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Pašvaldību pakalpojumi

Pašvaldība jeb „pašu valdība” ir iedzīvotājiem tuvākā publiskā vara, ko 
veido attiecīgā teritorijā dzīvojošo pilsoņu ievēlētās lēmējvaras un izveidoto 
izpildinstitūciju kopums. Pašvaldība strādā savu iedzīvotāju labā.
Latvijā pašvaldību pārziņā ir ļoti plašs jautājumu loks, ar ko iedzīvotāji saskaras 
ik uz soļa savā ikdienas dzīvē. Pašvaldība ir tā, kas:

organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; − 
gādā par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;− 
gādā par iedzīvotāju izglītību; − 
rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu − 
un tautas jaunrades attīstību; 
nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju − 
veselīgu dzīvesveidu un sportu;
nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi; − 
izveidojot bāriņtiesu, gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un − 
bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību; 
sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; − 
sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, − 
rūpējas par bezdarba samazināšanu; 
likumos paredzētos gadījumos izsniedz atļaujas un licences − 
komercdarbībai; 
sadarbībā ar valsts policiju piedalās sabiedriskās kārtības − 
nodrošināšanā;
sagatavo pašvaldības teritorijas plānojumu un nosaka zemes − 
izmantošanas un apbūves kārtību; ar būvvaldes darbību nodrošina 
savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 
veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;− 
kā arī veic vēl virkni citu funkciju.− 

Iedzīvotāji pie pašvaldības vēršas dažādās situācijās - kad risināms jautājums 
par pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem, tai skaitā, ja jāiekārto bērns skolā, ja 
nepieciešama sociālā palīdzība u.c., vēršas, kad nepieciešamas kādas ar dzīves 
vietu saistītas izziņas saņemšana vai jāveic dzimšanas vai miršanas reģistrācija, 
kad jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, kad vēlas uzsākt būvniecību un 
vēl daudzos gadījumos. Iedzīvotājiem kļūstot sabiedriski aktīvākiem, pieaug 
interese par to, kas notiek pašvaldībā, tāpēc iedzīvotāji arī vēršas pašvaldībā, 
lai uzzinātu jaunumus, aktualitātes un lai sekotu līdzi, kādi lēmumi domē tiek 
pieņemti.
Pašvaldību darbība ir atšķirīga (atšķiras veikto funkciju apjoms un īstenošanas 
veids), jo katra pašvaldība, ievērojot tiesību aktu prasības, pati lemj par dažādu 
funkciju, pakalpojumu organizēšanu un izpildi, ņemot vērā savas iespējas, 
vajadzības un specifiku. Pašvaldības ir tiesīgas veikt ne tikai likumā noteiktās 
funkcijas, bet arī savas brīvprātīgas iniciatīvas. 

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts „Publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” (Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047)

Projekta “Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” 
mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pieejamību Latgales 
plānošanas reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem, izstrādājot VPA tipveida projektu - 
VPA izveidošanas rokasgrāmatu kā pilotprojektu trim dažāda lieluma pašvaldībām.

Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
apakšaktivitātē “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī”.

Šī brošūra “Latgales plānošanas reģions” ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā 
fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par brošūras “Latgales plānošanas reģions” 
saturu atbild Latgales plānošanas reģions.



Mūsdienās iedzīvotājs, uzņēmējs, zemes īpašnieks vai cits interesents, lai 
risinātu pašvaldībā kādu sev svarīgu jautājumu, var ne tikai doties uz pašvaldību 
un, tiekoties ar attiecīgiem speciālistiem, sasniegt iecerēto. Šodien virkni lietu 
var kārtot, nosūtot vēstuli pa pastu, piezvanot pa telefonu, sazinoties pa 
e-pastu, kā arī internetā. Pie tam jaunās komunikāciju tehnoloģijas dod iespēju 
pašvaldībām palīdzēt iedzīvotājiem kārtot arī jautājumus ar valsts institūcijām, 
tā piemēram, pašvaldība neatteiks iedzīvotājiem pamata informāciju par 
Valsts ieņēmuma dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Valsts 
nodarbinātības aģentūru vai kādu citu valsts institūciju.
Šajā bukletā ir apkopota kontaktinformācija par visām Latgales reģiona 
pašvaldībām, kur iedzīvotājam, uzņēmējam, zemes īpašniekam vai citam 
interesentam vērsties, lai kārtotu kādus ar pašvaldību saistītus jautājumus.

