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28.10.2010. lēmumu Nr.361 
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

LIETVEDĪBAS  NODAĻAS 

      REGLAMENTS     (reģ. Nr. 15 /2010) 

 
 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Ilūkstes novada pašvaldības lietved ības noda ļa (turpmāk tekstā –  noda ļa) ir Ilūkstes 

novada domes (turpmāk tekstā – dome)  izveidotās iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” 
(turpmāk tekstā – pašvald ības administr ācija ) struktūrvienība, kas pilda pašvaldības 
kompetencē esošās funkcijas lietvedības, arhīva un  lēmējinstitūciju organizatoriskā un 
tehniskā darba nodrošināšanas jomā.  

2. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome. 
3. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, spēkā esošos Latvijas Republikas 

likumus, Ministru kabineta noteikumus, domes izdotos saistošos noteikumus, lēmumus, 
rīkojumus, pašvaldības  administrācijas nolikumu un šo reglamentu. 

4. Nodaļa savus uzdevumus veic, sadarbojoties ar pašvaldības administrācijas struktūrvienībām 
(nodaļām, pārvaldēm) un pašvaldības iestādēm, kā arī ar citām valsts un pašvaldības 
institūcijām. 

5. Nodaļa savā darbībā pakļauta pašvaldības izpilddirektoram. 
6. Nodaļas reglamentu, amata vienības  un amatalgas nosaka dome. 
 

II. NODAĻAS  ORGANIZATORISK Ā STRUKTŪRA 
7. Nodaļas darbu organizē un vada nodaļas vadītājs, viņa prombūtnes laikā – pašvaldības 

izpilddirektora norīkots pašvaldības administrācijas darbinieks. 
8. Nodaļas vadītājs funkcionāli ir pakļauts domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja 

vietniekam, administratīvi un strukturāli ir pakļauts pašvaldības  izpilddirektoram. 
9. Darba tiesiskās attiecības ar Nodaļas vadītāju nodibina un pārtrauc pašvaldības  

izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. 
10. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības  izpilddirektoram, administratīvi un 

strukturāli ir pakļauti Nodaļas vadītājam. 
11. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un izbeidz pašvaldības 

izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un nodaļas vadītāju. 
12. Nodaļas darbinieku amata pienākumus nosaka viņu amata apraksti. Amata aprakstus 

apstiprina pašvaldības izpilddirektors. 
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III. NODAĻAS GALVENIE UZDEVUMI 
13. Nodrošināt domē un pašvaldības administrācijā  vienotu lietvedības darbu un dokumentu 

apriti. 
14. Sadarbībā ar pašvaldības administrācijas struktūrvienībām un pārvaldēm nodrošināt un 

koordinēt domes un pašvaldības organizatorisko un tehnisko darbu. 
15. Veikt domes un pašvaldības administrācijas dokumentu uzkrāšanu un uzglabāšanu, 

nodrošināt arhīva darbu. 
 
 

IV. NODAĻAS FUNKCIJAS 
16. Organizēt un koordinēt pašvaldības lietvedības dokumentu izstrādi un īstenošanas 

uzraudzību.  
17. Sagatavot lietvedības darbu reglamentējošus pašvaldības iekšējos normatīvos aktus 

(dokumentu apritē, veidlapu un zīmogu izgatavošanā un lietošanā, lietu nomenklatūras 
sastādīšanā, dokumentu arhivēšanā  un saglabāšanā, arhīva darba organizēšanā, u.c.). 

18. Sagatavot domes, tās komiteju un komisiju, kā arī pašvaldības administrācijas  darba  
reglamentējošus iekšējos normatīvos aktus (nolikumus, noteikumus, reglamentus, 
instrukcijas u.c.). 

