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IEVADS
Pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas Latvijā
mērķis
ir
izveidot
ekonomiski
attīstīties
spējīgas
administratīvās
teritorijas
ar
vietējām
pašvaldībām,
kas
nodrošinātu kvalitatīvu Pagastu sniegšanu iedzīvotājiem. To
regulē "Administratīvi teritoriālās reformas likums", kas tika
pieņemts 1998. gadā. Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts
veidot lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – novadus jeb
īstenot pašvaldību apvienošanos, jo tā var labāk saskaņot
sociālās
aprūpes
un
veselības,
izglītības
un
transporta
jautājumus, piesaistīt lielākas investīcijas, kas radītu jaunas
darbavietas, realizēt lielākus projektus, kā arī racionālāk
izmantot esošos resursus. Neskatoties uz to, ka Administratīvi
teritoriālās reformas likums ir spēkā jau kopš 1998. gada,
valdībām ir bijusi atšķirīga attieksme pret reformas īstenošanu.
Saskaņā ar „Administratīvi teritoriālās reformas likuma” 6.
pantu, administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tiek veikta
Apvienošanās
projektu
sagatavošana,
kam
seko
šo
projektu
realizēšana, tādā veidā nodrošinot administratīvi teritoriālās
reformas mērķa sasniegšanu.

-

-

-

Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir:
izveidot
optimālu
apvienotās
pašvaldības
novada
organizatorisko
struktūru,
ievērojot
politisko,
ekonomisko,
sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju;
nodrošināt ilgtspējīgu investīciju plānošanu izveidotajā novadā;
nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās
procesu.
Apvienošanās
projekta
sagatavošanas
uzdevumi
saskaņā
ar
Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8. panta 2. punktu
ir:
Sagatavot novada attīstības stratēģiju;
Sagatavot
veidojamās
novada
pašvaldības
administratīvās
struktūras projektu;
Organizēt pašvaldību apvienošanās projekta publisko apspriešanu.
Likums paredz, ka Ministru kabinets, balstoties uz Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) un pašvaldību
konsultāciju
rezultātiem,
apstiprina
vietējo
pašvaldību
administratīvā iedalījuma projektu. Laikā gaitā administratīvā
iedalījuma projekti ir vairakkārt mainīti. 2007. gada 11.
decembrī tika izdarīti pēdējie grozījumi šajā projektā. Saskaņā
ar šo projektu Latvijā būs 9 republikas pilsētas un 103 novadi.
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1. PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
1.1. Novadu raksturojošie galvenie parametri
Novada nosaukums

Preiļu novads

Teritorijas platība

36 441 ha

Iedzīvotāju skaits (2007.gads) 12 152
Iedzīvotāju blīvums

33,35 iedz./km2

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
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Preiļu pilsēta
Teritorijas platība – 5 km2.
Preiļi ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām
Latgalē. Preiļi kā apdzīvota vieta pirmo reizi vēstures
avotos minēti ap 1250. gadu. Preiļi un Preiļu zeme no 13.
gs.
sāk.
līdz
1376.
gadam
ietilpa
Rīgas
vēlākajā
bīskapijā. Preiļu pilsēta izveidojusies saplūstot – Preiļu
muižai, Preiļu ciemam un Preiļu brīvciemam. Preiļi
pilsētas tiesības iegūst 1928.gadā. Pirmskara laikā Preiļi
bija sīktirdzniecības centrs. Preiļi strauji ir izauguši
pēckara laikā.
1949. gada 31. decembrī
Preiļi tika apstiprināti
Preiļu par rajona centru. Sākās dažādu uzņēmumu un
sabiedrisko ēku celtniecība, pieauga iedzīvotāju skaits,
attīstījās rūpniecība. Iedzīvotāju skaits palielinājies
galvenokārt mehāniskā pieauguma rezultātā, galvenokārt uz
lauku iedzīvotāju un iebraucēju rēķina.

Aizkalnes pagasts
Teritorijas platība – 73,3 km2.
Aizkalnes pagasts atrodas Preiļu rajona DA daļā un
robežojas
ar
Vārkavas,
Preiļu,
Rušonas
un
Pelēču
pagastiem.
Aizkalnes pagasts ir trešais mazākais rajonā. 1998.
gadā dzīvoja 0,8 tk iedzīvotāju, no kuriem 0,2 tk dzīvoja
pagasta centrā – Aizkalnē.
Aizkalne jau vēsturiski ir bijusi novada centrs.
Tagadējais Aizkalnes pagasts aizņem tikai apmēram trešdaļu
no agrākā Aizkalnes pagasta. Līdz 1930. gadam
pagasts
saucās par Jasmuižas pagastu.
1964. gadā Jasmuižas dzīvojamā ēkā pēc restaurācijas
iekārtots Raiņa memoriālais muzejs “Jasmuiža” – Raiņa
Literatūras un mākslas vēstures muzeja filiāle. Raiņa
memoriālais muzejs “ Jasmuiža” ir kļuvis par vienu no
ievērojamākajiem tūrisma centriem Preiļu rajonā.
Preiļu pagasts
Teritorijas platība – 79,3 km2.
Preiļu pagasts atrodas Preiļu rajona centrālajā daļā
– rajona centrā, Preiļu pilsētas . Tas robežojas ar Preiļu
pilsētu, Saunas, Riebiņu, Rušonas, Aizkalnes, Vārkavas un
Sutru pagastiem.
Latvijas
brīvvalsts
laikā
Preiļu
pagasts
bija
ievērojami lielāks. Pašreizējais pagasts sastāda tikai
apmēram 1/3 no bijušās pagasta teritorijas.
Pelēču pagasts
Teritorijas platība - 84,2km2 .
Pelēču pagasts atrodas Preiļu rajona D daļā 16km no
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rajona centra – Preiļiem. Pagasts robežojas ar Daugavpils
rajona Dubnas un Višķu pagastiem, kā arī ar Rožkalnu,
Upmalas, Vārkavas, Aizkalnes un Rušonas pagastiem. Pa
pagasta R robežu plūst Dubnas upe.
Pelēču ciems
ir savienoti ar Aizkalni un Arendoli.
Latvijas brīvvalsts laikā Pelēču pagasts ietilpa Aizkalnes
pagastā.
Saunas pagasts
Teritorijas platība – 122,4km2.
Saunas pagasts atrodas Preiļu rajona centrālajā daļā un
robežojas ar Rožupes, Rudzātu, Sīļukalna, Stabulnieku,
Riebiņu, Preiļu un Sutru pagastiem. Pagastā ir sazarots
ceļu tīkls, kas savstarpēji savieno pagasta lielākās
apdzīvotās vietas. Šis ir piektais lielākais pagasts
Preiļu rajonā. Pagasta centrs atrodas Prīkuļos.
Tagadējais
Saunas
pagasts
tika
izveidots
pēc
2.pasaules kara no bijušā Preiļu pagasta. Nelielas
platības tika pievienotas arī no Vārkavas un Rudzētu
pagastiem.
Pagastā 10,6% jeb vairāk kā 1300ha no pagasta aizņem
purvi.
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1.2. Potenciālā novada priekšrocības un
problēmas

Galvenās 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

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
8
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centra savienojošo ceļu optimāla
struktūra
Pašvaldības
administrācijas
kapacitāte, kadru piesaistes
iespējas, darbības
profesionalitāte

Relatīvi
vide

pasīva uzņēmējdarbības

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

9
Preiļu novada dome, 2008.

PREIĻU NOVADA APVIENOŠANĀS ZIŅOJUMS

1.3.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.