Latgales plānošanas reģions

Lai Latvijā veicinātu reģionālo attīstību un plānošanu, kā arī sekmētu 
koordināciju un sadarbību gan starp pašvaldībām, gan starp pašvaldībām un 
valsts institūcijām, ir izveidoti un jau vairākus gadus darbojas pieci plānošanas 
reģioni – Latgales, Kurzemes, Rīgas, Vidzemes un Zemgales
Latgales plānošanas reģionā ietilpst 21 pašvaldība:

divas republikas pilsētas - Daugavpils un Rēzekne;− 
19 novadi - Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Ciblas − 
novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas 
novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu 
novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rugāju novads, Vārkavas 
novads, Viļakas novads, Viļānu novads un Zilupes novads.

Latgales plānošanas reģionā dzīvo 394 tūkstoši iedzīvotāju, tas ir 17% no 
visiem Latvijas iedzīvotājiem, un reģiona teritorijas platība ir  14,55 tūkstoši  
kvadrātkilometru jeb 22,52% no visas Latvijas teritorijas. 
Latgales plānošanas reģionam kā institūcijai ir atvasinātas publiskas personas 
statuss.Tā izveidota saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu un tās darbība tiek 
finansēta no valsts pamatbudžeta. Šādā statusā Latgales plānošanas reģions 
darbojas kopš 2006.gada augusta.
Latgales plānošanas reģiona pamatklienti ir pašvaldības un valsts institūcijas. 
Attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru galvenā 
plānošanas reģiona darbība ir saistīta ar:

informācijas pakalpojumiem (piemēram, par ES fondu iespējām, par − 
apmācībām u.c.);
sadarbības organizēšanu (starp Latgales un kaimiņu valstu uzņēmējiem, − 
pašvaldībām);
dažādu apmācību organizēšanu.− 

Kopš 2010.gada plānošanas reģiona pārziņā ir sabiedriskā transporta 

organizācija Latgales reģiona novadu teritorijās, republikas pilsētās transporta 
organizēšana ir pašu pašvaldību pārziņā.
Latgales plānošanas reģiona biroji atrodas Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos un arī 
Rīgā.

Latgales plānošanas reģiona kontaktinformācija:

Daugavpils birojs - Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401,  •	
tālrunis: 654 28111; fakss: 65423801

Rēzeknes birojs - Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600,  •	
tālrunis/fakss: 646 24300

Balvu birojs - Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4500,  •	
tālrunis/fakss: 645 22935

Rīgas birojs - Tirgoņu iela 11, Rīga, LV – 1050,  •	
tālrunis/fakss: 672 24044

E-pasts: pasts@latgale.lv

Mājas lapa internetā: www.latgale.lv

Portāls www.latvija.lv

Jaunas iespējas informācijas iegūšanā par iedzīvotājus un uzņēmējus 
interesējošiem valsts un arī dažiem pašvaldību pakalpojumiem piedāvā portāls 
www.latvija.lv.
Tā ir tīmekļa vietne ar mērķi nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem 
vienoto piekļuves punktu visiem Latvijas valsts un pašvaldību publiskajiem 
pakalpojumiem un centralizētu piekļuvi dažādu institūciju sniegtajiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem. 
Tā ir iespēja ātri un ērti saņemt informāciju par visiem valsts sniegtajiem 
pakalpojumiem. 
Portāls www.latvija.lv ir vieta, kur saņemt e-pakalpojumus, kas atvieglo 
iedzīvotāju ikdienu, un sekot e-pakalpojumu izpildei. 
Šobrīd portāls www.latvija.lv satur saišu katalogu, valsts pārvaldes 
sniegto pakalpojumu meklētāju, kā arī lietotāja profilu un e-pakalpojumu 
sadaļu. 



Rēzekne

Ģerbonis:     Rēzeknes pilsētas logo:     

Pilsētas dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 646 22222; 646 07609 (iedzīvotāju apkalpošanas centrs); 
  646 07605 (pieņemamā telpa)
Fakss:  646 07606
E-pasts:  dome@rezekne.lv   
Mājas lapa: www.rezekne.lv

