2019. gads faktos
2020. gads – budžets,
darbi, notikumi
19.02.2020.

2019. gads faktos

Par pašvaldības līdzekļiem kā lielākie
paveiktie darbi atzīmējami:
• ceļa posma “Daugavas iela 171 – Lielā iela” remonts,
• PII “Bērziņš’’ otrā stāva remonts un celiņu bruģēšana,
• Pļaviņu novada ģimnāzijas bibliotēkas remonts un ventilācijas izbūve
ēdnīcā,
• nekustamā īpašuma “Skanstnieki” iegāde,
• datortehnikas iegāde,
• stēlas izveidošana un uzstādīšana Odzienas ielā 2.

Vides labiekārtošanas darbi

Pļaviņās:
•
•
•
•
•

Pļaviņu novada kultūras centra skvērā uzstādīti 4 jauni soli,
Stacijas laukumā uzstādīti 3 jauni betona puķu podi,
uzstādīti 4 soli pie skeitparka,
labiekārtota bijusī mazdārziņu teritorija Rīgas ielā,
labiekārtota teritorija pie Gostiņu bibliotēkas, pie ieejas Gostiņu bibliotēkā
uzstādīta puķu kaste un bibliotēkas skvēriņā nobruģēts celiņš, uzstādīti 2
soli, izveidota puķu dobe,
• Daugavmalā izveidota un sastādīta “Mix border” puķu dobe,
• iegādātas 3 biotualetes, kas novietotas pie skeitparka, peldbaseina un
Gostiņos pie skvēra,
• Bārukalna kapos veikta ūdensvada izbūve un atjaunoti ziņojumu stendi

Klintaines pagastā:
•
•
•
•
•
•
•

nomainīts bojātais žogs Brīvkapos,
atjaunots krāsojums rotaļu laukumam Rīteros,
veikts remonts estrādes soliem,
veikts kosmētiskais remonts dzīvoklim Saulgriežu ielā – 4,
veikts remonts atdzelžošanas stacijai Stukmaņos,
nobruģēts celiņš pie pašvaldības ēkas “Kūlīšos”,
īpašumos, kas izmanto centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu, nomainīti ūdens
skaitītāji,
• uzsākta ceļa “Veltas – Stēģi - A6 - 117km” pārbūve, darbus plānots pabeigt2020.
gada augustā,
• uzlieta asfalta bituma emulsija un uzbērts sīkšķembu maisījums Akāciju ielai, tā
saglabājot asfalta segumu vēl vismaz 10 gadus.

Aiviekstes pagastā:
• sporta bāzē "Jankas - Jaujas" veikti ēku krāsošanas darbi gan no ārpuses,
gan iekštelpās,
• veikti Krūmēnu kapu mūra žoga cementēšanas darbi,
• sakopta Odzes ezera pludmale - izzāģēti krūmi, pievestas smiltis,
izgatavoti un uzstādīti soliņi,

• pagasta iedzīvotāju realizēto projektu rezultātā:
•

uzstādīts āra trenažieris,

•

uzstādīts stends Ķūģu kapos,

• veikta vienkārtas asfalta virsmas apstrāde 1.maija ielas posmam.

Vietalvas pagastā:
• estrādē salabots jumts,
• veikts monitorings izgāztuvei “Rucēnkalns”,
• īstenots projekts “Baltā krusta atjaunošana”.

Statistika:

Pļaviņu novadā reģistrēti 406 uzņēmumi (statistika uz 2019. gada septembri), no tiem aktīvo komercsabiedrību skaits – 107.
Galvenās pārstāvētās uzņēmējdarbības jomas ir lauksaimniecība, kokapstrāde, tirdzniecība, būvniecība, ieguves/pārstrādes rūpniecība,
pakalpojumi.

Pašvaldības policija:
• Pļaviņu novada pašvaldības policija 2019. gadā ir izbraukusi uz 117
izsaukumiem,
• par Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu
sastādīti 42 administratīvā pārkāpuma protokoli,
• par LAPK normu neievērošanu - 57 administratīvā pārkāpuma
protokoli,
• par apstāšanās uz stāvēšanas normu neievērošanu sastādīts 41
administratīvā pārkāpuma protokols.

• Pļaviņu novada pašvaldības policija regulāri veic uzraudzību zivju
resursu saglabāšanā Pļaviņu novada pieguļošajās ūdenstilpnēs (izņemti
vairāk kā 200 metri nelegālo tīklu), kā arī noskaidrotas vainīgās
personas, pārkāpumu materiāli nosūtīti atbildīgajām iestādēm lēmuma
pieņemšanai;
• Pļaviņu novada pašvaldības policija 2019.gadā pastiprināti ir
uzraudzījusi īpašumu kopšanu Pļaviņu novada teritorijā un par īpašumu
nesakopšanu ir sastādīti vairāki desmiti administratīvā pārkāpuma
protokoli. Pašvaldības policijas atgādina, ka īpašumi ir jākopj;
• 2019. gadā novadā uzstādītas vairākas video novērošanas kameras.

