Preiļu novada domes PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS
par 2016. gadu
Preiļu novada pašvaldības publiskais pārskats apstiprināts
Preiļu novada domes 2017. gada ... maija sēdē
Protokols Nr…, lēmums Nr...

Preiļu novada pašvaldība
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Tālrunis 65322766,
e-pasts dome@preili.lv
Reģistrācijas Nr. 90000065720
AS SEB BANKA
Budžeta konts LV71UNLA00 26000 130630

1

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2016. gadu

SATURS
ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU .............................................................................. 3
1.1.
Teritorija ........................................................................................................ 3
1.2.
Iedzīvotāji ...................................................................................................... 4
2.
PREIĻU NOVADA DOME ............................................................................... 6
2.1.
Domes sastāvs ............................................................................................... 6
2.2.
Komitejas un komisijas ................................................................................. 7
2.3.
Pašvaldības pārvalde ..................................................................................... 8
2.4.
Dzīvesvietas deklarēšana............................................................................... 9
2.5.
Bāriņtiesa ..................................................................................................... 10
2.6.
Iepirkumu komisijas veikti iepirkumi un noslēgtie līgumi ......................... 13
2.7.
Izmaiņas saistošajos noteikumos ................................................................. 18
3.
PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS.......................................... 19
3.1.
Preiļu novada pamatbudžeta izpilde 2014.-2016.gadā ................................ 19
3.2.
Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi....................................................... 20
3.3.
Preiļu novada pamatbudžeta izdevumi ........................................................ 21
3.4.
Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2014.-2016. gadā .......................... 24
3.5.
Preiļu novada domes saistību un garantiju apjoms ..................................... 25
3.6.
Informācija par pašvaldības īpašuma, krājumu ,līdzekļu kapitāla vērtības
izmaiņām, kā arī budžeta izpildes, saistību un garantiju apjomiem pēc bilances uz
2016.gada 31. decembri ........................................................................................................ 26
3.7.
Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada
uzņēmumos
..................................................................................................................... 28
3.8.
Zvērināta revidenta atzinums ...................................................................... 29
4.
INFORMĀCIJA PAR NOZĪMĪGĀKAJIEM VEIKUMIEM UN
NOTIKUMIEM NOVADĀ.................................................................................................... 32
4.1.
Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā izglītības jomā ........................ 32
4.2.
Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā .......................... 41
5.
Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība 2016.gadā. ................ 44
6.
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ .......................................................... 46
7.
PAŠVALDĪBĀ IZSTRĀDĀTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA UN
PROJEKTI ............................................................................................................................ 48
7.1.
Preiļu novada veikums projektu realizācijā 2016. gadā .............................. 48
7.2.
Uzņēmējdarbības jomā ................................................................................ 54
7.3.
Pašvaldības darba pilnveidošana komunikācijai ar iedzīvotājiem .............. 56
8.
SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE .............................................. 58
9.
Pielikums Nr.1 ................................................................................................... 60
1.

2

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2016. gadu

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)
Juris Erts- vietnieks Izglītības un kultūras
jautājumos,
Valērijs Haritonovs- vietnieks
Infrastruktūras un novada attīstības jautājumos,
(Lauris Pastars līdz 2016. gada 13. maijam)
Vladimirs Ivanovs
Skaidra Mukāne
Biruta Novika,
Sertifikāts Nr.106., SIA “Nexia Audit
Advice”

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 01.01.2017. pēc PMLP datiem Preiļu novadā ir 10 262 iedzīvotāju, no kuriem 6721 ir
darbaspējas vecumā (65,50 %), 1357 - līdz darbspējas vecumam (13,22 %) un 2184 pēc
darbspējas vecuma (21,28 %).
Salīdzinot ar 2015.gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju
skaits samazinājies par 235 iedzīvotājiem.
2016.gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 95 dzimšanas, 40 laulības un
136 miršanas gadījumi.

2. att.
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Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa teritoriālajām vienībām uz
01.01.2017.:

2. tabula
Teritoriālā vienība

Iedzīvotāju skaits

Preiļu pilsēta
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

6941
1079
594
706
942

% no visiem novada
iedzīvotājiem
67,64
10,51
5,79
6,88
9,18

3.tabula
Bērnu vecuma struktūra Preiļu novadā uz 01.01.2017.
0-6 gadu vecumā

7-18 gadu vecumā

Kopā

640

968

1608

Sieviešu novadā ir vairāk nekā vīriešu, procentuāli tas ir raksturojams: 46,40 % vīriešu
(4762) un 53,60 % sieviešu (5500) uz 01.01.2017. pēc PMLP datiem (sk. attēlā).
3. att. Dzimumu proporcija

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apkopotās un publicētās informācijas
2016.gada 31.decembrī Preiļu novadā reģistrēti 694 bezdarbnieki, kas sastāda 11,2 %.
Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs, pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem, ir salīdzinoši viendabīgs un raksturīgs šāda lieluma pašvaldībām. Uz
2017.gada 1.janvārī pēc PMLP datiem tas ir šāds:
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4. att. Nacionālais sastāvs

Preiļu novadā uz 01.01.2017., pēc PMLP datiem, ir: 9883 pilsoņi, 293 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;
Juris Erts –priekšsēdētāja vietnieks, Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”;
Valērijs Haritonovs - priekšsēdētāja vietnieks, Reformu partija (no 2016. gada 28.
aprīļa);
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”;
Inta Ziemele - Latgales partija, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, ”Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” (no 2014. gada
12. novembra);
Donāts Valainis - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (no 2016. gada 13.
maija);
Juris Urtāns – Reformu partija;
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Juris Vucāns – Reformu partija;
Ārijs Vucāns – „Apvienība iedzīvotāji”;
Aigars Zīmelis – „Apvienība iedzīvotāji”;
Vladimirs Haritonovs – PPA „Saskaņas centrs”;
Jānis Anspoks – „Mūsu partija”;
Jāzeps Šņepsts - Reformu partija ((pilnvaras nolika ar 2016. gada 28. aprīli);
Lauris Pastars – Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (pilnvaras nolika ar
2016. gada 13. maiju).
Preiļu novada pašvaldība 2016.gadā nodrošināja 676 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. 2016.gadā notikušas 18 domes sēdes,
tai skaitā: 7 ārkārtas, 11 kārtējās sēdes. Domes sēdēs izskatīti 408 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. 2016.gadā notikušas 11 Finanšu komitejas sēdes, 11 –
Infrastruktūras un novada attīstības un 11 - Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas, Apvienoto komiteju sēdes - 4.
2.2. Komitejas un komisijas
Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja
Maruta Plivda - priekšsēdētājs
Vladimirs Haritonovs
Juris Urtāns
Ligita Pauniņa
Valērijs Haritonovs
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
Donāts Valainis.
Izveidotas 8 pastāvīgās komisijas:
Zemes komisija
Vita Patmalniece - priekšsēdētājs
Juris Kovaļevskis
Maruta Plivda
Silvija Bindare.
Administratīvā komisija
7
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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
Valērijs Haritonovs
Juris Kovaļevskis
Vēlēšanu komisija
Natālija Pīzele- priekšsēdētājs
Silvija Potapova
Anna Bulmeistere
Anita Rumpe
Aivars Podskočijs
Aleksandrs Utināns
Normunds Skutelis.
Starpinstitucionālās sadarbības komisija
Andreju Zagorski- priekšsēdētājs
Natālija Rivža
Ritma Vigule
Anita Džeriņa
Elita Jaudzema
Anita Puga.
2.3. Pašvaldības pārvalde






Administratīvā daļa
Grāmatvedības daļa
Juridiskā daļa
Attīstības daļa
Tehniskā daļa
8
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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 176 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
Saņemti 360 iesniegumi izziņu saņemšanai.
Saņemti 29 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai,
t.sk.: 16 gadījumos - ziņas anulētas;
9
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7 gadījumos - deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziņu anulēšanai;
6 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkuma dēļ vai anulēšana atteikta;
2 gadījumos pēc iestādes, domes lēmuma – atsakoties no dzīvojamās platības, ar īres
līguma izbeigšanu;
26 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
2.5. Bāriņtiesa
Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Preiļu novada
pašvaldības 2009.gada 17.jūlijā apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu,
Civillikumu, citu normatīvo aktu un publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošina bērnu un
aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Bāriņtiesas locekļi piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic bērnu dzīves apstākļu pārbaudes,
nodrošina ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnība esošo personu mantisko un
personisko tiesību ievērošanas uzraudzību, kā arī pilda citus pienākumus saskaņā ar amata
aprakstu.
Ikdienas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai nosūtīti 425 dokumenti un saņemti 134
fizisku un juridisku personu iesniegumi, kā arī 249 ienākošie dokumenti. Pārskata gadā
ierosinātas 24 jaunas lietas. 2016.gada 31.decembrī bāriņtiesā aktīvas ir 375 lietas. Ikdienā
bāriņtiesa sniedz konsultācijas Preiļu pilsētas un Preiļu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas
kompetences jautājumos.
2016.gadā bāriņtiesas darbinieki 53 reizes piedalījušies tiesas sēdēs Preiļos, Krāslavā,
Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas
pieaicināta iestāde, viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par
saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu, rīcībspējas
ierobežošanu, bērnu mantisko interešu pārvaldīšanu. Iestādes darbinieki piedalījās lietas
izskatīšanā kriminālprocesos.
2016.gadā Preiļos, ar Latvijas Pašvaldības mācību centra atbalstu, tika organizēti divi
apmācību semināri 32 stundu apjomā Latgales reģiona bāriņtiesu darbiniekiem, lai sekmētu
darbinieku profesionālo izaugsmi un kompetenci. 2016.gadā viens no bāriņtiesas
darbiniekiem apguva 166 stundu profesionālās pilnveides programmu “Bāriņtiesas vadība un
organizācija”. Regulāri bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļi ir apmeklējuši Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas organizētos
seminārus. Trīs darbinieki ir ieguvuši LR Iekšlietu ministrijas informācijas centra lietotāja
sertifikātu darbam ar Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS). Oktobrī
bāriņtiesā ciemojās Lūdzas bāriņtiesas kolektīvs, lai dalītos pieredzē un labās prakses
piemēros. Preiļu novada bāriņtiesa ir Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas biedrs.
Bāriņtiesa strādā ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, izmanto
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra, Iedzīvotāju reģistra datu bāzes un
Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmas datus. 2016.gadā NPAIS sistēmā ir
ievadīti dati par 47 lietām un lietās esošajiem dokumentiem.
2016.gada Preiļu novada bāriņtiesa pieņēmusi 59 lēmumus. Bāriņtiesa lietas izskata
bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Atsevišķos gadījumos, ja bērns atrodas
veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis
pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes. Šogad bāriņtiesas
priekšsēdētāja pieņēma divus vienpersoniskos lēmumus, kuri skara četrus bērnus. Neviens no
bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem pārskata gadā nav pārsūdzēts tiesā, ka arī nav saņemta
neviena pamatota sūdzība.
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Preventīvais darbs
Preiļu novada bāriņtiesa 2016.gadā veltīja pastiprinātu uzmanību preventīvajam
darbam ģimenēm ar bērniem. Šī gada ietvaros bāriņtiesa informējusi Labklājības pārvaldi,
pašvaldības policiju un citas institūcijas par 27 ģimenēm, kurās netiek pietiekoši nodrošināta
bērnu attīstība un audzināšana. 8 ģimenēm, kurās aug 12 bērni, bāriņtiesa sadarbībā ar
Labklājības pārvaldi uzdeva noteiktajā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus.
Pateicoties Preiļu novada pašvaldības
sociālā atbalsta pakalpojumiem, veiksmīgai
starpinstitucionālajai sadarbībai ar Labklājības pārvaldi, izglītības pārvaldi, psihologiem,
sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, Valsts un
pašvaldības policiju, Probācijas dienestu, vecākiem, ģimenēs ir uzlabojusies izpratne par
bērnu aprūpi un uzraudzību. Šogad ir samazinājies gadījumu skaits, kad bāriņtiesai vajadzēja
iesaistīties bērna interešu un tiesību aizsardzībā, izņemot bērnu no ģimenēs ar vienpersonisko
lēmumu (2016.gadā pieņemti 2 lēmumi, 2015.gadā – 7 lēmumi), pārtraucot aizgādības
tiesības (2016.gadā 6 personām, 2015.gadā 13 personām). Bāriņtiesa pieņēma lēmumus par
pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu divām personām, sniedza prasības pieteikumu tiesā
par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem (divām personām) un trim personām ar
tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības uz bērniem.
2016.gadā uz pārrunām bāriņtiesā, lai pieprasītu paskaidrojumus, dotu norādījumus,
uzdotu pienākumus bērnu aizgādības jautājumos un nodrošinātu bērnu personisko vai
mantisko tiesību aizsardzību, kā arī, lai sniegtu atbalstu grūtības nonākušajiem vecākiem,
uzaicinātas 11 ģimenes. Bāriņtiesa iesaistās gadījumu risināšanā, kad nepilngadīgajiem ir
neattaisnoti mācību kavējumi, uzvedības un likumu pārkāpumi, kad bērni ir iesaistīti
konfliktos, lieto atkarības izraisošas vielas, nepakļaujas audzināšanai. Lai vispusīgi palīdzēt
vecākiem, uz pārrunām tika aicināti Preiļu pašvaldības institūciju pārstāvji no Labklājības
pārvaldes, Preiļu novada pašvaldības policijas un izglītības iestādēm.
Ārpusģimenes aprūpe
Ja bērns ir palicis bez vecāku aizgādības, (bērna vecāki ir miruši, vecākiem ir
pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi
aprūpēt un uzraudzīt bērnu, bērna vecāki ir nepilngadīgi un citos gadījumos), bāriņtiesa
koleģiāli lemj par bērnam piemērotāko ārpusģimenes veidu – aizbildnību, ievietošanu
audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 2016.gadā
ārpusģimenes aprūpē atradās 53 Preiļu novada bērni, no tam audžuģimenes aprūpē - 11 bērni,
aizbildņu ģimenēs - 41 bērns, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
- 1 bērns. Pagājušajā gadā ārpusģimenes aprūpe no jauna ir nodrošināta 5 bērniem. Aizbildņu
pienākumus visbiežāk pilda bērnu radinieki (14 personas), vecvecāki (11 personas) un
bērniem emocionāli tuvas personas, kas nav radinieki (8 aizbildņi). Lai izvērtētu
ārpusģimenes pakalpojuma kvalitāti, bāriņtiesas darbinieki veic ikgadējo bez vecāku gādības
palikušo bērnu dzīvesvietas pārbaudi, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību,
noskaidro bērna un ģimenes locekļu viedokļus, seko līdzi darbībām ar bērna mantu, izsniedz
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai.
Šobrīd Preiļu novadā ir tikai viena audžuģimene, kur ir ievietoti divi bērni. Preiļu
novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus būt aktīviem un atbalstošiem, dalīties mīlestībā,
kļūstot par audžuģimeni bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības.
Adopcijas lietas
2016.gadā ir palielinājies personu skaits, kas izsaka vēlmi kļūt par adoptētājiem.
Šogad ir saņemti 7 iesniegumi, kur mūsu novada iedzīvotāji izsaka vēlmi adoptēt vienu vai
divus ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus. Bāriņtiesa atzinusi 3 personas par adoptētājiem, par
4 personām lēmumi būs pieņemti 2017.gadā.
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Atzinumi sniegšanai tiesai
Viena no darbietilpīgam un komplicētam jomam bāriņtiesas darbā ir atzinumu
sniegšana pēc tiesas pieprasījuma. Pārskata gadā bāriņtiesa ir sniegusi divus atzinumus tiesai
par kārtību, kādā vecāki var izmantot saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas
attiecības un tiešus kontaktus
ar saviem bērniem. Izmantojot pārrunas, psihologu
konsultācijas un citas metodes 2016.gadā divos gadījumos izdevies panākt izlīgumu un
vienošanos vecāku starpā.
Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē
Pārskata gadā par 5 vecāku aprūpē esošajiem bērniem, kuru vecāki darba dēl ilgāku
laika periodu izbrauc uz ārzemēm, un laiks ir ilgāks par trīs mēnešiem, bāriņtiesa pieņēmusi
lēmumus, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un persona
spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesā ir 16 lietas par bērnu nodošanu citu personu aprūpē,
kurās bāriņtiesa veic šo bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas uzraudzību.
Citas lietas
Bāriņtiesa pieņēmusi 4 lēmumus par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura
faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu.
Aizgādnības lietu pārraudzība
Viena no bāriņtiesas darbības sfērām ir aizgādnības lietu pārraudzība. Aizgādnībā
esoša persona ir pilngadīga persona ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas
izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu.
Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā, bāriņtiesa
pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. 2016.gadā bāriņtiesā bija 32 aktīvas lietas par
aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju. Pārskata gadā 1 personai ar ierobežotu
rīcībspēju, ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis. Bāriņtiesa uzrauga aizgādnībā esošo
tiesību un interešu ievērošanu, pieprasot no aizgādņiem norēķinus, pārbaudot tos, kā arī veicot
šo personu dzīves apstākļu pārbaudes.
Bāriņtiesa arī ieceļ aizgādņus promesošas personas mantai un mantojumam, ja ar
notāra taisītu notariālo aktu nodibināta aizgādnība .ja mantojuma atstājējam piederējis
uzņēmums vai saimniecība, un tā darbība jāturpina līdz brīdim, kad mantiniekiem
apstiprinātas mantojuma tiesības. 2016.gadā aktīvas ir 8 lietas par aizgādņa iecelšanu
mantojumam.
Bāriņtiesu apliecinājumi
Bāriņtiesas locekļi visos Preiļu novada pagastos izdara apliecinājumus un pilda citus
Bāriņtiesu likuma 61.pantā noteiktos uzdevumus. 2016.gadā Preiļu un Aizkalnes pagastā
izdarīti 234 apliecinājumi, Pelēču pagastā 60 apliecinājumi, Saunas pagastā - 71.
Arhīvs
Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu atbilstoši arhīva likumam, kurā glabājās
pastāvīgi glabājamās lietas no 2001.gada līdz 2016.gadam. 2016.gadā pastāvīgi glabājamas
lietas par laika periodu no 1996.gada līdz 2001.gadam nodotas Daugavpils zonālajā Valsts
arhīvā.
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2.6. Iepirkumu komisijas veikti iepirkumi un noslēgtie līgumi
4.tabula
IUB
ident.
Nr.