Rēzeknes pilsētas domes 1.stāvā darbojas Iedzīvotāju Apkalpošanas centrs. 
Tā uzdevumi ir:

sniegt informatīvos pakalpojumus par domes vadības un pašvaldības •	
struktūrvienību darbu, domē risināmiem jautājumiem, aktuālām 
publiskām apspriešanām;
informēt personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;•	
organizēt pierakstīšanās uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja, •	
viņa vietniekiem, deputātiem, struktūrvienību speciālistiem;
saņemt un nodot domes kancelejā iesniegtos fizisko un juridisko •	
personu rakstiskos iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
pieņemt iedzīvotāju iesniegtās dzīvesvietas deklarācijas;•	
izsniegt personām izziņas par dzīvesvietas deklarēšanas faktu;•	
pieņemt lēmumus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.•	

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-16.30

Daugavpils 

Ģerbonis:        Sauklis: “Mana pils - Daugavpils”

Pilsētas dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 654 04344; 654 04399
Fakss:  654 21941                                                                
E-pasts:  info@daugavpils.lv; infodome@daugavpils.lv 
Mājas lapa: www.daugavpils.lv

Daugavpils pilsētas domes ēkā darbojas Informācijas birojs. Tā uzdevumi ir 
uzklausīt un palīdzēt, informēt, paskaidrot un konsultēt par jautājumiem, kas 
saistīti ar pašvaldību. 

Darba laiks:  Pirmdiena   8.00-18.00
  Otrdiena – ceturtdiena  8.00-17.00
  Piektdiena  8.00-16.00

D A U G A V P I L S 
PILSĒTAS DOME



Aglonas novads

Sauklis: “Aglona – vieta ar vēsturi”

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālrunis: 653 24573; 653 24569
Fakss:  653 24573
E-pasts:  padome@aglona.lv
Mājas lapa: www.aglona.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.30-17.00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Grāveru pagasta pārvalde  tālrunis  656 29722
Kastuļinas pagasta pārvalde  tālrunis  656 52201
Šķeltovas pagasta pārvalde   tālrunis  656 00817

Baltinavas novads

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Tālrunis: 645 21228
Fakss:  645 22028
E-pasts:  baltinava@balvi.gov.lv 
Mājas lapa: www.baltinava.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.30-17.00; 
pusdienu pārtraukums: 12:30-13:00

Balvu novads

Ģerbonis: 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Tālrunis: 645 22453
Fakss:  645 22453
E-pasts:  dome@balvi.lv
Mājas lapa: www.balvi.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.30-17.00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Bērzkalnes pagasta pārvalde  tālrunis  645 22479
Bērzpils pagasta pārvalde  tālrunis  645 21992
Balvu pagasta pārvalde   tālrunis  645 22112
Briežuciema pagasta pārvalde  tālrunis  645 21298
Krišjāņu pagasta pārvalde  tālrunis  645 46622
Kubulu pagasta pārvalde  tālrunis  645 22668
Lazdulejas pagasta pārvalde  tālrunis  645 21358
Tilžas pagasta pārvalde   tālrunis  645 22516
Vectilžas pagasta pārvalde  tālrunis  645 46327
Vīksnas pagasta pārvalde  tālrunis  645 20264



Ciblas novads

Ģerbonis: 

 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706
Tālrunis: 657 00894
Fakss:  657 00894
E-pasts:  ciblasnovads@ciblasnovads.lv
Mājas lapa: www.ciblasnovads.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-16.30

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Ciblas pagasta pārvalde  tālrunis  657 29046
Pušmucovas pagasta pārvalde tālrunis  657 28104
Līdumnieku pagasta pārvalde tālrunis  657 29790
Zvirgzdenes pagasta pārvalde tālrunis  657 00834

Dagdas novads

Dagdas novada logo:   

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
Tālrunis: 656 81434
Fakss:  656 81710
E-pasts:  dome@dagda.lv
Mājas lapa: www.dagda.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-17.00; 
pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Andrupenes pagasta pārvalde  tālrunis  656 81681
Andzeļu pagasta pārvalde      tālrunis  656 81731
Asūnes pagasta pārvalde      tālrunis  656 29408
Bērziņu pagasta pārvalde      tālrunis  656 29771
Ezernieku pagasta pārvalde  tālrunis  656 81483
Konstantinovas pagasta pārvalde tālrunis  656 21022
Ķepovas pagasta pārvalde      tālrunis  656 29833
Svariņu pagasta pārvalde      tālrunis  656 28135
Šķaunes pagasta pārvalde     tālrunis  656 28350



Daugavpils novads

Ģerbonis:     Daugavpils novada logo:       

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 654 22238
Fakss:  654 76810
E-pasts:  dome@dnd.lv
Mājas lapa: www.dnd.lv

