Sagatavots pamatojoties uz likumu „Par pašvaldības budžetiem”17. pantu

PreiĜu novada 2008. gada budžeta paskaidrojuma raksts
Sociāli ekonomiskais stāvoklis
2007. gadā dome realizēja vairākus projektus –
•

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija PreiĜos, Kohēzijas Fonda
projekts – 3,75 milj. EUR

•

PreiĜu pilsētas centralizētās siltumapgādes 6. un 7. kārtas etapu rekonstrukcija - Ls
310 937,50

•

N. Rancāna ielas dzīvojamā masīva ielu apgaismojuma 1.kārtas ierīkošana - Ls 24 148,59

•

N. Rancāna ielas dzīvojamā masīva ielu apgaismojuma 2.kārtas ierīkošana- Ls 10233,85

•

Gājēju ietves izbūve Mehanizatoru ielas posmā no Daugavpils ielas līdz dzīvojamai mājai
Nr.6a, PreiĜos - Ls 22 284,18

•

Gājēju ietves atjaunošana PreiĜu pilsētas parkā no kapelas līdz Pils ielai - Ls 30 550,20 (daĜa
finansējuma pārcelta uz bērnu dārza “PasaciĦa” celiĦu izbūvi)

•

Gājēju ietvju atjaunošana PreiĜu novada Sociālā dienesta teritorijā - Ls 13 384,87

•

Gājēju ietvju posmu atjaunošana PreiĜu pilsētā - Ls 22 196,18

•

Aglonas ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana PreiĜu pilsētā - Ls 46 007,78

•

Automašīnu stāvvietu ierīkošana un paplašināšana dzīvojamo māju masīvos, PreiĜos - Ls
11 970,20

•

Asfaltbetona seguma atjaunošana 2007.gadā PreiĜu pilsētas ielu posmos (Liepājas, ZaĜā,
Valmieras, Saltupes, Ziedu, Cēsu) - Ls 141323.04

•

Gājēju ietvju posmu atjaunošana no Kooperatīva ielas līdz Celtnieku ielai un Liepu ielā,
PreiĜos - Ls 27790.35

•

„PreiĜu pilsētas kapu žoga renovācija, 1.kārta”- Ls 9126,12

•

„Meliorācijas grāvja renovācija PreiĜu pilsētā no Kooperatīva ielas līdz Lauku ielai Nr.1”Ls 7166,81

•

„PreiĜupes gultnes pārtīrīšana”

•

„Lauku iela LG-1 grāvju renovācija”- Ls 9999,87
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•

Kapličas izbūve Aizkalnes pagasta centra Daugaviešu kapos- Ls 10 298,17

•

„PreiĜu novada PreiĜu pagasta ceĜu rekonstrukcija (procesā) – Ls 136 400

•

„Sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes piegāde un uzstādīšana PreiĜu novada PreiĜu
pagasta Līčos” - Ls 3420,82

•

Bērnu rotaĜu laukuma iežogošana N. Rancāna ielā, PreiĜos - Ls 3529,65

•

Tehniskā projekta izstrāde „PreiĜu 2.vidusskolas un PreiĜu pamatskolas darbnīcu renovācija
1.Maija ielā 8, PreiĜos” - Ls 11599,40

•

Sanitāro mezglu remonts un 5 logu bloku nomaina Aizkalnes pamatskolas ēkai Nr.3 - Ls
8353,75

•

PreiĜu Valsts ăimnāzijas piebūves 2. stāva kabinetu un laboratoriju aprīkojums – Ls 50 000

•

PreiĜu 2. vidusskolai, ēdnīcas jumta siltināšanai – Ls 10 000

•

PII “PasaciĦa”, bruăa ieklāšanai – Ls 5 000

•

PreiĜu novada (Līču) kultūras nama ēkas jumta seguma renovācija – Ls 39 000

•

Līču bibliotēkas modernizācija - Ls 18 750

•

ESF projekts Nr.VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0043/0278 ”Izglītības un attīstības centra
izveide jauniešiem ar speciālām vajadzībām PreiĜu novada domes Sociālajā
dienestā » projekta vadītāja asistenta pienākumu pildīšanu, - Ls 45 000 (100% valsts un ESF
finansējums)