Iepirkuma priekšmets

Lēmuma
pieņemšanas
datums

Ar ko līgums noslēgts

Būvdarbu būvuzraudzība Būvprojekta „Preiļu
pils atjaunošana 1.kārtas 1.un 2.etaps”
realizācijas būvdarbos

01.02.2016

SIA “WARSS +”,
reģ.nr. 44103055272

PND
2016/2BD

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu
novada izglītības iestādēs

01.03.2016

SIA “Arka Preiļi”
reģ.nr. 41503011153

PND
2016/3M

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
projektam “Veselības uzlabošanas un
rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas
ielā 46, Preiļos”

03.02.2016

PND
2016/1M

PND
2016/4M

PND
2016/5M
PND
2016/6M

Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūves 10.02.2016.
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Autoruzraudzība būvprojekta “Preiļu pils 03.02.2016.
1.kāras 1. un 2.etaps” realizācijas
būvdarbos
Tehniskā
projekta
izstrāde
un 12.02.2016.
autoruzraudzība projektam “Preiļu novada
domes ēkas atjaunošanai un teritorijas
labiekārtošanai

Līguma cena
(ar PVN 22%)
/LVL

EUR 13 298.29
(10.02.2016. – līdz
būvdarbu
pabeigšanai)
EUR 191 035.99
(01.03.2016. –
28.02.2017.)

PĀRTRAUKTS

SIA “JOE”

1. daļa EUR
8 512.35
2. daļa EUR
21 029.80
3. daļa EUR
11 896.72
4. daļa EUR 8627.30
(01.03.2016.
– 01.07.2016.)
SIA
“Arhitektoniskās EUR 21 780.00
(18.02.2016. – līdz
izpētes grupa”,
būvd.u pabeigšanai)
reģ.nr. 40003041528
SIA
“Arhitektu EUR 21 888.90
(09.03.2016. –
birojs Krasts”,
09.07.2016.
reģ.nr. 40003683118
reģ.nr. 43603067147”
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PND
2016/7AK

Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām
iegāde operatīvajā līzingā Preiļu novada 02.05.2016.
pašvaldībai

PND
2016/8M

Patversmes/Atskurbināšanas
nodrošināšana

01.03.2016.

Biedrība “Latvijas Sarkanais
Krusts”
reģ.nr. 40008002279

PND
2016/9M

Malkas iegāde Preiļu novada pagastu
pārvalžu vajadzībām 2016./2017.gada ziemas 31.03.2016.
sezonai

Zemnieku
saimniecība
„Stūrakmeņi”
reģ.nr. 41501024401

PND
2016/10M

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
projektam “Inženierkomunikāciju izbūve gar 01.04.2016.
Rīgas un Brīvības ielu posmiem Preiļos

SIA “Ceļu komforts”
reģ.nr. 44103040845

PND
2016/11M
PND
2016/12AK

PND
2016/13AK

pakalpojumu

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu
02.03.2016.
ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
projektam “Veselības uzlabošanas un
27.04.2016.
rekreācijas kompleksa ēkas pārbūve, Liepājas
ielā 46, Preiļos

Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu
20.04.2016.
ikdienas uzturēšanas darbi 2016.gadā

SIA “DOMENIKSS”,
reģ.nr.40003363354

EUR 77 053.40
(06.06.2016. –
06.11.2016.)
EUR
19 200.00
(01.03.2016. –
28.02.2017.
1. daļa EUR
7 497.40
2. daļa EUR
8 149.35
3. daļa EUR
6 846.18
(11.04.2016.
– 15.05.2016.)
EUR
14 011.80
(19.04.2016. –
19.05.2016.)
pagarināts līdz
01.08.2016.

PĀRTRAUKTS
SIA “REM PRO”,
reģ.nr.41503041904
1. daļa VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”
Daugavpils ceļu rajons,
Reģ.nr. 40003356530;
2. daļa SIA „Preiļu
Saimnieks”, reģ.nr.
47703001720;

EUR 94 849.48
(03.05.2016. )
1. daļa līdz EUR
153 670.00
2. daļa līdz 5 000.93
3. daļa līdz EUR
75 020.00
(09.05.2016.–
31.12.2016.)
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PND
2016/14M

Zivju
resursu
aizsardzības
pasākumu
nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpēs

PND
2016/15AK

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Preiļu 29.06.2016.
pils

PND
2016/16BD

PND
2016/17M
ELFLA

PND
2016/18M
ELFLA

Izrādes “OPINION PUBLIC” nodrošināšana

31.03.2016.

05.04.2016.

Pelēču vasaras estrādes izbūve, Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana 12.05.2016.
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros
Āra vingrošanas laukumu izveide Preiļu
novadā, Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību
30.06.2016.
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros

3. daļa SIA „Krustpils”,
Reģ.nr. 45403000253
1. daļa SIA “SDK”
reģ.nr. 40003352064
2. daļa SIA “Sentios”,
reģ.nr. 40103868193

Līgums nav noslēgts,
jo projekts netika
atbalstīts

PĀRTRAUKTS
EUR
5 000.00
Nodibinājums
“Dejas
(05.04.2016.
–
varavīksne”,
21.04.2016.)
Reģ.nr. 50003478441
SIA “Vidzemes Būvnieks”,
EUR 35 771.62
reģ.nr.43203003526

SIA “GoPlay”,
reģ.nr.40103886697

EUR 11 405.00
(10.08.2016.
iepirkums pārtraukts,
jo projekts netika
atbalstīts)
EUR – 9 075.00
(06.06.2016. –
08.07.2016.)

PND
2016/19BD

Grupas “Labvēlīgais TIPS” koncerta
nodrošināšana

01.06.2016.

SIA “L TIPS”,
reģ.nr.40003483826

PND
2016/20BD

Intara Busuļa & Abonementa orķestra
koncerta nodrošināšana

01.06.2016.

SIA “deBusul MUSIC”,
reģ.nr. 40103254499

EUR 6 897.00
(06.06.2016.
– 20.08.2016.)

PN
D 2016/21M

Būvdarbi ”Ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta
Ārdavas ciematā”

08.08.2016.

SIA “Siltumkomforts”,
reģ.nr.40003797725

EUR 71 836.74
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PND
2016/22M

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi
Preiļu novada domes autotransportam

03.08.2016.

SIA “AUTOCENTRS
SALINIEKI”
reģ.nr. 41503033786

PND
2016/23M

Preiļu novada attīstības programmas 2017. –
2023.gadam izstrāde

22.08.2016.

SIA “Baltkonsults”,
reģ.nr. 42103018526

PND
2016/24AK

Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu Valsts
ģimnāzijas ēku telpu pārbūves būvprojektu
izstrāde un autoruzraudzība

15.11.2016.

Elektroenerģijas iegāde Preiļu novada
pašvaldības vajadzībām 24 mēnešos

17.11.2016.

PND
2016/25AK
ES

PND
2016/26AK

Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve

1.daļa – SIA “Campaign”
reģ.nr. 50003773841;
2.daļa – AS
“Komunālprojekts”

Reģ.nr. 40003005372
SIA “GETON ENERGY”

reģ.nr.40103642991

28.12.2016.

1.daļa – SIA “Aļņi AS”
Reģ.nr. 42403009452;
2.daļa – SIA “Saldus
ceļinieks”
Reģ.nr. 48503000026;
3.daļa – SIA “Krustpils”
reģ.nr. 45403000253
4.daļa – SIA “Saldus
ceļinieks”
Reģ.nr. 48503000026

PND
2016/27AK

Degvielas iegāde Preiļu novada domes
autotransportam (10.11.2016.)

11.11.2016.

SIA „Circle K Latvia”
reģ.nr. 40003064094
(apakšuzņēmējs SIA RKF
„VEGA P”, reģ.nr.
40003255286)

PND
2016/28M

Ceļu ikdienas uzturēšana ziemas periodā
2016./2017.gadā

28.10.2016.

1.daļa – SIA „Preiļu
saimnieks”
2.daļa – z/s „Druvas”

līdz EUR 41 999.99
(08.08.2016. –
10.08.2017.)
EUR 6 388.80
(01.09.2016. –
31.07.2017.)
1.daļa – EUR
29638.95 ()
2.daļa – EUR
36 459.72
(07.12.2016. –
07.07.2017.
EUR 124 735.32
(02.12.2016. –
30.11.2018.)
1.daļa – EUR
91 189.45;
2.daļa – EUR
183 304.39;
3.daļa – EUR
382 054.00;
4.daļa – EUR
302 513.21
(būvdarbi jāpabeidz
līdz 2017.gada
2.oktobrim
EUR 94 605.06
(21.11.2016. –
22.11.2017.

1.daļa – EUR
14 107.95
(līdz 30.04.2017.)
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3.daļa – z/s „Ozoli”
4.daļa –Z/S „Ēdelveiss”
5.daļa - z/s „Druvas”
6.daļa - VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs”
Daugavpils ceļu rajons

PND
2016/29M
PND
2016/30M
PND
2016/31M

Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības
nozīmes koplietošanas novadgrāvja N15
(ŪSIK kods 432451:14) pārbūve
Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības
nozīmes koplietošanas novadgrāvja N15
(ŪSIK kods 432451:14) pārbūve
Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Liepu
ielas posmā no Ziedu ielas līdz
apvedceļam Preiļos

PND
2016/32AK

Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve

PND
2016/33M

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30)
Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta
aktualizācija

14.11.2016.

2.daļa – EUR
2420.00 (līdz
30.04.2017.)
3.daļa – EUR
2 662.00 (līdz
30.04.2017.)
4.daļa – EUR
2 783.00 (līdz
30.04.2017.)
5.daļa – EUR 3
630.00 (līdz
30.04.2017.)
6.daļaEUR 25 215.84
(līdz 31.12.2017.)

PĀRTRAUKTS

20.12.2016.

SIA “SALTUPE”,
reģ.nr. 45103011064

EUR 25 793.15

16.01.2017.

SIA “Arhitektoniskās
izpētes grupa”

EUR 50 809.11
(astoņu mēnešu
laikā)
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2.7. Izmaiņas saistošajos noteikumos
2016.gadā veikti labojumi, apstiprināti sekojoši saistošie noteikumi:
1. Saistošie noteikumi Nr.2016/1 „Grozījumi Nr.6 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos
Nr.1 „Par Preiļu novada 2015. gada pamatbudžetu”;
2. Saistošie noteikumi Nr. 2016/2„Grozījumi Nr.1 „Preiļu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par speciālo budžetu 2015.gadam ” ;
3.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/3
„Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2011/2 “Par materiālo palīdzību
Preiļu novadā”;

4. Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2016/4 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”;
5. Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2016/5 “Noteikumi par mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā”;
6. Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2016/6 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”;
7. Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2016/7 „Par Preiļu
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;
8. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/8
„Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2016/4 „Par
sociālo palīdzību Preiļu novadā”;
9. Preiļu novada domes saistošus noteikumus Nr.2016/9 “Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā”;
10. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”;
11. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/11 „Grozījumi 2009.gada 1.jūlija
saistošajos noteikumos „Preiļu novada pašvaldības nolikums”;
12. Preiļu novada domes saistošos noteikumus 2016/12 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas
kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē”;
13. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/13 “Grozījumi Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „Par pašvaldības nodevām Preiļu
novadā”;
14. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/14 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu”;
15. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/15 “Par interešu un pieaugušo neformālās
izglītības programmu licencēšanas kārtību”.
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3.

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

3.1. Preiļu novada pamatbudžeta izpilde 2014.-2016.gadā
5. tabula

Gadi

Vispārējie valdības
dienesti

Sabiedriskā
kārtība

Izglītība

2014.g.
2015.g.
2016.g

514503
524683
514057

84588
83389
79628

2598722
2879440
2809613

2014.g.
2015.g.
2016.g
2014.g.
2015.g.
2016.g

122029
124246
153592
3200
1495
3705

20342
19415
23013
6
136
0

647753
688974
777028
43970
35980
30956

Pakalpojumu apmaksa

2014.g.
2015.g.
2016.g

229238
295098
314303

11411
9893
6043

779624
502489
522827

Materiālu,
energoresursu un
inventāra
iegāde

2014.g.
2015.g.
2016.g

57686
62905
65491

5519
6116
4918

332431
396633
366236

2014.g.
2015.g.
2016.g

1192
152

2995
1880
1064

2014.g.
2015.g.
2016.g

126478
32288
16269

139

2014.g.
2015.g.
2016.g
2014.g.
2015.g.
2016.g
2014.g.
2015.g.
2016.g

4019
9312
7772
144969
10061
3868
1209500
1060240
1079057

167121
118625
145723
2748966
125012
98380
7211709
4749033
4751827

Izdevumu
veidi

Atalgojums
Valsts
sociālās
apdrošināša
nas
iemaksas
Komandēju
mi, dienesta
braucieni

Periodikas
iegāde
Kredītu %
nomaksa
Subsīdījas
dotācijas ,
pabalstu
izmaksa
Kapitālie
izdevumi
Kopā

830
2770
122696
121719
113602

Sociālā
nodrošināšana

Dzīvokļu un
komunā
-lā saimniecība

Brīvais
laiks,
sports,
kultūra

263567
286135
276731

165048
175762
165829

394051
395584

10205
28654
32169

3993540
4372114
4275567

62478
67415
88738
243
390
522

40450
41572
49863
615
550
540

84055
93078
115119
1646
1181
1110

1747
6047
7082
0
1606
2294

978854
1040747

8368
7134
8539

100427
94560
92057

409119
351528
429779

173484
166335
168709

37137
40592
30876

1748808
1467629
1573133

927

67922
67549
76225

32019
24322
24062

39122
55960
50973

411
1709
3816

535110
615194
592648

Veselības
aprūpe

1956

400

73

Paŗējā
ekonomiskā
darbība

5302
5012
5529

Pavisam
EUR

49680
41338
39127

9562
7044
6593
126617
32288
16269

1520
1500

8368
8654
13322

273698
318186
296507
3019
17104
2558
773427
851339
833338

854
1968784
548870
609140
2616035
1142604
1280067

3000
60555
88519
35541
721071
804136
775565

75890
50484
88656
7635
46741
133025
175833
164893

522728
498127
544012
4830932
839077
749487
12795831
8913558
9011671

Preiļu novada domes budžets 2016. gadam tika apstiprināts Preiļu novada domes 2016. gada
10. februāra sēdē, ieņēmumos EUR 8 791 253.00 apmērā, ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR
377 231.00 un izdevumos EUR 8 868 484.00 apmērā, tai skaitā aizdevumu atmaksa EUR 501 798.00
apmērā.
Budžeta izpildes gaitā novada domes pamatbudžeta plānā tika veikti grozījumi
3 reizes un palielināti ieņēmumi par summu EUR 745 764.00 un izdevumi par summu EUR 1 060
066.00,kā arī tika piešķirti aizņēmumi no Valsts kases summu EUR 605 905,00.
Preiļu novada domes 2016. gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumus un izdevumus raksturo
sekojoši rādītāji:
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tekošā gada ieņēmumu plāns izpildīts 99.62 % apmērā



izdevumu plāns izpildīts 95.60 % apmērā ir veikta aizdevumu atmaksa
EUR 512 990.00 un ieguldījumi pamatkapitālā EUR 94 581,00.