Darba laiks:  Pirmdiena   8.30-12.00;        12.30-18.00
  Otrdiena - ceturtdiena 8.00-12.00;        12.30-16.30
  Piektdiena  8.00-12.00;        12.30-15.30

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Ambeļu pagasta pārvalde  tālrunis  654 75117
Biķernieku pagasta pārvalde  tālrunis   654 71503
Demenes pagasta pārvalde  tālrunis  654 07682
Dubnas pagasta pārvalde  tālrunis  654 75217
Kalkūnes pagasta pārvalde  tālrunis  654 74659
Kalupes pagasta pārvalde  tālrunis  654 07490
Laucesas pagasta pārvalde  tālrunis  654 76860
Līksnas pagasta pārvalde  tālrunis  654 75572
Maļinovas pagasta pārvalde  tālrunis  654 71464
Medumu pagasta pārvalde  tālrunis  654 71563
Naujenes pagasta pārvalde  tālrunis  654 76840
Nīcgales pagasta pārvalde  tālrunis  654 71145
Salienas pagasta pārvalde  tālrunis  654 75248
Skrudalienas pagasta pārvalde  tālrunis  654 39430
Sventes pagasta pārvalde  tālrunis  654 25353
Tabores pagasta pārvalde  tālrunis  654 71219
Vaboles pagasta pārvalde  tālrunis  654 75781
Vecsalienas pagasta pārvalde  tālrunis  654 75870
Višķu pagasta pārvalde   tālrunis  654 25347

Ilūkstes novads

Ģerbonis:     

 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Tālrunis: 654 47850 (pašvaldības pakalpojumu centrs) 654 62501 
  (administrācijas sekretāre)
Fakss:  654 62245
E-pasts:  dome@ilukste.lv
Mājas lapa: www.ilukste.lv

Ilūkstes novada pašvaldības ēkā darbojas pakalpojumu centrs. Tā uzdevumi ir:
sniegt informāciju un konsultācijas par pašvaldības un atsevišķu •	
valsts pakalpojumu saņemšanas kārtību;
pieņemt iesniegumus, izsniegt izziņas;•	
nodrošināt dzīvesvietas deklarēšanu.•	

Darba laiks:  Pirmdiena  8.00-12.00;        12.30-16.30
  Otrdiena 8.00-12.00;        12.30-17.30
  Trešdiena 8.00-12.00;        12.30-16.30
  Ceturtdiena 8.00-12.00;        12.30-16.30
  Piektdiena 8.00-12.00;        12.30-15.30

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Bebrenes pagasta pārvalde   tālrunis  654 07909
Dvietes pagasta pārvalde   tālrunis  654 75434
Eglaines pagasta pārvalde   tālrunis  654 37343
Pilskalnes pagasta pārvalde   tālrunis  654 62296
Šēderes pagasta pārvalde   tālrunis  654 75703
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde tālrunis  654 63138



Kārsavas novads

Ģerbonis: 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717
Tālrunis: 657 81390
Fakss:  657 81395
E-pasts:  dome@karsava.lv
Mājas lapa: www.karsava.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-16.30; 
pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30
        
Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Goliševas pagasta pārvalde tālrunis  657 28022
Mērdzenes pagasta pārvalde tālrunis  657 22225
Mežvidu pagasta pārvalde tālrunis  657 28268
Malnavas pagasta pārvalde tālrunis  657 33000
Salnavas pagasta pārvalde tālrunis  657 07363

Krāslavas novads

Krāslavas novada logo: 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Tālrunis: 656 24383
Fakss:  656 81772
E-pasts:  dome@kraslava.lv
Mājas lapa: www.kraslava.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-17.00; 
pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Aulejas pagasta pārvalde  tālrunis  656 28165
Indras pagasta pārvalde  tālrunis  656 21398
Izvaltas pagasta pārvalde  tālrunis  656 26550
Kalniešu pagasta pārvalde  tālrunis  656 22464
Kaplavas pagasta pārvalde  tālrunis  656 29943
Kombuļu pagasta pārvalde  tālrunis  656 29053
Krāslavas pagasta pārvalde  tālrunis  656 21226
Piedrujas pagasta pārvalde  tālrunis  656 22385
Robežnieku pagasta pārvalde  tālrunis  656 29524
Skaistas pagasta pārvalde  tālrunis  656 23819
Ūdrīšu pagasta pārvalde  tālrunis  656 24173



Līvānu novads

Ģerbonis:     Sauklis: Līvāni – atslēga Latgales vārtos!

