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Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes  

vadības ziņojums  

par 2013.gada budžeta izpildi 
 

 

1. Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde) darbojas 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem Latvijas 

Republikas likumdošanas aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem 

un Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikumu. 

Ar 2013.gada 29.novembra Rēzeknes novada domes lēmumu Nr.6-2/110 par Pārvaldes 

vadītāju iecelts Edgars Blinovs.  

Līdz jauna pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai no 2013.gada 11.oktobra Pārvaldes vadītāja 

pienākumus pildīja Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Špeļs. Pirms viņa Pārvaldes 

vadītāja bija Zinaīda Skredele. 

Pārvaldes darbu nodrošina struktūrvienības, atsevišķi darbinieki, komisijas, pagasta pārvaldes 

pakļautībā esošo iestāžu vadītāji un darbinieki. 

Pārvaldes pakļautībā atrodas:  

 Ārkārtas situācijā nonākušajām personām pagaidu mitināšanai paredzētā telpa. 

 Bibliotēka. 

 Feldšeru-vecmāšu punkts. 

 Komunālā saimniecība. 

 Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”. 

 Tautas nams. 

Tehnisko nodrošinājumu Pārvalde veic sekojošām iestādēm:  

 Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolai.  

 Ozolaines bāriņtiesai (kura apkalpo Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, Kantinieku un 

Audriņu pagastu teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus).  
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 Pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”. 

 Sociālajam dienestam Ozolaines pagastā.  

 

2. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā 

 

Pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā sastādīja EUR 617 158, savukārt izdevumi –  

EUR 567 521.   

2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 569 321, izdevumi EUR 558 719. 

Salīdzinot ar  2012. pārskata gadu, Ozolaines pagasta ieņēmumi 2013.gadā  palielinājās par 

EUR 47 837, bet izdevumi palielinājās par EUR 8802. 

Pagasta pārvaldes specbudžeta ieņēmumi 2012.gadā sastādīja EUR 28 476, savukārt 

izdevumi – EUR 29 133. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ieņēmumi palielinājušies par EUR 

96 879, bet izdevumi – par EUR 9 509. 

Lai budžeta līdzekļi tiku mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai 

2013.gada sākumā Pārvaldē tika veikts audits, kas atspoguļots  ziņojumā Nr.3-2013 ”Remontdarbu 

un pakalpojumu iepirkšana Ozolaines pagasta pārvaldē”. 

No Pārvaldē esošās dokumentācijas un padarītā darba izriet, ka gandrīz visi plānotie darbi 

2013.gadā tika izpildīti, daži vēl turpināsies, bet vairākās ieceres netika realizētas. 

Kā katru gadu tika veiktas regulārās pašvaldības teritorijas labiekārtošana, kapsētu teritoriju 

sakopošana un atkritumu centralizēta izvešana.  

Zemesgrāmatā tika ierakstīts: 

1. Pagasta ceļi: 

 kadastra Nr. 7876 002 0287 – 1,05 ha platībā; 

 kadastra Nr. 7876 002 0290 – 3,1ha platībā;  

 kadastra Nr. 7876 002 0303 – 4,74ha platībā;  

 kadastra Nr. 7876 005 0122 – 2,0ha platībā;   

 kadastra Nr. 7876 005 0123 – 3,74ha platībā. 

2. Trīs zemes vienības  „Radziņi 1” kadastra Nr. 7876 002 0221  (atsavināšanas iecere): 

 kadastra Nr. 7876 002 0350 – 17,86ha;  

 kadastra Nr. 7876 002 0384 – 3,0ha;  

 kadastra Nr. 7876 003 0377 – 7,28ha. 

3. Zemes īpašums „3”, Bekši ar kadastra Nr. 7876 006 0350 pārreģistrācija no Ozolaines 

pagasta pārvaldes vārda uz Rēzeknes novada pašvaldības vārdu. 

Dzēsti zemes īpašumi Saules ielā 30A ar kadastra Nr.7876 001 2330 un Robežu ielā 13A ar 

kadastra Nr. 7876 001 2028 no Rēzeknes novada vārda, jo zemes grāmatā tika reģistrēti visi 

dzīvokļu īpašumi. 

No valsts kadastra reģistra bija dzēstas četras būves, saskaņā ar Rēzeknes būvvaldes izziņām. 

2013.gadā tika veikts kapitālremonts ceļa daļas „Dzeņi – Dzeņu kapi”, atlikušās ceļa daļas, 

remonts turpināsies nākamajā gadā. 

Divas reizes izsludinātais iepirkums par jauna autobusa iegādi izglītojamo pārvadājumu 

veikšanai, taču piedāvājumu nesaņemšanas dēļ, tas netika realizēts. 

Netika realizēta Ozolaines pagasta Bekšu ciema labiekārtošana (infrastruktūras atjaunošana). 

