PREIĻU NOVADA APVIENOŠANĀS ZIŅOJUMS

Preiļu novada un Pelēču un Saunas
pašvaldību apvienošanās projekts
Par
projektu
sagatavošanu
atbildīgā pašvaldība
Iesniegšanas datums RAPLM

Preiļu novada dome
______________________

Novada nosaukums

Preiļu novads

Teritorijas platība

36 441 ha

Iedzīvotāju skaits
(2007.gads)
Iedzīvotāju blīvums

12 152

Novada teritoriālais dalījums

Preiļu pilsēta
Preiļu pagasts
Aizkalnes pagasts
Pelēču pagasts
Saunas pagasts

Administratīvais centrs

Preiļi

Pakalpojumu centri

Līču pakalpojuma centrs
Aizkalnes pakalpojuma centrs
Pelēču pakalpojuma centrs
Saunas pakalpojuma centrs

Novada domes deputātu skaits

25 līdz pašvaldību vēlēšanām
2009.gadā
Preiļu novads – 5 562 803 LVL
Saunas pagasts – 667 954 LVL
Pelēču pagasts – 513 849 LVL
Kopā: 6 744 606 LVL
850 000 LVL

Pamatbudžeta ieņēmumi (2007)

Reformas mērķdotācijas
investīcijām novada
infrastruktūrā apjoms

33,35 iedz./km2
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stiprās puses
Izteikts attīstības centrs, Preiļu
potenciāla izmantošanas iespējas
lauku teritoriju attīstībai
Ģeogrāfiskais stāvoklis,
novietojums Latgales austrumu
daļā, radiāls ceļu tīkls, reģiona
lielāko pilsētu: Daugavpils,
Rēzeknes un Jēkabpils
sasniedzamība
Iedzīvotāju skaits pietiekams, lai
novads varētu konkurēt ar citām
teritorijām (pašvaldībām)
Vienota teritorijas attīstības
stratēģija, iespējas ilgtermiņā
plānot dažādu nozaru attīstību
(izglītības iestāžu, pansionātu,
sporta būvju u.c. objektu
izvietojumu un nepieciešamību)
Vienota Pagastu sistēma
iedzīvotājiem
Lielākas līdzekļu piesaistes
iespējas, t.sk. līdzfinansējums
Dienestu darbības optimizācija
(bāriņtiesa, juridiskais dienests,
soc. dienests)
Daudzveidīgi dabas resursi – meži,
lauksaimniecības zemes, derīgie
izrakteņi, īpaši aizsargājamās
teritorijas
Pagastu
centru
un novada
centra savienojošo ceļu optimāla
struktūra
Pašvaldības
administrācijas
kapacitāte, kadru piesaistes
iespējas, darbības

Galvenās problēmas
Ceļu infrastruktūra, atsevišķu
teritorijas daļu sasniedzamība
Atrašanās nomaļus no galvenajiem
transporta koridoriem
Pagastu centros
saņemamo
pakalpojumu operativitāte
Iedzīvotāju
informētības
trūkums attālākajos ciemos
Atšķirīgas prioritāri risināmās
problēmas pilsētā un lauku
teritorijās
Pašvaldības tiešā kontakta ar
iedzīvotājiem samazināšanās risks,
formālisma pieauguma risks
Darba vietu samazināšanās pagastu
administrācijās
Pagastu iedzīvotāju politiskās
pārstāvniecības nodrošināšana
Vietējo
risks

aktivitāšu samazināšanās

"Nomales efekta" un iedzīvotāju
aizplūšanas risks
Nepietiekams sabiedriskā
transporta nodrošinājums (t.sk.
centra sasniedzamībai)
Nevienmērīga
novada teritorijas
daļu attīstība
Relatīvi
vide

pasīva uzņēmējdarbības
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profesionalitāte
Dienestu apvienošanas iespējas

Neapmierinoša esošo ceļu seguma
kvalitāte un mazāk izmantojamo
ceļu uzturēšana

Administratīvo izmaksu
samazināšanas iespējas

Nesakārtotas pašvaldību
īpašumtiesības

Kvalitatīvas un daudzpusīgas
izglītības pieejamība, efektīva
līdzekļu izmantošana

Kvalificēta darbaspēka aizplūšana
uz lielpilsētām un ārvalstīm

Sociālās aprūpes infrastruktūras
pieejamība

Galvenie novada izveidošanas un darbības principi
Periodu līdz 2009.gada pašvaldību vēlēšanām uzskatīt par pārejas
periodu, pakāpeniski veidojot pašvaldības struktūru.
Novada administratīvais centrs ir Preiļu pilsēta, taču pašvaldības
sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem tiek saglabāti vietās, kur tie
nodrošināti pirms apvienošanās.
Preiļu novada izveidošana un darbība balstīta uz šādiem galvenajiem
principiem:
1. Novada teritorijas attīstības potenciāla paaugstināšana.
2. Pašvaldību funkciju izpildes uzlabošana.
3. Novada teritorijas līdzsvarota attīstība, pilsētas un lauku
partnerība.
4. Pagastu pieejamības saglabāšana
5. un attīstīšana visā novada teritorijā.
6. Katras teritorijas unikālo iezīmju un vērtību saglabāšana.

