
 
 
                                                               

                                                             APSTIPRINĀTS 
                                                                                     ar Ilūkstes novada domes  
                      24.02.2011. lēmumu Nr.59 
                              (prot.Nr.2,, 15.&) 
         
      
 

                                                            Ilūkstes novada pašvaldības 

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas 
reglaments 

(reģ. Nr. 3 /2011)  
 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Ilūkstes novada pašvaldības Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa ir Ilūkstes novada  domes 

izveidotās iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība”  struktūrvienība, kas pilda pašvaldības kompetencē esošās 
funkcijas pašvaldības pakalpojumu, sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju jomā. 

2.  Nodaļa veic tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, Ilūkstes novada pašvaldības nolikumu, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lēmumiem,  rīkojumiem un 
šo reglamentu. 

3.  Nodaļa atrodas pašvaldības izpilddirektora pakļautībā. 
4. Ilūkstes novada dome apstiprina nodaļas reglamentu un lemj par tās reorganizāciju vai likvidāciju. 

 

II. Nodaļas uzdevumi un funkcijas 
 5. Pašvaldības pakalpojumu jomā : 
 5.1. sniegt iedzīvotājiem informāciju par pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību, procedūru secību un 

nepieciešamajiem dokumentiem attiecīgu jautājumu risināšanā; 
5.2. nodrošināt informācijas pieejamību par domes pieņemtajiem lēmumiem, izsludinātajām pašvaldības 

domes un pastāvīgo komiteju sēdēm, to norises laiku, vietu un darba kārtību; 
5.3. pieņemt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un nodrošināt nodaļas kompetencē esošo 

domes lēmumu un izziņu izsniegšanu; 
5.4.  nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību iesniegumu noformēšanā; 
5.5. apkopot un regulāri aktualizēt informāciju par pašvaldības struktūrvienību, uzņēmumu un iestāžu 

sniedzamo pakalpojumu veidiem vai to saņemšanas kārtības izmaiņām, un citu vispārpieejamu informāciju; 
5.6. savas kompetences ietvaros palīdzēt noskaidrot jautājumus, kuri skar citu organizāciju darbību; 
5.7. uzturēt aktuālu informācijas bāzi par iestāžu darba laikiem, pieņemšanas laikiem, to izmaiņām; 
5.8. nodrošināt personu deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju un ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu; 
5.9. veikt personu sniegto ziņu apstrādi, datu saglabāšanu un aktualizāciju; 
5.10. aktualizēt saņemtās ziņas Iedzīvotāju reģistrā; 
5.11. pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī pēc 

savas iniciatīvas veikt dzīvesvietas reģistrāciju; 
5.12. izsniegt izziņas par personu deklarēto dzīvesvietu; 
5.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskajām 

un juridiskajām personām par personu deklarētajām dzīvesvietām; 
5.14. sagatavot un nosūtīt ziņas (atskaites) valsts un pašvaldību iestādēm; 
5.15. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt materiālus politiski represēto personu 

statusa piešķiršanai un apliecības izsniegšanai; 
      6. Sabiedrisko attiecību jomā: 
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     6.1. realizēt pašvaldības funkcijas iedzīvotāju informēšanā par pašvaldības darbu un pieņemtajiem lēmumiem, 
veidojot sabiedrisko domu un novada tēlu; 
     6.2. nodrošināt informācijas pieejamību un organizēt pašvaldības realizētās politikas izskaidrošanu  novada 
iedzīvotājiem; 
     6.3. veidot, koordinēt un uzturēt saikni ar valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām  un 
masu medijiem; 
     6.4. sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, piedalīties domes sabiedrisko pasākumu organizēšanā, 
novada viesu uzņemšanā, informatīvo un reprezentējošo materiālu sagatavošanā; 
     6.5. pārzināt pašvaldības simbolikas un atribūtikas pielietošanu domes oficiālajos dokumentos un 
reprezentatīvajos materiālos; 
     6.6. uzturēt un koordinēt pašvaldības ārējo sakaru attīstību, tai skaitā  ar novada oficiālajiem sadarbības 
partneriem, novada iestādēm un uzņēmumiem un novada iedzīvotājus pārstāvošām nevalstiskajām 
organizācijām; 

6.7. apzināt iedzīvotāju viedokli un pieprasījumu, apkopot un analizēt aptauju rezultātā iegūto informāciju un 
organizēt atgriezeniskās saites nodrošināšanu ar sabiedrību; 

6.8. sagatavot preses ziņojumus, intervijas un sadarboties ar reģionālajiem, nacionālajiem masu medijiem un 
ziņu aģentūrām; 
      6.9. nodrošināt pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot informācijas aprites resursus; 
      6.10. sekot plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajai informācijai par novada darbības jautājumiem, informēt par to 
pašvaldības administrāciju; 