Speciālais budžets ieņēmumos tika apstiprināts EUR 317 289.00 apmērā (tai skaitā ieņēmumi
no ziedojumiem un dāvinājumiem EUR 1150) ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 99 688.00
un izdevumos EUR 416 977.00 apmērā (tai skaitā izdevumi ziedojumos un dāvinājumos).
Speciālā budžeta plānā 2016. gadā tika veikti grozījumi vienu reizi tikai pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem.
3.2. Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi





2016. gadā pamatbudžetā ieņēmumos bija saņemti EUR 9 201 721.00 , kur :
nodokļu ieņēmumi ir EUR 4 785 861.00 , jeb 52.01 % no kopējiem ieņēmumiem;
nenodokļu ieņēmumi ir EUR 39 075.00 , jeb 0.42 % no kopējiem ieņēmumiem;
transfertu ieņēmumi EUR 4 002 522.00 , jeb 43.50 % no kopējiem ieņēmumiem, tajā
skaitā ārvalstu finanšu palīdzība sastādīja EUR 11 111.00;
maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi EUR 374 263.00, jeb 4.07 % no kopējiem
ieņēmumiem.

Vislielākais īpatsvars ieņēmumos - iedzīvotāju ienākuma nodoklim EUR 4 387 218.00, jeb
47.68 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai EUR 241561.00, jeb 2.63
% no kopējā ieņēmumu apjoma.
Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2016. gadā EUR 1 478 111.00, jeb
16.06 % no kopējā ieņēmumu apjoma.
Speciālā budžetā ieņēmumos vislielāko apjomu sastāda mērķdotācija autoceļu un ielu
uzturēšanai EUR 295 189.00, jeb 94.02 % no kopējiem ieņēmumiem.
5.att.
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6.att.

Preiļu novada domei, saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomes lēmumiem, 2016. gadā tika piešķirts ilgtermiņa aizdevums no Valsts kases
projektam “Preiļu pils atjaunošanas 1. kārtas 1. un 2. etapa investīcijām” EUR 532 650.00 apmērā un
projektam “Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas ciemā”
EUR 71 837,00.
3.3. Preiļu novada pamatbudžeta izdevumi
Preiļu novada domes pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā sastāda EUR 9 011 671.00.
7.att.
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8.att.

Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu
finansēšanai 4 751 827.00 , jeb 52.73 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
2016. gada budžetā tika nodrošināta bezmaksas ēdināšana 5.-9.klašu skolēniem, kas
sastādīja EUR 72 990.00 , kā arī tika nodrošināta 50% izdevumu segšana ēdināšanai 10.-12.
klašu skolēniem summā EUR 17 744.00.
Kā iepriekšējos gados arī 2016. gadā tika segti ceļa izdevumi skolēniem un
skolotājiem. Novada talantīgāko un aktīvāko audzēkņu atbalstam bija paredzēts finansējums
olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai, Ziemassvētku dāvanu iegādei .
Izdevumu struktūrā EUR 1079057.00 tika tērēti vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai, jeb 11.97 % no kopējiem izdevumiem.
Tie aptver pašvaldības darbību visos līmeņos , nodrošina augstākās lēmējvaras un
izpildvaras dienestus, vadību un personālu , kā arī citu pakalpojumu un dienestu darbību.
Šajā nozarē ir aptvertas novadā patstāvīgi darbojošās komitejas un komisijas.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tērēti 1 280 067.00 EUR no
pamatbudžeta izdevumiem jeb 14.20 %. Tika noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks” par
novada sabiedrisko un koplietošanas objektu labiekārtošanu un ikdienas uzturēšanu.
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” 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 2016. gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi 833 338.00
EUR, jeb 9.25 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek
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finansēts Labklājības departaments, Dienas centrs, pansionāts „Preiļi” „Krīzes centrs” un
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 63 646.00. Dzīvokļu
pabalstiem izlietoti EUR 41 875.00.
Nemainīgi aizvadītajā gadā EUR 27 127.00 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
57 411.00 apmērā.
Sociālajai pabalstiem izlietotie līdzekļi novadā kopā 2016. gadā sastādīja 205 929.00
EUR.

Brīvajam laikam, kultūrai, sportam tika izlietoti EUR 775 565.00 jeb 8.61 % no
kopējiem budžeta izdevumiem.
Ekonomiskajai darbībai 2016.gadā izlietoti līdzekļi EUR 164 893.00 apjomā, jeb
1.83 % no kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē ir izlietoti līdzekļi dažādu mazo projektu
līdzfinansējumam un NVO aktivitātēm; uzņēmēju pieredzes braucienam un semināriem;
novada uzņēmējiem pašvaldības rīkotajā konkursā iesniegto projektu atbalstam;
lauksaimniecības konsultanta darbības nodrošināšanai novadā un lauksaimnieku pieredzes
braucienam , kā arī tūrismam.
Preiļu novada dome ir noslēgusi līgumu ar “Latvijas Sarkano Krustu” par
patversmes/atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanu un izdevumi gadā sastādīja EUR 19
200.00.
Sabiedriskās kārtības nozarē izlietoti līdzekļi EUR 113602.00 , jeb 1,29 % no
kopējiem izdevumiem. Šajā nozarē izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai
sastādīja EUR 73603.00 un novada bāriņtiesai EUR 39999,00. Pašvaldības policijas darbu
nodrošina 5 darbinieki.
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Veselības aprūpei 2016. gadā izlietots finansējums pamatkapitāla palielināšanai SIA
„Preiļu slimnīca” EUR 33 204,00 . Preiļu novada domei pieder 74.14% SIA „Preiļu
slimnīca” kapitāla daļu. Kopā slimnīca apkalpo ap 32 tūkstošus iedzīvotāju.
Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 2016. gada
budžetā uzturēšanas izdevumi sastādīja EUR 8 262 184.00 jeb 91.68 % un kapitālie
izdevumi EUR 749 487.00 jeb 8.32 %.
2016. gadā saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem, nodrošināta saņemto
kredītu atmaksa par kopējo summu EUR 512 990,00.
Līgumu saistības tiek pildītas savlaicīgi un pilnā apmērā.
3.4.

Preiļu novada pamatbudžeta ieņēmumi 2014.-2016. gadā
6. tabula

Nosaukums
Līdzekļu atlikums gada sākumā
Tekošā gada ieņēmumi
I. Nodokļu ieņēmumi, t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi)
nekustamā īpašuma nodoklis ( par ēkām
un mājokli )
azartspēļu nodoklis
II. Nenodokļu ieņēmumi ,t.sk.
nodevas un maksājumi
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
sodi un sankcijas
pārējie nenodokļu ieņēmumi
ieņēmumi no nekust. īpaš.pārdošanas
ārvalstu finanšu palīdzība
III. Saņemtie maksājumi , t.sk.
līdz., kas saņemti savstarpējo. nor. veidā
dotācijas un mērķdotācijas
maksājumi no finanšu izlīdzināšanas
fonda
IV. Aizdevumi
V. Pārējā finansēšana

2014.gads
EIRO

2015.gads
EIRO

2016.gads
EIRO

1344426

628443

377231

10844635
4627655
4283816
199576

9479505
4640073
4251579
225423

9201721
4785861
4387218
234201

108920
35343
2541114
9014
435963
13985
4743
16355
2061059
3675861
295186
2010147

125109
37962
756114
9259
340205
7554
28654
12245
358197
4083318
227569
2613936

123824
40618
424449
9353
374263
6148
16401
7173
11111
3991411
241561
2271739

1370528
3414883

1241813
110264

1478111
420075
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3.5. Preiļu novada domes saistību un garantiju apjoms
7..tabula
Saistību apmērs
Mērķis
2017
ERAF projekta "Preiļu novada domes
pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa"
filiāles "Auseklītis"2. un 3.kārtas
renovācija"

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Turpm
ākajos
gados

pavisa
m

220

220

220

220

220

220

220

86 419

87 959

Preiļu pilsētas siltumapgādes sistēmas
renovācijai Celtnieku un A.Upīša ielās

26 972

26 877

26 782

26 687

26 591

26 496

26 384

124 064

310 853

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

26 381

26 268

0

0

0

0

0

0

52 649

Preiļu rajona galvenās bibliotēkas
rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanai

15 996

15 936

15 882

15 825

15 768

15 711

15 674

19 172

129 964

7 733

7 706

7 678

7 651

7 623

7 595

7 569

8 964

62 519

16 117

15 908

15 699

15 490

7 653

0

0

0

70 867

5 297

5 279

5 260

5 241

5 223

5 204

5 077

25 891

62 472

28 629

28 528

28 428

28 327

28 226

28 015

27 074

173 754

370 981

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
Preiļu novada infrastruktūras sakārtošanai
Ēkas Rēzeknes ielā 26 renovācijas darbu
1.kārta

6 842

0

0

0

0

0

0

0

6 842

Preiļu 2.vidusskolas darbnīcu renovācijai

11 538

11 497

11 456

11 415

11 374

11 334

11 210

47 629

127 453

SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla
palielināšanai
Infrastruktūras sakārtošanai
SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla
palielināšanai
Katlu mājas rekonstrukcija
Pelēču skolas siltināšana
Pārjaunojuma līgums
Pārjaunojuma līgums

9 228

9 195

9 163

9 130

9 097

9 065

9 031

38 073

101 982

46 196

46 033

45 870

45 704

45 544

45 380

44 951

202 043

521 721

38 757

38 660

38 563

38 469

37 579

36 424

35 579

206 365

470 396

2 414
13 872
9 035
7 922

2 332
13 822
8 824
7 985

2 250
13 773
8 613
7 868

2 168
13 724
8 451
7 841

2 086
13 675
8 402
7 814

1 536
13 626
8 191
7 787

1 147
13 401
7 980
7 716

0
74 071
47 151
107 571

13 933
169 964
106 647
162 504

910

910

910

910

910

910

910

157 093

163 463

12 950

12 859

12 767

12 675

12 583

12 491

12 372

17 398

106 095

6 911

6 894

6 876

6 859

6 841

7 142

0

0

41 523

11 127

11 067

11 008

10 949

10 512

5 425

0

0

60 088

5 071

5 043

5 014

4 986

4 957

4 929

4 843

63 380

98 223

30 396

30 303

30 210

30 116

30 023

29 929

29 846

118 402

329 225

13 724

13 627

13 529

13 432

13 334

13 237

13 157

15 241

109 281

7 160

1 961

0

0

0

0

0

0

9 121

6 839

1 704

0

0

0

0

0

0

8 543

15 152

15 061

14 970

14 878

14 787

14 696

14 514

197 117

301 175

23 878

23 750

23 622

23 494

23 366

23 238

23 105

320 693

485 146

822

822

822

822

822

822

822

157 788

163 542

Prioritārais investīciju projekts "Preiļu
pilsētas parka dīķu slūžu rekonstrukcija"

9 581

9 528

9 475

9 422

9 369

9 315

9 301

0

65 991

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

1 067

1 061

1 055

1 043

1 035

1 014

1 001

17 603

24 879

ELFLA projekta "Preiļu novada lauku
ceļu infrastruktūras uzlabošanas
būvdarbi" īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu novada
Pelēču ciemā" īstenošanai
Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagasta
centru publisko ēku vienkāršotā
rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana
Tūrisma attīstības veicināšana LatgalesUtenas-Vitebskas pārrobežu reģionos,
akronīms BELLA DVINA-2 ( atpūtas
zonas uzlabošana Preiļos)
ERAF projekts "Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība"
ERAF projekts " Rēzeknes ielas
rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz
Kalnu ielai Preiļos"
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Preiļu novada
Prikuļu ciemā" īstenošanai
ERAF projekts "Preiļu novada ielu un
ceļu infrastruktūras uzlabošana- tehnisko
projektu izstrāde"
ERAF projekts " Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība -tehnisko
projektu izstrāde"
ERAF projekts "Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība"
SIA "Preiļu saimnieks" pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Preiļos II kārta" īstenošanai
ERAF projekts "Preiļu novada ielu un
ceļu infrastruktūras uzlabošana-Lietus
ūdeņu kanalizācijas un ielu seguma
rekonstrukcija Brīvības un Aglonas ielu
posmos
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ERAF projekta "Preiļu novada izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība"
īstenošanai
Izglītības iestāžu investīciju projektam
"Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana
Preiļu PII "Pasaciņa"
Esošās ārējās siltumtrases rekonstrukcija
Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču
ciemā
Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana
Preiļu novada izglītības iestādēs
ERAF -Preiļu novada ielu un ceļu
infrastruktūras uzlabošana
Preiļu novada izglītības iestāžu renovācija
Preiļu novada Saunas pagasta Salas
pamatskola jumta seguma vienkāršotā
renovācija
Preiļu 2.vidusskolas jumta seguma virs
ēdināšanas bloka renovācija
Prioritārā investīciju projekta "Valsts"
nozīmes arhitektūras pieminekļa
Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvāris-30)
Preiļu pils tehniskā projekta BK daļas
aktualizācija"
ERAF-Preiļu novada ielu un ceļu
infrastruktūras uzlabošana
KPFI projektam "Preiļu" novada
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma energoefektivitātes
uzlabošana
Preiļu pils atjaunošanas 1.kārtas 1.un 2.
etapa būvdarbiem
Prioritārais investīciju projekts
"Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
izbūve Preiļu novada Pelēču pagasta
Ārdavas ciemā"
kopā

41 123

40 885

40 648

40 411

40 173

39 936

39 648

242 797

525 621

4 515

4 489

4 462

4 435

4 408

4 381

4 308

2 215

33 213

6 964

6 934

6 904

6 875

6 845

6 816

6 795

3 374

51 507

9 399

9 358

9 319

9 279

9 239

9 199

9 160

7 647

72 600

29 798

38 119

50 377

50 005

49 327

2 106

2 106

391 633

613 471

13 264

13 216

13 169

13 121

13 073

13 025

13 002

258 476

350 346

8 607

8 570

8 533

8 496

8 459

8 422

8 391

6 260

65 738

3 620

3 605

2 694

0

0

0

0

0

9 919

5 999

5 973

4 463

0

0

0

0

0

16 435

8 128

8 102

8 077

0

0

0

0

0

24 307

12 168

12 129

12 090

12 051

12 013

11 974

11 701

0

84 126

25 113

25 030

20 757

20 688

20 618

20 549

20 387

214 575

367 717

2 156

8 154

8 135

8 115

8 095

8 075

8 057

28 046

78 833

589 591

584 224

557 391

539 405

527 664

464 215

446 439

3 380 905

7 089 834

3.6. Informācija par pašvaldības īpašuma, krājumu, līdzekļu kapitāla
vērtības izmaiņām, kā arī budžeta izpildes, saistību un garantiju
apjomiem pēc bilances uz 2016.gada 31. decembri
Rādītāji
1.

2.

3.

4.