Pašvaldību funkciju īstenošanas stratēģija novadā
Komunālie pakalpojumi

Novadā
ar
kanalizācijas,
atkritumu

ūdensapgādes,
siltumapgādes un
apsaimniekošanas
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pakalpojumiem nodarbosies viens
vienots
uzņēmums
SIA
„Preiļu
saimnieks”.

Ceļu transporta struktūra

Tiks
veikta
situācijas
izpēte
katrā
pašvaldības
daļā
un
izstrādāts ielu, ceļu, laukumu un
labiekārtojuma
elementu
būvniecības, rekonstrukcijas un
periodiskās
uzturēšanas
darbu
prioritārais plāns.

Izglītība
Skolu saimnieciskā uzturēšana pagastu
centru
pārziņā.
Izglītības
metodiskā
vadība
atkarībā no valstiski pieņemtiem
lēmumiem
/
normatīviem.
Ja
izglītības metodiskā vadība tiek
nodota
novadu
kompetencē,
ierosinājums
veidot
Preiļu
novada
izglītības
pārvaldi.
Novadā
ir
izveidota
vienota
sporta daļa, kura atbild par
sporta
bāzu
uzturēšanu
un
attīstību, sporta darbu, kā arī
sporta skolu. Pagastu sporta zāļu
un
sporta
laukumu
uzturēšanu
nodrošina
Pakalpojuma
centrs,
investīciju piesaisti - novada
administrācija.

Kultūra

Bibliotēkas apvienotas vienotā
sistēmā, pagastu bibliotēkas galvenās
bibliotēkas
struktūrvienības. Preiļu novada
kultūras centrs - iestāde novada
administrācijas
pakļautībā,
kultūras
nozares
pārraudzība
koordinācija,
kultūras
darba
metodiska
vadība,
attīstība,
projektu
piesaiste.
Ēku
saimnieciskā uzturēšana (kultūras
nami,
tautas
nami
u.tml.)
Pakalpojumu centru pārziņā.

Veselības aprūpe
Preiļu pilsētā veselības aprūpi
nodrošina SIA „Preiļu slimnīca"
/būs
…/
un
ģimenes
ārstu
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privātprakses. Pagastu centros ir
nodrošinātas
telpas
veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi

Novada
Sociālais
dienests
nodrošina
Preiļu
novada
iedzīvotāju
aprūpi,
sniedz
dažādus sociālos pakalpojumus un
sociālo
palīdzību,
kā
arī
koordinē un metodiski vada ar
sociālo
sfēru
saistītos
jautājumus
novada
teritorijā.
Novada
sociālā
dienesta
pakļautībā
esošie
sociālie
darbinieki
Pakalpojumu
centros
strādā pēc vienotiem saistošiem
noteikumiem pabalstu piešķiršanas
jomā,
risina
jautājumus
par
novada iedzīvotāju nodrošināšanu
ar aprūpes mājās pakalpojumu, par
personu
ievietošanu
īslaicīgās
vai
ilgstošās
aprūpes
institūcijā, par valsts apmaksāto
rehabilitācijas
pakalpojumu
piešķiršanu
u.c.
likumdošanā
paredzētos jautājumus. Jautājumus
par pabalstu piešķiršanu, kas nav
atrunāti sasitošajos noteikumos ,
skata sociālā komisija, kā arī
Sociālā, kultūras un izglītības
jautājumu komiteja.

Bāriņtiesas
Novadā darbojas viena Bāriņtiesa,
bet
katra
Pakalpojuma
centra
/izņemot Līču/ uz vietas strādā
Bāriņtiesas
loceklis,
kam
ir
deleģētas
tiesības
veikt
bāriņtiesas funkcijas.

Dzimtsaraksti
Novada
izveidota
vienota
dzimtsarakstu
nodaļa.
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku
skaits varētu palielināties, lai
varētu nepieciešamības gadījumā
veikt
izbraukumus
uz
pagastu
centriem,
kā
arī
veikt
jaundzimušo reģistrāciju Preiļu
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slimnīcā.