Sociālais dienests
• 2019. gadā no iedzīvotājiem saņemti 910 iesniegumi , kas izskatīti 35 sēdēs;
• 2019.gada maijā darbu uzsāka ģimenes asistents, kurš sniedz atbalstu ģimenēm
apgūt sociālās prasmes, bērnu audzināšanas iemaņas, šo pakalpojumu saņem 7
ģimenes;
• 2019. gadā tika orgazinētas grupu nodarbības nepilngadīgajiem motivācijas un
uzvedības korekcijai;
• nodrošināta iespēja iedzīvotājiem saņemt ES atbalsta pārtikas un higiēnas pakas;
• sadarbībā ar Latvijas Bērnu Fondu novada divas ģimenes 2019. gadā saņēma
atbalstu no Amerikas latviešiem;
• 6 bērniem bija iespēja piedalīties LBF organizētajā vasaras nometnē;
• sociālie darbinieki iesaistījās projektā “Profesionālā sociālā darba attīstība
pašvaldībā”.

2019. gadā sniegti sociālie pakalpojumi• 7 novada iedzīvotājiem - aprūpe mājās,
• 17 novada iedzīvotājiem - asistenta pakalpojumi,
• izvērtēti 7 iedzīvotāju iesniegtie dokumenti un novirzīti sociālās
rehabilitācijas saņemšanai,
• 30 iedzīvotājiem veikta ikdienā veicamo darbību vides novērtēšana,
• 7 personas izvērtētas ievietošanai aprūpes iestādēs,
• 6 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem iesaistīti projektā “Proti un
dari”.

2019.gadā izmaksāti sociālie pabalsti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai –10705,30 euro apmērā,
«dzīvokļa» pabalsti 19365,50 euro apmērā,
pabalsti audžuģimenēm 4349,48 euro apmērā,
pabalsti bāreņiem 4888,44 euro apmērā,
pabalsti medicīnas pakalpojumu apmaksai 2521,61 euro apmērā,
pabalsti bērnu ēdināšanai, izglītībai un audzināšanai 1957,67 euro apmērā,
pabalsti represētām personām 1580,00 euro apmērā,
apbedīšanas pabalsti 4974,79 euro apmērā,
pabalsti pensionāriem ceļa izdevumu segšanai 3254,60 euro apmērā.

Izglītība

Pļaviņu novadā darbojas šādas izglītībasiestādes:
• pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” ar filiālēm ”Bērziņš”,
“Zīļuks”,
• vispārējās izglītības iestāde Pļaviņu novada ģimnāzija,
• profesionālās ievirzes izglītības iestāde Pļaviņu Mākslas skola,
• profesionālās ievirzes izglītības iestāde Pļaviņu Mūzikas skola,
• Neformālās izglītības iestādes – sākumskolas vecuma bērnu
rotaļu un attīstības centrs “Pepija”; Jauniešu iniciatīvu centrs
“Ideja”.

• Pļaviņu Mūzikas skola akreditēta atkārtoti 2019.gada maijā,
Pļaviņu Mākslas skola 2019.gada septembrī.
• Pļaviņu novada ģimnāzija gatavojas akreditācijai 2020.gada
septembrī.
• Pļaviņu novadā ir apstiprinātas un tiek realizētas 26 interešu
izglītības programmas dažādās jomās – kultūrizglītībā - 10, sportā 11, citās jomās - 5.
• Programmas tiek realizētas Pļaviņu novada ģimnāzijā, novada
bibliotēkās.
• 2020. gadā ir izsniegtas 2 interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licences – tautiskās dejas
pirmsskolas vecuma bērniem, sporta klubam “Kadzan”
programmas “Karatē” realizēšanai.

• Novada pieaugušie iedzīvotāji papildina savas prasmes,
attīsta talantus Pļaviņu Mūzikas skolas mūzikas instrumenta
spēles un vokālo iemaņu pamatu nodarbībās, Pļaviņu
Mākslas skolas gleznošanas, veidošanas pulciņā “Studija”.

• Pirmsskolas izglītības iestādes no 2019./2020. mācību gada
sāka īstenot pakāpeniskas pārmaiņas mācību saturā un
pieejā vispārējā izglītībā.
• Pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāks pakāpeniski ieviest
pamatizglītībā un vidusskolā 2020.gada septembrī Pļaviņu
novada ģimnāzijas 1., 4.,7. un 10.klasēs.

• 2019./2020.gadā pirmsskolas izglītības iestādes uzsāka
lietot pakalpojumu «E-klase». Tā ir būtiska izglītības
sistēmas sastāvdaļa, ko ikdienā lieto 25 000 skolotāju
un 150 000 ģimeņu visā Latvijā. «E-klase» uzdevums
ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu,
nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu,
sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm –
skolēniem, vecākiem, skolotājiem, mācību satura
veidotājiem, pašvaldībām, kā arī izglītības un valsts
iestādēm.
• Sākot ar 2019. gada septembri Pļaviņu novadā visas
izglītības iestādes izmanto šo pakalpojumu.

• 2019./2020. mācību gadā vispārizglītojošās skolās
norisinās konkursi, mācību priekšmetu olimpiādes,
skates.
• Lepojamies, ka pieci Pļaviņu novada audzēkņi ir
uzaicināti dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs valstī:
krievu valodā, vēsturē, ekonomikā, latviešu valodā un
literatūrā 9.klasēm un vidusskolas posmā.