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un
projektiem
Naudas līdzekļi
BILANCES KOPSUMMA
Pašu kapitāls
Rezerves
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Uzkrājumi
Kreditori
Aizņēmumi un saistības
Īstermiņa kreditori
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
BILANCES KOPSUMMA

2016.gads

2015.gads

26863318
90591
21218402
5551536
2789
712924
45050
194258

27216142
115427
21738908
5359034
2773
775221
34704
238422

27387
446229
27576242
19823670
1836
19071619
750215
0
7752572
6721141
940327
91104
27576242

25177
476918
27991363
19073455
1836
18358584
713035
0
8917908
6814056
2021423
82429
27991363
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5.

6.

Pēc uzkrāšanas principa
Ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa
Izdevumi pēc uzkrāšanas principa
Darbības rezultāts
Naudas plūsma
Ieņēmumi
Izdevumi
Atlikuma palielinājums (+) vai samazinājums (-)

10730574
9980359
750215

10863521
10150486
713035

9521825
9365018
156807

9778139
9160357
617782

Paskaidrojumi bilancei
Bilancē nemateriālajos ieguldījumos ir atspoguļoti attīstības programmas, datoru programmas un
licences
un pārējie nemateriālie ieguldījumi. Nemateriālo ieguldījumu atlikumi ir inventarizēti.

PAMATLĪDZEKĻI
Pamatlīdzekļu grupas nosaukums

Atlikusī vērtība
gada sākumā
EUR

Zeme, ēkas un būves ,tai skaita
- dzīvojamās ēkas
- nedzīvojamās ēkas
- transporta būves
- zeme
- inženierbūves un pārējais īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi ,tai skaitā
- pazemes aktīvi
- mežaudzes
- pārējie bioloģiskie aktīvi

Atlikusī vērtība
gada beigās
EUR

30 224 899
87 811
12 118 648
11 938 015
1 297 865
4 782 560
25 648
3 699 014

30 250 995
81 851
12 118 648
11 979 029
1 281 298
4 790 169
23 800
3 768 464

343 402

910 894

203 521

196 108

179 873
48 906
28 880
102 087

178 797
48 906
26 870
103 021

Bilancē norādītais apjoms
Īpašuma veids

Apjoms (ha)
144,43
4,80
0,00

Zeme zem mežaudzēm
Zeme zem karjeriem
Zeme zem pazemes aktīviem
Zeme zem augļu dārziem un citiem regulāri ražojošiem koku
stādījumiem

1,38
Kopā

150,61
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Pamatlīdzekļu nolietojums ir aprēķināts pēc pašvaldībā apstiprinātajām normām un
saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzkaiti". Visi pamatlīdzekļi ir inventarizēti dabā.
Pašvaldības bilancē ir uzradīta zeme ,
kura ir reģistrēta Zemesgrāmatu nodaļā un tā zeme, kura atrodas pašvaldības lietojumā un
pašvaldībai piekritīga zeme. Veicot inventarizāciju, tika konstatēts, pašvaldības īpašumā,
valdījumā un lietojumā ir zemes 1270,50 ha kopplatībā ar zemes bilances vērtību 1271298,00
EUR. No kopējās dzīvojamo, nedzīvojamo un citu ēku un būvju atlikušās vērtības, kas
jāreģistrē zemesgrāmatā kopsummas 10766387,00 EUR nav ierakstīts zemesgrāmatā EUR
1775681,00. Pašvaldībai piederošā un lietošanā esošā zeme, kas uzrādīta bilancē 1271,72 ha
apmērā un kopsummā EUR 1271298,00 sadalās sekojoši:
•
zeme zem ēkām un būvem- 350,30 ha
•
zeme zem augļu dārziem -1,38 ha
•
meža zeme- 144,43 ha
•
zeme zem karjeriem- 4,80 ha
•
pārējā zeme - 770,81 ha
3.7. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Preiļu novada
uzņēmumos
Preiļu novada domes kapitāla vērtība uzņēmumos uz 2017.gada 1.janvāri
U Uzņēmuma nosaukums

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

Reģ.Nr.

LV47703001720
LV41503029988

Ieguldījuma
vērtība
EUR
4 893 270
23 220

LV40003244761

599 724

8.tabula
Kapitāla
īpatsvars %
100
5

74.14

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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3.8. Zvērināta revidenta atzinums
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Rīgā
Nr. PNP-16-15/RZ

Preiļu novada domei
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Esam veikuši Preiļu novada Pašvaldības (“Pašvaldība”) 2016. gada pārskatā ietvertā
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:
 2016. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr. 1
"Bilance",
 2016. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa
Nr. 4-3,
 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa
Nr. 4-1,
 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr. 2-NP,
 Finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata
skaidrojumu.
Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Preiļu novada Pašvaldības finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības
finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, saskaņā
ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas
pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem
starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk – SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos
standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu
pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas
standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss)
prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir
piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam
ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā
noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam.
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Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības
ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts
mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju
un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas
vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida
būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības,
mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi,
par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Latvijas Repulikas Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu
pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par
finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās
kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu
iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas
būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno
Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā
Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur
kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā
izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka
revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv.
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Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos
lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:


identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas
dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo
risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas
neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai
iekšējās kontroles pārkāpumus;



iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;



izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;



izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību,
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu
ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;



izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju
un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata
pamatā esošos darījumus un notikumus;



iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par
Pašvaldības revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi
par mūsu revidentu atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā,
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs
identificējam revīzijas laikā.
SIA „Nexia Audit Advice”
Licence Nr. 134
Biruta Novika
Valdes locekle
atbildīgā zvērināta revidente, sertifikāts Nr. 106
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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 ( 01.09.2015.) - 470 ,
2016./2017.mācību gada sākumā ( 01.09.2016.) – 449.
Pedagoģisko likmju skaits – 46,23
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 28,25
Pašvaldības budžeta līdzekļi iestādes uzturēšanai 296160 eiro, mērķdotācija pedagogu
atlīdzībai 352554 eiro.
Kopējie budžeta izdevumi sastāda 648714 eiro.
Preiļu 1.pamatskola nominēta dalībai VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002
“Kompetenču pieeja mācību saturā kā vien ano 100 skolām valstī, kuras piedalīsies šī projketa
aprobācijā.
Ir iekārtota “zaļā klase” ar iežu paraugu laukumu skolas iekšpagalmā – āra mācību
stundu norisei, dabaszinību cikla mācību priekšmetu veiksmīgākai apguvei un skolēnu fizisko
aktivitāšu atbalstam.
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs
Starpnovadu olimpiādēs piedalījās 161 izglītojamais.
 85 starpnovadu II. kārtas olimpiāžu laureāti (iegūtas 29 -1. vietas, 23 – 2. vietas, 20 3. vietas, 13- atzinības);
 21 Latgales reģionālo un atklāto valsts olimpiāžu laureāti ( iegūtas 2 - 1. vietas; 7 - 2.
vietas; 4 - 3. vietas; 6 – atzinības);
 7 valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti (iegūtas 3 – 1. vietas, 1. – 2. vieta, 2 –
3. vietas, 1 – atzinība)
 25 valsts, reģionālo un starpnovadu mācību priekšmetu konkursu laureāti un
godalgoto vietu ieguvēji;
 5. – 9. klasēs 57 izglītojamie, kas mācību gadu pabeidza ar vidējo atzīmi”8 un
vairāk”, 72 izglītojamie - “7 un vairāk”, kopā – 129 izglītojamie;
 Preiļu 1. pamatskola iekļuvusi labāko mazo skolu pirmajā pieciniekā skolu reitinga
“Lielā pūce” tabulā.
Sasniegumi sportā
Sportā novada, starpnovadu sacensībās ieguva 138 – 1. vietas, 48 – 2. vietas, 58 – 3.
vietas, Latgales sacensībās ieguva 10 – 1. vietas, 1 – 2. vieta, 31 – 3. vietas, republikā
ieguva 3 – 1. vietas, 4 – 2. vietas, 3 – 3. vietas.
Skolā īstenotie projekti
Deju kopa “Gaida”, realizēja Nordplus programmas projektu “Dare to share”
Deju kopa “Dancari”, palīdzēja realizēt biedrības “Nīdermuižas draudze”
projektu “Arī zem sniega zied rozes
Ir realizēts e Twinning projektu “Maģiskais 7” par kompetenču pieeju mācību
procesā Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā un Preiļu 1. pamatskolā.
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Skolēni ir iesaistīti starptautiskajā e Twinning projektā “Urban explorers”/
“Pilsētas pētnieki”.
Sasniegumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā
 Diploms par izcīnīto 1. vietu valstī izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai
Latvijai” nominācijā: “Visvairāk savāktais izlietoto bateriju daudzums izglītības
iestādē”;
 Diploms par izcīnīto 2. vietu valstī makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”
nominācijā: “Visvairāk savāktais makulatūras daudzums izglītības iestādē”;
 Lieliski panākumi TDK “Gaida” dejotājiem, skatēs un VISC pateicība par dalību
tautas deju kolektīvu pasākumā “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, diploms par
iegūto 1. vietu starptautiskajā deju festivālā Krievijā;
 TDK “Dancari” VISC pateicība par dalību tautas deju kolektīvu pasākumā “Lecam pa
vecam, lecam pa jaunam”;
 Veiksmīga piedalīšanās skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā Preiļu
novadā – 2 diplomi un atzinība, 1. pakāpes diploms 2. kārtā reģionālajā līmenī;
 Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice 2016. iegūtas divas atzinības;
 Tehniskās jaunrades konkursā "Superpuika 2016" iegūta 3. vieta;
 Latvijai būt zaļai "Zaļo pēdiņu ceļojums Preiļu 1. pamatskolā";
 Dalība Vislatvijas jaunrades konkursā, kas veltīts dzejniekam un reliģiju pētniekam
Robertam Mūkam.
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs,
organizēti semināri, kursi pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei kompetencēs balstīta
mācību satura pasniegšanai, mērķtiecīgi organizēts skolas atbalsta komandas darbs,
pilnveidotas sadarbības kā arī izglītojošā darba formas ar skolēnu vecākiem un citu novadu
skolām.
Kompetenču pieejā balstīti mācību un ārpusstundu mācību pasākumi skolā – FIZMIX
portāla eksperimenti, Zinātnes teātris, Sniega diena, Olimpiskā diena, Einšteina diena,
Starptautiskā kvadrātsaknes diena, “Pūķu projekts” u. c.
Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi sadarbībā ar Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzeju – “Valstsvīra dzimšana”, 1991. gada barikāžu atceres pasākums,
dažādas izglītojošās programmas, u.c.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija
Skolēnu skaits 2016. gada 1.sept. – 177
Pedagoģiskie darbinieki – 33
Tehniskie darbinieki – 22
2016.gadā licencēta pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programma un atvērtas proģimnāzijas 7. klase (17 skolēni) un 8. klase (15
skolēni).
Īstenotie projekti


gūts atbalsts jaunam Erasmus + stratēģiskās starpskolu partnerības projektam ”Viens
pats mājās”, kurā piedalīsies 7 Eiropas Savienības dalībvalstu skolas no Lietuvas,
Spānijas, Polijas, Slovēnijas, Grieķijas, Rumānijas un Latvijas;
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turpinās skolēnu apmaiņas projekts ar Merlet koledžu Nīderlandē;
projekts “Euroscola 2016” - decembrī 22 ģimnāzisti un 2 skolotāji pārstāvēja Latviju
eirodebatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā;
projektā “Samsung Skola nākotnei” ģimnāzijas piedāvājums “Skolēns –
atbildīgs un motivēts – radošā skolā” iegūst galveno balvu 10000 EUR tehnoloģiju
iegādei;
uzsākat darbība projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.

Realizējot reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, ģimnāzijā
izstrādātas un īstenotas ar Preiļu novada pašvaldību saskaņotas 4 pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programmas, kuras apgūst 156 dalībnieki no dažādām izglītības
iestādēm no Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadiem.
2016. gadā iegūtas 11 godalgotas vietas valsts un atklātajās mācību priekšmetu
olimpiādēs matemātikā, ķīmijā, fizikā, vēsturē, ekonomikā, kā arī iegūtas 26 godalgas
reģionālajās olimpiādēs un 75 godalgas vietas novada apvienību olimpiādēs. Reitingā pēc
skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos „Draudzīgā aicinājuma
balva” kopvērtējumā par 2015./2016. mācību gadu Preiļu Valsts ģimnāzija ieņem 5. vietu
pilsētu skolu grupā.
Ģimnāzijā aktīvi darbojas pašdarbības kolektīvi: tautas deju kopas „Gaida” un
„Dancari”, folkloras kopa „Rūtoj”, kuri uzrāda ļoti labus rezultātus skatēs, kā arī vokālais
ansamblis un jauktais koris. Skolas telpu noformēšana lielu darbu iegulda floristikas pulciņš.
Veiksmīgi darbojas un dažāda mēroga sacensībās ar ļoti labiem rezultātiem startē robotikas
pulciņš. Ģimnāzisti regulāri piedalās dažādos konkursos, skatēs, sporta sacensībās un gūsts
godalgotas vietas.
Visa gada garumā tika veikts daudzpusīgs ārpusstundu un metodiskais darbs,
organizēti pieredzes apmaiņas semināri un gan Preiļu, gan citu novadu un valsts ģimnāziju
skolotājiem, noorganizēta 6.atklātā Latgales novada angļu valodas olimpiāde.
Beidzot ģimnāziju, centralizētajos eksāmenos 23% ieguva vērtējumu 70-80%, un
augstāko vērtējumu 80- 100% ieguva 18% darbu.
Augstskolās iestājās 85% absolventu, no tiem 92% budžeta grupās.
Preiļu 2.vidusskola


2015./2016.m.g. beigās skolā bija 207 skolēni (gada sākumā 215 skolēni).
Klašu komplekti – 12:
1.-4.kl. – 4
5.-9.kl. – 5
10.-12.kl.- 3
Vidēji 17 skolēni klasē.




30 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.
33,61 pedagoģiskās likmes.
22 skolotāji jeb 70% ir Preiļu 2.vidusskolas absolventi, 18 maģistri.