1.4. Pašvaldību funkciju īstenošanas
stratēģija novadā
1.4.1. Komunālie pakalpojumi
Ūdensapgāde un kanalizācija
Apsaimniekošana:
• Preiļu novads/ Preiļu pilsēta, Preiļu pagasts un
Aizkalnes pagasts/ - pašvaldības SIA „Preiļu
saimnieks”
• Pelēču pagasts – Pelēču pagasta padome
• Saunas pagasts - Saunas pagasta padome
Preiļu novadā iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni apgādā:
Preiļos - SIA “Preiļu saimnieks” un A/S “Preiļu siers”.
Ciematos Līči un Aizkalne komunālos pakalpojumus sniedz
SIA “Preiļu saimnieks”, kas ir pastāvīga saimnieciska
organizācija ar savu bilanci.
Preiļu pilsētā atrodas 3 ūdens ņemšanas vietas, divas
10
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apkalpo SIA “Preiļu saimnieks”, viena pieder A/S “Preiļu
siers”:
Apkalpojamo tīklu garums – 20,9 kilometru. Pilsētā tiek
izmantoti 29 ielu brīvkrāni.
Aizkalnes un Līču ciematos ūdensapgāde tiek veikta
katrā pagasta centrā no viena artēziskā urbuma, kam
pieslēgti vairāki desmiti lietotāju, kuri izvietoti
vairākās daudzdzīvokļu mājās.
Preiļu novada teritorijā atrodas 64 artēziskie urbumi
/ Preiļos – 37, Aizkalnes pagastā – 10 un Preiļu pagastā –
17/.
Preiļu pilsētā ir trīs kanalizācijas tīklu sistēmas.
Notekūdeņi no pilsētas centrālās daļas tiek novadīti uz
jaunajām pilsētas bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kuru
jauda ir 1300 m3/dnn. Centralizētā kanalizācijas sistēma
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO - 100 darbojas
Aizkalnes (2005 gadā ir veikta renovācija) un Līču
ciematos.
Programmas 800+ ietvaros Preiļu pilsētai 2001. gadā
firma “Halcrow” ir izstrādājusi projektu ūdens sistēmu
pilnveidošanai,
ekonomisku
ūdenssūkņu
iegādi,
atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju, ūdensvada tīklu
pārbūvi, izveidot ūdensvada cilpošanu, jaunu patērētāju
pieslēgšanu individuālo māju sektorā. 2006. gadā Kohēzijas
fonda projekta ietvaros ir uzsākta projekta realizācija.
Preiļu novadā artēziskie ūdeņi ir mikrobioloģiski un
ķīmiski tīri. Preiļu pilsētā darbojas trīs atdzelžošanas
stacijas. Tā kā tām ir liels fiziskā nolietojuma procents,
nepieciešams veikt jaunas atdzelžošanas stacijas izbūvi,
ko paredz programmas 800+ ietvaros firmas “Halcrow”
veiktais
izpētes
projekts.
Celtniecības
finansēšana
paredzēta no KF programmas līdzekļiem.
Saunas pagasta teritorijā atrodas 15 artēziskie
urbumi. Pazemes ūdeņu kvalitāti ietekmē dabiski
palielinātais dzelzs saturs, nolietojusies ūdensapgādes
sistēma. Centralizēta ūdens apgāde ir Prīkuļos, L Anspokos un Smelteros. Piemājas un zemnieku saimniecībās
ūdens tiek ņemts no akām. Saunas pagasta padomei pieder 2
pazemes urbumi. Izstrādātā ūdenssaimniecības sakārtošanas
projektā tiek paredzēts uzlabot ūdensapgādes sistēmas
efektivitāti.
Visiem lielākajiem ciemiem nav vienotas kanalizācijas
sistēmas, notekūdeņu savākšana notiek no skolām,
daudzdzīvokļu mājām un citām publiskām iestādēm. Pagasta
ūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100(100m3/dnn) darbojas ar
nepietiekamu slodzi un kvalitāti, kurās parasti notiek
tikai mehāniskā attīrīšana.
Pelēču pagastā ūdenssaimniecības sektoru apsaimnieko
Pelēču pagasta padomes komunālā daļa. Šobrīd Pelēču ciemā
11
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ar centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek
nodrošināta pagasta padomes ēka, pamatskola un kultūras
nams. Pārējie pagasta iedzīvotāji izmanto individuālās
akas vai arī urbumus. Ūdensapgādes sistēma Pelēču ciemā
sastāv no diviem artēziskajiem urbumiem, dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacijas, diviem ugunsdzēsības rezervuāriem
un ūdensapgādes tīkliem. Pelēču pagastā ir 13 ūdens
urbumi. No tiem viens urbums ir tamponēts, četri
nedarbojas,
viena
urbuma
statuss
nav
zināms.
Tiek
paredzēts apzināt neekspluatējamos ūdensapgādes urbumus un
veikt to tamponēšanu un konservāciju.
Kanalizācijas tīkliem pieslēgtas viena daudzdzīvokļu
māja, veikals, skola un katlu mājas.
Notekūdeņu
attīrīšanai
izmanto
bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas – BIO – 100 ar jaudu 200m3/dnn.
Kanalizācijas
notekūdeņu
pārsūknēšanas
stacija
kalpo
pārsūknējot notekūdeņus no ciemata kanalizācijas tīkliem
uz esošām attīrīšanas iekārtām BIO – 100, kuras tiek
lietotas kā mehāniskās attīrīšanas iekārtas bioloģiskajā
dīķī ar papildus notekūdeņu pirms attīrīšanu. Notekūdeņus
no
individuālajām
mājām,
kuras
nav
pieslēgtas
pie
centrāliem
kanalizācijas
tīkliem,
saimnieki
izmanto
mēslošanai
vai
tie
tiek
izvesti
pēc
iedzīvotāju
pieprasījuma uz Pelēču ciemata attīrīšanas iekārtām.
Notekūdeņi
no
izsmeļamām
bedrēm
tiek
izvesti
uz
pieņemšanas aku. Dūņas, kas rodas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu darbības procesā, tiek uzglabātas Pelēču pagasta
padomes lietošanā esošajā zemē. Lietus ūdens notekūdeņi no
daudzdzīvokļu mājas Pelēčos no jumtiem un teritorijas tiek
novadīti lietus ūdens kanalizācijas akās, pēc tam izplūst
meliorācijas grāvī, attīrīšana netiek veikta. Ārdavas
ciemā nav centralizētas kanalizācijas savākšanas sistēmas.
Ciemā tiek izmantoti septiķi.
Siltumapgāde
Apsaimniekošana:
1) Preiļu pilsēta - SIA "Preiļu saimnieks";
2) Aizkalnes pagasts – SIA "Preiļu saimnieks";
3) Preiļu pagasts – SIA "Preiļu saimnieks";
4) Pelēču pagasts – pagasta padome;
5) Saunas pagasts – pagasta padome.
Preiļos centralizēto siltumapgādi nodrošina četras
SIA “Preiļu saimnieks” katlumājas un viena a/s “Preiļu
siers”
katlumāja.
SIA
“Preiļu
saimnieks”
piegādā
siltumenerģiju 84% no visiem pilsētas patērētājiem,
pārējos patērētājus apkalpo A/S “Preiļu siers”. Izņēmums
ir SIA “Preiļu slimnīca”, kura siltuma ražošanai izmanto
savu katlu māju.
12
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Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas un piegādes
izmaksas, pašreiz tiek realizēta VIP programma, kas
sadalīta desmit kārtās un paredz katlu māju pārveidošanu
uz dabasgāzi un koksnes atkritumu kurināmo, siltumtrašu
pārveidošanu
uz
divcauruļu
sistēmu
un
individuālo
siltummezglu ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās. Katlumāja
Liepu ielā apgādā ar siltumenerģiju pilsētas centrālo
daļu, tai skaitā nodrošina ar siltumu un karsto ūdeni 1565
dzīvokļus ar kopējo platību 70 548 m2 un 39 juridiskas
personas – skolas, bērnudārzu, valsts un pašvaldību
iestādes
un
privātfirmas.
Katlumāja
Celtnieku
ielā
apkurina un apgādā ar silto ūdeni dzīvojamo masīvu
pilsētas ziemeļrietumu daļā, tai skaitā 329 dzīvokļus ar
kopējo platību 17 469 m2. Katlumāja Pils ielā apkurina un
apgādā
ar
silto
ūdeni
203
dzīvokļus
Lauktehnikas
mikrorajonā ar kopējo platību 9 511 m2. Katlumāja Cēsu
ielā apkurina 66 dzīvokļus ar kopējo platību 3 002m2.
Katlumāja Daugavpils ielā 75 apkurina un apgādā ar silto
ūdeni
siera
rūpnīcas
mikrorajona
privātfirmas
un
dzīvojamās mājas ar kopējo platību 20 845 m2.
Aizkalnes
un
Preiļu
pagastos
centralizēto
siltumapgādi nodrošina SIA „Preiļu saimnieks”.
Saunas pagastā
pagasta padome.