Būvniecība

Sabiedriskā kārtība

Izveidota novada būvvalde, kas
pilda
funkcijas
novada
teritorijā.
Preiļu
novada
teritorijā
sabiedrisko
kārtību
nodrošina
Preiļus
novada
Pašvaldības
policija.

Efektīvas pārvaldes un labas pārvaldības izveides
stratēģija novadā
Preiļu novadā
ir jāievēro efektīvas
pārvaldes un
labas
pārvaldības principi. Preiļu novadā lēmējvara ir nodalīta no
izpildvaras.
Labas pārvaldības pieeja ietver šādus elementus:
1) uzskatāmība;
2) caurspīdīgums;
3) iesaistīšanās;
4) vienlīdzība;
5) tiesiskums;
6) spējas un kompetence;
7) atsaucība pret cilvēku vajadzībām.
Preiļu novadā:
1. Pašvaldības pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami
sabiedrībai, t.sk. nodrošinot efektīvu pakalpojumu centru darbību.
2. Tiek piedāvāti e-pakalpojumi/elektroniskie iesniegumi, norēķini,
būvatļaujas u.c./. Preiļu novada dome pieņem ar drošu elektronisku
parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta
28.06.2005.
noteikumos
Nr.473
„Elektronisko
dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts
un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko
dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm
iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, par pašvaldības
IKT gādā Preiļu novada IT centrs, pārraugot skolu un visu iestāžu
informatizāciju,
sekojot
līdzi
tehniskajam
un
programmu
nodrošinājumam, rūpējoties par sekmīgu darbu ar atsevišķām
saistošām datorprogrammām. Pašvaldībā ir iekšējā elektroniskā
dokumentu aprite – DocLogix.
3. Pašvaldības pārvalde pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Vienkāršot un uzlabot procedūras
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privātpersonu labā.
4. Informē sabiedrību par savu darbību, ko nodrošina novada
informatīvais izdevums „Preiļu novada vēstis” informācija Preiļu
novada mājas lapā www.preili.lv u.c.
5. Novada pašvaldībā tiek koncentrēti finanšu resursi, kas nodrošina
vienmērīgu investīciju piesaisti visai novada teritorijai.
6. Pašvaldības pārvaldi realizē atbilstoši izglītota un profesionāla
darbinieku komanda. Pašvaldības pārvaldes struktūra nodrošina
pašvaldības stabilitāti un saistību pārmantojamību, ja lēmējvaras
līmenī notiek izmaiņas.
7. Pašvaldība
nodrošina
regulāru
darbinieku
apmācību,
kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanu.
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Preiļu novada lēmējvaras struktūra

9
Preiļu novada dome, 2008.

PREIĻU NOVADA APVIENOŠANĀS ZIŅOJUMS

10
Preiļu novada dome, 2008.

PREIĻU NOVADA APVIENOŠANĀS ZIŅOJUMS

Domes administrācijas struktūrvienības
Domes administrācijā ir šādas:
Daļas:
1) Administratīvā daļa;
2) Finanšu daļa;
3) Grāmatvedības daļa;
4) Attīstības daļa;
5) Tehniskā daļa;
6) Juridiskā daļa;
7) Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa;
8) Jaunatnes lietu, izglītības un sporta daļa.
Administratīvās daļas sastāvā atrodas šādi darbinieki:
1) Izpilddirektors
2) Izpilddirektora vietnieks
3) Kancelejas vadītājs
4) Personāla speciālists
5) Darba aizsardzības speciālists
6) Saimniecības vadītājs
7) Automobiļa vadītājs/-i/
8) Mākslinieks/-i/
9) Apkopēja
Preiļu novada finanšu daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs – galvenais ekonomists;
2. Ekonomists/i/;
3. Nodokļu inspektors/-i/.
Preiļu novada grāmatvedības daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs – galvenais grāmatvedis;
2. Daļas vadītāja vietnieks;
3. Vecākais grāmatvedis;
4. Grāmatvedis/-ži/.
Preiļu novada attīstības daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs;
2. Projektu vadītājs;
3. Attīstības plānošanas speciālists/-i/;
4. Uzņēmējdarbības konsultants.
Preiļu novada juridiskajā daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs;
2. Jurists/-i/.
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Preiļu novada tehniskajā daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs;
2. Galvenais speciālists;
3. Speciālists/-i/.
Tiks izveidotas divas jaunas daļas:
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa
Daļā
1.
2.
3.

būs šādi darbinieki:
Zemes ierīcības inženieris/-i/;
Jurists;
Dzīvokļu jautājumu speciālists.