6.11. regulāri publicēt un aktualizēt informāciju pašvaldības interneta mājas lapā, nodrošinot informācijas 
saturisko vienotību un atbilstību pašvaldības oficiālajam viedoklim; 

6.12. organizēt pašvaldības informatīvā izdevuma „Ilūkstes Novada Vēstis” izdošanu un izplatīšanu; 
6.13. nodrošināt pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanu. 
7. Informācijas tehnoloģiju jomā: 
7.1. uzturēt darba kārtībā pašvaldības informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un nodrošināt tās nepārtrauktu 

un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību; 
7.2. veikt pašvaldības struktūrvienībās izmantoto datu bāzu pārraudzīšanu un administrēšanu, kā arī sniegt 

informatīvos pakalpojumus pašvaldības darbiniekiem; 
7.3. nodrošināt sadarbību un elektronisko datu apmaiņu ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām; 
7.4. savas kompetences ietvaros piedalīties informācijas sistēmu, programmatūras, datu bāzu, datortehnikas 

u.c. tehnisko līdzekļu iepirkumu procedūrās; 
7.5. piedalīties dažādos informācijas tehnoloģiju projektos, piesaistot finansējumu pašvaldības un tās iestāžu 

informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstībai; 
8. Piedalīties pašvaldības budžeta plānošanā, sniedzot informāciju par nepieciešamo finansējumu nodaļas 

funkciju veikšanai. 
9. Sagatavot izskatīšanai lēmuma projektus nodaļas kompetencē esošajos jautājumos. 
10. veikt citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, novada domes lēmumiem, domes 

priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumiem. 
 

III. Nodaļas darba organizācija 
11.   Nodaļas uzdevumu un funkciju izpildi nodrošina : 
11.1. pašvaldības pakalpojumu centrs; 
11.2. pārējie nodaļas speciālisti. 
12. Nodaļas darbu vada un organizē nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas uzdevumu un 

funkciju izpildi. 
13. Nodaļas vadītājs tieši pakļauts  pašvaldības izpilddirektoram. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas 

vadītāju nodibina un pārtrauc pašvaldības izpilddirektors, saskaņojot to ar novada domes priekšsēdētāju. 
14. Nodaļas amata vienības un amatalgas saskaņā ar nodaļas vadītāja ierosinājumu nosaka pašvaldības 

izpilddirektors, apstiprina Ilūkstes novada dome. 
15. Nodaļas amatpersonu un darbinieku kompetenci nosaka šis reglaments, amatu apraksti un darba līgumi. 
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16. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli ir 
pakļauti nodaļas vadītājam. 

17. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc pašvaldības izpilddirektors, 
saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. 

18. Nodaļas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta. 
19. Nodaļas vadītāja un amatpersonu algas likmi nosaka pašvaldības izpilddirektors,  apstiprina novada 

dome. 
20. Nodaļas vadītājs : 
20.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu, ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi; 
20.2. ierosina pašvaldības izpilddirektoram pieņemt darbā un atbrīvot no darba nodaļas darbiniekus; 
20.3. nosaka pienākumu sadali starp nodaļas darbiniekiem, dod darbiniekiem saistošus rīkojumus, kontrolē 

uzdevumu izpildi un to kvalitāti; 
20.4. sagatavo un iesniedz apstiprināšanai nodaļas darbinieku amata aprakstus; 
20.5. organizē nodaļas lietvedības darbu; 
20.6. izpilda citus nodaļas kompetencē esošos uzdevumus. 
21. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda  pašvaldības izpilddirektora nozīmēta 

amatpersona. 
 

IV. Nodaļas darbinieku tiesības un atbildība 
22. Savlaicīgi saņemt informāciju un rīkojumus pienākumu veikšanai. 
23. Savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju par izmaiņām likumdošanā un konsultācijas no domes 

juridiskās nodaļas. 
24. Pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un uzņēmumiem darbam 

nepieciešamo informāciju. 
25. Iesniegt pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par nodaļas darba uzlabošanu. 
26. Sekmēt profesionālās kompetences izaugsmi, piedaloties kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un 

semināros. 
27. Nodrošināt savas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumu, citu normatīvo aktu prasībām. 
28. Gādāt par savlaicīgu un  kvalitatīvu paredzēto uzdevumu izpildi. 
29. Nodrošināt augstu pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas  kvalitāti. 

 

V. Noslēguma jautājumi 
30. Reglaments stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs                                   Stefans Rāzna 
 
 