centralizēto

siltumapgādi

nodrošina

Pelēču pagastā Pelēču ciemā siltumapgādi nodrošina
viena katlu māja, ko apsaimnieko Pelēču pagasta padome.
Katlu māja ar siltumapgādi nodrošina budžeta iestādes –
skolu un pagasta ēku.
Pelēču katlu mājā uzstādīti divi ūdenssildāmie katli
Sauteks, kā pamat kurināmais tiek izmantots šķelda un
malka.
Kaltu
mājā
ir
uzstādītas
ūdens
ķīmiskās
sagatavošanas un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas.
Karstā ūdens padeve netiek nodrošināta.
2005. gadā ir uzbūvēta jauna katlu māja. Turpmākajā
attīstībā plānots izbūvēt jaunu kurināmā novietni, kā arī
rekonstruēt siltumtrasi.
Atkritumu apsaimniekošana
Apsaimniekošana:
1) Preiļu pilsēta - SIA "Preiļu saimnieks"
2) Aizkalnes pagasts – SIA "Preiļu saimnieks"
3) Preiļu pagasts – SIA "Preiļu saimnieks"
4) Pelēču pagasts – SIA "Preiļu saimnieks"
5) Saunas pagasts – SIA „Hoetica”
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā veic
13
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SIA “Preiļu saimnieks”. Sadzīves atkritumi tiek savākti un
nogādāti uz Demenes poligonu, jo Preiļu pilsētas izgāztuve
tika slēgta ciet un rekultivēta.
Uzņēmumam ir nepieciešamais transports atkritumu
savākšanai un transportēšanai.
Preiļu novadā atkritumu savākšanai tiek izmantota
dalīto atkritumu konteineru sistēma. Atsevišķi tiek
šķiroti šādi atkritumu veidi: papīrs un plastmasa, stikls
un sadzīves atkritumi. Papīru savāc un presē uz vietas
Preiļos. Arī Aizkalnes un Preiļu pagastā ir izveidoti
dalīto
atkritumu
laukumi
un
uzstādīti
atbilstoši
konteineri.
Tuvākajā
laikā
Preiļu
novadā
paredzēts
izveidot lielo atkritumu šķirošanas laukumu un komposta …
Saunas pagastā sadzīves atkritumu savākšanu un
izvešanu nodrošina firma SIA „Hoetika”. Kopumā pagastā ir
uzstādīti 130 atkritumu savākšanas konteineri, kurus
regulāri iztukšo. Atkritumu šķirošana Saunas pagastā
nenotiek.
Pelēču pagastā bijusī atkritumu izgāztuve ”Pelēči” ir
slēgta
un
rekultivēta.
Uz
doto
brīdi
atkritumu
apsaimniekošanu veic SIA „Preiļu Saimnieks”.
Pelēču
pagasta
padome
piedalās
Dienvidlatgales
atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošanā.
Sasniedzamais rezultāts (2014. g.)
Novadā ar ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes
un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem nodarbosies
viens vienots uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”.

1.4.2. Ceļu transporta struktūra
Esošā Preiļu novada satiksmes infrastruktūra pilnībā
nodrošina
iedzīvotāju
pārvietošanos
un
saimnieciski
ekonomisko
attīstību.
Transporta
vienību
skaits
nepārtraukti
pieaug
un
pilsētā
esošie
ceļu
mezgli
(krustojumi) jau ar grūtībām ļauj transportam tikt pāri.
Tāpēc tuvākā nākotnē jāparedz 4 riņķveida krustojumu
projektēšana un izbūve:
1. Preiļi – Līvāni – Rudzāti – apvedceļš;
2. Preiļi – Špoģi – Ančkini - jaunais apvedceļš;
3. Preiļi – Aglona – Feimaņi – apvedceļš;
4. Preiļi – Riebiņi – apvedceļš.
Šis
risinājums
palīdzēs
atrisināt
krustojumos
satiksmes drošību un atbrīvot transporta plūsmas kustību.
Ņemot vērā, ka ap Preiļiem ir izbūvēts apvedceļš tikai no
Ziemeļu
puses,
jāprojektē
vēl
viens
apvedceļš
no
Dienvidrietumu puses, lai savienotu Līvānu autoceļu ar
Špoģi – Preiļi autoceļu.
Autoceļi Preiļus saista ar Rīgu , Daugavpili,
14
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Rēzekni, Krāslavu, Balviem, Jēkabpili, Madonu, Dagdu,
Varakļāniem, un Viļāniem un citām pilsētām. Preiļi atrodas
206 km no Rīgas, 67 km no Rēzeknes un 54 km no Daugavpils.
Pilsētu 2,7 km garumā šķērso ceļš Viļāni – Preiļi – Špoģi,
3,5 km garumā ceļš Krāslava – Preiļi – Madona un 0,5 km
garumā ceļš Preiļi – Līvāni. Pilsētas ielu kopgarums ir
32,1 km. Preiļu pilsētā, pieaugot privāto transporta
līdzekļu skaitam, palielinās transporta kustība un slodze,
kuras rezultātā straujāk tiek bojāts esošais ielu un
piebraucamo
ceļu
segums.
Lielu
atslodzi
transporta
kustībai caur pilsētu dod izbūvētais apvedceļš, kurš kalpo
galvenokārt visu tranzītkravu, kā arī citas smagās
tehnikas kustībai. Pagastu ceļu kopgarums Preiļu pagastā –
61 km, Aizkalnes pagastā – 34 km.
Esošā novada valsts autoceļu garumu sastāda trīs I
šķiras autoceļi (kopgarums teritorijā – 41 km), septiņi
valsts II šķiras autoceļi (kopgarums teritorijā – 37).
Pelēču
pagasta
teritoriju
šķērso
viens
valsts
galvenais autoceļš – Krievijas robeža – Rēzekne –
Daugavpils – Lietuvas robeža, viens valsts 1. šķiras
autoceļš, kā arī divi valsts 2. šķiras autoceļi
Pelēču pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnija
Sanktpēterburga – Rēzekne – Daugavpils – Viļņa. Kopējais
pašvaldības ceļu garums pagastā ir 79,9 km.
Saunas pagasta autoceļu kopgarums – 57,34 km.
Pārsvarā tie ir grants seguma autoceļi – 45,55 km, bez
seguma – 0,69 km autoceļu, bet ar melno segumu tikai 0,35
km. Tie savukārt dalās „A” grupas ceļos un „B” grupas
ceļos. Lielākajās apdzīvotajās vietās un Valsts nozīmes
2.kategorijas ceļiem ir grants segums.
2007.gadā un 2008. gadā ceļu fonda piešķirtie
līdzekļi nav būtiski izvirzījuši kādu no veicamajām
apsaimniekošanas formām priekšgalā.
Autoceļu apkopojums

Pašvaldība
Preiļu
novads
Pelēču
pagasts
Saunas
pagasts
Kopā:

Pašvaldības
ceļu garums ar
grants segumu,
km

Pašvaldības
ceļu garums ar
asfaltbetona
segumu, km

Pilsētas, ciemu
ielu kopgarums,
km

99,82

0,67

32,1

79,94

-

2,79

46,24

0,35

-

226

1,02

34,89
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Pasažieru pārvadājumi
Sabiedriskais autotransports ir viena no galvenajām
alternatīvām pasažieru pārvadājumos, kuru izmanto Preiļu
novada iedzīvotāji. Galvenais pasažieru pārvadātājs ir
Jēkabpils autobusu parka Preiļu filiāle.
Kā negatīvais faktors ir jāmin tas, ka rajona iekšējos
pārvadājumos
ik
gadus
samazinās
pasažieru
skaits.
Izmainījies ir pasažieru brauciena mērķis, līdz 90 – jiem
gadiem tas tika izmantots, lai nokļūtu līdz:
ü darba vietai,
ü veselības aprūpes iestādei,
ü mazumtirdzniecības un citu pakalpojumu vietām.
Iedzīvotāju skaita lejupslīde, bezdarbs, veselības
aprūpes izmaksas, autoveikali, privātā autotransporta
esamība, kā arī zemais autobusu ātrums ir samazinājis
sabiedriskā autotransporta izmantojamību.
Pašreizējā situācijā tam būtiska nozīme ir skolēnu
pārvadājumos.
Uzlabojušies
ir
autobusu
transporta
pakalpojumi un kustība uz Rīgu. Reisu organizācijā tiek
domāts
par
autobusu
maršrutu
laiku
savstarpējo
pieskaņošanu, kā arī savlaicīgu pasažieru aizvešanu līdz
Līvānu dzelzceļa stacijai.
Preiļu novadā kopš 2006.gada pašvaldība nodrošina skolēnu
pārvadājumus
novada
teritorijā
ar
pašvaldības
mikroautobusu.
Saunas pagasta teritorijā sabiedriskie pārvadājumi notiek
mācību laikā sekojošos
virzienos:
• Skuteļi – Smelteri
• L-Anspoki – Prīkuļi
Tie optimāli nodrošina skolēnu nokļūšanu skolā.
Attīstības virzieni:
1. Veikt
rajona
(un
iespējams
reģiona)
pasažieru
pārvadājumu attīstības izpēti,
2. Izstrādāt pasažieru pārvadājumu modeli (saskaņā ar
Komerclikumu),
3. Turpmāk īstenot (pamatojoties uz esošo likumdošanu un
Preiļu rajona padomes nolikumu sadarbībā ar Jēkabpils
autobusu
parku,
izmantojot
valsts
piešķirto
mērķdotāciju) :
• Pārvadājumu tīkla paplašināšanu, pārvērtējot esošos
autobusu maršrutus,
• Kopā ar Jēkabpils AP izstrādāt perspektīvo shēmu
pasažieru pārvadājumiem Preiļu novadā.
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Ielu , ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana,
uzturēšana
Būvniecības un periodiskās uzturēšanas darbu pašvaldības
likumdošanā noteiktā kārtībā nodod uzņēmumiem (iepirkums,
līgumi).
Ikdienas uzturēšanu daļa pašvaldību veic saviem spēkiem,
daļa slēdz Pakalpojumu līgumus.
Ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana
Apgaismojuma ierīkošanu un rekonstrukciju veic projektu
ietvaros,
organizējot
iepirkumu;
Preiļu
pilsētā
tā
pieskaņota elektrolīniju rekonstrukcijai.
Apgaismojuma uzturēšanu pašvaldības veic saviem spēkiem;
Preiļu pilsētā par apgaismojuma uzturēšanu atbild SIA
„Preiļu saimnieks”
Parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana.
Kapsētas.
Pašvaldības veic saviem spēkiem
darbiniekus /sadarbībā ar VNA/