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Tālrunis: 653 07250
Fakss:  653 07255
E-pasts:  dome@livani.lv
Mājas lapa: www.livani.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-17.00; 
pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Rožupes pagasta pārvalde  tālrunis  653 29456
Turku pagasta pārvalde   tālrunis  653 26251
Rudzātu pagasta pārvalde  tālrunis  653 26333
Sutru pagasta pārvalde   tālrunis  653 29150
Jersikas pagasta pārvalde  tālrunis  653 29542

Ludzas novads

Ģerbonis:     

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis: 657 07400
Fakss:  657 07402
E-pasts:  dome@ludzaspils.lv
Mājas lapa: www.ludza.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-17.00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Briģu pagasta pārvalde   tālrunis  657 29853
Cirmas pagasta pārvalde  tālrunis  657 29300
Isnaudas pagasta pārvalde  tālrunis  657 29175
Istras pagasta pārvalde   tālrunis  657 29504
Nirzas pagasta pārvalde   tālrunis  657 29753
Ņukšu pagasta pārvalde   tālrunis  657 29443
Pildas pagasta pārvalde   tālrunis  657 28200
Pureņu pagasta pārvalde  tālrunis  657 29399
Rundēnu pagasta pārvalde  tālrunis  657 29604





Preiļu novads

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Tālrunis: 653 22766
Fakss:  653 07323
E-pasts:  dome@preili.lv
Mājas lapa: www.preili.lv

Darba laiks:  Pirmdiena   8.00-12.00;        13.00-18.00
  Otrdiena - ceturtdiena 8.00-12.00;        13.00-17.00
  Piektdiena  8.00-12.00;        13.00-16.00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Aizkalnes pagasta pārvalde  tālrunis  653 29279
Pelēču pagasta pārvalde  tālrunis  653 26727
Saunas pagasta pārvalde  tālrunis  653 29888

Rēzeknes novads

Ģerbonis:   

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 646 22238
Fakss:  646 25935
E-pasts:  info@rdc.lv
Mājas lapa: www.rezeknesnovads.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-16.30

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Audriņu pagasta pārvalde  tālrunis   646 28241 
Bērzgales pagasta pārvalde  tālrunis   646 44633
Čornajas pagasta pārvalde  tālrunis   646 37599 
Dricānu pagasta pārvalde  tālrunis   646 44069  
Feimaņu pagasta pārvalde  tālrunis   646 44888 
Gaigalavas pagasta pārvalde  tālrunis   646 44537 
Griškānu pagasta pārvalde  tālrunis   646 40431 
Ilzeskalna pagasta pārvalde  tālrunis   646 44580 
Kantinieku pagasta pārvalde  tālrunis   646 40644 
Kaunatas pagasta pārvalde  tālrunis   646 67000 
Lendžu pagasta pārvalde  tālrunis   646 44726 
Lūznavas pagasta pārvalde  tālrunis   646 07421 
Maltas pagasta pārvalde   tālrunis   646 34377 
Mākoņkalna pagasta pārvalde  tālrunis   646 46741 
Nagļu pagasta pārvalde   tālrunis   646 44360 
Nautrēnu pagasta pārvalde  tālrunis   646 28805 
Ozolaines pagasta pārvalde  tālrunis   646 40171 
Ozolmuižas pagasta pārvalde  tālrunis   646 40224 
Pušas pagasta pārvalde   tālrunis   646 46045 
Rikavas pagasta pārvalde  tālrunis   646 07081 
Sakstagala pagasta pārvalde  tālrunis   646 40550 
Silmalas pagasta pārvalde  tālrunis   646 44830
Stoļerovas pagasta pārvalde  tālrunis   646 44192 
Strūžānu pagasta pārvalde  tālrunis   646 67552 
Vērēmu pagasta pārvalde  tālrunis   646 28833 



Riebiņu novads
Ģerbonis:   Riebiņu novada logo:   

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālrunis: 653 24375
Fakss:  653 24375
E-pasts:  riebini@riebini.lv
Mājas lapa: www.riebini.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.30-17.00
  
Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Galēnu pagasta pārvalde  tālrunis  653 29003
Riebiņu pagasta pārvalde  tālrunis  653 24641
Rušonas pagasta pārvalde  tālrunis  653 26103
Silajāņu pagasta pārvalde  tālrunis  653 26836
Sīļukalna pagasta pārvalde  tālrunis  653 26202
Stabulnieku pagasta pārvalde  tālrunis  653 26500

