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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ. NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95,  Rēzekne,  LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231,  Fax. 646 25935, 

E–pasts: info@rdc.lv 

Informācija internetā:  http://www.rezeknesnovads.lv 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 

 

2013.gada 28.augustā                       Nr.21 

 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.4 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā 

budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”” izdošanu 

2. Par atbalstu un līdzfinansējumu biedrības Sakstagala pagasta sieviešu klubs 

„Īveņa” projektam „Nāc – mācīsimies kopā” 

3. Par Tiskādu vidusskolas mācību procesa norisi no 2013.gada 2.septembra 

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada  domes  2012.gada  20.septembra  lēmumā  „Par  

skolēnu  ēdināšanas  izmaksu  apstiprināšanu  Rēzeknes  novada  pašvaldības  

izglītības iestādēs” 

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par 

pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada  

pašvaldības  izglītības iestādēs” 

6. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes 

novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 

realizācijai 

 

 

Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 

Protokolē: Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka  

 

Piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Anita Žogota, Rita Žurzdina 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 

- Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska 

- Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne  
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- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Madara Ļaksa 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Marina Tetarenko 

 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti:  

Monvīds Švarcs – ikgadējā atvaļinājumā  

Igors Kolosovs – neierašanās iemesls nav zināms  

Juris Runčs – neierašanās iemesls nav zināms 

Guntis Rasims – neierašanās iemesls nav zināms 

Pēteris Karacejevs - pamatdarbā 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.4 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”” izdošanu 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.pantu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas 

attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 22.augusta 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, 

atturas – nav, n o l e m j: 

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr.4 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.96 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 

2013.gadam”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

 

2. § 

Par atbalstu un līdzfinansējumu biedrības Sakstagala pagasta sieviešu klubs „Īveņa” 

projektam „Nāc – mācīsimies  kopā” 
  (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, „Likuma par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, ņemot vērā biedrības Sakstagala pagasta 

sieviešu klubam „Īveņa” 2013.gada 7.augusta iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2013.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j: 

 

atbalstīt biedrības Sakstagala pagasta sieviešu kluba „Īveņa” projekta pieteikuma „Nāc – 

mācīsimies  kopā” iesniegšanu Latvijas Kopienu  iniciatīvu  fonda  izsludinātajā  programmā 
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„Atbalsts  kopienu  centriem” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 

200,00 latu apmērā no Sakstagala pagasta pārvaldes budžeta. 

3. § 

Par Tiskādu vidusskolas mācību procesa norisi no 2013.gada 2.septembra 
 (Ziņo: A.Žogota) 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu, sakarā ar to, 

ka projekta „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas 

prasībām”  darbi  ir  iekavējušies, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 28.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Anita Žogota, 

Rita Žurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j: 

 

1. Tiskādu vidusskolas mācību procesa norisi no 2013.gada 2.septembra līdz projekta 

„Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas 

prasībām” darbu pabeigšanai ORGANIZĒT bijušajā Daugaviešu pamatskolā (adrese: 

ciems Štikāni, Silmalas pagasts, p/n Ružina, Rēzeknes novads, LV-4636). 

2. Silmalas pagasta pārvaldei organizēt telpu tehnisko nodrošinājumu, kā arī skolēnu 

pārvadājumus, veicot izmaiņas skolēnu autobusa maršrutos. 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada  20.septembra  lēmumā  „Par  skolēnu  

ēdināšanas  izmaksu  apstiprināšanu  Rēzeknes  novada  pašvaldības   

izglītības iestādēs” 
 (Ziņo: A.Žogota) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu un Verēmu 

pamatskolas direktores  2013.gada  26.augusta  iesniegumu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 28.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā 

„Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” (protokols Nr.19, 13. §): tabulas rindā pie Izglītības iestādes 

Verēmu pamatskola 3.kolonnā (Pusdienu izmaksas, Ls) skaitli „0,40 vai 0,57” 

AIZSTĀT ar skaitli „0,60”; 

2. Šī lēmuma 1.punktā izdarītie grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri. 

 

5. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par 

pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas  izmaksu  apstiprināšanu  Rēzeknes  novada  

pašvaldības  izglītības iestādēs” 
 (Ziņo: A.Žogota) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4.punktu un Verēmu 

pamatskolas direktores , Mākoņkalna  un  Gaigalavas  pirmsskolas  izglītības  iestāžu  vadītāju  

2013.gada  26.augusta  iesniegumus, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 28.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 



4 

 

balsojot, 12 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Anita 

Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra  lēmumā 

„Par  pirmsskolas  vecuma  bērnu  ēdināšanas  izmaksu  apstiprināšanu  Rēzeknes  

novada  pašvaldības  izglītības iestādēs (protokols Nr.19, 14.§): 

1.1. tabulas rindā pie Izglītības iestādes Mākoņkalna PII 4.kolonnā (Trīsreizēja 

ēdināšana, Ls dienā) skaitli „0,65” AIZSTĀT ar skaitli „0,70”; 

1.2. tabulas rindā pie Izglītības iestādes Gaigalavas PII 4.kolonnā (Trīsreizēja 

ēdināšana, Ls dienā) skaitli „0,60” AIZSTĀT ar skaitli „0,65”; 

1.3. tabulas rindā pie Izglītības iestādes Verēmu pamatskola 4.kolonnā (Trīsreizēja 

ēdināšana, Ls  dienā)  skaitli  „0,80” AIZSTĀT ar skaitli „0,90”. 

2. Šī lēmuma 1.punktā izdarītie grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri. 

 

6. § 

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada 

Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 realizācijai 
  (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, ņemot vērā Feimaņu pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2013.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Anita Žogota, 

Rita Žurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 50 000 (piecdesmit tūkstoši lati 00 santīmi) apmērā 

ar Valsts kases noteikto procentu likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā” realizācijai.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 10 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2014.gada janvāri un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi vienoties 

par kredīta atmaksas grafiku.  

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

aizņēmuma saņemšanai. 

 

 

Sēde slēgta 10.00 

 

 

Sēdes vadītāja                      E.Pizāne     28.08.2013. 

 

Protokoliste          I.Turka       28.08.2013. 

 

 