•

Pašvaldības ēkas 1.kārtas renovācija, Rēzeknes ielā 26, PreiĜos - Ls 99 813,64

•

ESF projekts “Darba tirgus izpēte PreiĜu novada attīstībai”, projekta summa – Ls 22841,68

•

Interreg projekts SIV-099 “YES” – biznesa inkubatora izveide PreiĜu novadā
120 000

- EUR

UzĦēmējdarbības jomā jāatzīmē divu lielu eksporta produkciju ražojošu uzĦēmumu a/s „PreiĜu
siers” un SlA „VS Teks” veiksmīga darbība. PreiĜu novadā ir samazinājies bezdarba līmenis (2007.
gada beigās līdz 5,5%). Vienlaikus ir jāatzīmē arī kvalificēta darbaspēka trūkums, zems
lauksaimnieciskās aktivitātes līmenis. Tiek īstenots Interreg IIIA projekts „YES” Nr. SIV-099,
pašvaldībā izveidotas biznesa inkubatoram paredzētas telpas.

Izglītības jomā kā pozitīvi faktori minami jau tradicionālie PreiĜu novada domes pārziĦā esošo
skolu centralizētās eksaminācijas un mācību olimpiāžu rezultāti, kā arī daudzveidīgās interešu
izglītības programmu iespējas, īpaša uzmanība pievērsta skolēnu profesionālās orientācijas
jautājumiem. PreiĜu Valsts ăimnāzijā atvēti jauni dabaszinātĦu nozares mācību kabineti.
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Sociālajā jomā ir uzlabojusies Sociālā dienesta infrastruktūra - iekārtotas jaunas telpas, īpaša
uzmanība veltīta pabalstu, atbalsta mazturīgajiem sistēmas sakārtošanā.

Kultūras jomā strādājošie sava darba kvalitāti ir apliecinājuši rīkojot vietēja, gan reăionāla līmeĦa
pasākumus, piedaloties konkursos. Par tradīciju PreiĜos kĜuvuši vairāki pasākumi- Pilsētas svētki,
šogad pilsētai - 79. Kā cerēts PreiĜu galvenajā bibliotēkā izveidots reăionālais mācību centrs,
pateicoties B. Geitsa atbalstītā projekta īstenošanai.

Komunālā saimniecībā - sāpīgākais jautājums ir tarifu palielināšanās. Nopietna ir namu
apsaimniekošanas problēma - nami noveco, dzīvokĜi ir lielākoties privatizēti, apsaimniekošanas
tarifi nesedz nepieciešamos izdevumus. Ir nepieciešama uzlabot dzīvojamu namu apsaimniekošanu.
Līdz ar 2007. gada 1. janvāri slēgta izgāztuve un atkritumi tiek nogādāti uz Demeni. 2007. gadā
uzsākta un turpināsies 2008. gadā ERAF projekta īstenošana par dalīto atkritumu punktu izveidi
pašvaldībā (novadā 20 punkti). Tika veikti siltumapgādes sistēmas remontdarbi (EM projekts – Ls
321 650), pašvaldība ieguvusi EMAS sertifikātu un Vides ministrijas balvu „Ābols 2007”.

Pašvaldības uzdevumi 2008 gadā
1. Infrastruktūras jomā:
•

Daugavpils ielas rekonstrukcijas pabeigšana /Satiksmes ministrijas finansējums – 526 000 Ls/;
•

PreiĜu novada pansijas izveides uzsākšana Līčos /VIP - 300 000 Ls/;

•

Pašvaldības ielu, ietvju, stāvlaukumu, bērnu laukumu, apgaismojuma atjaunošana /Aptuveni
700 000 Ls – pašvaldības, ceĜu fonda finansējums un kredīts/;

•

PreiĜu 2. vidusskolas darbnīcu renovācija un siltumtrašu nomaiĦa /RAPLM mērėdotācija
novadu veidošanai – 75 000 Ls katram/

•

Dzimtsarakstu nodaĜas pārcelšana uz PreiĜu bibliotēkas ēku;