Rugāju novads 
Ģerbonis:     

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570
Tālrunis: 27832856; 645 21351
Fakss:  645 21351
E-pasts:  dome@rugaji.lv
Mājas lapa: www.rugaji.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.30-17.00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Lazdukalna pagasta pārvalde tālrunis  645 46826



Vārkavas novads

Ģerbonis       Sauklis: Vārkavas novads - kur gadsimtiem 
Dubna un Feimanka teiksmainos krastos 
Latgales dziesmu šūpo! 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 
LV-5335
Tālrunis: 653 29632
Fakss:  653 29632
E-pasts:  varkava@varkava.lv 
Mājas lapa: www.varkava.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-16.30; 
pusdienu pārtraukums: 12:30-13:00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Rožkalnu pagasta pārvalde  tālrunis  653 29211
Vārkavas pagasta pārvalde   tālrunis  653 29725

Viļakas novads

Ģerbonis:  

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Tālrunis: 645 07224
Fakss:  645 07208
E-pasts:  dome@vilaka.lv
Mājas lapa: www.vilaka.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.30-17.00; 
pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Kupravas pagasta pārvalde  tālrunis  645 21706
Medņevas pagasta pārvalde  tālrunis  645 22487
Susāju pagasta pārvalde  tālrunis  645 07184
Šķilbēnu pagasta pārvalde  tālrunis  645 21243
Vecumu pagasta pārvalde  tālrunis  645 46299
Žīguru pagasta pārvalde  tālrunis  645 21393



Viļānu novads

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Tālrunis: 646 28033
Fakss:  646 28035
E-pasts:  novads@vilani.lv
Mājas lapa: www.vilanunovads.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-17.00; 
pusdienu pārtraukums: 12:00-13:00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Dekšāru pagasta pārvalde  tālrunis  646 40133
Sokolku pagasta pārvalde  tālrunis  646 40290

Zilupes novads

Ģerbonis: 

Novada dome un pašvaldības administrācija

Adrese:  Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751
Tālrunis: 657 07311
Fakss:  657 07315
E-pasts:  zilupesdome@e-apollo.lv
Mājas lapa: www.zilupe.lv

Darba laiks (pirmdiena – piektdiena): 8.00-16.00

Pakalpojumu centri – pagastu pārvaldes:

Lauderu pagasta pārvalde  tālrunis  657 29677
Pasienes pagasta pārvalde  tālrunis  657 29925



Services of Local Municipalities

Local municipalities in Latvia are called self-governments. Located closely to 
the citizens, the public power comprises both legislation power formed by 
elected local representatives, and established executive institutions. Self-
government works for the benefit of its citizens.  
Latvian municipalities cover a wide variety of issues specific for the people’s 
everyday life. The citizens address self-government in different situations when 
they refer to any service of a local municipality, like registration for studies 
at school or when a social aid is required. It may be related to a registered 
place of residence, or birth or death registration certificate, or real estate 
taxes, or start up of construction works and many similar problems.  Since the 
majority of the population reveal more social activities, they display a growing 
interest to everything occurring at the municipality; therefore they address 
self-governments for acquiring information and learning latest decisions.
The activities of self-governments differ (as they have different functions 
and methods of their implementation) due to the fact, that according to the 
legislation, each municipality makes its own decision concerning definite 
functions depending on its opportunities, demands and specific features. Self-
governments are entitled to execute not only the functions stipulated by law 
but may volunteer their initiatives, too. 
Today, if a citizen, or entrepreneur, or land-owner, or any other person 
concerned would like to clarify any important issue with a local municipality, 
different solutions are available. He can address the municipality, arrange 
meetings with relevant specialists and get the result. A number of issues can 
be decided just by mailing a letter, making a phone call, sending an e-mail or 
using internet. Moreover, new technologies provide self-governments with the 
opportunity to assist its citizens in fixing up problems with the government 
institutions. As an example, local municipality provides basic information about 
State Revenue Department, State Social Security Agency, State Employment 
Agency or any other government institution. 
Contact information of all self-governments in the Latgale Region is summarised 
in the booklet. It is aimed at the citizens, entrepreneurs, land-owners and 
other community members to help them in finding relevant municipality to 
settle their urgent issues. 