vai

izmantojot

pagaidu

Preiļu pilsētā nodrošina SIA ”Preiļu saimnieks”
Beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana
Funkcionējošu
dzīvnieku
kapsētu
novadu
veidojošajās
pašvaldībās
nav.
Beigto
dzīvnieku
savākšanu
un
utilizāciju nodrošina uzņēmumi, utilizācija tiek veikta
ārpus novada teritorijas.
Preiļu novada meliorācijas sistēmu kopsavilkums

Veiktās
darba
nosaukums

mērvienība

Preiļu
pag.

Saunas
pag.

Pelēču
pag.

Aizkalnes
pag.

Kopā
novadā

Nosusinātā
platība

ha

3724

5397

2475

2440

14036

Drenāža

Km

1858.5

2840.6

1049.4

1275.6

7024.10

Segtie
vadi

M

3628

1928

3020

922

9498

Izrakti
grāvji

Km

103.8

194.3

117.8

109.7

525.6
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Gab.

124

168

94

124

510

Drenu akas

Gab.

275

189

183

207

854

Drenu
iztekas

Gab.

867

1339

720

1032

3958

Virszemes
ūdens
uztvērēji

Gab.

103

113

390

273

879

Ierīkotas
caurtekas

Sasniedzamais rezultāts (2014.g.)
Ceļu,
ielu
un
laukumu
būvniecībai
un
periodiskai
uzturēšanai, nepieciešamības gadījumā - arī apgaismojuma,
zaļo zonu u.c. labiekārtojuma izveidei tiks veikti
iepirkumi, nodrošinot optimālu rezultātu katrai novada
teritorijas daļai. Katrs Pakalpojumu centrs iesniegs
novada pašvaldībai prioritāro darbu sarakstu.
Ikdienas uzturēšanu nodrošinās Pakalpojumu centri. Nauda
par ikdienas darbiem tiks iedalīta Pakalpojumu centra
budžetā.
Specifiskiem darbiem tiks izmantoti novada
uzņēmuma
pakalpojumi
vai
slēgti
līgumi
ar
citiem
specializētiem uzņēmumiem.
Funkcionēs novada uzņēmums, kas nodrošinās specifiskus
darbus
dažādās
novada
teritorijas
daļās,
iegādājot
specializētu tehniku.
Beigto dzīvnieku apbedīšanas vietas netiks veidotas,
saglabājot līdzšinējo savākšanas praksi. Nepieciešamības
gadījumā novada pašvaldība lems par mājdzīvnieku (suņu,
kaķu) kapsētas izveidi.
Pārejas posms (no 2009. gada līdz 2014.gadam)
Tiks veikta situācijas izpēte katrā pašvaldības daļā un
izstrādāts
ielu,
ceļu,
laukumu
un
labiekārtojuma
elementu būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskās
uzturēšanas darbu prioritārais plāns.

1.4.3. Sociālie jautājumi
Izglītība
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Preiļi atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā – trijstūra
Daugavpils - Rēzekne - Jēkabpils centrā. Starp Preiļiem un
apkārtējo pagastu centriem ir laba sabiedriskā transporta
satiksme,
izglītības
iestādes
piedāvā
daudzveidīgas
izglītības programmas, tāpēc skolās mācās skolēni no
daudzām tuvākajām pašvaldībām. Visās skolās ir moderni
aprīkotas
datorklases,
pozitīvi
vērtējama
aktīva
līdzdarbība LIIS projektā.
Preiļu novadā ir šādas izglītības iestādes, kas atrodas
Preiļu novada domes pakļautībā:
• Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa“ ar filiāli
„Auseklītis”,
• Aizkalnes pamatskola,
• Preiļu 1.pamatskola,
• Preiļu 2.vidusskola,
• Preiļu Valsts ģimnāzija,
• Preiļu mūzikas un mākslas skola.
Visās Preiļu novada izglītības iestādēs strādā kvalificēti
pedagogi ar augstāko izglītību, ir pieejams INTERNETS, ja
nepieciešams – dienesta viesnīcas pakalpojumi.
Izglītības un zinātnes ministrijas un Preiļu rajona
padomes pakļautībā ir šādas izglītības iestādes:
• Preiļu arodvidusskola;
• Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskola,
• Bērnu un jauniešu centrs,
• Tehniskās jaunrades centrs,
• Sporta klubs „Cerība“.
Pelēču pagastā vispārējo izglītību iegūst Pelēču
pamatskolā.
Saunas pagastā vispārējo izglītību iegūst:
• Priekuļu pamatskolā;
• Salas pamatskolā.
Kultūra
Preiļu novadā ir pašvaldības iestāde ar juridiskās
personas tiesībām "Preiļu novada kultūras centrs", kuras
pakļautībā ir: Preiļu KN, Aizkalnes TN un Līču KN.
Kultūras nams ir Pelēču pagastā un tautas
pagastā.

nams

Saunas
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Preiļos ir liela estrāde, kurā vasaras sezonā notiek
lieli reģiona un republikas mēroga kultūras pasākumi.
Neliela
estrāde
atrodas
arī
Aizkalnes
pagastā
„Jasmuižas” muzeja teritorijā.
Preiļu novadā ir pašvaldības iestāde ar juridiskās
personas tiesībām „Preiļu galvenā bibliotēka”, kuras
pakļautībā ir: Līču bibliotēka un Aizkalnes bibliotēka.
Pelēču pagastā ir:
•

Pelēču bibliotēka;

•

Ārdavas bibliotēka.

Saunas pagastā ir:
•

Saunas bibliotēka;

•

Smelteru bibliotēka.

Visās pašvaldībās ir pieejamas skolu bibliotēkas.
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Preiļu novadā darbojas Sociālais dienests, Preiļu un
Aizkalnes pagastos - sociālais darbinieks.
Lielākajā
daļā
pagasta
pašvaldību
pienākumus
pilda
sociālie darbinieki.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu
izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam
sociālā
darba
speciālistam
uz
katriem
tūkstoš
iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta darbības jomas:
• Sociālās palīdzības sniegšana trūcīgām ģimenēm, kā
arī pensionāriem un invalīdiem, citām mērķgrupām,
pamatojoties uz Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem…;
• Sociālo pakalpojumu saņemšanas nodrošināšana novada
iedzīvotājiem
Piedāvātie sociālie pakalpojumi:
• Aprūpe mājās (minimālais aprūpes komplekss 21 h
mēnesī, paplašinātais - 31 h mēnesī, maksimālais – 42
h mēnesī);
• Sociālā
aprūpe
īslaicīgās/ilgstošās
aprūpes
institūcijā;
• Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi
par
valsts
budžeta līdzekļiem;
• Sociālās virtuves pakalpojumi;
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•
•
•
•

Dušas izmantošana;
Veļas mazgāšana.
Sociālā darba veikšana ar
bērniem un personu grupām;
Dienas centra aktivitāte.

personām,

ģimenēm

ar

pagastā

un

Bāriņtiesas
Bāriņtiesas darbojas
Saunas pagastā.