Kultūra

Pļaviņu novada kultūras
centrā darbojas 11
amatiermākslas kolektīvi

Kolektīvs

Vadītājs

Dalībnieku skaits2017.g.

Dalībnieku skaits2018.g.

Dalībnieku skaits2019.g.

Sieviešu koris „Loreleja”

Diāna Austra Vaice

37

35

28

Senioru vokālais ansamblis„Ābeļziedi”

Olga Krasutina

10

10

10

JDK „Daugaviņa”

Ineta Reitere

28

25

24

VPDK „Vidupe”

Jānis Reiters

24

19

19

Folkloras kopa „Āre”

Agita Lindenberga

11

16

16

12

12

12

Amatierteātris „Aina”
Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis
„Dzirnas”

Sigita Vilkaplātere

9

9

9

Vietalvas pagasta sieviešu vokālais ansamblis
„Zīle”

Sandra Paļčevska

6

6

7

Vietalvas pagasta līnijdeju kolektīvs „Smaidas”

Anita Sarmone

14

12

10

LMP „Skanstupe”

IngaRubīna-Kalviša

16

14

12

Mūsdienu deju grupa "DancingCrystal"

Tatjana Zagorska

0

44

43

167

202

190

Dalībnieku skaits kopā

LATVIJAS VALSTS SIMTGADE-2020
«Brīvības gars»

Lielākie kultūras pasākumi
2020. gadā Pļaviņu novadā

23. maijs
Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrībai –150
Vietalvas Dziedāšanas b- bas dibinātāji (foto
1871.g.)
Foto no A. Rūtiņa materiāliem

Vietalvas jauktais koris ( foto 1880.g.)
Foto no A. Rūtiņa materiāliem

23. jūnijs
Brīvdabas izrāde Zviedru skanstes estrādē A. Brigadere «Lielais loms».
Līgo nakts zaļumballe
Režisori: Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš.
Lomās:
Artis Drozdovs
Romāns Bargais
Evija Skulte
Voldemārs Šoriņš
Indra Burkovska

Raimonda Vazdika
Ance Kukule
Aīda Ozoliņa
Dace Makovska
Juris Kalniņš vai Jānis Kirmuška

3. jūlijs
Piektdienas Pēcpusdienas Pikniks Pļaviņu Pļavā
• Mārtiņa Rītiņa pavāršovs un meistarklase

• Plostnieku putra un Pļaviņu pļāvēju zupa
• Koncerts ««Ziņģes brāļi» palaisti pļavā!»
• Pļavas danči
• Zaļumballe ar grupu «Galaktika»
• Projekcija «Staro Daugava»

Koncertprogrammas
(ar valsts līdzfinasējumu)
9. aprīlis

12. decembris

Garīgās mūzikas koncerts “Lieldienu kantātes”
«A’Baronin Ensemble»

«Ziemassvētku fantāzija»

Vokālā grupa «Framest»

Sports, aktīvs dzīvesveids

Pašvaldības sporta bāzes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

futbola stadions «Gostiņi»,
sporta bāze «Jankas/Jaujas»,
atklātais peldbaseins,
brīvdabas skvoša laukums,
trenažieru zāle,
skeitparks, bērnu laukums Daugavas ielā 50,
PNĢ stadions,
Sporta zāle Daugavas ielā 50,
PNĢ sporta zāle,
Odzienas sporta halle.

Biedrību sporta bāzes:
• sporta klubs «Vietalva» - slēpošanas bāze,
• sporta klubs «Juči» - skvoša korti.

Sporta biedrības novadā:
• futbola klubs «Pļaviņas DM» (2. līgas futbola komanda);
• sporta klubs «Skanste/Virši – A» (riteņbraukšana);
• Latvijas karatē klubs «Kadzan» (karatē);
• sporta biedrība «Juči» (skvošs);
• sporta klubs «Jaujas» (orientēšanās sports);
• sporta klubs «Pļaviņu pļāvēji» (organizē Pļaviņu novada
pļaušanas čempionātu un Sēņošanas čempionātu);
• sporta klubs «Vietalva» (sacensību organizēšana);
• Pļaviņu novada novusa komanda.

Profesionālās ievirzes izglītība sportā
Pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumus:
• ar Aizkraukles novada pašvaldību par profesionālās izglītības
programmu īstenošanu Aizkraukles novada Sporta skolā Pļaviņu
novada bērniem un jauniešiem biatlonā (13 izglītojamie), distanču
slēpošanā (9 izglītojamie), orientēšanās sportā (8 izglītojamie);
• ar Viesītes novada pašvaldību par profesionālās izglītības programmu
īstenošanu sporta skolā «Sēlija» Pļaviņu novada bērniem un
jauniešiem futbolā (63 izglītojamie).

Sporta un aktīvu, veselīgu dzīves
veidu veicinošie pasākumi 2020.
gadā

4. maijs – Pļaviņu novada 9. Neatkarības
velobrauciens
• Bērnu braucieni
• Tautas Parādes brauciens
• Sporta distance –
Latvijas kausa posms
riteņbraukšanā šosejā

Latvijas čempionāts garajā distancē
orientēšanās sportā

• Norisināsies 2020. gada 9. maijā Pļaviņu novada Jauju
slēpošanas bāzē un pieguļošajā apkārtnē.
• Mērķis – noskaidrot labākos orientieristu garās
distances disciplīnā Latvijā.
• Ap 600 dalībnieku no Latvijas un kaimiņvalstīm.
• 2- 3 km orientēšanās sporta iepazīšanas distance
visiem

4
1

31. maijs – Bērnu (sporta) svētki
• Parādes gājiens,
• aktivitātes visiem, kas sirdī jaun i!