Skolā tiek realizētas 4 izglītības programmas, kuras 2016.gadā tika akreditētas:
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1. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem;
2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem;
3. Mazākumtautību pamatskolas;
4. Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena.
Kopējie budžeta izdevumi 2016.gadam – 195384,00 EUR, mācību literatūras iegādei –
4068,00 EUR.
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos
 Starpnovadu olimpiādēs – 26 godalgotas vietas un atzinības;
 Reģionālajās un atklātajās olimpiādēs – 22 godalgotas vietas;
 Valsts valodas olimpiādē valsts līmenī - 2.vieta;
 Tatjanas dienai veltītajos konkursos valsts līmenī – 19 godalgotas vietas;
 Konkurss „SPICE” – 2.vieta;
 R.Mūkam veltīts radošo darbu konkurss – Atzinība;
 Vispasaules Sniega dienas fotokonkurss – 1.vieta;
 Latgales novada Skatuves runas konkurss – 2.pakāpe;
 Skolēnu ZPD Latgales reģiona konference – 3.vieta, 7 atzinības;
 Mūsdienu deju radošais konkurss, Latgales reģions – 3.pakāpe;
 Latgales lauku skolu 10.jaunrades darbu konkurss – 1.pakāpes diploms un 3
atzinības;
 Reģionālajā datorrakstīšanas konkursā – atzinība;
 Starptautiskajā olimpiādē “Olimpis” piedalījās pamatskolas posma skolēni un
ieguva godalgotas vietas:
krievu valodā – 14
angļu valodā – 13
matemātikā – 11
informātikā – 8
dabaszinībās – 2.
Sasniegumi sporta sacensībās
 1 skolniece ir kļuvusi par Latvijas jauniešu izlases dalībnieci;
 5 skolēni ir kļuvuši par Skolēnu sporta spēļu laureātiem vieglatlētikā;
 Labākā vieglatlēta (augstvērtīgākais rezultāts) nosaukumu izcīnīja 2 sportisti;
 Riteņbraucējs Renārs Vanags (10.klase): 1.vietas – 5, 2.vietas – 5 ;
 Starptautiskās R.Miškina piemiņas sacensības sporta soļošanā – 3 godalgotas
vietas;
 J.Dāliņa piemiņas sacensībās – 3.vieta;
 LR jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā – 3.vieta;
 Latvijas ziemas čempionāts – 4 godalgotas vietas;
 Latvijas čempionāts soļošanā – 2 godalgotas vietas.
Skolā īstenotie projekti, labdarības akcijas
 Sadarbībā ar Sociālo interešu institūtu organizēta pedagogu un skolas
darbinieku apmācības programma "Individuālās pieejas īstenošana izglītības
procesā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem"” –12 stundu apjomā (25
skolotāji);
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Kopš 2010.gada skola darbojas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
kustībā “Draudzīga skola”;
Projekts „Starp mums, meitenēm”;
Projekts „Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies”;
Akcija „Tīrai Latvijai”, makulatūras vākšana;
Labdarības akcijas pansionātā „Preiļi”.
Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Skolēnu skaits- 222
Mūzikā- 155
Mākslā- 67
Pedagoģisko likmju skaits- 5,3
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 7,5
Kopējie budžeta izdevumi-153231 EUR
Mūzikas nodaļa
14.01.2016. VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss Daugavpilī:
I pakāpes Diploms trio;
I pakāpes Diploms ;
II pakāpes divi Diplomi;
III pakāpes Diploms.
20.01.2016. Latvija profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā:
Viena III vieta .
29.-31. 01.2016. XXI Latvija mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss :
Viena III vieta Laureāta Diploms.
16.02.2016. V Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu apēle
audzēkņu ansambļu konkurss:
III vieta trio;
III vieta duetam.
04.03.2016. IV Latgales mūzikas skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle
un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss Rēzeknē :
III vieta;
Viena Atzinība .
12.03.2016. Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skate Jēkabpilī:
I pakāpes diploms un II pakāpes diploms defilē skatē Preiļu novada Jauniešu pūtēju
orķestris;
20.03.2016. VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Ogrē :
II vieta Diploms Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestrim;
16.04.2016.X Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos:
Viena Atzinība;
22.-23. 04.2016. Starptautiskais konkurss Malhoverā ( Vācija):
Atzinība Trio;
27.04.2016. Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu- solistu konkurss
“Daugavpils- 2016”
II vieta;
Divas III vietas;
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11.05.2016. VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles
audzēkņiem Ozolniekos
Viena 3. vieta;
11.05.2016. XIII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei” Aglonā.
Divas Atzinības;
01.-07. 06.2016. Starptautiskais pūtēju orķestru festivāls Malente ( Vācija)
Piedalījās Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris;
25.-27.06.2016. X Starptautiskais jauniešu pūtēju orķestru festivāls Zambrovā ( Polija)
Piedalījās Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris.
Mākslas nodaļa
Nr.
1.

Norises laiks
12.02. 2016.

2.

23.03. 2016.

3.

18.02.2016

4.

11.03.2016.

5.

18.03.2016.

6.

Aprīlis
2016.

7.

21.05.2016.

8.

21.05.2016

9.

31.05.2016

10.
11.

14.10.2016.
20.10. 2016.

12.

20. 11.2016

Nosaukums
Netradicionālās modes skatekonkurss “Kino stils”
Rīgas atklātais bērnu un
jauniešu vizuāli plastiskās
mākslas konkurss- izstāde
“Maskas- rīdzinieku karnevāls”
44. Starptautiskais bērnu
mākslas konkurss LIDICE 2016
Latvijas kārta
XV starptautiskais vizuālās
mākslas konkurss “Es dzīvoju
pie jūras”
Jāņa Rozentāla 150. dzimšanas
dienai veltīts jaunrades
konkurss
Mana
Aptieka.
Zīmējumu
konkurss “Uzzīmē savu mīļāko
zvēriņu”
Vizuālās mākslas konkurss
“Muna tautysdzīsme kruosu
volūdā’
Preiļu Vēstures un lietišķās
mākslas muzeja konkurss
“Manas sapņu durvis”
44. Starptautiskais bērnu
mākslas konkurss “Lidice 2016”
Čehijā
Konkurss “Kad izaugšu liels…”
Latgales un Sēlijas
novadu mazpilsētu un lauku
mūzikas un mākslas skolu
vokālās un vizuālās mākslas
konkurss
Erasmus+
un
Biedrības
ERFOLG zīmējumu konkurss
Mana dāvana Latvijai Lāčplēša
dienā.

Iegūtā vieta
Viena 2. vieta
Viena 1. vieta
Viena 2.vieta
Divas 3. vietas
Viena atzinība
Trīs Atzinības

Viena 2. vieta
Viena Atzinība
Četras Pateicības
Viena Galvenā balva
Deviņi diplomi
Seši Diplomi
Sešas Pateicības
Piecas 1. vietas
Viena 3. vieta
Pateicība
1. vieta un medaļa
“Lidices roze”
Diploms
Viena 1.vieta
Viena 2.vieta
Divas 3.vietas
Sešas
Pateicības
Diploms
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Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Audzēkņu skaits (15.10.2016.) - 489
 Kultūrizglītības programmās – 336
 Tehniskās jaunrades programmās – 43
 Citās izglītojošās programmās - 110
Īstenoto interešu izglītības programmu skaits - 25
Pedagoģisko likmju skaits – 8.02
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4.25
Kopējie budžeta izdevumi – EURO 131201 (kopā ar valsts mērķdotāciju)
Noslēgts sadarbības līgums ar Riebiņu novada domi interešu izglītības saglabāšanā un
popularizēšanā.
Sasniegumi interešu izglītības un audzināšanas darba valsts nozīmes konkursos (skatēs)
2016.gadā:
 1.pakāpes diploms Mazo uzvedumu konkursā valstī ;
 1.pakāpes diploms Skolēnu skatuves runas konkursā valstī ;
 2.vieta un 3.vieta Pirmajā atklātajā stendu modeļu konkursā ;
 Četras Atzinības 44.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Lidice 2016" ;
 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 ;
 2.vieta XV Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”;
 3.vieta vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Suns un kaķe”;
 1.vieta Starpnovadu mazo vokālistu konkursā “Cāļu cālis 2016”.

Priekuļu pamatskola
2016./2017. mācību gada sākumā
Skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu skaits – 14
Pedagoģisko likmju skaits -3,33
Saimnieciskā personāla likmju skaits –5,5
Kopējais finansējums 2016. gadā – 124250,18 EUR
No tā pašvaldības – 60493,99 EUR
Valsts – 63756,19 EUR
Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās 2015./2016.m.g.:
 Vizuālās mākslas olimpiāde: viena 1.vieta, trīs 2.vietas, divas atzinības;
 Novada matemātikas olimpiādē: atzinība;
 Novada angļu valodas olimpiāde: viena 2. vieta, divas 3. vietas;
 Novada latviešu valodas olimpiāde: viena 2. vieta;
 Novada mājturības olimpiāde: viena 3. vieta;
 Valsts atklātā olimpiāde mājturībā: viena 3. vieta, viena atzinība;
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Starpnovadu sacensības vieglatlētikā: viena 3. vieta;
Skatuves runas konkurss novadā: divas 1. vietas;
Reģiona skatuves runas konkurss: divas 1. vietas;
Roberta Mūka radošo darbu konkurss: viena atzinība, divas pateicības;
PVĢ konkurss „Krauklītis” viena 1.vieta, viena 2.vieta un viena 3.vieta;
Dažādās dambretes sacensībās divas 1.vietas, divas 2.vietas, piecas 3.vietas;
Novusa sacensībās 1.vieta.
Salas pamatskola

Skolēnu un pirmskolas bērnu skaits- 66;
Pedagoģisko darbinieku likmju skaits- 10,61;
Saimnieciskā personāla likmju skaits- 13,8;
Budžeta (pašvaldības) izdevumi- 112 827 EUR.
 2016.gads „Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros”.
 Darbojamies projektā “Bērniem draudzīga skola”.
Olimpiādes, konkursi 2015./2016.m.g.
 Starpnovadu matemātikas olimpiāde- viena 1.vieta, viena 3.vieta, trīs Atzinības;
 Starpnovadu krievu valodas olimpiāde- Atzinība;
 Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde- divas 3.vietas;
 Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde- 3.vieta;
 Skatuves runas konkurss- Atzinība.
 Folkloras ansambļa „Dzeipureņš” skolēnu piedalīšanās VISC organizētajā tradicionālo
deju konkursa valsts kārtā “Vedam danci 2016” Rīgā RTU- divas 2. Vietas.
Pelēču pamatskola
Skolēnu skaits uz 2016.gada 1.septembri 1.-9.klasēs-60
Skolēnu skaits pirmsskolas izglītošanas programmā-17
Pedagoģisko likmju skaits-9,1
Saimnieciskā personāla likmju skaits-13
Skolas budžets:
Pašvaldības finansējums iestādes uzturēšanas vajadzībām-115930;
Valsts mērķdotācija pedagogu algām-85978 (01.01.16-31.08.2016)
Sasniegumi Pelēču pamatskolā 2016. gadā:

1.vieta starpnovadu vēstures olimpiādē;

2.vieta starpnovadu fizikas olimpiādē ;

2.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē;

3.vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē;

2.vieta starpnovadu krievu valodas konkursā;

Atzinība starpnovadu matemātikas olimpiādē;

1.vieta starpnovadu pavasara krosā;
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I pakāpes diploms folkloras kopai “Pelēcīši” tradicionālās kultūras apgūšanas un
pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2016” Dienvidlatgales novada
sarīkojumā “Ni vīnam todu zyrgu”;
2.pakāpes diploms 1.-4. klašu vokālajam ansamblim vokālās mūzikas konkursā
“Balsis 2016” ;
2.vieta Jauno satiksmes dalībnieku sacensībās;
Atzinība par aktīvu dalību konkursā "Spice 2016”;
2.vieta konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”;
3.vieta komandai starpnovadu kvadrātsaknei veltītā matemātikas un dabaszinību
pasākumā;
Pateicība par dalību Lielās Talkas konkursā “Latvijai būt zaļai!”, 1.vieta video
konkursā “Latvijai būt zaļai”;
Pateicība par radošu veikumu karjeras nedēļas – 2016 zīmējumu konkursā “Kad
izaugšu liels...”;
Pateicība par piedalīšanos Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja rīkotajā
konkursā
“Manas sapņu durvis”;
Dalība Erasmus + projektā "The Sunny Side Up";
Dalība BTI kustībā,,Draudzīga skola”.

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
Skolēnu skaits – 108
Pedagoģisko likmju skaits 9.642
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 2,2
Kopējie budžeta izdevumi – 156 130,03 EUR (pašvaldības līdzekļi- 34626,24;
mērķdotācijas pedagogu algām- 121 503,79 EUR)
Skolas galvenie notikumi un dalība novada pasākumos:
 Barikāžu laika atceres pasākums un tikšanās ar barikāžu dalībnieku „Mans barikāžu
laika stāsts”;
 Veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi;
 Valentīndienas pasākums;
 Dalība Lielās Talkas konkursā „Latvijai BŪT zaļai” un noslēguma pasākumā Preiļu
kultūras centrā un novada sakopšanas darbos talkas laikā;
 Baltā galdauta svētki skolā un dalība novada pasākumā Preiļu kultūras namā;
 Pēdējā zvana pasākums un izlaidums 9. un 12.klasēm;
 Pēdējā skolas diena;
 Dalība novada svētkos;
 Zinību diena;
 Karjeras nedēļas pasākumi;
 Izglītojoša ekskursija uz Tartu zinātnes centru AHHAA;
 Dalība Lāčplēša dienas Lāpu gājienā;
 Tikšanās valsts svētku priekšvakarā ar skolas absolventiem un bijušajiem
darbiniekiem.

40

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2016. gadu

4.2. Nozīmīgākie veikumi un notikumi novadā kultūras jomā
Preiļu novada kultūras centrs
Preiļu novada kultūras centrs 2016. 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 (uz 31. 12. 2015.)
Kultūras centra štati gada beigās: 43 darbinieki ( uz 08.12.2016.)
Gada laikā Saunas TN noorganizēti:
18 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 1580
No tiem:
10 Valsts tradicionālie un pagasta svētki- 926 apmeklētāji
8 izklaides sarīkojumi-654 apmeklētāji
Gada laikā Pelēču KN noorganizēti:
22 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 1860
No tiem:
5 Valsts tradicionālie un pagasta svētki- 1050 apmeklētāji
10 izklaides sarīkojumi- 700 apmeklētāji
Gada laikā Aizkalnes TN noorganizēti:
22 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 2510
No tiem:
4 Valsts tradicionālie un pagasta svētki- 550 apmeklētāji
7 izklaides sarīkojumi- 1230 apmeklētāji
Gada laikā Preiļu KN noorganizēti:
134 pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 46 600
No tiem:
25 profesionālo un vietējo kolektīvu koncerti - 13 190 apmeklētāji
8 teātra izrādes - 750 apmeklētāji
27 izklaides sarīkojumi- 6830 apmeklētāji
21 Valsts tradicionālie un pilsētas svētki- 15 980 apmeklētāji
2016. gadā kultūras centrā darbojas 24 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar
kopēko dalībnieku skaitu 464, 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 2016. 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 leļleu 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:
Lasītāji
Apmeklējumi
No tiem fiziskais apmeklējums
no tiem virtuālais apmeklējums
(bez sociālajiem tīkliem)
no tiem sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
WebPac (skatījumi)

Izsniegums
Krājums
Uzziņas

2014
3138
222435
53546

2015
3142
379433
53730

2016
3112
423339
54416

28678

21618

24605

140211

276686

309916

93171
70023
10887

27399
95383
68916
12518

34402
88849
68770
8975

Darbinieku likmju skaits- 20 (t.sk. 15 bibliotekārie darbinieki)
FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
2014
198323

No pašvaldības budžeta
Citi ienākuma avoti
No tiem:
bibliotēkas maksas pakalpojumi
Sponsorējumi, ziedojumi
Valsts Kultūrkapitāla piešķīrumi
Ārvalstu fonda līdzekļi (EDIC projekts)

2015
219091

2016
228083

9296
724

9978
1210

9243
1109

1974

200

0

330
6268

1300
7268

1400
6734

Investīcijas no valsts budžeta

KOPĀ:

207619

229069

237326

ĪSTENOTIE PROJEKTI:
 Latviešu oriģinālliteratūras autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem "Satiec savu
rakstnieku" 2.karta (VKKF);
 Pirmais Latgales stāstnieku festivāls "Omotu stuosti" (VKKF);
 Dzejas dienu programma “Gleznojam ar vārdiem…” (VKKF);
 “Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centriem 2013. – 2017.
gadam” (Eiropas Komisijas Pārstāvniecība Latvijā);
 Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (VKKF);
42

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2016. gadu

 Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra1 (VKKF);
 Veidojam vidi ap mums (Viduslatgales pārnovadu fonds);
 Grāmatu starts (LBB).
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”);
 1.Latgales stāstnieku festivāla "Omotu stuosti" organizēšana.
 Grāmatu: V.Zatlers “Kas es esmu?”; A.Stankevičs “Vispusīga fiziskā sagatavošana
sportā un speciālo operāciju spēkos”; D.Āboliņas grāmatas “Jāņa Streiča maģiskais
reālisms. 22 filmas”; P.Strūberga grāmatas “Anatolijs Danilāns - dakteris ar atvērtu
sirdi” prezentācijas;
 Preiļu Reģionālā mācību centra aktīva darbība (lekcijas un semināri, i-banku
izmantošanas iespējas; Microsoft programmatūru apguve, e-pakalpojumu iespējas;
bezmaksas datora un interneta apguves kursi latviešu un krievu valodā grupām ar
priekšzināšanām un bez priekšzināšanām, u.c. Preiļu novada iedzīvotājiem. Kopumā
tika apmācīti 367 Preiļu reģiona iedzīvotāji, no tiem 75 bibliotekāri);
 Kultūras, izglītojošo pasākumu organizēšana;
 Izstāžu organizēšana un rīkošana.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Krājums:
Kopējais krājuma vienību skaits 20153 t.sk. pamatkrājums 16140
Pārskata periodā iegūto vienību skaits 168 t.sk. pamatkrājumā 106;
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopskaits 20153;
Finansiāli novērtēto krājuma vienību kopējā vērtība EUR 270338,53
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās 537, t.sk. no pamatkrājuma 443
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā 248;
Ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits 56, t.sk. no pamatkrājuma 56.
Zinātniskā darbība:
Referātu, rakstu, ziņojumu skaits 33;
Prospektu, ceļvežu skaits 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits 4;
Izglītojošo programmu scenāriju skaits 5.
Komunikācija ar sabiedrību:
Muzeja apmeklējumu skaits gadā 18866, t.sk. individuālie 6453, apmeklētāji grupās
11799, no tiem 4917 skolēni grupās;
Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem 271
Izstāžu skaits muzejā 16, t.sk no muzeja krājuma 11
Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits 2, pastāvīgo ekspozīciju skaits 5
Muzeja darbinieku novadīto ekskursiju skaits 130
Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits 78;
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Muzeja rīkoto pasākumu skaits 21.
Starptautiskā sadarbība:
Holokausta upuru piemiņas pasākums sadarbībā ar ASV dzīvojošo D. Zilbermanu;
J. Borha vēstuļu digitālo kopiju pasūtīšana Ukrainas Nacionālajā bibliotēkā
Darbinieki:
Faktiskais darbinieku skaits 8, no tiem 1 uz 0.5 slodzēm.
Ar augstāko izglītību 5, no tiem 3 ar maģistra grādu.
Pārskata periodā muzeja speciālisti 10 reizes piedalījušies kvalifikācijas celšanas
kursos un semināros.
Finansiālie rādītāji:
Piešķirts no pašvaldības budžeta EUR 99572
Piešķirts no valsts budžeta EUR 5000;
Piešķirts no VKKF 4400

5.