Preiļu

novadā,

Pelēču

Sports
Sports nav definēts kā pašvaldību pastāvīgā funkcija, taču
visas pašvaldības sniedz ieguldījumu sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanā. Preiļu novadā darbojas sporta
metodiķis.
Nepārtraukti
tiek
uzlabots
skolu
sporta
inventārs un infrastruktūra. Ir realizēti vairāki Interreg
projekti un IZM projekti šajā jomā.
Ir ļoti laba sporta infrastruktūra, Preiļu novadā ir 4
sporta zāles, 2 stadioni.
Preiļu pilsētā darbojas sporta klubs „Cerība”.
Pelēču un Saunas pagastos ir skolu sporta zāles.
Veselības aprūpe
Preiļu pilsētā veselības aprūpi nodrošina SIA „Preiļu
slimnīca"
un
ģimenes
ārstu
privātprakses.
Aizkalnes
pagastā darbojas vecmāšu – feldšeru punkts.
Pelēču un
punkti.

Saunas

pagastos

darbojas

vecmāšu

–

feldšeru

Sasniedzamais rezultāts (2014. g.)

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.
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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.
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
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jaundzimušo reģistrāciju Preiļu slimnīcā.
Veselības aprūpe
Pagastu centros ir nodrošinātas telpas veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai

1.4.4. Būvniecība
Esošā situācija
Preiļu novadā darbojas Preiļu novada būvvalde.
Pelēču un Saunas pašvaldības funkcija par būvniecības
pārzināšanu pagastā ir deleģēta Preiļu rajona padomes
būvvaldei.
Sasniedzamais rezultāts (2010. g.)
Izveidota novada
teritorijā.

būvvalde,

kas

pilda

funkcijas

novada

1.5. 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 princips ietver atklātību pret
privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu
procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus,
kuru
mērķis
ir
panākt,
lai
pašvaldība
ievērotu
privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Par labu
pārvaldību liecina plaša komunikācija starp pašvaldību,
valsts
institūcijām
un
sabiedrību,
nevalstisko
organizāciju un sociālo partneru aktīva iesaistīšanās
pašvaldību un sabiedrības jautājumu risināšanā. Tā ietver
arī ilgtermiņa plānošanas esamību, īstermiņa uzdevumu
risināšanu atbilstoši izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem,
resursu
aizsardzību,
kontroli
par
īstermiņa
un
ilgtermiņa
mērķu
izpildi,
attīstības
procesa
uzraudzību.
Labas pārvaldības pieeja ietver šādus elementus:
1) uzskatāmība;
2) caurspīdīgums;
3) iesaistīšanās;
4) vienlīdzība;
23
Preiļu novada dome, 2008.

PREIĻU NOVADA APVIENOŠANĀS ZIŅOJUMS

5) tiesiskums;
6) spējas un kompetence;
7) atsaucība pret cilvēku vajadzībām.
Preiļu novadā:
1. Pašvaldības pārvaldi organizē pēc iespējas
pieejami
sabiedrībai,
t.sk.
nodrošinot
pakalpojumu centru darbību.

ērti un
efektīvu

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 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, to
kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšanu.
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1.6. Investīciju prioritātes, reformas dotāciju
no valsts budžeta izlietošanas plāns
1.6.1. 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.
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1.6.2. Reformas dotāciju no valsts budžeta
izlietošanas plāns
Projekta nosaukums
Pašvaldība

Preiļu
pilsēta

Preiļu
pagasts

Aizkalnes
pagasts

Pelēču
pagasts
Saunas
pagasts

Valsts
Kopā
budžeta
pašvaldībā
finansējuma
pieprasījums

Siltumapgādes tīklu
75 000
uzlabošana Mehanizatoru,
Pils, Celtnieku ielu masīvos
Preiļu 2. vidusskolas
75 000
darbnīcu renovācija
Preiļu pagasta ceļu
105 042
rekonstrukcija, atbilstoši
Preiļu novada attīstības
programmai līdz 2015. gadam
Preiļu pagasta centra
44 958
administrācijas ēkas remonts
„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

150 000

10 000
150 000
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
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1.7. Plānotā novada rīcība pārņemot rajona
pašvaldības funkcijas
Preiļu
novads
atrodas
Preiļu
rajonā,
kurā
administratīvi teritoriālās reformas gaitā ir izveidojušies
vairāki novadi – Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un
Vārkavas.
Sakarā ar to, ka Preiļi atrodas rajona administratīvā
rajona centrā un novads ir viens no lielākajiem novadiem
rajonā, pašvaldībai nāksies pārņemt atsevišķas funkcijas,
kuras līdz šim pildīja Preiļu rajona padome.
Pamatojoties uz „Rajonu pašvaldību reorganizācijas
likumu” un 2008. gada 2. septembra MK noteikumiem Nr. 713
„Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” Preiļu rajona
padome
līdz
2008.
gada
31.
decembrim
pieņem
rajona
reorganizācijas plānu, atbilstoši kuram un normatīvajiem
aktiem Preiļu novada dome, noteiktos termiņos, veicot visas
nepieciešamās darbības pārņems atsevišķas rajona pašvaldības
funkcijas, institūcijas, mantu un tiesības.
Sākotnēji prognozējams, ka Preiļu novada dome pārņem
šādas institūcijas:
• Tūrisma informācijas centrs,
• Bērnu un jauniešu centrs,
• Tehniskās jaunrades centrs,
• Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
• Preiļu vakara (maiņu) neklātienes vidusskola,
• Sporta klubs „Cerība”,
• SIA „Preiļu slimnīca”.
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2. PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ
STRUKTŪRA
2.1.Novada lēmējvara
2.1.1. Dome
Novada
lēmējinstitūcija
ir
Dome.
Pēc
2009.
gada
pašvaldību vēlēšanām Preiļu novada Domē būs 15 deputāti. Novada
Domes
vēlēšanās
savus
kandidātus
ir
tiesīgas
iesniegts
reģistrētas
politiskas
organizācijas
(partijas)
vai
to
apvienības.
Preiļu novada lēmējvaras struktūras shēma parādīta 2.1 attēlā

2.1.2. Komitejas
Preiļu novada Dome izveido pastāvīgās komitejas, kas sastāv no
ievēlētiem deputātiem.
Komitejas:
• sagatavo izskatīšanai domes sēdē domes lēmumu projektus;
• sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;
• veic citus pašvaldības nolikumā noteiktus uzdevumus.
Katras politiskās partijas pārstāvju skaitu komitejā nosaka
iespēju robežās proporcionāli katras politiskās partijas
ievēlēto deputātu skaitam. Katram deputātam jābūt vismaz vienas
komitejas loceklim.
Preiļu novada Domē ir 3 pastāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteja
• Infrastruktūras un novada attīstības komiteja
• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

2.1.3. Komisijas
Preiļu novada Dome no deputātiem un iedzīvotajiem
komisijas, kas darbojas pastāvīgo komiteju pakļautībā.
Finanšu komitejas pakļautībā darbojas šādas komisijas:
• Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
• Nekustamā īpašuma privatizācijas komisija;
• Iepirkumu komisija.
Infrastruktūras un novada
darbojas šādas komisijas:
• Zemes komisija;
• Vēlēšanu komisija.

attīstības

komitejas

izveido

pakļautībā
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Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas pakļautībā
darbojas šādas komisijas:
• Sociālā komisija;
• Administratīvā komisija.

2.1.4. Domes priekšsēdētājs
Preiļu novada Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētājs:
• vada pašvaldības darbu un pārstāv pašvaldības intereses;
• vada domes sēdes un domes darbu, koordinē jautājumu
izskatīšanu komitejās;
• vada finanšu komitejas darbu;
• bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā un valsts
pārvaldes institūcijās;
• atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no
pusēm ir pašvaldība;
• pārrauga pašvaldības izpilddirektora darbu;
• dod rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
• veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru
kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

2.1.5. Domes priekšsēdētāja vietnieks
Preiļu novada Dome priekšsēdētājam ir 1 vietnieks.
Domes priekšsēdētāja vietnieks:
• pilda
Domes
priekšsēdētāja
pienākumus
Domes
priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā
arī citos likumdošanā paredzētajos gadījumos;
• vada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju;
• divas reizes mēnesī Domes telpās pieņem apmeklētājus;
• rūpējas par lauku teritoriju attīstību un pagastu centru
optimālu darbību;
• pilda citus ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus.
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2.1. att. Preiļu novada lēmējvaras struktūra
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2.2. Izpildinstitūcijas
2.2.1. Administrācija
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildu
un
rīcības
institūcija.
Pašvaldības
administrācija
sastāv
no
Domes
administrācijas
un
pašvaldības
finansētām
institūcijām,
kas
nodrošina
pašvaldības
kompetences izpildi.
Pašvaldības administrācijas kompetencē ietilpst:
1. nodrošināt Domes darbu;
2. nodrošināt
Domes
pieņemto
saistošo
noteikumu
izpildi un citus tās lēmumus pašvaldību autonomo
funkciju jomā;
3. nodrošināt deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi.
4.
Preiļu novada administrācijas struktūra parādīta 2.2.
attēlā.