13. jūnijs - VIVUS MTB velo
maratona posms Mežezerā

20. jūnijs - Latvijas čempionāts
krostriatlonā, Latvijas kausa
posms triatlonā.
No marta mēneša Mežezerā
notiks koptreniņi, iepazīšanās ar
triatlonu!
Aicināti visi interesenti!!!

18. jūlijs - Pļaviņu novada Sporta svētki
• Pilsētas modināšana – velo brauciens,
• Drosmes skrējiens,
• aktivitātes visiem vecumposmiem neatkarīgi no
fiziskās sagatavotības,
• ģimeņu aktivitātes.

Par Drosmes Skrējienu
Aktīvs, sportisks un emociju pārpilns sērijveida
pasākums – “Drosmes Skrējiens”, kurš dzimis 2016. gadā.
Pulcē katrā sērijas posmā vidēji ap 300 drosminiekus kā
no Latvijas, tā no citām valstīm, apvienojot gan vecus,
gan jaunus, gan iesācējus, gan profesionālus sportistus
kopīgam piedzīvojumam. Ir 7 un 14km trases ar mākslīgi
veidotiem un dabīgiem šķēršļiem. Distanču šķēršļi ir
dažāda lieluma un formas- koka barjeru sienas, virvju
tīkli, dzeloņstieples, auto riepas, ledaina ūdens baseini,
dažādi citi šķēršļi - grāvji, dubļu bedres un citu dabas
veidotu grūtību pārvarēšana. Distances uzdevumi ir
smilšu maisu un koka bluķu nešana, akmeņu vilkšana un
arī atmiņu testi.

Mērķi
 Popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
 Veidot komandas garu un saliedētību gan uzņēmumu,
gan ģimeņu komandās;
 Veicināt aktīvu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;
 Izmainīt cilvēku ikdienu, izaicinot pamest komforta zonu
un dot iespēju apzināties sava ķermeņa fiziskās un
mentālās spējas;
 Organizēt pasaules līmeņa OCR sacensības, kas dotu
iespēju Latvijas sportistiem konkurētspējīgi parādīt sevi
starptautiskajā OCR arēnā.

Sagatavošanās treniņi
Dalībnieki var sagatavoties skrējiena posmiem bezmaksas treniņos dažādos
Rīgas parkos un skolu stadionos sadarbībā ar sporta treneriem.
Atsevišķs treniņš plānots arī Pļaviņās.
Rīkojam dažādas akcijas, atlaides abonementiem no mūsu draugiem Sporto
Rīga, kuri paši aktīvi piedalās skrējienos.
Pasākuma dienā pirms katra skrējiena starta nodrošinām dalībniekiem
iesildīšanos pēc profesionālu treneru sagatavotas programmas .

22. augusts – Pļaviņu
Daugavas promrnādes
pusmaratons, Pasaules
kauss nūjošanā.

No marta tiks organizēti koptreniņi
nūjošanā instruktora un trenera
vadībā.

Eiropas Sporta nedēļa – 21. – 27.
septembris
• Pļaviņu apļi;
• «O!Nakts»

Latvijas Orientēšanās
nakts
• Tautas orientēšanās sacensības, kas vienlaikus
2020. gada 25. septembrī norisināsies 13
pilsētās.
• Sacensību formāts – 3 stundu rogainings pa
Pļaviņu pilsētu. Dalības – bezmaksas.

54

54

Novada, pilsētas čempionāti sezonas
garumā:
• futbolā;
• šahā;
• dambretē.
8., 15. septembrī - Pļaviņu biatlona karuselis
18. septembrī – Pļaviņu novada atklātās
sacensības Slēpotāju krosā

Projekti (kopsavilkums 2020)

Realizētie projekti 2019. gadā
Fonda nosaukums

ESF

ERAF

Zivju fonds

Atbalsta
institūcijas
nosaukums

Projekta nosaukums un
projekta Nr.

CFLA

Nr. 9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga
dzīvesveida veicināšanas
pasākumi Pļaviņu novadā"/

CFLA

Nr. 3.3.1.0/16/I/011
“Pļaviņu pilsētas vides
sakārtošana
uzņēmējdarbības
veicināšanai ”

LAD

"Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Pļaviņu novada
publiskajās ūdenstilpnēs"

Projekta
īstenošanas
stadija

Projekta
īstenošanas laiks

Tiek īstenots

2017.–2020.

62 779

2017.–2021.

2 336 552
Vēl jārealizē
(1 235 466.13)

Tiek īstenots,
realizēta 1. daļa

Realizēts

Kopējās izmaksas,
EUR

3900

EKI
(European
Neighbourhood
Instrument
Cross Border
Cooperation
Programme
LatviaLithuaniaBelarus 20142020.)