Latgale Planning Region

Several years ago years ago five planning regions were established in Latvia – 
Latgale, Kurzeme, Riga, Vidzeme and Zemgale. Operating till present they set 
the following objectives: support of progress and planning of Latvian regions, 
coordination of work among self-governments on the one hand and between 
municipalities and government institutions on the other hand.  

The Latgale Planning Region consists of 21 self-governments:
Two cities of national significance – Daugavpils and Rezekne;
19 counties – Aglona, Baltinava, Balvi, Cibla, Dagda, Daugavpils, Ilukste, Karsava, 
Kraslava, Livani, Ludza, Preili, Rezekne, Riebini, Rugayi, Varkava, Vilaka, Vilani 
and Zilupe. 
The main clients of the Latgale Planning Region are self-governments and 
government institutions. 
As for the non-government organizations and private sector, the activities of 
planning regions develop in the following directions:
Provision of information (on EU funding opportunities, training courses, etc.);
Promotion of cooperation (among Latgale business people and those from 
neighbouring countries and among municipalities);
 Organisation of training.

Beginning from 2010, the Planning Region is responsible for the organisation 
of public transport in the Latgale counties.  In the cities of Daugavpils and 
Rezekne the function is fulfilled by their local municipalities. 
Offices of the Latgale Planning Region are located in Daugavpils, Rezekne, 
Balvi and Riga.   

Portal www.latvija.lv

New opportunities of finding information on government and some municipal 
services are provided by a data portal www.latvija.lv.
The website’s aim is to ensure Latvian and foreign citizens with a total access 
point to all Latvian government and municipal public services. It should also 
have a central access to electronic services provided by different institutions.  
This is an opportunity to quickly get relevant information on all the government 
services.   
Data portal www.latvija.lv is the place where one can get electronic services 
and follow their implementation, thus facilitating one’s everyday life. 
Currently portal www.latvija.lv contains websites’ catalogue, searching system 
for government services, user’s profile and a section of electronic services. 



Услуги самоуправлений

Самоуправление, или самостоятельное управление, - это самая близкая для 
жителей общественная власть, которая представляет собой совокупность 
законодательной власти из выбранных на соответствующей территории 
граждан и созданных исполнительных институций. Самоуправление 
работает на благо своих жителей. 

В ведении латвийских самоуправлений очень большой спектр вопросов, 
с которыми жители сталкиваются на каждом шагу в своей повседневной 
жизни. Жители обращаются в самоуправление в различных ситуациях 
– когда речь заходит о предоставляемой самоуправлением услуге, в 
том числе, когда надо устроить ребёнка в школу, когда необходима 
социальная помощь. Обращаются и тогда, когда необходима справка 
о задекларированном месте жительства, когда нужна регистрация 
рождения или смерти, когда нужно оплатить налог на недвижимость, 
когда начинается строительство какого-либо объекта и по многим другим 
вопросам. Поскольку многие жители становятся более общественно 
активными, у них возрастает интерес к тому, что происходит в 
самоуправлении, поэтому они обращаются в самоуправление для 
получения информации о последних событиях и узнают, какие решения 
принимаются в думе. 
Деятельность разных самоуправлений отличается друг от друга (отличается 
объём выполняемых функций и вид их реализации), в силу того, что 
каждое самоуправление, соблюдая требования правовых актов, само 
принимает решение о выполнении тех или иных функций в зависимости 
от своих возможностей, потребностей и специфики. Самоуправления 
вправе исполнять не только предусмотренные законом функции, но и 
проявлять добровольную инициативу.  
Сегодня для того, чтобы житель, предприниматель, собственник земли 
или другое заинтересованное лицо решил с самоуправлением важный 
для себя вопрос, можно не только обратиться в самоуправление и после 
встречи с соответствующими специалистами получить желаемое. В 
настоящее время целый ряд вопросов можно уладить, отправив письмо по 
почте, позвонив по телефону, отправив электронное сообщение, а также 
с помощью интернета. К тому же новые технологии дают возможность 
самоуправлениям помочь своим жителям отрегулировать вопросы с 
государственными институциями, к примеру, самоуправление не откажет 
жителям предоставить основную информацию о Службе госдоходов, о 
Государственном агентстве социального страхования, Государственном 
агентстве занятости или о каком-либо другом государственном 
учреждении. 
В данном буклете обобщена контактная информация обо всех 

самоуправлениях Латгальского региона, с тем, чтобы жители, 
предприниматели, собственники земли и другие заинтересованные лица 
знали, куда обращаться для решения тех или иных вопросов, связанных 
с самоуправлением. 