•

Biznesa inkubatora darba uzsākšana;

•

PreiĜu novada sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve” projekta „PreiĜu novada mākslīgā
futbola laukuma iekārtošana” ietvaros, 1.kārta - Ls 129 745,99 (Valsts investīciju projekts)

•

Sagatavošanās darbi PreiĜu novada paplašināšanai apvienojoties ar Pelēču un Saunas pagastiem
/RAPLM kopējā dotācija – 850 000 Ls/;

•

Seguma atjaunošana laukumam pie ēkas RaiĦa bulvārī 24, PreiĜos - Ls 30 487,89

PreiĜu pagastā –
•

PreiĜu pagasta ceĜu rekonstrukcija - Ls 136 400
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•

PreiĜu pagasta centra administrācijas ēkas remonts (tehniskā projekta izstrāde) – Ls 13 600

Aizkalnes pagastā –
•

Aizkalnes pagasta ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija - Ls 70 000

•

Pagasta administrācijas ēkas remonts – Ls 20 000

•

Pirmsskolas vecuma bērnu mācību telpu remonts - Ls 20 000

•

Aizkalnes pagasta ceĜu remonts /Caurteka pāri Jašai/ - Ls 40 000

1.2. ES atbalstīto projektu realizācija:
•

„Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve PreiĜos”

EUR 1 289 794,07 (ar PVN)

•

„NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija PreiĜos” EUR 1 972 988,32 (ar PVN)

•

Dalīto atkritumu vākšanas punktu būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta Nr.
VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide
Krāslavas, Līvānu, PreiĜu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros. – Ls 72717, 22

•

Aglonas - Liepu un RaiĦa – Talsu krustojumu rekonstrukciju pabeigšana/ERAF finansējums
– 45 034 Ls un 80 582 Ls/;

•

PII “Auseklītis” otrās kārtas renovācija/ERAF finansējums – 360 000 EUR/;

1.3. 2008. gadā PreiĜu novadā plānotie pasākumi:
•

Latvijas tautas deju festivāls skolēniem “Latvju bērni danci veda” – 24.maijā, dalībnieku
skaits – ap 4 000;

•

Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās Latvijas dziesmu un deju svētkos…5. – 12.jūlijs;

•

Lielais latgaliešu koncerts /festivāla “Muzykys skrytuĜs” vietā/ un 14 Latvijas pašvaldību
delegāciju salidojums “Putnu dienas” - 19.jūlijs;

•

“PreiĜiem 80” svētku nedēĜa – no 21. – 27.jūlijs;

•

Latgales senioru festivāls – 9.augusts, aptuveni 600 dalībnieku;

•

“Siera dienas” PreiĜos – 23.augusts;

•

“Veco muzikantu” saiets – 13.septembris;

•

7. grāmatu svētki – 16.maijā
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Pašvaldības uzdevumi 2009. - 20010. gadā
1. Efektivizēt uzĦēmējdarbības atbalsta pasākumus.
2. Turpināt sakārtot patreizējā un jaunā PreiĜu novada infrastruktūra.
2008. gada budžets
PreiĜu novada domes 2008. gada budžetā, līdz ar minimālās algas palielinājumu, pieaugums ir
paredzēts 245 darbinieku atalgojumam. Paredzēts uzturēšanas izdevumu palielinājums iestāžu
budžetos sakarā ar komunālo un citu pakalpojumu sadārdzinājumu. Šobrīd tiek izvērtēti vairāki
domes ES projektu konkursiem iesniegtie projekti. Tāpēc budžetā var tikt veiktas korekcijas atkarība
no projektu izskatīšanas rezultātiem.
Ir palielinājies iekasēto nodokĜu apjoms, kas liecina gan par Valsts ieĦēmumu dienesta sekmīgu darbību,
gan arī par ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Jau ceturto gadu novads nesaĦem finansējumu no
pašvaldību izlīdzināšanas fonda.
Kopsavilkums pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieĦēmumu daĜā un izdevumu daĜā dots
pielikumā.
Pilns parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts dots pielikumā.

PreiĜu novada domes priekšsēdētājs

A. Adamovičs
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