2.2.2. Izpilddirektors
Preiļu novada Domes izpilddirektoru ieceļ Dome un viņš ir
padots domes priekšsēdētājam. Izpilddirektors nedrīkst būt
domes deputāts.
Izpilddirektors ir atbildīgs par administrācijas
Domes nolikumā noteiktā kārtībā. Izpilddirektors:

darbu

1. nodrošina domes lēmumu, autonomo, deleģēto funkciju un
pārvaldes
uzdevumu izpildi;
2. vada pašvaldības administrācijas darbu, dod rīkojumus
administrācijas darbiniekiem;
3. domes noteiktos gadījumos pieņem darbā un atbrīvo no
darba administrācijas darbiniekus;
4. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un
citu
institūciju
izveidošanu,
reorganizēšanu
un
likvidēšanu;
5. nodrošina teritorijas plānojuma projekta un budžeta
projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada
publiskā pārskata
sagatavošanu;
6. organizē
iepriekšējā
domes
priekšsēdētāja
izpilddirektoram
nodotās
lietvedības
un
dokumentu
nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
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7. domes nomaiņas gadījumā nodrošina pašvaldības darba
nepārtrauktību;
8. atbilstoši savai kompetencei pieņem pārvaldes lēmumus
un īsteno kontroli pār pašvaldības administrācijas
pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu;
9. organizē domes un komiteju organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu;
10. veic
citus
pienākumus,
kas
paredzēti
likumos,
Ministru kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes
lēmumos.
Izpilddirektoram ir vietnieks, kura kompetencē ir
Preiļu novada domes iestādes un struktūrvienības, kas
saistītas ar izglītības, sociālajiem un sporta jautājumiem
/skat. struktūrā/.
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2.2.3. 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.
PREIĻU NOVADA DOMES DAĻU KOMPETENCES
Administratīvā DAĻA
Preiļu
novada
Domes
administratīvā
daļa
risina
lietvedības, personāla un saimnieciskos jautājumus.
Galvenie administratīvās daļas uzdevumi un funkcijas:
• Nodrošināt un sekmēt Preiļu novada Domes uzdevumu,
funkciju
un
tiesību
izpildi,
likumīgo
interešu
aizstāvību;
• risināt
lietvedības,
informācijas
apkopošanas
un
sniegšanas jautājumus Domē, organizatoriski un tehniski
nodrošina Domes dokumentu apriti /Doclogix/;
• Nodrošināt dokumentu apriti, lēmumprojektu sagatavošanu.
• Kontrolēt un nodrošināt Domes arhīva darbību.
• Kontrolēt un nodrošināt Domes Apmeklētāju informācijas
centra darbību,
• Veikt ar personāla vadību saistītu darbu.
• Kontrolēt un nodrošināt Domes saimniecisko darbību
(autovadītāji, apkopēji).
• Nodrošināt darba drošības prasības.

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
34
Preiļu novada dome, 2008.

PREIĻU NOVADA APVIENOŠANĀS ZIŅOJUMS

Finanšu dala
Finanšu daļa izstrādā novada budžetu, koordinē, kontrolē
un nodrošina pašvaldības budžeta finansējamo iestāžu
budžetu un pašvaldības budžeta kopsavilkuma projekta
sastādīšanu, finansu disciplīnas ievērošanu, izdevumu
tāmju ievērošanu un veic citus ar pašvaldības finanšu
vadību saistītos uzdevumus.
Preiļu novada finanšu daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs – galvenais ekonomists;
2. Ekonomists/i/;
3. Nodokļu inspektors/-i/.
Grāmatvedības daļa

Likumdošana paredz, ka administratīvajai teritorijai ir
vienots
budžets,
tas
nozīmē,
ka
jāsastāda
vienoti
grāmatvedības un budžeta pārskati. Neskatoties uz to, ka
pašvaldībā darbojas atsevišķas iestādes, nepieciešama
vienota grāmatvedības pieeja, nepieciešams apstiprināt
vienotu grāmatvedības nolikumu un kontu plānu. Lai
nodrošinātu grāmatvedības un budžeta pārskatu ciešāku
sasaisti, novadā tiks izveidota vienota grāmatvedības daļa
ar grāmatvedības darbinieku specializāciju.
Grāmatvedības nodaļas pārziņā ir šādi uzdevumi:
- Finanšu pārskatu sagatavošana;
- Projektu finanšu sadaļu sagatavošana, kontrole.
- Grāmatvedības uzskaite (līdzekļi, algas u.c.);
- Maksājumu veikšana;
- Statistikas apkopošana un iesniegšana u.c.
Preiļu novada grāmatvedības daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs – galvenais grāmatvedis;
2. Daļas vadītāja vietnieks;
3. Vecākais grāmatvedis;
4. Grāmatvedis/-ži/.
Attīstības daļa
Preiļu novada attīstības
saskaņā ar daļas nolikumu:

daļa

veic

šādas

funkcijas,

1) Attīstības un teritorijas plānošana;
2) Investīciju piesaiste un investīciju projektu izstrāde
un realizācija;
3) Sociālā un ekonomiskā analīze un prognozes.
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4) Uzņēmējdarbības veicināšana un konsultācijas.
Preiļu novada attīstības daļā ir šādi darbinieki:
1.
2.
3.
4.

Daļas vadītājs;
Projektu vadītājs;
Attīstības plānošanas speciālists/-i/;
Uzņēmējdarbības konsultants.

Preiļu novada juridiskā daļa
Preiļu novada juridiskā daļa nodrošina Domes lēmumu
projektu
sagatavošanu,
novada
saistošo
noteikumu
sagatavošanu, līgumu projektu sagatavošanu, pārskatīšanu,
pašvaldības iepirkuma dokumentu izstrādi, juridiskās
konsultācijas domei, domes darbiniekiem, speciālistiem,
iestāžu (t.sk. pagastu centru) un uzņēmumu vadītājiem.
Preiļu novada juridiskajā daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs;
2. Jurists/-i/.

Tehniskā daļa
Preiļu novada domes tehniskā daļas kompetencē ir:
•

•

•
•
•
•

Domes un tās struktūrvienību nekustāmā īpašuma
(izņemot
zemi)
pārzināšana,
ekspluatācijas
un
uzturēšanas organizēšana;
būvdarbu
organizēšana
Domes
struktūrvienībās
un
iestādēs
saskaņā
ar
priekšsēdētāja
vai
izpilddirektora rīkojumiem;
komunālo pakalpojumu sniegšanas koordinācija novada
teritorijā;
novada autoceļu, ielu un ietvju renovācijas un
uzturēšanas darbu organizēšana;
novada
sakoptības
un
labiekārtošanas
darbu
koordinēšana;
darba
aizsardzības
organizēšana
Domē
un
tās
struktūrvienībās.

Preiļu novada tehniskajā daļā ir šādi darbinieki:
1. Daļas vadītājs;
2. Galvenais speciālists;
3. Speciālists/-i/.
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Tiks izveidotas divas jaunas daļas:
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa
Daļā būs šādi darbinieki:
1. Zemes ierīcības inženieris/-i/;
2. Jurists;
3. 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 DOMES STRUKTŪRVIENĪBU KOMPETENCES
Preiļu novada būvvalde
Preiļu novada būvvalde ir institūcija, kas pašvaldības
domes
noteikto
pilnvaru
ietvaros
veic
pašvaldības
kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā un ir
pakļauta Preiļu novada domei. Būvvaldes darbības mērķis ir
līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas
izstrādāšana, realizācija un kontrole Preiļu novadā
atbilstoši
tās
attīstības
plānojumam
un
apbūves
noteikumiem.
Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām
darbojas saskaņā ar
Būvniecības
likuma,
Vispārīgo
būvnoteikumu,
Teritoriālplānošanas noteikumu, Latvijas būvnormatīvu un
citu normatīvo aktu prasībām.
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Būvvalde
savas
kompetences
ietvaros
veic
šādas
līdzsvarotas
vides
veidošanas,
attīstības
un
administrēšanas funkcijas:
• pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību un
zemes
ierīcību,
ievērojot
teritoriālplānošanas,
sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības,
kultūrvēstures
pieminekļu
aizsardzības
un
vides
vizuālās kvalitātes prasības:
• pārrauga teritorijā būvniecības procesu:
• administrē vides veidošanas un attīstības procesu
pilsētas teritorijā:
• Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:
• pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju no teritorijā
esošajām fiziskajām un
• Juridiskajām personām;
• atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma noteikt
būvprojektēšanai
nepieciešamo
dokumentu
sarakstu,
būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres
publiskās
apspriešanas
nepieciešamību;
pirms
būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus
vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās
būvniecības gadījumā;
• noraidīt
būvniecības
ieceres
un
būvprojektus
un
pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši likumu un citu
normatīvo aktu prasībām;
• normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā
kontrolēt
teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi
no piederības un īpašuma formas;
• Būvvalde
un
tās
amatpersonas
ir
atbildīgas
par
būvniecības atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un
saistošo apbūves noteikumu prasībām savas teritorijas
robežās.