Preiļu novada Tūrisma informācijas centra darbība 2016.gadā.

Kā liecina Latgales reģiona attīstības aģentūras apkopotie tūrisma statistikas dati, šogad
ir vērojams apmeklētāju skaita samazinājums par 3%. Būtiskākais tas ir apskates saimniecībās
(par 62%). Riebiņu novadā samazinājums ir par 17%, savukārt Preiļu novadā ir vērojams
pieaugums par 10%. Par apmēram 5% Latgalē kopumā palielinājies apmeklētāju skaits
amatnieku darbnīcās, taču Preiļu un Riebiņu novadā tas ir nedaudz samazinājies. Šogad ir
vērojama tendence, ka samazinās tūristu interese par muzejiem un kolekcijām (Latgalē
kopumā par 9%), bet pieaug interese par aktīvās atpūtas piedāvājumu – tajos apmeklētāju
skaits pieaudzis par 41%. To apliecina arī Preiļu un Riebiņu novada tūrisma statistika. Īpaši
jāatzīmē Riebiņu zirgaudzētava, kuru šogad apmeklēja pat par 90% vairāk apmeklētāju kā
pagājušajā gadā. Mūsdienu tūristiem patīk darbošanās un ieguvēji ir tie uzņēmēji, kur tūrists
var pamēģināt ko izdarīt pats. Preiļu un Riebiņu novadā ir samērā brīva niša aktīvā tūrisma
jomā, dabas taku izveidē, latgalisko ēdienu degustāciju piedāvātājiem. Īpaši aktuāls ir
interesants, saistošs tūrisma piedāvājums ziemā,
kas piesaistītu gan vietējos, gan
kaimiņzemju viesus (ir iespēja reklamēt ziemas piedāvājumu Lietuvas un Igaunijas masu
medijos, bet mums īsti nav ko piedāvāt). Tādēļ, ja aktīvi cilvēki plāno, kādā jomā tūrismā sākt
darboties mūsu pusē, aicinām apdomāt šos piedāvājumus.
Šī gada laikapstākļi vasarā, kas ir Latvijas tūrisma galvenā sezona, būtiski ietekmēja ne
vien apmeklētāju skaitu tūrisma objektos, bet arī nakšņotāju skaitu. Latgalē kopumā
samazinājums ir par 7,8%. Lai arī Preiļu novadā šogad nakšņotāju skaits ir palielinājies par
apmēram 5%, bet Riebiņu novadā par 17%, šie skaitļi nav viennozīmīgi, un vairākām
naktsmītnēm ir bijis būtisks nakšņotāju skaita samazinājums, savukārt citām, uz lielāku
pasākumu rēķina, pieaugums. Kopumā naktsmītņu īpašnieki šo gadu vērtē sliktāk kā
iepriekšējo, jo viesi izvēlas mazāk patērēt arī citiem pakalpojumiem, un lai arī nakšņotāju
skaits pieaug, naudas apgrozījums samazinājies. Kā atzīst naktsmītņu īpašnieki, vēl arvien ir
daudz viesu ar maldīgu priekšstatu, ka pie mums Latgalē visam ir jābūt lētāk un mēģina
nokaulēt cenas. Daudzi nesaprot, ka elektrības un citu pakalpojumu cenas pie mums ir ja ne
tādas pašas, tad augstākas kā galvaspilsētā, kur, pateicoties konkurencei, ir iespējas izvēlēties
lētāko pakalpojuma sniedzēju.
Latgales TIC statistikas dati liecina, ka pieaudzis apmeklētāju skaits tūrisma
informācijas centros. Jāteic, ka arī mūsu tūrisma informācijas centrā šogad gads ir bijis
darbīgāks, jo apkalpots par apm.12% apmeklētāju vairāk kā iepriekšējā gadā. Priecājamies, ka
šogad ir ievērojami pieaudzis pieteikto ekskursiju pa Preiļiem skaits, kā rezultātā tiek
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pastāstīts ne tikai pa ceļam redzētais, bet reklamēti arī citi abu novadu tūrisma uzņēmēji. TIC
šogad ir sadarbojies ar vietējiem uzņēmējiem, radot iespēju apmeklēt seminārus gan tepat
Preiļos, gan piedāvājot kopīgu transportu uz apmācībām citur reģionā. Šogad TIC Preiļos ir
organizējis divus lielus Latgales reģiona mēroga seminārus, kā pievienotā vērtība ir tas, ka
citu Latgales TIC un uzņēmumu darbinieki, atbraucot pie mums, iepazīstas ar tūrisma
piedāvājumu, ko vēlāk varēs popularizēt saviem apmeklētājiem. Tāpat veidotas publikācijas
masu saziņas līdzekļos, TIC Facebook lapā, konkursi izglītības iestādēm un citiem
interesentiem, uzturēta tūrisma mājaslapa www.visitpreili un www.visitriebini.lv interneta,
mobilajā un e-kioskā versijā. Preiļu un Riebiņu novada TIC apmeklējumu statistika liecina, ka
šogad ir pieaudzis ārvalstu tūristu skaits ne vien TIC, bet arī tūrisma objektos. Turklāt, to
ģeogrāfiskā izcelsme ir plašāka. Ja pagājušajā gadā TIC tika apkalpoti tikai Lietuvas,
Krievijas, Baltkrievijas un Nīderlandes tūristi, tad šogad ir bijuši papildus iepriekšminētajām
valstīm arī no Vācijas, Francijas, Igaunijas, Moldovas un Ungārijas. Kā iepriekšējos gados,
arī šogad lielākā interese tūristiem ir bijusi par Preiļu pilsētas tūrisma objektiem, bet Riebiņu
novadā – par naktsmītnēm pie ezeriem vasarā. Liela nozīme īpaši ārvalstu tūristu apmeklētāju
pieaugumam ir TIC darbinieku tieša dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas
nacionālā stendā vai Latgales reģiona stendā. 2016.gadā TIC darbinieki piedalījās tūrisma
izstādēs Rīgā, Viļņā (Lietuva), Utrehtā (Nīderlande), Minhenē (Vācija). 2017.gadā plānots
piedalīties izstādēs Rīgā, Utrehtā (Nīderlande) un Berlīnē (Vācija). Savukārt, abu novadu
kopīgi izdotie tūrisma materiāli ir pieejami arī izstādēs Somijā, Zviedrijā, Vācijā Minhenē,
Igaunijā, Lietuvā, Polijā, kā arī Latvijas dienās uz Tallink kuģa.
Kopumā tūrisma sezona šajā gadā mūsu novados noslēdzas ar nelielu „plus” zīmi.
Preiļu novada populārāko objektu apmeklējuma statistika 2014.-2016.
Objekts

2014.g.

2015.g.

2016.g.

Preiļu muižas komplekss

2474

2823

3034

Raiņa memoriālais muzejs „Jasmuiža”

2924

5090

3266

P.Čerņavska keramikas māja

2300

2650

2074

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

14500

15000

6195

Miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija

46 000

47 000

39 000

Viesu māja „Pie Pliča”

3000

3000

3202

S.Geidas ``Sapņu namiņš``
Z/S Kalni mājas vīna ražotne
Vīngliemežu audzētava ``Ošu mājas``.
Bišu drava ``Kāres``
Viesu māja ``Magones``
Viesu māja ``Valērija``
SIA ``Dēkaiņi``
Viesnīca ``Preiļi``
Kempings ``DUNI``
Krīzes centra naktsmītnes
``Pampūkas`` āra terase-kafejnīca

120

105

113

2500
4750
350
735
140
-

2400
5100
397
777
156
306
267

2500
5300
50
734
140
281
250
50
16
1000

-

-
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Kā iepriekšējos gados, arī šogad lielākā interese tūristiem ir bijusi par Preiļu pilsētas
tūrisma objektiem, bet Riebiņu novadā – par naktsmītnēm. Liela nozīme īpaši ārvalstu tūristu
apmeklētāju pieaugumam ir TIC darbinieku tieša dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs
Latvijas nacionālā stendā vai Latgales reģiona stendā. 2016.gadā TIC darbinieki piedalījās
tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā (Lietuva), Utrehtā (Nīderlanda), Minhenē (Vācija). 2017.gadā
plānots piedalīties izstādēs Rīgā, Utrehtā (Nīderlande) un Berlīnē (Vācija). Savukārt, abu
novadu kopīgi izdotie tūrisma materiāli ir pieejami arī izstādēs Somijā, Zviedrijā, Vācijā
Minhenē, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, kā arī Latvijas dienās uz Tallink kuģa.
Riebiņu novada tūrisma organizatore Iveta Šņepste šogad iesniedza kopēju maksājuma
pieprasījumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā rezultātā Latgales TIC pārstāvju
dalība 6 tūrisma izstādēs tika daļēji atmaksāta (aviobiļetes). 2017.gada izstāžu sezonā plānots
izmantot šo iespēju.
Jau otro gadu TIC ir saņēmis atbalstu Latgales Kultūras programmā projektu
īstenošanai. 2016.gadā tika atbalstīts un īstenots projekts “Maizīt’- mana bagātība”. Tā
rezultātā tika organizētas gan izglītojošas, gan atpūtas iespējas abu novadu iedzīvotājiem visas
vasaras garumā. Maijā bija iespēja klausīties Maizes muzeja saimnieces V.Kudiņas lekciju par
senajiem Latgales ēdieniem un degustēt tos. Jūnijā z/s Juri Rušonas pagastā notika ielīgošanas
pasākums, kur bija iespēja apskatīt saimniecību, degustēt sierus, kā arī Riebiņu un Preiļu
folkloras kopu pavadībā jautri ielīgot svētkus. Jūlijā Preiļu, bet augustā Riebiņu bibliotēkā
tika organizēta vietējo iedzīvotāju veidota pavārgrāmatu izstāde, par kuru lielu interesi
izrādīja arī daži profesori no Daugavpils un Rīgas. Augustā Preiļu novada svētku ietvaros
senos ēdienus mūsdienu izpildījumā gatavot mācīja un degustēt ļāva pavāre Ināra Liepiņa.
TIC šajā gadā ir organizējis arī divus lielus (virs 60 cilv.) seminārus Latgales reģiona
TIC un tūrisma uzņēmējiem.
TIC sadarbojas ar vietējām izglītības iestādēm – gan piedaloties Karjeras nedēļā, gan
ik pa laikam rīkojot dažādus konkursus skolēniem. Tāpat TIC organizētajos semināros ir
piedalījušies arī vietējo skolu skolēni.
TIC piedalās dažādos apmācību semināros, kurus organizē citas Latgales pašvaldības
un to TICi, līdz ar to vietējiem uzņēmējiem, muzeju darbiniekiem tiek nodrošināts transports
uz šādiem pasākumiem, ko labprāt arī izmanto.
Tāpat TIC ir sagatavojis vairākas publikācijas interneta un citos plašsaziņas medijos
par atpūtas iespējām abos novados, piemēram, DELFI, žurnāls IEVA, portālā Travelnews u.c.
Kā katru gadu, arī 2016.gadā, Preiļu un Riebiņu TIC ir sniedzis arī maksas
pakalpojumus, to dinamiku iespējams vērot sekojošajā tabulā.
Preiļu un Riebiņu novada TIC iekasētās summas par maksas pakalpojumiem
2014.-2016.g.
GADS
SUMMA
2014.
966,96 EUR
2015.
1101,40 EUR
2016.
1400,33 EUR

6.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
Preventīvais darbs (mutiski brīdināti, paņemti paskaidrojumi) – 370;
Apsekoti ezeri ( reidi) 48;
Uz ezeriem pārbaudītas personas – 97;
Konfiscēti nelikumīgie zvejas rīki - 21 ūdas, 7 tīkli, 2 murdi, 1 žebērklis;
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Apsekoti sociālie dzīvokli – 213.
Preventīvais darbs ar jaunatni un nepilngadīgajiem – 135;
Veiktie pasākumi mācību iestādēs, sporta, atpūtas u.c. vietās (skaits / darbinieki /
stundas) – 3/6/13.
Personas, kuras nodotas nogādātas ārstniecības iestādē – 11
Aizturētas personas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un nodotas
Valsts policijai – 1
Aizturētas personas, kuras atrodas Valsts policijas meklēšanā – 3
Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas, kuras nodotas patversmēatskurbtuvē – 66 ( kopā ar VP ir ievietotas 260 personas)
Aizturētas personas (par administratīvā aresta izciešanu, pamatojoties uz Tiesas
lēmumu) un nodotas Valsts policijai - 2
Savstarpēji pasākumi (kopēji norīkojumi, notikuma vietas apsargāšana, slēpņi u.c.) ar
Valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un cīņā ar noziedzību –7/14/18
Savstarpēji pasākumi ar Preiļu novada domes iestādēm, struktūrvienībām – 119 reidi
Bāriņtiesa –42 reidi;
Sociālais dienests – 13 reidi;
Domes Nekustamo īpašumu daļa – 50 reidi;
Citi – 14 reidi.
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli kopā – 261
Pieņemtie lēmumi lietās par CSN pārkāpumiem – 15
Lietvedībā esošās administratīvo pārkāpumu lietas kopā – 261
Uz citām iestādēm nosūtīti materiāli izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai (tai skaitā
arī atbildes uz šo iestāžu pieprasījumiem) pēc piekritības - 55
Materiālu sagatavošana un izsūtīšana fiziskām (juridiskām) personām - 79
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 - 493
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana publiskos pasākumos (skaits /
darbinieki / stundas) – 12/20/30
Citi, ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu nesaistīti (kurjera
pakalpojumi, personu pārvadājumi un tml. darbības) pasākumi (skaits / darbinieki / stundas/:
130/207/87
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7.

PAŠVALDĪBĀ IZSTRĀDĀTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA UN
PROJEKTI

7.1. Preiļu novada veikums projektu realizācijā 2016. gadā
9.tabula
Projekta mērķis
Projekta nosaukums

Kur
iesniegts/
fonds

Statuss

Projekta kopējā
summa, EUR

2015.
/2016.

15 000,00

2016.

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

KKF

2016.

1700,00

KKF

2016.

987,00

IZM

2016.