Jaunatnes lietu, izglītības un sporta daļa:
Daļā
•
•
•

darbosies:
Izglītības lietu speciālists;
Sporta metodiķis;
Jaunatnes lietu koordinators.

Struktūrvienības:
1) Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa;
2) Preiļu novada būvvalde;
3) Preiļu novada bāriņtiesa;
4) Preiļu novada sociālais dienests /kā arī Pansija/;
5) Preiļu novada IT centrs;
6) Preiļu PII ”Pasaciņa”;
7) Preiļu novada Biznesa inkubators;
8) Aizkalnes pamatskola;
9) Aizkalnes pagasta centrs;
10)
Preiļu pagasta centrs;
11)
Pelēču pagasta centrs;
12)
Saunas pagasta centrs.
Preiļu novada būvvaldē ir šādi darbinieki:
1. Būvvaldes vadītājs - arhitekts;
2. Būvinspektors.
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā ir šādi darbinieki:
1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs;
2. Dzimtsarakstu inspektors/-i/;
3. Apkopējs
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Sociālajā dienestā strādā šādi darbinieki:
1. Sociālā dienesta vadītājs;
2. Sociālā dienesta vadītāja vietnieks;
3. Sociālās palīdzības organizators(sociālās palīdzības
speciālists);
4. Sociālais aprūpētājs;
5. Sociālās palīdzības organizators (informācijas daļas
speciālists);
6. Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
7. Dienas centra vadītājs;
8. Sociālais darbinieks Aizkalnes pakalpojumu centrā;
9. Sociālais darbinieks Līču pakalpojumu centrā;
10.
Sociālais darbinieks Pelēču pakalpojumu centrā;
11.
Sociālais darbinieks Saunas pakalpojumu centrā;
12.
Saimniecības vadītājs;
13.
Klientu apkalpošanas operators;
14.
Sociālās virtuves vadītājs;
15.
Apkopēja;
16.
Sētnieks.

Preiļu novada Bāriņtiesā ir šādi darbinieki:
1. Bāriņtiesas priekšsēdētājs
2. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
3. Lietvedības sekretārs
4. Bāriņtiesas loceklis/-ļi/ katrā pagasta
izņemot Līčus un Preiļos.
Preiļu

novada

IT

centrā

ir

šādi

centrā,

darbinieki:

1. IT centra vadītājs;
2. Informācijas sistēmu administrators/-i/;
3. Laborants.
Preiļu novadā ir šādi Pakalpojumu centri:
Ø
Ø
Ø
Ø

Līču pakalpojumu centrs /atrodas Līčos/;
Aizkalnes pakalpojumu centrs /atrodas Aizkalnē/;
Pelēču pakalpojumu centrs /atrodas Pelēčos/;
Saunas pakalpojumu centrs /atrodas Prīkuļos/.

Katrā pagasta centrā ir šādi darbinieki:
1. Centra vadītājs;
2. Lietvedis;
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3. Kasieris;
4. Sociālais darbinieks/Sociālā dienesta pakļautībā/;
5. Konsultants
lauksaimniecības
jautājumos/apmaksā
LAD/;
6. Apkopējs;
7. Tehniskais darbinieks.

Pašvaldības iestādes ar juridiskas personas tiesībām:
1) Preiļu novada kultūras centrs:
• Preiļu KN;
• Aizkalnes TN;
• Līču KN;
• Pelēču KN;
• Saunas TN.
2) Preiļu galvenā bibliotēka:
• Līču bibliotēka;
• Aizkalnes bibliotēka;
• Pelēču bibliotēka;
• Ārdavas bibliotēka;
• Smelteru bibliotēka;
• Saunas bibliotēka.
3) Preiļu Mūzikas un mākslas skola;
4) Preiļu Valsts ģimnāzija;
5) Preiļu 2.vidusskola;
6) Preiļu 1.pamatskola;
7) Pelēču pamatskola;
8) Priekuļu pamatskola;
9) Salas pamatskola;
10)
Preiļu novada pašvaldības policija.
Iestādes
darbojas
uz
Preiļu
novada
domes
apstiprinātu nolikumu pamata. Iestādes vadītājus pieņem
darbā un atbrīvo no darba izpilddirektors. Atsevišķu
iestāžu vadītāji ir tiesīgi pieņemt un atbrīvot no darba
iestādes
darbiniekus
(ja
tas
paredzēts
iestādes
nolikumā). Iestādes vadītājs tiesīgs iestādei apstiprinātā
budžeta ietvaros, nolikumā noteikto uzdevumu ietvaros, un
saskaņā ar domes lēmumiem rīkoties ar iestādes finanšu
līdzekļiem. Daļu iestāžu ieņēmumu var veidot arī maksas
pakalpojumi, bet to apjoms ir atšķirīgs dažādu nozaru
iestādēm. Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota
iestāde,
kurai
ar
pašvaldības
lēmumu
uzdots
veikt
noteiktas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes
līgumu.
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Kapitālsabiedrības
Preiļu novada Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrības:
1) SIA "Preiļu saimnieks”;
2) SIA "Preiļu slimnīca".