Preiļu novada būvvaldē ir šādi darbinieki:
1. Būvvaldes vadītājs - arhitekts;
2. Būvinspektors.
Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa ir Preiļu novada domes
izveidota iestāde, kas realizē likumos noteiktās funkcijas
un uzdevumus.
Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence
• Veikt
dzimšanas,
laulības
un
miršanas
faktu
reģistrāciju Preiļu novadā.
• Veidot vienotu Preiļu novada dzimtsarakstu arhīva
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•
•
•
•
•

•
•

fondu, nodrošināt arhīva
dokumentu uzskaiti, glabāšanu, izmantošanu.
Kārtot civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas,
labošanas, papildināšanas un
anulēšanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās
personas iesniegumu vai tiesas
spriedumu.
Izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa
aktu
reģistros,
pamatojoties
uz
ieinteresētās
personas
iesniegumu,
tiesas
spriedumu
vai
administratīvo aktu.
Kārtot uzvārda, vārda, tautības ieraksta maiņas
lietas,
pamatojoties
uz
ieinteresēto
personu
iesniegtajiem dokumentiem.
Izsniegt
atkārtotas
civilstāvokļa
aktu
reģistru
apliecības, izrakstus no reģistriem, izziņas vai
reģistru kopijas, pamatojoties uz arhīva materiāliem.

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļā ir šādi darbinieki:
1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs;
2. Dzimtsarakstu inspektors/-i/;
3. Apkopējs
Preiļu novada Sociālais dienests/ar pansiju/
Preiļu novada domes sociālais dienests (tālāk tekstā –
Dienests) ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz
sociālo
palīdzību,
organizē
un
sniedz
sociālos
pakalpojumus Preiļu novada iedzīvotājiem.
Sociālā dienesta mērķis - nodrošināt sociālo integrāciju
Preiļu novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi:
1. Sniegt sociālo palīdzību.
2. Izstrādāt vienotus nosacījumus sociālās palīdzības
sniegšanai
3. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu
grupām.
4. Veikt sociālā darba plānošanu.
5. Sniegt
sociālos
pakalpojumus
un
organizēt
to
sniegšanu sociāli maznodrošinātām personām, ģimenēm
ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras
aprūpē
kādu
no
ģimenes
locekļiem,
invalīdiem,
pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura
traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas
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nepieciešams.
6. Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālās palīdzības
saņēmējiem, kā arī sniegtās palīdzības pakalpojumu
veidu un apjomu.
7. Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus.
8. Administrēt
pašvaldības
budžeta
līdzekļus,
kas
novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanai.
9. Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības
finansēto
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
kvalitāti.
10.
Izstrādāt
un
ieviest
sociālo
pakalpojumu
attīstības
koncepcijas,
mērķprogrammas
un
priekšlikumus
jaunu
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības ieviešanai.
11.
Informēt
iedzīvotājus
par
sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
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 Bāriņtiesa
Preiļu novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā - bāriņtiesa) ir
Preiļu
pašvaldības
izveidota
aizbildnības
un
aizgādniecības iestāde, kas Preiļu novada administratīvajā
teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Latvijas
Republikas likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, šajā
nolikumā un citos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.
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Bāriņtiesas kompetence:
• Bāriņtiesa noskaidro ģimenes, kurās nav pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, un
sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās
palīdzības
un
policijas
iestādēm
lemj
par
nepieciešamās palīdzības sniegšanu šīm ģimenēm.
• Bāriņtiesa sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības
un sociālās palīdzības iestādēm izvēlas un sagatavo
audžuģimenes, kurām nodod uz laiku audzināšanā bērnu
gadījumos, kad bērns palicis bez vecāku gādības vai
arī ir nepieciešams sniegt palīdzību ģimenei bērna
audzināšanā.
• Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros izšķir vecāku
domstarpības
bērnu
un
vecāku
personiskajās
attiecībās.
• Bāriņtiesa likumā noteiktajā kārtībā aizstāv bērna
personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar
vecākiem un citām personām.
• Bāriņtiesa lemj par vecāku varas pārtraukšanu un par
vecāku varas izbeigšanas lietas ierosināšanu tiesā,
kā arī par vecāku varas atjaunošanu vai attiecīgas
lietas ierosināšanu tiesā.
• Bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikuma noteiktajā
kartība dod atzinumu par adopciju un paternitāti.
• Preiļu
Aizkalnes,
Pelēču
un
Saunas
pagastu
administratīvajās teritorijās bāriņtiesas locekļi,
kuriem tas uzdots ar bāriņtiesas lēmumu, izdara
apliecinājumus, LR Civillikuma paredzētajos gadījumos
palīdz mantojuma lietu kārtošanā, veicot mantojuma
apsardzību, un pilda citas likumā "Par bāriņtiesām un
pagasttiesām" noteiktās funkcijas.
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.

centrā,

Preiļu novada IT centrs
Preiļu novada domes (Dome) Informācijas tehnoloģiju un
cilvēkresursu centrs (Centrs) ir Domes izpildinstitūcijas
daļa, kas, atrodas Domes izpilddirektora pakļautībā.
Centra kompetencē ir:
1. nodrošināt
Domes
iekšējo
un
datorsistēmu un tīklu darbību;

ārējo

(internets)
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2. nodrošināt Domes elektroniskās pārvades sistēmas
darbu un sistēmas sasaisti ar valsts datu tīkliem;
3. veikt dažādu mērķgrupu apmācību;
4. sniegt IT pakalpojumus dažādām mērķgrupām.
Preiļu novada IT centrā ir šādi darbinieki:
1. IT centra vadītājs;
2. Informācijas sistēmu administrators/-i/;
3. Laborants.

Pakalpojumu centri
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto Pagastu pieejamību
novada
pagastos,
kurās
neatrodas
pašvaldības
administratīvais centrs, Preiļu novada dome izveido 4
Pagastu sniegšanas centrus (turpmāk - pagastu centrs).
Pagastu centrs ir pašvaldības struktūrvienība un ietilpst
pašvaldības administrācijā.
Pakalpojuma centrs:
• nodrošina
pašvaldības
kompetencē
esošo
izziņu
izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības
kompetencē esošajiem jautājumiem;
• pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus,
kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada
domes noteikto nodevu maksājumus un maksājums par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
• nodrošina
pašvaldības
sociālo
pabalstu
izmaksas
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
noteiktajā kārtībā;
• pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no
attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un
tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē
atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
• nodrošina
informācijas
pieejamību
par
domes
pieņemtajiem lēmumiem;
• pilda citus pašvaldības noteiktus uzdevumus Preiļu
novadā;
• Pagastu centru pārziņā ir komunālās saimniecības
jautājumu risināšana (sākuma posmā), kultūras un
sporta darba nodrošināšana pagastu teritorijā.
Preiļu novadā ir šādi Pakalpojumu centri:
Ø Līču pakalpojumu centrs /atrodas Līčos/;
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Ø Aizkalnes pakalpojumu centrs /atrodas Aizkalnē/;
Ø Pelēču pakalpojumu centrs /atrodas Pelēčos/;
Ø Saunas pakalpojumu centrs /atrodas Prīkuļos/.
Katrā pagasta centrā ir šādi darbinieki:
1. Centra vadītājs;
2. Lietvedis;
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.