Iesākti darbi pie Pūpolu ūdenskrātuves tīrīšanas un gājēju celiņu ierīkošanas (piegulošās 

apkārtējās vides labiekārtošanas pasākumu ietvaros) Bekšu ciemā, kuri, saskaņā ar 2013.gada 

12.augusta Līgumu  Nr.3-21/4 un Vienošanu Nr.1 pie Līguma Nr.3-21/4  turpināsies līdz 2014.gada 

1.jūnijam. 



Dzēsta no Valsts kases aizņēmuma pamatsumma 72660,80 EUR apmērā. Ir noslēgtas 

vienošanas ar parādniekiem par parāda dzēšanu un nodotas izpildlietas tiesu izpildītājam. 

2013.gadā parādsaistības par komunālajiem pakalpojumiem samazinājušas par 38 %.  

2013.gada nogalē tika izveidoti Ozolaines pagasta sociālie tīkli draugiem.lv/ozolaine; 

facebook.com/ozolainespagasts; twitter.com/ozolaine  ar mērķi ļaut pagasta iedzīvotājiem, viesiem, 

kaimiņpagastiem, tūristiem u.c. interesentiem ērtā, modernizētā un daudziem pieejamā draudzīgā 

vidē uzzināt vairāk par Ozolaines pagastu, uzdot jautājumus, iesaistītes diskusijās, izteikt 

priekšlikumus.  Ar sociālo tīklu palīdzību Pārvaldei ērtāk un operatīvāk informēt par aktualitātēm un 

jaunumiem, publicēt fotogrāfijas un relīzes par gaidāmajiem un notikušajiem pasākumiem. 

2013.gadā nogalē tika ieplānota Pārvaldes mājas lapas www.ozolaine.lv atjaunošana un 

modernizēšana, padarot informācijas papildināšanu tajā vienkāršāku un ērtāku, kā arī mājas lapas 

apmeklētājiem pārskatāmā un atvieglotā veida pasniegt nepieciešamas ziņas. 

 

3. Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem 

 

Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā notikušas ar 2013.gada 29.novembra Rēzeknes novada 

domes pieņemto lēmumu Nr.6-2/110 ar kuru tika iecelts jauns Pārvaldes vadītājs.  

 

4. Paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

 

Pārvaldes darbību nākotnē būtiski var ietekmēt iedzīvotāju skaita samazināšanās, iedzīvotāju 

nodarbinātība un pašvaldībā ienākošo nodokļu straujš samazinājums. 

Samērojot finansiālo iespēju ar vajadzībām sastādot 2013.gadam budžeta tāmi izriet sekojoši 

izdevumu prioritārie virzieni: 

 Veikt kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu, bet dabā esošu būvju 

reģistrēšanu uz pašvaldības deklarācijas pamata; 

 Jauna autobusa iegāde izglītojamo pārvadājumu veikšanai; 

 Ozolaines pagasta Bekšu ciema labiekārtošana (infrastruktūras atjaunošana); 

 PII „Jāņtārpiņš” siltināšana; 

 Ierakstīt zemesgrāmatā 5 (piecus) pašvaldības ceļus, kas robežojas ar gāzes 

vadu: 7876 002 0287; 7876 002 0290; 7876 002 0303; 7876 005 0122; 7876 

005 0123. 

 Pūpolu ūdenskrātuves tīrīšana un piegulošās apkārtējās vides sakārtošana; 

 Ceļa „Pleikšņi – Dzirkstele” kapitālais remonts; 

 Piedzīt nedrošo debitoru parādus par komunālajiem pakalpojumiem (kopējā 

parādu summa sastāda EUR 5227.20. Tiek gatavotas lietas iesniegšanai tiesā uz 

14 (četrpadsmit) parādniekiem; 

 Salīdzinot algu fondu 2013.gadam ar 2012.gadu, tas ir samazinājies par EUR 

59.76; 

 Nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu no Valsts kases PII 

„JĀŅTĀRPIŅŠ” ēkas siltināšanas projekta līdzfinansēšanai. 

 

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde 

saskaras 

Netika apmierinātas SIA „Komunāls R” parāda saistības LVL 4437,40 apmērā, jo 2009.gadā 

SIA „Komunāls R” tika atzīta par maksātnespējīgu. 
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6. Pētniecības darbi 

 

Pētniecības darbi 2013.gadā netika veikti.  

 

7. Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika, ja tas ir būtiski, lai 

novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības 

politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram 

piemēro riska ierobežošanas uzskaiti 

 

Pārvaldei nav tādu finanšu instrumentu un finanšu risku, kuriem būtu jāpiemēro riska 

ierobežošanas uzskaiti. 

 

     
 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
     

Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs  Edgars Blinovs 

     

          