Латгальский регион планирования

С целью поддержки развития и планирования Латвийских регионов, для 
координации планирования работы самоуправлений и сотрудничества, 
как между самоуправлениями, так и между государственными 
учреждениями и самоуправлениями, созданы и уже несколько лет 
работают пять регионов планирования – Латгальский, Курземский, 
Рижский, Видземский и Земгальский. 
В Латгальский регион планирования входит 21 самоуправление:
 два города республиканского подчинения – Даугавпилс и Резекне;
19 краёв – Аглонский край, Балтинавский край, Балвский край, Циблский 
край, Дагдский край, Даугавпилсский край, Илукстский край, Карсавский 
край, Краславский край, Ливанский край, Лудзенский край, Прейльский 
край, Резекненский край, Риебиньский край, Ругайский край, Варкавский 
край, Вилякский край, Вилянский край и Зилупский край. 
Основные клиенты Латгальского региона планирования – это 
самоуправления и государственные учреждения. 
Что касается неправительственных организаций и частного сектора, 
то деятельность региона планирования по отношению к ним главным 
образом базируется на следующих направлениях:
предоставление информации (например, о возможностях фондов ЕС, 
обучении и т.п.);
организация сотрудничества (между предпринимателями Латгалии и 
соседних государств, между самоуправлениями);
организация различного рода обучения. 
Начиная с 2010 г., в ведении региона планирования находится организация 
общественного транспорта на территории краёв Латгальского региона. 
Организация перевозок общественным транспортом в городах 
республиканского подчинения находится в ведении их самоуправлений. 
Бюро Латгальского региона планирования расположены в Даугавпилсе, 
Резекне, Балви и Риге.  



Портал www.latvija.lv

Новые перспективы получения информации по государственным и 
некоторым самоуправленческим услугам, которые могут заинтересовать 
жителей и предпринимателей, предлагает портал www.latvija.lv.
Цель этого веб-сайта – обеспечить жителей Латвии и других государств 
единым пунктом доступа ко всем Латвийским государственным и 
самоуправленческим публичным услугам и централизованным доступом 
к электронным услугам, предоставляемым различными учреждениями. 
Это возможность быстро и в удобном виде получить информацию обо 
всех предоставляемых государством услугах. 
Портал  www.latvija.lv – это место, где можно получить электронные 
услуги, облегчающие повседневную жизнь населения, и проследить за 
выполнением этих услуг. 
В настоящее время портал  www.latvija.lv содержит каталог сайтов, 
поисковик предоставляемых государственным управлением услуг, а 
также профиль пользователя и раздел электронных услуг. 

Latgales plānošanas reģiona kontaktinformācija:

Daugavpils birojs• 
 Adrese: Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401
 Tālr.: 654 28111; fakss: 65423801

Rēzeknes birojs• 
 Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4600
 Tālr./fakss: 646 24300

Balvu birojs• 
 Adrese: Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4500
 Tālr./fakss: 645 22935

Rīgas birojs• 
 Adrese: Tirgoņu iela 11, Rīga, LV – 1050
 Tālr./fakss: 672 24044
 E-pasts: pasts@latgale.lv
 www.latgale.lv

Latgale Planning Region, Contact information:

Daugavpils office • 
 Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401
 Phone: +371 654 28111; fax: +371 654 23801

Rezekne office• 
 Atbrivosanas aleja 95, Rezekne, LV-4600
 Phone/fax: +371 646 24300

Balvi office• 
 Berzpils iela 1a, Balvi, LV-4500
 Phone/fax: +371 645 22935

Riga office• 
 Tirgonu iela 11, Riga, LV-1050
 Phone/fax: +371 672 24044

Латгальский регион планирования, контактная информация: 

Даугавпилсское бюро• 
 ул. Саулес, 15, Даугавпилс, LV-5401
 Тел. +371 654 28111; факс: +371 654 23801

Резекненское бюро• 
 Атбривошанас аллея, 95, Резекне, LV-4600
 Тел. /факс: +371 646 24300

Балвское бюро• 
 ул. Берзпилс, 1а, Балви, LV-4500
 Тел. /факс: +371 645 22935

Рижское бюро• 
 ул. Тиргоню, 11, Рига, LV-1050
 Тел. /факс: +371 672 24044



Pasūtītājs:
Latgales plānošanas reģions

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600
Tel./fakss: 64624300

E-pasts: pasts@latgale.lv
www.latgale.lv



Latgales 
plānošanas 

reģions, 2011