Pašvaldības policijas darbības virzieni
• Preiļu
novada
domes
apstiprināto
saistošo
noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana
par šo noteikumu neievērošanu;
• izsaukumu apkalpošana strādājot maiņu režīmā;
• fizisko
un
juridisko
personu
iesniegumu,
priekšlikumu un sūdzību izskatīšana;
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•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

telefoniski saņemto izsaukumu koordinēšana starp
Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai
operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības
pārkāpumiem;
patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās
Preiļu novadā;
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšana
piketu,
mītiņu,
komerc
pasākumu,
sporta
un
atpūtas
pasākumu laikā;
nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu
konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības
noteikumu
ievērošanas
pārbaužu
veikšana
tirdzniecības
un
sabiedriskās
ēdināšanas
uzņēmumos;
vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar
mērķi iepazīstināt bērnus ar policijas darbu, kā
arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un
atbildību;
bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par
kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta
bērna veselība vai dzīvība, un, sadarbībā ar
Preiļu novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts
audzināšanas iestādēs;
kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes
situācijā
nonākušajām
vai
no
vardarbības
cietušajām personām;
sadarbība
ar
klaiņojošo
dzīvnieku
izķeršanas
dienestu;
sabiedriskā
transporta
lietošanas
nosacījumu
izpildes kontrole;
personu
piespiedu
atvešana
pēc
tiesas
vai
prokuratūras lēmuma;
personu,
kuras
atzīstas
par
rīcībnespējīgām,
nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud
savu vai citu veselību un dzīvību;
noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas
aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai
aizdomās
turamo
personu
nogādāšana
Valsts
policijā;
kriminālsoda – piespiedu darba sprieduma izpilde notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās
noteikumu ievērošanas kontrole;
sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana
Preiļu novada kapsētās;
Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole;
autortiesību un blakustiesību ievērošanas
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kontrole.
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.
Kapitālsabiedrības
Preiļu novada Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrības:
1) SIA "Preiļu saimnieks”;
2) SIA "Preiļu slimnīca".
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3. APVIENOŠANĀS UN PĀREJAS PERIODA PASĀKUMI
Līdz ar 2009. gada 1. janvāri tiek sasauktas domes
sēdes 25 deputātu sastāvā. Līdz tam tiek veiktas visas
nepieciešamās procedūras novada izveidei. Novada domes
pirmā sēde notiek Preiļos, darbu organizē Preiļu novada
dome. Lai nodrošinātu novada domes darba nepārtrauktību,
otrajā domes sēdē ir vēlams izskatīt
šādus jautājumus:
• Par Novada nolikuma apstiprināšanu,
• Par pastāvīgo komiteju izveidošanu,
• Par pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu,
• Par komisiju izveidošanu,
• Par komisijas locekļu ievēlēšanu,
• Par pakalpojumu centru apstiprināšanu,
• Par novada simboliku.
Līdz 2009. gada marta vēlēšanām laiks tiek uzskatīts
par
pārejas
posmu,
jaunizveidotās
Preiļu
novada
pašvaldības darbs sākas ar jauno ievēlēto deputātu
sastāvu, atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un
pagasta padomes vēlēšanu likumam” novada domi pārstāv 15
vēlēti deputāti. Par vēlēšanām organizatoriski atbildīgā
pašvaldība – Preiļu novads.
Novada izglītības iestāžu darbu pārrauga novada
izpilddirektora vietnieks un jaunizveidotā „Jaunatnes
lietu, izglītības un sporta daļa”, kas pildīs arī rajona
padomes izglītības pārvaldes funkcijas attiecībā uz
izglītības iestādēm Preiļu novadā. Preiļu novada IT centrs
pārraudzīs skolu informatizācijas jautājumus.
Pašvaldību
saistošie
noteikumi,
kā
novada
saistošo
noteikumu daļas, ir spēkā līdz jauno novada saistošo
noteikumu pieņemšanai. Paredzams, ka uz visu izveidoto
Preiļu novadu attieksies daudzi esošie Preiļu novada
sasitošie
noteikumi,
izvērtējot
katrus
noteikumus
individuāli, izvērtējot katrus pagastu pašvaldību saistošo
noteikumus. Pašvaldību saistošie noteikumi, kā novada
saistošo noteikumu daļas, ir spēkā līdz jauno novada
saistošo noteikumu pieņemšanai.
• Pašvaldību teritorijas plānojumi:
o Pašvaldību teritorijas plānojumi, kā novada
teritorijas plānojuma daļas, ir spēkā līdz jaunā
novada teritorijas plānojuma pieņemšanai,
o Pēc
apvienošanās
jaunizveidotā
novada
dome
izvērtē esošos pašvaldību teritoriju plānojumus,
un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par attiecīgu
grozījumu izdarīšanu, kā arī, ja nepieciešams,
pieņem
lēmumu
par
jaunas
Preiļu
novada
teritorijas attīstības programmas izstrādi.
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Līdz ar 2009. gadu Preiļu novada dome, Saunas pagasta un
Pelēču pagasta padomes izveidos vienotu arhīvu, darbu
uzsāks ar vienotu nomenklatūru, izmantojot elektronisko
dokumentu aprites sistēmu DocLogix. Notiks pakāpeniska
pāreja
uz
vienotām
datorprogrammām
un
vienotām
informācijas sistēmām visās darbības jomās (grāmatvedība,
bāriņtiesu reģistri, civilstāvokļa aktu reģistri, u.c.
reģistri).
Vienotu
programmatūru
ieviešanu
novada
administrācijā un novada pakalpojumu centros un citās
iestādēs, to savstarpējo sasaisti ar valsts datu bāzēm.
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4. APVIENOŠANĀS ĪSTENOŠANAS PLĀNS
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§

Apvienošanās projekta I redakcijas sabiedrisk ās
apspriešanas programma (apstiprināta no Preiļu novada
domes Saunas un Pelēču pagastu padomju puses)
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.
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Publikācijas
Datums

Preses izdevums

29.08.2008.

www.preili.lv

05.09.2008.

Latgales avīze
„Vietējā”

05.09.2008.

„Novadnieks”

2008.gada augusts

„Preiļu novada
vēstis”

Publikācijas
nosaukums
Par Preiļu novada
apvienošanās
projekta ziņojuma
1. redakcijas
sabiedrisko
apspriešanu
Par Preiļu
novada, Saunas un
Pelēču pagastu
apvienošanās
projekta ziņojuma
1,redakcijas
sabiedrisko
apspriešanu
Par Preiļu
novada, Saunas un
Pelēču pagastu
apvienošanās
projekta ziņojuma
1,redakcijas
sabiedrisko
apspriešanu
Par Preiļu novada
apvienošanās
projekta ziņojuma
1. redakcijas
sabiedrisko
apspriešanu
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Sabiedriskās apspriešanas rezultāti
Sabiedriskās
apspriešanas
norises
laiks

24.09.2008.
plkst.16.00

Sabiedriskās
apspriešanas
norises
vieta

Preiļi, KC

Apmeklē
tāju
skaits

12

25.09.2008.
plkst.9.00

Saunas
pagasta
padome

14

26.09.2008.
plkst. 11.00

Pelēču
pagasta
padome

21
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Priekšlikumi

Izveidot daļu, kura
nodarbosies ar ceļu
infrastruktūras
uzturēšanu un
rekonstrukcijas
pasākumu organizēšanu
u.c.;
Sociālo dienestu /uz
doto brīdi ir kā
Preiļu novada domes
struktūrvienība/
izveidot kā Preiļu
novada domes iestādi
ar Pansiju;
Dzimtsarakstu nodaļu
centralizēt/pakalpojum
u centros nebūtu
darbinieki uz vietas,
bet pēc
nepieciešamības
izbrauktu uz
pagastiem/
Ierosinājums saglabāt
lauku skolās visiem
bērniem brīvpusdienas;
SIA „Preiļu saimnieks”
apsaimniekošanā nodot
komunālo pakalpojumu
sistēmas pagastā:
ūdenssaimniecību,
atkritumu
apsaimniekošanu un
siltumapgādi;
Maksimāli saglabāt
visus esošos
pakalpojumus
pakalpojumu centrā
Saglabāt uz vietas
pakalpojumu centros
grāmatveža amatu;
Saglabāt skolā visiem
skolēniem
50
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brīvpusdienas;
Uzstādīt par
prioritāti rekonstruēt
Pelēču ciema
ūdenssaimniecības
sistēmu;
Sakārtot komunālo
pakalpojumu tarifu
sistēmu un apmaksas
sistēmu.
67

Preiļu novada izveide tiek veikta l īdz ar 2009. gada
pašvaldību vēlēšanām.
Preiļu novada pašvaldība sāk darboties pēc 2009. gada
vēlēšanām.
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