Nr. ENI-LLB-1-031 "Mazaizsargāto iedzīvotāju vajadzībās balstītu sociālās aprūpes
pakalpojumu nodrošinājuma pilnveidošana”/ "Improvement of the Supply of
Vulnerable Population Needs-based Social Care Services: Care to be Brought Closer
to Recipients’ Homes"
Apvienotais
tehniskais
sekretariāts

Tiek īstenots

2019.-2021.

369 959

Tiek īstenots

2019.-2020.

115 041

ERAF

CFLA

Nr. 9.3.1.1/19/I/030 "Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu
novadā"

ELFLA

LAD

Nr.19-04-AL08-A019.2202-000003 “Keramikas cepļa izbūve Pļaviņās”

Tiek īstenots

2019.-2020.

21 718

LAD

Nr.19-04-A00702-000030 “Ceļa “Veltas – Stēģi – A6 117 km” pārbūve Klintaines
pagastā, Pļaviņu novadā”

Tiek īstenots

2019.-2020.

277 925

LAD

Nr.19-04-A00702-000030 “Ceļa “Veltas – Stēģi – A6 117 km” pārbūveKlintaines
pagastā, Pļaviņu novadā”

Tiek īstenots

2019.-2020.

277 925

Apvienotais
tehniskais
sekretariāts

“Veselīga dzīvesveida veicināšana, sociālās un medicīniskās rehabilitācijas
programmas vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanai
partnerreģionos”/ “Healthy lifestyle promotion, social and medical rehabilitation
programs for life quality of elderly people in partnerregions”

Vērtēšanā

ELFLA
ELFLA

EKI

76 644

Pirmais projekta solis ir pētījuma veikšana par jauniešiem vecumā
no 18-30 gadiem, kam ir garīgās veselības problēmas, lai izvērtētu
kādas izglītības/ apmācību programmas jauniešiem ir pieejams,
kādi ir to trūkumi un ar kāda veica apmācībām mēs varētušiem
jauniešiem palīdzēt iesaistīties darba tirgū.
Otrais projekta solis būs mācību programmas izstrāde un
pilotēšana. Līguma ietvaros plānots algot sociālos mentorus (uz2
jauniešiem 1), kuri palīdzēs jauniešiem iziet apmācības un
iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs.
Zemgales plānošanas reģions kopā ar
Linčepingas pašvaldību Zviedrijā

RETHINK

Tiek īstenots

2019.2020.

CFLA,
Rīgas dome

Nr. 2.2.1.1/17/I/035
“Pašvaldību klientu
informācijas
pārvaldības
risinājums (PKIP)

Apstiprināts

2018.2021.

4 500000

Realizējamie projekti sociālajā sfērā:
ENI-LLB-1-031 "Care Closer 2 Home"

99 889

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi

15 465

ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē"

2 000

ESF projekts “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā”

ESF projekts "Proti un dari"
ESF projekts "Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās"

115 245

12 626
3 146

2020. gada budžets

Biznesa ideju konkursā «Es gribu būt uzņēmējs» piešķirtais
finansējums (projektu realizācijai 2020.gadā):

• 3500 EUR apmērā par iegūto 1. vietu bioloģiski audzēto augļu, ogu un
dārzeņu pārstrādei, pulveru un sukāžu ražošanai,
• 2500 EUR apmērā par iegūto 2. vietu lavandu dārza izveidei,
• 2000 EUR apmērā par iegūto 3. vietu ūdens velosipēdu nomas
izveidei,
• 1082 EUR apmērā biznesa idejas realizēšanai, sniedzot peldlīdzekļu
nomas pakalpojumus

Apstiprinātie pašvaldības finansētie projekti “Ģimenei
draudzīgs novads!” (projektu realizācijai 2020. gadā):
• “Informatīvo stenda izveidošana un uzstādīšana “Jankās/Jaujās”, kura mērķis ir Pļaviņu novada
sporta vēstures un ar to saistīto ievērojamo cilvēku piemiņas saglabāšana, vides sakārtošana un
informācijas pieejamības uzlabošana, paredzot finansējumu 1200,00 euro;
• “Izglītojoša, sportiska un radoša vasaras diennakts nometne “Dzīvo veselīgi Pļaviņu novadā” ar
mērķi organizēt nometni bērniem (no 1.-6. klasei), paredzot finansējumu 2800,00 euro;
• “Atpūtas laukuma pilnveidošana Daugavas ielā 50. Līdzsvara trases izveidošana Daugavas ielā 50”.
Ar mērķi labiekārtot un pilnveidot atraktīvu un attīstošu bērnu un jauniešu trošu trasi Pļaviņās,
Daugavas ielā 50, paredzot finansējumu 6000,00 euro;
• “Maziņš esmu es, ātri augu es!” ar mērķi labiekārtot bērnu rotaļu un atpūtas laukuma teritoriju,
iegādājoties rotaļu konstrukciju PII “Bērziņš”, paredzot finansējumu 4537,50 euro;
• “Mūzikas instrumentu iegāde Pļaviņu novada kultūras centram” ar mērķi nodrošināt bungu un
basģitāras komplektu pieejamību Pļaviņu novada kultūras centrā - atbalstīts daļēji, piešķirot
finansējumu 2350,00 euro;
• “Mazā šķēršļu taka” PII «Jumītis», ar mērķi pilnveidot sporta aktivitātes un aprīkot sporta laukumu
ar iekārtām - atbalstīts daļēji piešķirot finansējumu 3110,00 euro.