19. Nodrošināt vienotas lietvedības elektroniskās datu bāzes izmantošanu pašvaldības 
administrācijā un pārvaldēs. 

20. Katram lietvedības gadam sagatavot un precizēt pašvaldības lietu nomenklatūru. 
21. Nodrošināt  vienotu  arhīva darbu pašvaldības administrācijā un pārvaldēs: 
      21.1. veikt dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un uzskaiti;  
      21.2.sagatavot pašvaldības pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamo lietu aprakstus; 
      21.3. veikt  dokumentu atlasi un iznīcināšanu;  
      21.4. uzturēt kārtībā arhīva telpas. 
22. Nodrošināt domes organizatorisko un tehnisko darbu, ievērojot normatīvo aktu prasības : 
     22.1. izziņot domes, pastāvīgo komiteju un komisiju sasaukšanas laiku un darba kārtību; 
     22.2. izstrādāt sagatavoto lēmumu projektu aprites  kārtību un nodrošināt  lēmumu projektu 

virzību izskatīšanai, komisiju, komiteju un domes sēdēs; 
     22.3. protokolēt domes, pastāvīgo komiteju un komisiju sēžu gaitu, noformēt šo sēžu 

protokolus un protokolu izrakstus; 
     22.4. nodrošināt savlaicīgu pieņemto lēmumu un administratīvo aktu  nosūtīšanu izpildītājiem 

un adresātiem ; 
     22.5. publicēt domes izdotos saistošos noteikumus, pieņemtos lēmumus  un protokolus 

pašvaldības mājas lapā. 
23. Domes noteiktā kārtībā uzskaitīt domes deputātu, domes izveidoto komiteju, komisiju un 

darba grupu paveikto darbu, sagatavot personāliju ikmēneša darba laika uzskaites tabulu un 
iesniegt finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

24.Tehniski noformēt domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora rīkojumus, nodrošināt 
to savlaicīgu nodošanu izpildītājam.  

25. Veikt personāla lietvedību, tās ietvaros noformēt domes priekšsēdētāja un pašvaldības 
izpilddirektora izdotos rīkojumus personāla jautājumos. 

26. Kontrolēt dokumentu aprites izpildes termiņu ievērošanu. 
27. Konsultēt pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbiniekus lietvedības un dokumentu 

noformēšanas jautājumos, iepazīstināt tos ar lietvedības darbu reglamentējošiem 
rīkojumiem un normatīvajiem aktiem. 

28. Piedalīties pašvaldības budžeta plānošanā, sniedzot informāciju par nepieciešamo 
finansējumu nodaļas funkciju veikšanai. 
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29. Regulāri aktualizēt un publicēt informāciju par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem 
pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā  “Ilūkstes Novada Vēstis”, ievērojot 
likumdošanā  noteiktās prasības par informācijas publicēšanu. 

30. Sagatavot izskatīšanai  lēmuma projektus lietvedības nodaļas kompetencē esošajos 
jautājumos. 

31. Veikt citus pašvaldības vadības uzdevumus. 
 
 

V. TIESĪBAS  
32. Savas kompetences ietvaros nodaļai ir tiesības:  

32.1. Pieprasīt un saņemt no pašvaldības struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām un iestādēm  
darbam nepieciešamo informāciju.  

32.2. Piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs  par nodaļas 
kompetencē esošajiem jautājumiem.  

32.3. Iepazīties ar citu Latvijas pašvaldību atbilstošu izpildinstitūciju darba pieredzi.  
32.4. Sekmēt nodaļas darbinieku profesionālo izaugsmi.  
32.5. Sniegt priekšlikumus domes vadībai savas kompetences jautājumos.  
32.6. Pieprasīt un saņemt darba mūsdienīgai un efektīvai organizēšanai nepieciešamo 

tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu.  
     
 
 

VI. ATBILD ĪBA 
33. Nodaļas darbinieki atbild par savu pienākumu savlaicīgu, precīzu un kvalitatīvu izpildi 

saskaņā ar Amata aprakstu, Latvijas darba likumu un citiem pašvaldības izdotajiem 
normatīvajiem aktiem, kas regulē nodaļas darbu. 

 
 
 

                  VII. NOBEIGUMA JAUT ĀJUMI 
34. Reglaments stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.  
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                    Stefans Rāzna 