Investīciju prioritātes
Preiļu novadā ir noteiktas šādas investīciju prioritātes:

1. Infrastruktūras
sakārtošana
iedzīvotāju
pakalpojumu
sasniedzamības uzlabošanai;
2. Pamata
un
vispārējās
vidējās
izglītības
iegūšanas
nodrošināšana
administratīvajā
teritorijā,
sporta
aktivitāšu veicināšana;
3. Komunālo pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana;
4. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu, kā arī
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;
5. Pašvaldību
autoceļu
sakārtošana,
administratīvās
teritorijas labiekārtošana;
6. Dzīvokļu jautājumu risināšana;
7. Kultūras tradīciju saglabāšana un attīstība.

Reformas dotāciju no valsts budžeta
izlietošanas plāns

Pašvaldība

Projekta nosaukums

Valsts
Kopā
budžeta
pašvaldībā
finansējuma
LVL
LVL

Preiļu
pilsēta

Siltumapgādes tīklu
75 000
uzlabošana Mehanizatoru,
Pils, Celtnieku ielu masīvos
Preiļu 2. vidusskolas
75 000
darbnīcu renovācija

150 000

Preiļu
pagasts

Preiļu pagasta ceļu
105 042
rekonstrukcija, atbilstoši
Preiļu novada attīstības
programmai līdz 2015. gadam

150 000
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Preiļu pagasta centra
44 958
administrācijas ēkas remonts
Aizkalnes
pagasts

Pelēču
pagasts
Saunas
pagasts

„Aizkalnes pagasta ceļu
remonts ”

40 000

„Aizkalnes pagasta
ūdens un kanalizācijas
sistēmas rekonstrukcija ”
„Aizkalnes pagasta
pirmskolas vecuma bērnu
mācību telpu renovācija ”
„Mikroautobusa iegāde
skolēnu pārvadāšanai”

70 000

10 000

27 000

„Aizkalnes pagasta
3 000
administrācijas ēkas
renovācija”
Pelēču pagasta
200 000
administrācijas ēkas remonts
Autobusa iegāde
Ūdenssaimniecības attīstība 200 000
Saunas pagasta ciematos
Prīkuļi, Lielie Anspoki
un Smelteri

Preiļu
novads

150 000

Kopā mērķdotācija

200 000

200 000

850 000

Pašvaldību lēmumi par apvienošanos ar Preiļu novadu
Pašvaldības
nosaukums
Preiļu novada
dome
Pelēču pagasta
padome
Saunas pagasta
padome

Lēmuma
pieņemšanas
datums
20.07.2007

Lēmuma Nr.

Nr. 12, p.3.6

24.07.2007.

Nr. 8, p.4

12.07.2007.

Nr. 7, 8§
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Apvienošanās projekta sabiedriskās apspriešanas
programma
Sabiedriskās
30.09.2008.

apspriešanas

termiņš

ir

01.09.2008

līdz

Pasākumi:
1. Publikācijas par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
laikrakstos „Preiļu novada vēstis”, „Novadnieks”,
Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.
2. Iedzīvotāju sapulces:
a. 2008. gada 24. septembrī plkst. 16:00, Preiļu
novada Kultūras centrā (2. stāva mazā zāle),
b. 2008. gada 25. septembrī plkst. 9:00, Saunas
pagasta padomes ēkā,
c. 2008. gada 26. septembrī plkst. 11:00, Pelēču
kultūras namā.
3. Pirmās redakcijas ievietošana Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv
4. Sabiedriskās apspriešanas laikā priekšlikumu un
iebildumu iesniegšana Preiļu novada domē (Raiņa
bulvāris 24, Preiļi, LV-5301), vai elektroniski
sanita.melko@preili.lv, zigmars.erts@preili.lv.
5. Priekšlikumu, iebildumu apkopošanas un izvērtēšanas
rezultātu ievietošana Preiļu novada domes mājas lapā
www.preili.lv.

RAPLM atzinums
RAPLM atzinuma datums

___________________________
___________________________
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