3498,80

Izstrādāt
Preiļu
novada
Teritorijas
plānojumu
pamatojoties uz pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
un ņemot vērā normatīvajos
Preiļu novada teritorijas
aktos par teritorijas plānošanu, VARAM
plānojuma izstrāde
izmantošanu
un
apbūvi
noteiktās prasības, kā arī
izvērtējot
blakus
esošo
pašvaldību
plānošanas
dokumentus.
Zivju resursu pavairošana
Nr.2.45. ”Līdaku
Preiļu novada Pelēču ezerā,
Zivju fonds
pavairošana Pelēču ezerā” ielaižot 8000 līdaku mazuļu
Noorganizēt
kinorežisora,
scenārista, aktiera un Latgales
kultūras
darbinieka
Jāņa
Jāņa Streiča 80 gadu
Streiča 80 gadu jubilejas
jubilejas pasākuma
svinīgs pasākums Preiļos,
organizēšana Preiļos
godinot novadnieka mūža
devumu kultūras mantojuma
saglabāšanā
Dot iespēju apmeklēt izcilā
latviešu komponista Jāņa
Ivanova mūzikas koncertu
Jāņa Ivanova 110.gadei
ārpus nacionālas nozīmes
veltīts mūzikas koncerts
kultūras centriem, kā arī
Preiļos
popularizēt mūzikas profesora
J. Ivanova nozīmi un devumu
latviešu mūzikā.
Projekta mērķis ir jauniešu
vidū veicināt izpratni par
Latvijas vēsturi, tās nozīmi un
“Preiļu novada stāsti
vērtību mūsdienu kontekstā,
Latvijas simtgadei”
stiprināt jauniešu piederības
apziņu
Preiļu
novadam,
Latvijai, kā arī gūt praktisku
pieredzi
novada
vēstures
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liecību
dokumentēšanā,
fiksēšanā, apkopošanā un
analizēšanā.
Projekta mērķis ir attīstīt
mērķa
grupas
jauniešu
prasmes un veicināt viņu
iesaisti izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē pie amata
meistara,
Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) vai
Valsts izglītības attīstības
Nr. 8.3.3.0./15/l/001
aģentūras (VIAA) īstenotajos
"PROTI un DARI!"
Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajos
aktīvajos nodarbinātības vai
preventīvajos
bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā
arī nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā.
Projekta vispārīgais mērķis ar vietējo Preiļu un Riebiņu
novada
un
apkārtnes
mājražotāju, Latgales patriotu
un
kulinārā
mantojuma
pārzinātāju palīdzību izglītot
“Maizīt’-mana bagātība”
vietējos iedzīvotājus viņiem
brīvi un ērti pieejamā, savai
dzīvesvietai
tuvā
vietā,
tādējādi veicinot Latgales
vērtību
un
tradīciju
saglabāšanu.
Projekta ietvaros 2 lielākajās
Preiļu
novada
izglītības
iestādēs: Jāņa Eglīša Preiļu
Valsts ģimnāzijā /JEPVĢ/ un
Preiļu novada vispārējās Preiļu
1.pamatskolā
tiks
izglītības iestāžu mācību modernizēta mācību vide, abās
vides uzlabošana un
izglītības iestādēs atjaunojot
modernizēšana (SAM un ergonomiski un interaktīvi
8.1.2.)
aprīkojot mācību telpas, tai
skaitā dabaszinātņu kabinetus.
JEPVĢ
tiks
pārbūvēta
dienesta viesnīca un aprīkots
reģionālais metodiskais centrs.

ESF

KKF

CFLA

2016.

Eiropas Sociālās
fonda finansējums
7 649 978,91 un
valsts budžeta – 1
349 996,28

2016.

KKF –700; Preiļu
novada domes
finansējums –80

2016/

ERAF –
1 799 767,
pašfinansējums –
317 605,94
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Projekta
ietvaros
plānots
izbūvēt jaunu ielu Preiļos
/Rietumu iela/, kas savienos
lielākos
Preiļu
novada
uzņēmumus, novirzīs smagā
autotransporta
satiksmes
plūsmu caur pilsētas centru,
rezultātā tiks uzlabota Preiļu
novada esošo uzņēmumu
sasniedzamība,
attīstīta
“Preiļu novada
uzņēmējdarbība
un
uzņēmējdarbības vides paaugstināta to konkurētspēja,
infrastruktūras attīstība” kopumā uzlabota novada
(SAM 5.6.2. 2.kārta – pievilcība,
revitalizējot
Rietumu ielas izbūve) degradētās teritorijas novadā,
līdz ar to arī veicinot
potenciālu
sociālo,
ekonomisko aktivitāšu un
pakalpojumu nodrošināšanu
novadu un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem. Izbūvējot jaunu
ielu Preiļos Dienvidu virzienā
tiks
būtiski
uzlabota
uzņēmējdarbības vide Preiļu
novadā.
Sadarbības
projekta
ar
Aglonas un Riebiņu novadiem
ietvaros tiks veikta Rīgas un
Brīvības ielu pārbūve un
rotācijas apļa izbūve Preiļos.
Sadarbības projekta mēŗķis ir
paaugstināt
Viduslatgales
novados /Preiļu, Riebiņu,
Preiļu novada un ietekmes Aglonas/ esošo uzņēmumu
sasniedzamību,
attīstīt
areāla pašvaldību
uzņēmējdarbību
un
uzņēmējdarbības vides
attīstība (SAM 5.6.2.
paaugstināt
konkurētspēju,
trešā kārta – Rīgas un
uzlabot novada pievilcību,
Brīvības ielu pārbūve,
revitalizējot
degradētās
rotācijas apļa izbūve)
teritorijas novadā, līdz ar to arī
veicinot potenciālu sociālo,
ekonomisko aktivitāšu un
pakalpojumu nodrošināšanu
novadu un apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem. Rezultātā tiks
izveidotas jaunas darba vietas,
paplašināts
uzņēmējiem
pieejamo pakalpojumu klāsts

CFLA

ERAF –
2016/202
3 455 618,
0
pašfinansējums –
609 814,94

CFLA

ERAF –
2016/202 2 176 353,15,
0
pašfinansējums 384 062,31
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un
sakārtota
infrastruktūra.

publiskā

Samazināt primārās enerģijas
patēriņu,
sekmējot
energoefektivitātes
paaugstināšanu un pašvaldību
izdevumu samazināšanos par
siltumapgādi
un
veicot
ieguldījumus pašvaldības ēkā
Preiļu novada pašvaldības atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā
noteiktajām
ēku energoefektivitātes
uzlabošana (Preiļu novada prioritātēm,
vecinot
domes ēka, Raiņa
pašvaldības
ēku
Preiļos
bulvāris 19, Preiļos, Preiļu energoefektivitāti.
Projekta
novada pašvaldības ēka
ietvaros tiks veikta fasādes
Preiļos, Rēzeknes ielā 24) I sienu, bēniņu
pārseguma
kārta (SAM 4.2.2.)
siltināšana, cokola un zem
zemes
līmeņa
sienu
siltināšana,
veco
logu
nomaiņa, ārdurvju nomaiņa,
pilna
apkures
sistēmas
rekonstrukcija,
ventilācijas
sistēmu izveidošana, saules
kolektora uzstādīšana.
Projekta ietvaros tiks radīts
jauns tūrisma objekts - Preiļu
muižas komplekss ar stāstu
par Borhiem, kā vienu no
senākajām baltvācu dzimtām
Preiļu pils atjaunošana
nozīmīga kultūras
un pili kā Latgalē nozīmīgāko
mantojuma saglabāšanai un 19.gs.
beigu
Tjūdoru
tūrisma pakalpojumu
neogotikas
arhitektūras
attīstībai Preiļu novadā
paraugu. Muižas parks ar
(SAM 5.5.1.)
estrādi līdzās Preiļu pilsētas
centrālajam
novietojumam
Latgalē ir ar lielu potenciālu
publisko pasākumu rīkošanai
reģionālā mērogā.
Projekta mērķis uzlabot
vietējās
nozīmes ceļu
kvalitāti, kas nodrošinātu labu
Preiļu novada lauku ceļu piekļūšanu
visām
infrastruktūras
apdzīvotajām vietām. Kā arī
uzlabošana I kārta
uzlabot satiksmes drošību un
ceļa
negadījumu
riska
samazināšanu.

CFLA

ERAF 2016/201
343 939,26,
8
pašfinansējums –
107 293,54

CFLA

ERAF – 425 000,
2016/201
pašfinansējums –
9
75 000

LAD

ELFLA –
2016/201
744 796,84,
7
pašfinansējums –
82 755,20
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Projekta mērķis ir izveidot
sakoptu
teritoriju
Pelēču
ciemata centrā, saglabājot
dabas mantojumu un izveidot
Pelēčus
par
vietējās
sabiedrības kultūras centru,
ELFLA –
piedāvājot inovatīvu pieeju
2016/201
33 679,76,
Pelēču vasaras estrādes
LEADER
izbūve”
kultūras pasākumu rīkošanai
7
pašfinansējums –
un norisei
brīvā dabā,
3 742,20
paaugstinot lauku iedzīvotāju
dzīves līmeni un piedāvājot
kultūras aktivitāšu dažādību
brīvā dabā, veicinot veselīgu
dzīvesveidu.
Projekta mērķis ir īstenot
veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumus
Preiļu novadā, uzlabojot to
pieejamību
novada
iedzīvotājiem,
īpaši
teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem.
SAM 9.2.4.2 ietvaros tiks
īstenoti pasākumi, stiprinot
iespējas iedzīvotājiem rūpēties
Pasākumi Preiļu novada
par savu veselību vēl pirms
vietējās sabiedrības
saslimšanas, lai samazinātu
2016/201
CFLA
ESF – 116 915
veselības veicināšanai un
riskus, kas izraisa veselības
9
slimību profilaksei, SAM
problēmas
prioritārās
9.2.4.2
veselības jomās- sirds
un asinsvadu, onkoloģijas,
perinatālā
un
neonatālā
perioda aprūpē un garīgās
veselibas. Projekta atbalsta
pasākumi tiks vērsti uz
veselīga uztura lietošanas
veicināšanu,
atkarību
mazināšanu, fizisko aktivitāšu
veicināšanu, garīgās veselības
veicināšanu un profilakses
uzlabošanu.
inovatīvi
Preiļu novada
Ģimenes digitālo aktivitāšu 1)Tehnoloģiski
domes daļa – EUR
centru tīkla izveide dzīves aprīkotu ģimenes digitālo
aktivitāšu centru tīkla izveide
2016/201
81 098.30
kvalitātes un izglītības
Lat-Lit
atbalstam
publiskajās bibliotēkās
9
(Interreg LatvijaAustrumaukštaitijā un
2)Inovatīvu pakalpojumu, kas
Lietuva
Dienvidlatgalē”
vērsti uz ģimeņu neformālas
Programmas
52

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2016. gadu

Latgales novadu dejotāju
“Sadancošanās Preiļos”

Mūzikas instrumentu
iegāde Preiļu mūzikas un
mākslas skolai

izglītības atbalstu un brīva
laika saturīgu pavadīšanu,
ieviešana
publiskajās
bibliotēkās
3)Novadpētnieciskā
satura
interaktīvu
pakalpojumu
ieviešana,
tādējādi
popularizējot
pilsētas
kultūrvēstures
un
dabas
objektus Austrumaukštaitijas
un Dienvidlatgales reģionos.
Novadu dejotāju sadancošana
ir kļuvusi par tradīciju, kas
norisinās katru gadu vienā no
Latgales apriņķiem. Valsts
simtgades ietvaros 2017. gadā
tas tiks organizēts Preiļos, kā
arī ir
nozīmīgs
posms
gatavojoties
XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkiem.
Galvenais
mērķis
ir
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana,
iesaistot
jauniešus un cildinot latgaliešu
deju tradīcijas. Preiļu novads
vēlas akcentēt pagātnes tautas
paražu
nozīmīgumu
un
raugoties nākotnē – turpināt
ilglaicīga pasākuma tradīcijas
iesaistot
plašāku
mērķauditoriju,
tādējādi
stiprinot iedzīvotāju piederību
Latvijas valstij.
Projekta ilgtermiņa mērķis –
Preiļu mūzikas un mākslas
skolas mūzikas izglītības
konkurētspējas
paaugstināšana,
uzlabojot
skolas materiāli tehnisko bāzi.
Projekta īstermiņa mērķis –
mūzikas instrumentu iegāde
Preiļu mūzikas un mākslas
skolai,
lai
nodrošinātu
profesionālo
mūzikas
programmu apguvi.

finansējums 85%
EUR 68 933.55,
Preiļu novada
domes
līdzfinansējums
10% EUR
8109.83 un Valsts
budžeta
līdzfinansējums
5% EUR
4054.92).

KKF

2016/201
7

KKF - 900

KKF

2016/201
7

KKF finansējums
– 1500,
pašfinansējums -
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Materiāli tehnisko līdzekļu
iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Preiļu
novada ūdenstilpēs.

Projekta mērķis – saglabāt
zivju daudzveidību un veicināt
2016/201
zivju atražošanu, pavairojot Zivju fonds
7
līdaku resursus Pelēču ezerā.

Zivju fonds –
2975,41

Preiļu novada Attīstības
programmas izstrāde

Izstrādāt Preiļu novada AP
pamatojoties uz pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
un ņemot vērā normatīvajos
aktos par teritorijas plānošanu,
2016/201
VARAM
izmantošanu
un
apbūvi
8
noteiktās prasības, kā arī
izvērtējot
blakus
esošo
pašvaldību
plānošanas
dokumentus.