2020.gada budžeta i e ņ ē m u m u struktūra ( E U R , % )
Pašvaldības
budžeta transferti
68 000; 1.2%

Va l s t s b u d ž e t a
transferti
2 456 849; 42.4%

Maksas
pakalpojumi u.c.
pašu ieņēmumi
395 854; 6.8%

Nodokļu ieņēmumi
2 763 603; 47.7%

Nenodokļu
ieņēmumi
108 887; 1.9%

• Nodokļu ieņēmumi. Pļaviņu novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir nodokļu
ieņēmumiem – 2 763 603 euro jeb 47.7 %. Ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) plānoti 2 496 794 euro, t.sk.
44 014 euro saņemtais iepriekšējā gada nesadalītais IIN atlikums.
IIN prognoze 2020.gadam, salīdzinājumā ar 2019.gada izpildi, ir
samazinājusies par 418 317 euro. Likumā par valsts budžetu
2020.gadam ir noteikts, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma
nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 22 %,
II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26 %, IV ceturksnī – 28 %.
• Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 2020.gadā
prognozēti 249 309 euro, tai skaitā, nodoklis par zemi 195 731
euro, par ēkām un inženierbūvēm 35 180 euro un par mājokli
18 398 euro. 2019.gadā NĪN un parādsaistības par to, kopumā
iekasēts par 49 162 euro vairāk, nekā plānots. Dabas resursu
nodokļa ieņēmumi plānoti 17 500 euro apmērā.

Izdevumi pec funkcionālajām kategorijām (EUR;%)
Izglītība
2 140 142;
37.27%
Atpūta, kultūra un
reliģija
616 202; 10.73%

Sociālā aizsardzība
981 938; 17,10%

Veselība
5 691; 0.10%
Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
605 112; 10.54%
Vides aizsardzība
18 755; 0.33%

Ekonomiskā
darbība
685 410; 11.94%

Sabiedriskā kārtība
un drošība
48 350; 0.84%

Vispārējie valdības
dienesti
638 583; 11.12%
Aizsardzība
2 160; 0.04%

Izdevumi:
• “Vispārējie valdības dienesti” paredzēti 638 583 euro jeb 11.12 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
• sadaļā “Aizsardzība” plānoti izdevumi Civilās aizsardzības komisijas
darbības nodrošināšanai
2 160 euro jeb 0.04% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
• sadaļā “Sabiedriskā kārtība un drošība” plānoti izdevumi Pļaviņu
novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 48 350 euro jeb
0.84 % no kopējiem izdevumiem,
• sadaļā “Ekonomiskā darbība” plānoti 685 410 euro jeb 11.94 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2020.gada budžeta ieņēmumos
sastāda 42.4 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir
2 456 849 euro:
• dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 430 891 euro,
• valsts budžeta mērķdotācija autoceļu fondam plānota 171 710
euro,
• valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 8
mēnešiem kopsummā 594 699 euro,
• IZM dotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei
9 015 euro,
• Mērķdotācijas pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai plānoti 3 573 euro,
• dotācija 1. - 4. klašu brīvpusdienu nodrošināšanai – 19 170 euro.

2020.gadā plānoti sekojoši ieņēmumi no Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu ieviešanas:

ESF projekta "Proti un dari" īstenošana
Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēts projekts – lauku ceļu sakārtošana
Projekts “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā”

Projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" īstenošana

8 471
38 019
102 279

16 155

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana

6 051

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

3 911

• Tūrisma informācijas centra darbībai paredzēti 25 236 euro,
• Pļaviņu novada Zaļā tirgus darbības nodrošināšanai –
19 437 euro,
• projekta “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana
uzņēmējdarbības veicināšana” realizācijai – 10 742 euro,
• projekta “Ceļa posma “Veltas – Stēģi – A6” pārbūve
Klintaines pagastā”” realizācijai – 53 977 euro,
• 1.maija ielas ietves posma izbūvei paredzēti 28 000 euro,
• Odzienas ielas daļas pārbūvei posmā no Daugavas ielas līdz
Dzelzceļa pārbrauktuvei –
225 858 euro,
• Kokneses apvienotajai būvvaldei - 18 301 euro.

• Sadaļā “Vides aizsardzība” paredzēti 18 755 euro jeb
0.33% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Līdzekļi plānoti bojāto koku zāģēšanai pilsētā, jaunu
konteineru iegādei un publiskās tualetes uzturēšanai,
• sadaļā “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”
2020.gadam plānoti
605 112 euro jeb 10.54 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem,
• sadaļā “Veselība” plānoti izdevumi 5 691 euro jeb 0.10 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas paredzēti
projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi
Pļaviņu novadā" īstenošanai 2020.gadā.