Pašvaldības
finansējums 5 111,04

7.2. Uzņēmējdarbības jomā
Pēdējā laikā pasauli satrauc ģeopolitiski notikumi, kas kavē arī Latvijas
ekonomikas izaugsmi. Latvija ir neliela valsts un tādēļ mūsu produktiem un pakalpojumiem ir
jābūt atšķirīgiem, spilgtiem un pamanāmiem. Mūsu tirgus ir ļoti mazs un uzņēmuma izaugsmi
viennozīmīgi var nodrošināt eksporta iespējas. Latvijas Bankas pētījumi liecina, ka tipisks
eksportējošs uzņēmums ir vairāk nekā divreiz produktīvāks par neeksportējošu uzņēmumu.
Latvijā salīdzinoši augsta uzņēmumu starptautiskā konkurētspēja ir farmācijas nozarē, IT,
kokrūpniecībā un pārtikas ražošanā.
Lielākais eksportējošais uzņēmums Preiļu novadā joprojām ir a/s „Preiļu siers”, kas nemitīgi
investē uzņēmumā, ieviešot modernus tehnoloģiskos procesus, tādējādi paaugstinot darba
ražīgumu un uzņēmuma konkurētspēju.
No jaunajiem „spēlētājiem” biznesa vidē jāmin SIA „Energy Manco Latgale”, kas ir
eksportējošs uzņēmums, nodarbojas ar iekuru skalu ražošanu un ir viens no straujāk
augošajiem uzņēmumiem Preiļu novadā 2016. gadā.
Latgales uzņēmēju atbalstam ar 2017. gadu sāk darboties Latgales speciālās ekonomiskās
zonas likums, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un
infrastruktūras attīstībai.
Pagājušajā gadā Preiļu novadā reģistrēti 11 jauni uzņēmumi sekojošās nozarēs:
mežizstrāde, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība, izmitināšanas un viesnīcu pakalpojumi,
personāla atlase, ēku un ražošanas objektu tīrīšanas darbības, būvniecībā, automobiļu apkope
un remonts( VID dati).
Arī pērnajā gadā notika vairāku uzņēmumu darbības apturēšana. 42 Preiļu novadā reģistrētie
uzņēmumi slēdza savu darbību. Bieži tas ir saistīts ar biznesa vides sakārtošanu, likvidējot
uzņēmumus, kas vairs nav ekonomiski aktīvi.
Preiļu novada ekonomisko platformu šobrīd veido 679 uzņēmumi un 98 organizācijas
(Lursoft dati uz 20.02.2017).
Vadošās nozares Preiļu novadā:
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde,
trikotāžas izstrādājumu un tekstilizstrādājumu ražošana, auto transporta pakalpojumi,
kokapstrāde, būvniecība, netradicionālā lauksaimniecība un tūrisms.
Par labu tradīciju kļuvušas pašvaldības un vietējo uzņēmēju ikmēneša tikšanās, kuru laikā
uzņēmējiem iespējams iegūt informāciju par notiekošo novadā, par plānotajiem projektiem,
par uzņēmēju līdzdarbošanās iespējām. Pērnajā gadā šīs tikšanās ar noderīgu informāciju un
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zināšanām bagātināja LAD speciālisti, informējot par aktuālāko ELFLA programmās, Īrijas –
Latvijas tirdzniecības kameras valdes priekšsēdētāja, protokola un etiķetes speciālists mācot
e-komercijas noslēpumus.
Katru gadu Preiļu novada uzņēmēju kapacitātes stiprināšanai tiek rīkoti informatīvi
semināri. Aizgājušajā gadā tika noorganizēti semināri par pamatkapitāla pārreģistrāciju uz
eiro, par ES un LV finanšu atbalsta instrumentiem, apgūta EDS un EPS praktiskā lietošana,
par izmaiņām nodokļu politikā, par mazā biznesa uzsākšanu. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
universitātes Darba drošības un veselības institūtu noorganizēts seminārs par fizikālo darba
vides risku novērtēšanu. Kupli apmeklēti bija semināri par e-komerciju, par elektroniskās
vides iespējām un tirgošanās uzsākšanu ETSY sistēmā- interneta veikala atvēršanu. Sadarbībā
ar NVA Preiļu filiāli, ar VID, ar ALTUM pārstāvjiem tika organizēti informatīvi semināri par
šo institūciju pakalpojumiem. Kopā tika noorganizēti 10 semināri ar kopējo skaitu 253
personas.
Klātienē tika sniegtas 73 konsultācijas par finanšu pieejamību, konsultatīvs atbalsts piemērotu
industriālo zonu un telpu atrašanā, biznesa uzsākšanā, finansējuma piesaistē, projektu
izstrādē un sadarbības partneru meklēšanā.
Jau otro gadu Preiļu novads finansē novada uzņēmēju stendu Latgales uzņēmēju dienās.
2016.gadā izstādē ļoti labi tika prezentētas Preiļu garšas, krāsas un sajūtas, izveidojot novada
stendu ar SIA Sātys (desas un gaļas izstrādājumi), SIA M&M Co (leļļu karaļvalsts), IK
VIMO (mājas saldējums), IK Klerona ( smiltsērkšķu sulas ražošana), Astrīdas Vucānes
zīmola „MANA FAKTŪRA” un Ilzes Atvaras Briškas zīmola „Ilzes gordumi” dalību. Dalība
izstādē veicināja jaunu klientu un sadarbības partneru apzināšanu un savas produkcijas
reklamēšanu. Minētie uzņēmēji ar savu darbošanos stendā iedvesmoja gan izstādes
apmeklētājus, gan dalībniekus.
Ikgadējā „Mazo vidējo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju
projektu
līdzfinansēšanas konkursā” tika saņemti 14 pieteikumi un visi arī tika atbalstīti par kopējo
summu 16897.44 eiro. No 2011. gada kopā sniegts atbalsts 33 uzņēmēju projektiem par
kopējo summu 41 062.23 eiro.
Kā katru gadu tiek strādāts arī ar skolu jaunatni, lai informētu par iespējām, par problēmām,
ar ko jāsastopas uzņēmējam. Sadarbībā ar LUC Biznesa mēneša ietvaros Preiļu 2. vidusskolā
tika noorganizēts informatīvs pasākums, kurā bija iespējams smelties zināšanas un gūt
nepieciešamo informāciju, un praktisko pieredzi par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā
līdz tam nonākt.
23 uzņēmējiem tika nodrošināta iespēja piedalīties lielākajā pārtikas izstādē- Berlīnes Zaļajā
nedēļā, kurā tika iegūts jauns skatījums gan jaunu produktu radīšanā, gan noformēšanā un
iepakojuma izvēlē.
Amatnieku un mājražotāju tirgus kvalitatīvākas norises nodrošināsanai tika izstrādāts tirgus
rīkošanas nolikums, kā arī noorganizēti 5 tematiskie tirgi ar kopējo dalībnieku skaits-500
mazie ražotāji .
Tiek koordinēts darbs uzņēmēju dalībai dažādās vietējā un starptautiskā mēroga izstādēs,
forumos un kontaktbiržās koordinēšana- Riga FOOD- 2016, Tirdzniecības misijas sadarbībā
ar LUC.
Arī pagājušajā gadā varējām lepoties ar uzņēmēju godalgām- SIA Be&Be ieguva balvu
nominācijā GADA JAUNAIS KOMERSANTS konkursā Latgales reģiona uzņēmēju balva
2016.
Savukārt, Latvijas tirgotāju asociācijas rīkotajā konkursā „Labākais Latvijas tirgotājs” tika
izvirzīti 3 uzņēmumi: SIA „SĀTYS”, IK „Multiflora” un SIA „Preiļu Ainava”, saņemot
nomināciju UZVARĒTĀJS.
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7.3. Pašvaldības darba pilnveidošana komunikācijai ar iedzīvotājiem
Lai veicinātu sapratni un uzticēšanos starp pašvaldību un vietējo sabiedrību,
uzņēmumiem, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, Preiļu novada pašvaldības mērķis ir
informēt iedzīvotājus par pašvaldības, tās iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību
darbību. Pašvaldībai ir svarīgi izskaidrot iedzīvotājiem novada domes pieņemtos lēmumus,
saistošos noteikumus un realizētos projektus, atspoguļot pašvaldības iestāžu darbu, informēt
par budžeta līdzekļu izlietojumu, izzināt iedzīvotāju viedokli par svarīgu lēmumu pieņemšanu
un iesaistīt vietējos cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā.
2016. gadā Preiļu novada 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.
Novada iedzīvotājiem un ikvienam interesentam ir pieejama pašvaldības interneta mājas
lapa www.preili.lv, kas ir pilnveidota ar tehniskām iespējām pašvaldības informatīvās vietnes
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:
 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.
2016. gada Latvijas Republikas tiesībsarga pētījums par tiesību uz informāciju īstenošanu
vietējo pašvaldību interneta vietnēs norāda, ka Preiļu novada pašvaldības mājaslapa vērtējama
kā atbilstoša 2007. gada 6. martā Ministru kabineta pieņemto noteikumu Nr.171 “Kārtība,
kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām. Ir izdalīta informatīvā sadaļa
daudzbērnu ģimenēm, nākotnē līdzīgā veidā varētu izcelt informāciju arī citām sociālajām
grupām, piemēram, bezdarbniekiem. Kā labās prakses piemērs norādīta mājaslapā izveidotā
sadaļa „Visas ziņas”, kas ar atlases kritērijiem piedāvā izvēlēties mājaslapā esošās ziņas
dažādās kategorijās dažādos laika periodos.
Pašvaldības mājas lapa ir iemantojusi ne tikai jauniešu, bet arī vidējās paaudzes
iedzīvotāju popularitāti. Tāpat aktīvākie Preiļu novada seniori, piedaloties kursos, ir apguvuši
datorprasmes un saziņai izmanto internetu, aktuālo informāciju iegūstot no www.preili.lv .
Novada teritorijā ir izvietoti informācijas stendi, 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 visā valstī un arī interesentiem ārzemēs, pēdējos gados aktīva informācijas aprite
notiek sociālajos tīklos Draugiem.lv , Twitter un Facebook, kur pašvaldības atbildīgie
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speciālisti un iestādes izvieto afišas, relīzes un fotogrāfijas par pasākumiem un notikumiem,
kuri nākotnē aktuāli dažādām iedzīvotāju kategorijām.
Daudzu gadu garumā pozitīva sadarbība Preiļu novada pašvaldībai ir izveidojusies ar
vietējiem un reģionālajiem medijiem - laikrakstiem, radio, televīziju. 2016. gadā Preiļu
novads turpināja sadarbību ar reģionālajiem laikrakstiem „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales
Laiks”, uz kuriem regulāri tiek sūtīta informācija par aktualitātēm novadā. Aktuālā
informācija par Preiļu novadu bieži tiek publicēta arī centrālajos preses izdevumos.
Veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Latgales Reģionālo Televīziju (LRT), tika uzņemti
ziņu sižeti par Preiļu novadu, pašvaldības un tās iestāžu pārstāvjiem bija iespēja par aktuālo
novadā informēt sabiedrību arī tiešraidēs vienreiz mēnesī. Tiešraižu laikā iedzīvotājiem ir
iespēja uzdot jautājumus vakara viesim un saņemt izsmeļošas atbildes par kādu no tēmām.
Sadarbībā ar LRT iedzīvotājiem bija iespēja skatīt novada aktualitātes kārtējos ziņu
raidījumos arī Latvijas Televīzijas kanālos.
Sekmīga sadarbība turpinājusies 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 tradicionāli pirms domes budžeta pieņemšanas notiek domes vadības,
deputātu un iestāžu vadītāju tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar
paveikto iepriekšējā gadā, ieplānotajiem darbiem nākamajam darba periodam, savukārt
sabiedrībai ir iespēja paust savu viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā, lauku
teritorijās, arī pašvaldības un tās iestāžu darbībā. Šādās tikšanās reizēs par padarītajiem
darbiem iedzīvotāji tiek informēti ar uzskatāmas prezentācijas palīdzību, dažkārt iepriekš
notiek arī novada iedzīvotāju anketēšana. Sadarbojoties ar nevalstisko sektoru, tika
organizētas aptaujas un sabiedriskās apspriešanas. Iedzīvotāji tika aicināti ne tikai izteikt savu
viedokli, bet arī tika iesaistīti lēmumu pieņemšanā.
Darbinieki Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā katru dienu atbild uz
telefonu zvaniem, tiek sniegtas atbildes uz elektroniskajām iedzīvotāju vēstulēm,
apmeklētājiem informācija tiek sniegta arī klātienē.
Sabiedrības iesaistīšanai novada attīstībā un pašvaldības lēmumu pieņemšanā aktīvi
darbojas sabiedriskā organizācija „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”, kuras sastāvā ir
vairākas biedrības, kas pārstāv dažādas iedzīvotāju interešu grupas. 2016. gadā pašvaldība
100% nodrošināja līdzfinansējumu biedrību projektiem. Nevalstiskais sektors tiek atbalstīts,
piešķirot aktivitātēm telpas, sniedzot informatīvu un dažāda veida citu atbalstu.
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8.

SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada domes izveidota, pašvaldības
iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām profesionālu
sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psihosociālu atbalstu, kā arī veic
sociālo pakalpojumu administrēšanu.
2016.gadā ir saņemti iesniegumi no 530 ģimenēm jeb 930 personas ar lūgumu izvērtēt
atbilstību trūcīgās personas/ģimenes statusam.
2016.gadā 15.ģimenēm piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.
Tāpat kā iepriekšējos gados lielākie līdzekļi tērēti pabalsta GMI (garantētā minimālā
ienākumu) līmeņa nodrošināšanai, kas 2016.gada 12.mēnešos sastāda kopā EUR 63051,84.
Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek noteikts divās kategorijās: atbilstoši valstī
noteiktajam gan pieaugušajam, gan bērnam EUR 50,00 mēnesī un atbilstoši pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzētajam, ka GMI līmenis pilngadīgai personai ar invaliditāti un
pensijas vecuma personai ir EUR 115,00 mēnesī.
Mājokļa pabalsts (kurināmā iegādei un saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai)
piešķirts 205 trūcīgām ģimenēm un 148 pensijas vecuma personām. Kopā mājokļa pabalstam
izlietoti EUR 43355,00.
Atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī piešķirts 45 ģimenēm.
Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 92 ģimenes.
Apbedīšanas pabalsts piešķirts 139 personām.
Medicīnas pabalstu saņēmušas 13 trūcīgas personas, 41 persona pensijas vecumā.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 32 ģimenēm (50bērniem).
Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 gadus un vairāk, ir saņēmušas 59
personas.
Pabalstu zelta kāzu jubilejā saņēmušas 8 ģimenes.
Ir sniegts atbalsts audžuģimenēm (11 bērni ievietoti audžuģimenēs), bērniem bāreņiem,
kuri turpina mācības pēc pilngadības sasniegšanas.
Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs.
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Preiļu novadā
nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi” ar 24 pakalpojuma
saņēmēju vietām. 2016.gadā ar Preiļu novada pašvaldības Labklājības pārvaldes lēmumu
Preiļu novada pansionātā ievietota 31 persona un uzņemtas rindā uz pansionātu 10 personas,
kā arī Preiļu novada 14 personām gada laikā nodrošināts pakalpojums citas pašvaldības
pansionātos.
2016.gada Preiļu novada Labklājības pārvalde organizēja un nodrošināja aprūpes
mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem
traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un apmierināt
pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes
struktūrvienība -“Aprūpes mājās birojs”. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts 26
novada iedzīvotājiem, no tiem gada laikā 25 pensijas vecuma personas un 1 persona
darbspējīgā vecumā ar invaliditāti. Pakalpojumu veic pašnodarbinātas personas un šobrīd
pakalpojumu sniedz 16 speciālu apmācību programmu apguvušas aprūpētājas. Tiek
nodrošināts kāpurķēžu pacēlāja komplektā ar ratiņkrēslu pakalpojums uz pieprasījumu.
2016.gadā Labklājības pārvalde novada iedzīvotājiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti ik
mēnesi, vidēji mēnesī 68 personām nodrošina valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu.
58

Preiļu novada domes publiskais gada pārskats par 2016. gadu

2016.gadā veikti ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumi 1.grupas invalīdiem
īpašas kopšanas nepieciešamībai 53 personām (Preiļos un Preiļu pagastā), 14 personām
Saunas pagastā, 3 personām Pelēču pagastā, 7 personām Aizkalnes pagastā.
Dienas centru jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai klienti, kuriem noteikta vienošanās
par līdzdarbību apmeklējuši 863 reizes, grupas jauniešu ar īpašam vajadzībām ikdienas
apmeklējums 921. Senioru radošo darbnīcu apmeklējums 120 reizes, fitnesa dejas apmeklētas
140 reizes.
Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem
2016.gadā sekmīgi strādāja starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm
un viņu bērniem. Sociālais darbs gada garumā veikts ar 25 ģimenēm. Pārskata gada laikā ar
sociālā darbinieka atzinumu 4 Preiļu novada bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, ir
saņēmuši valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, bet LP Krīzes centrā 9 novada
bērni saņēmuši palīdzību krīzes situācijā un viens pieaugušais. Krīzes centrā šogad izmitināti
arī 3 citu pašvaldību klienti. Bāriņtiesai sagatavoti 11 atzinumi par klientiem.
Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan
bāriņtiesas darbā, sniegtas 194 psihologa konsultācijas.
Pieprasīts ir dušas pakalpojums, šogad kopā ir izmantotas 432 reizes, veļas
mazgāšanas pakalpojums izmantots 156 reizes, 659 reizes apmeklēta sociālā istaba,
ēdināšanas pakalpojums sniegts 80 klientiem.
Sociālais darbs ar pilngadīgām personām
Šī gada 12.mēnešos veiktas 376 apsekošanas personu dzīvesvietā, sastādīti 109
sarunas protokoli. Sociālo darbinieku ar pilngadīgām personām individuālas konsultācijas pa
šī gada 12.mēnešim kopā sastāda 2887.
2016.gadā reģistrēti un apstrādāti 1691 klientu iesniegumi sociālās palīdzības un
pakalpojumu saņemšanai. Sagatavoti 1606 pamatoti lēmumi.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasījušas 21
personas darbspējīgā vecumā ar funkcionāliem traucējumiem, 3 politiski represētās personas.
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros 12. mēnešu periodā
izsniegtas 1827 pārtikas pakas, 234 higiēnas pakas, trūcīgās ģimenes saņēmušas 57 skolas
somas, izsniegti 54 mācību līdzekļu komplekti.
Labklājības pārvalde ir veikusi datu apstrādi un organizējusi izmaksu novada
vientuļajiem pensionāriem, pirmās un otrās grupas invalīdiem, politiski represētām personām,
un bērniem ar invaliditāti, materiālo pabalstu kopā saņēmuša 828 personas.
Sociālie darbinieki regulāri piedalās dažādos apmācību kursos un semināros,
papildinot savas zināšanas un prasmes.
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Pielikums Nr.1
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