• Sadaļā “Atpūta, kultūra, reliģija” plānoti 616 202 euro jeb
10.73 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šogad ir
paredzēts Pļaviņu novada kultūras centra administrācijas
telpu pārbūve. Šim mērķim ieplānoti 75 167 euro,
• izglītībai kopā ar mērķdotācijām plānotais izdevumu
apjoms ir vislielākais, t.i. 2 140 142 euro, kas ir 37.27 % no
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem,
• sadaļā “Sociālā aizsardzība” paredzētais kopējais
finansējums 2020.gadā ir 981 938 euro jeb 17.10 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

•
•

•
•
•
•

•

Pļaviņu novada pašvaldība turpmākajiem diviem
saimnieciskajiem gadiem ir izvirzījusi sekojošus
uzdevumus:
Turpināt realizēt ERAF projektu “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” Nr.
3.3.1.0/16/I/011, kas turpināsies līdz 2021.gada martam, kā rezultātā tiks pārbūvēta ēka Rīgas ielā 19,
Pļaviņās, uzņēmējdarbības vajadzībām;
Realizēt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektu “Improvement of the Supply of
Vulnerable Population Needs-based Care Services: Care Brought Closer to Recipients’ Homes” ENI-LLB-1031, kura ietvaros paredzēts veikt sociālā aprūpes centra “Pļaviņas” telpu rekonstrukciju un sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšanu laika posmā līdz 2021.gada decembrim;
ESF projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" realizācija, kura mērķis ir Zemgales reģionā
palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti un bērniem. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada decembrim;
Turpināt realizēt ESF projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" 2. kārtas
aktivitātes līdz 2023.gada decembrim;
Noslēgt līgumu par Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta “Health stories”
realizāciju kopā ar Zemgales plānošanas reģionu kā vadošo partneri;
Turpināt novada labiekārtojuma elementu atjaunošanu un ierīkošanu atbilstoši pašvaldības budžetā
pieejamajiem resursiem – trotuāru un stāvlaukumu izbūve, vides objektu uzstādīšana, infrastruktūras
atjaunošana;
Turpināt izglītības iestāžu telpu remontdarbus, datoru, pamatlīdzekļu un inventāra plānveida nomaiņu.

Pļaviņu novada pašvaldība 2020.gadā plāno realizēt
sekojošus investīciju projektus, kas sekmēs iedzīvotāju
dzīves telpas kvalitātes paaugstināšanos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odzienas ielas daļas pārbūve posmā no Daugavas ielas līdz Dzelzceļa pārbrauktuvei;
1.maija ielas ietves izbūve posmā no 1.maija ielas 6 līdz Vāgeļu ielai;
Vietalvas pagasta pārvaldes telpu remonts;
apgaismojuma uzstādīšana Bērzu ielā;
administrācijas telpu pārbūve kultūras centrā;
jaunas nojumes uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”;
grupiņas “Dadzītis” remonts pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis”;
notekūdeņu novadīšanas un bruģēšanas darbi pie pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”;
uzstādīt papildus novērošanas kameras;
būvprojekta izstrāde aizsargdambja pagarināšanai Rīgas ielas virzienā un Stacijas un Pasta ielas
būvprojekta aktualizācija;
• nekustamā īpašuma Raiņa ielā 45 ēkas atjaunošanas darbu uzsākšana;
• Vietalvas ielas tehniskā projekta izstrāde.

Izmaiņas Klintaines, Vietalvas un
Aiviekstes pagastu darba organizācijā
• no 2020. gada 20. februāra pašvaldībā tiks saglabāta viena pagasta
pārvaldes vadītāja amata vieta līdzšinējo trīs amatu vienību vietā,
• novada pagastos pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem sniegšanas
vietas tiks pārceltas uz Pļaviņu novada bibliotēkas filiālēm,
• pašvaldības pakalpojumi iedzīvotājiem pagastos būs pieejami
iepriekšējā apmērā, kā arī turpināsim domāt par iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanu, piedāvājot nākotnē jaunus pakalpojumus.

SIA «Pļaviņu Komunālie pakalpojumi»

PKK apsaimniekošanā ir 70 mājas (49 mājām ir uzkrājumi)
Māju apsaimniekošanā plānotie būtiskākiedarbi:
• bojāto jumta seguma daļēja maiņa, remonts - 6 mājām,
• tekņu un notekcauruļu montāža - 4 mājām,
• dūmvadu un ventilācijas šahtu pieslēguma vietas jumtam - hermetizācija, apdare,
nostiprināšana - 9 mājām,
• ūdens cirkulācijas caurules izbūve stāvvados - 4 mājām,
• siltumapgādes karstā un aukstā ūdens stāvvados noslēgventiļu uzstādīšana - 5
mājām,
• karstā ūdens un siltumapgādes cauruļu pakošana - 7 mājām,
• sensoru uzstādīšana ar LED gaismekļiem kāpņu telpās un pagrabos - 3 mājām,
• kāpņu telpas ieejas durvju maiņa - 5 mājām,
• logu maiņa kāpņu telpās - 3 mājām,
• kāpņu telpu remonts-3 mājām,
• balkonu un lodžiju atjaunošana un remonts - 2 mājām,
• māju pamatu daļējs remonts, lietus ūdens novadīšanai no fasādes – 3 mājām,
• tiek plānota izveidot atkritumiem slēgta konteinera novietne.

Aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā
• Plānots iegādāties atkritumu plastmasas konteinerus;
• optimizēsim atkritumu izvešanas grafiku;
• pēc nepieciešamības, izveidosim jaunus atkritumu šķirošanas
punktus;
• turpinām pārslēgt līgumus par atkritumu izvešanu;
• sniedzam pakalpojumus lielgabarīta atkritumu izvešanā;
• turpināsim motivēt un izskaidrot atkritumu šķirošanas
nepieciešamību;
• jāveic sagatavošanās darbi bioloģisko atkritumu šķirošanai no 2021.
gada.

Plānotas izmaiņas tarifos
Plānots pārskatīt siltumapgādes un atkritumu izvešanas tarifus
Izmaiņas norēķinu kārtībā
• Skaidras naudas norēķini kasē
• Bezskaidras naudas norēķins kasē
• Jauns norēķinu apkalpošanas risinājums Bill.me ,kas palīdzēs tiešsaistē
apmaksāt rēķinus un iegūt informāciju par uzņēmuma aktivitātēm.
Ūdens un kanalizācijas sistēmā plānotie darbi
• Ūdens filtra maiņa Vietalvas ūdens stacijā
• Pilsētas NAI dūņu preses maiņa
• Vismaz 2. kanalizācijas sūkņu iegāde
• Kanalizācijas tīrīšanas aparāta iegāde
• Nepieciešams atjaunot kanalizācijas trasi Raiņa 72
• Turpināsies māju pieslēgšana centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmai.

Svarīgi zināt!

Sociālās palīdzības pabalsti pašvaldībā:
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI)
līmeņa nodrošināšanai

Dzīvokļa pabalsts
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
Pabalsti audžuģimenēm
Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādībaspalikušajam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Pabalsts veselības aprūpei
Pabalsts sagatavošanai skolai
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts politiski represētām personām,
Černobiļas AES seku likvid., Afganistānā dienējušiem

Dzīves jubilejās (80,85,90,95,100)
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
Pabalsts pēc soda izciešanas

Sociālais dienests novada iedzīvotājiem piedāvā sekojošus
pakalpojumus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aprūpes mājās pakalpojumi,
asistenta pakalpojumi,
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā,
tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu,
rehabilitācijas pakalpojumus,
veļas mazgāšanu,
dušas izmantošanu,
sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem,
psihologa pakalpojumus,
ģimenes asistenta pakalpojums.

• Pļaviņu novada Sociālajam dienestam ir
sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu un
iedzīvotājiem ir iespējas saņemt ES
pārtikas un higiēnas pakas.
• Jauniešiem ir iespēja piedalīties projektā
“Proti un dari”.

2020. gadā Pļaviņu novada pašvaldības policija
pastiprināti pievērsīs uzmanību zivju resursu
saglabāšanā Pļaviņu novada ūdenstilpnēs, Pļaviņu
novada sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanā
un sadzīves atkritumu apsaimniekošanā!

Aktuālā informācija par pašvaldības darbuun notikumiem
novadā:
• www.plavinunovads.lv,
• ikmēneša izdevumā «Pļaviņu Novada Ziņas»,
• FB «Pļaviņu novads»,
• Pašaldības Klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11,
Pļaviņās,
• pagastu bibliotēkās:
Klintaines pagastā – «Kūlīši», Klintaines pagasts,
Aiviekstes pagastā – 1. maija ielā 6, Kriškalnos,
Vietalvas pagastā – «Pagastmāja», Vietalva

Aiviekstes pagastapārvalde

Klintaines pagastapārvalde

Vietalvas pagasta pārvalde

„Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu
novads, LV-5129

„Pagastmāja”, Vietalva, Vietalvas pagasts,
Pļaviņu novads, LV-5109

Vadītājs:
Tālruņi:

1. maija iela-6, Aiviekstes pagasts,
Pļaviņu novads, LV-5129
Giedre Zvirgzdiņa
mob. tel. 27826151

Giedre Zvirgzdiņa
mob. tel. 27826151

Giedre Zvirgzdiņa
mob. tel. 27826151

E-pasts:

giedre.zvirgzdina@plavinas.lv

giedre.zvirgzdina@plavinas.lv

giedre.zvirgzdina@plavinas.lv

Pirmdiena 9.00 -11.00

Trešdiena 9.00 -11.00

Otrdiena 9.00 - 11.00

(vai iepriekš vienojoties)

(vai iepriekš vienojoties)

(vai iepriekš vienojoties)

Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Pirmdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Otrdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Trešdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00

Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00

Ceturtdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 19.00

Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Piektdiena 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Klintaines pagasta bibliotēka

Vietalvas pagasta bibliotēka

Juridiskā adrese:

Vadītājas pieņemšanas laiks:

Iestādes darba laiks:

bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā
mob.tel. 29422455
pakalpojumi pieejami Gostiņu bibliotēkā,
Pakalpojumu saņemšanas vieta:
Pļaviņu novada bibliotēkā vai Pļaviņu novada
(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā
domē
pakalpojumi pieejami Pļaviņu novada
bibliotēkā vai Pļaviņu novada domē)

mob.tel. 29420733

(bibliotēkas darbinieku prombūtnes laikā
pakalpojumi pieejami Pļaviņu novada
bibliotēkā vai Pļaviņu novada domē)

Paldies par sadarbību un
ieguldīto darbu novada
attīstībā!
Arī turpmāk veidosim mūsu novada
nākotni kopā!

