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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, 
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         ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                              Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst.11.00 

Sēde atklāta plkst.11.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Sēdi protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta 

Ladnā 

 

Sēdē piedalās 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Rita 

Žurzdina  

 Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Madara Bērtiņa 

 Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas 

vadītājs Andris Koļčs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļas budžeta 

ekonomists Austris Seržants 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Bērnu – jaunatnes sporta skolas 

direktors Aldis Ciukmacis 

 Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis 

 Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas direktore Gundega Rancāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības maltas pagasta pārvaldes projektu vadītāja Irina Orlova 

 Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Sēdē nepiedalās 

Rēzeknes novada domes deputāte Tatjana Kubecka - bērēs 
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Darba kārtībā 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.81„ Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu 

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību 

Rēzeknes novada pašvaldībā” 

3. Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem 

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

5. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu 

un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu 

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi” 

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un 

mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes ārkārtas 

sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdes darba kārtības apstiprināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28., 29., 31., 32.pantu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 26.janvāra ārkārtas sēdes 

darba kārtību (1.–9. jautājumu). 

 

Domes ārkārtas sēdē apstiprināšanai iesniegtie lēmumu projekti 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.81 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu 
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

kā arī 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 2017.gada 26.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 
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izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.81 

“Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” (saistošie noteikumi un 

paskaidrojuma raksts pievienoti). 

 

2. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 

pirmā daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3.panta 6
3
.daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs,  Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j : 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību 

Rēzeknes novada pašvaldībā”, kas apstiprināts Rēzeknes novada domes 2015.gada 

29.janvāra sēdē (protokols Nr.2, 2.§), turpmāk tekstā – Nolikums: 

1.1. Papildināt Nolikuma 2.punktu ar vārdiem “atvaļinājuma pabalsta” aiz vārda 

piemaksu; 

1.2. Aizstāt Nolikuma 13.punktā skaitli “3,009” ar vārdu un skaitli “līdz 3,009”; 

1.3. Aizstāt Nolikuma 14.punktā skaitli “2,409” ar vārdu un skaitli “līdz 2,409”; 

1.4. Aizstāt Nolikuma 18.punktā skaitli “0,782” ar vārdu un skaitli m “līdz 0,782”; 

1.5. Aizstāt Nolikuma 19.punktā skaitli “0,469” ar vārdu un skaitli “līdz 0,469”; 

1.6. Aizstāt Nolikuma 20.punktā skaitli “0,210” ar vārdu un skaitli “līdz 0,210”. 

1.7. Aizstāt Nolikuma 24.punktā vārdu “pirmajā” ar vārdu “piektajā”; 

1.8. Aizstāt Nolikuma 37.punktā skaitli un vārdu “4 (četriem)” ar skaitli un vārdu 

“9 (deviņiem)”; 

1.9. Izteikt Nolikuma 58.punktu šādā redakcijā “Speciālo internātpamatskolu 

tehniskajiem darbiniekiem, atvaļinājuma pabalsts tiek izmaksāts 25 (divdesmit 

piecu) % apmērā no mēnešalgas, neieskaitot piemaksas”. 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, 

bet piemērojami no 2017.gada 1.janvāra. 

 

3. § 

Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības 

izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem 
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 

13.punktu, 63.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5.pantu, Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 15.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

26.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 
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ar 2017.gada 1.janvāri: 

1. Noteikt šādu mēnešalgu: 

1.1. Domes priekšsēdētājam - 2312 euro mēnesī; 

1.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam - 1853 euro mēnesī; 

1.3. Pašvaldības izpilddirektoram - 1853 euro mēnesī. 

2. Par darbu domes un pastāvīgo komiteju sēdēs, komisiju, darba grupu, padomju sēdēs 

un citu deputāta pienākumu pildīšanu domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem un 

deputātiem noteikt stundas tarifa likmi – 14.96 euro. 

3. Par pienākumu pildīšanu domes komisiju, padomju (valžu), darba grupu locekļiem, 

kuri pašvaldības administrācijā netiek nodarbināti pastāvīgi, bet tiek iecelti, ievēlēti 

vai apstiprināti attiecīgo domes komisiju, padomju (valžu), darba grupu locekļu 

amatos, noteikt stundas tarifa likmi – 10.04 euro. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu 
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu sarakstu (pievienots 1.pielikums – Rēzeknes novada pašvaldības pagasta 

pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, bet piemērojams no 2017.gada 

1.janvāra. 

3. Ar šo lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada pašvaldības pagastu 

pārvalžu vadītāju amatu saraksts un mēnešalgu apmērs, kas apstiprināts ar Rēzeknes 

novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

pagastu pārvalžu vadītāju amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” (protokols 

Nr.3, 4.§). 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un 

sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 3.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2009.gada 20.augusta 

lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu” un 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 

2017.gada 26.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j : 
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1. Apstiprināt Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, 

locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu sarakstu (pievienots 1.pielikums – 

Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un 

sekretāru amatu un mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, bet piemērojams no 2017.gada 

1.janvāra. 

3. Ar šo lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada bāriņtiesu 

priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru mēnešalgu apmērs, 

kas noteikts ar Rēzeknes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par 

Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un 

sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 5.§). 

 

6. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu  

saraksta apstiprināšanu 
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 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 2017.gada 26.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu 

sarakstu (pievienots 1.pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 

amatu un mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, bet piemērojams no 2017.gada 

1.janvāra. 

3. Ar šo lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas amatu saraksts un mēnešalgu apmērs, kas apstiprināts ar Rēzeknes 

novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 6.§). 

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu sarakstu (pievienots 1.pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības sociālās 

aprūpes iestāžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts). 
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2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, bet piemērojams no 2017.gada 

1.janvāra. 

3. Ar šo lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada pašvaldības sociālās 

aprūpes iestāžu vadītāju mēnešalgu apmērs, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada 

domes 2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālās 

aprūpes iestāžu vadītāju mēnešalgu apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 7.§). 

 

8. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumā „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi” 
(Ziņo S.Strankale) 

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

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro daļu, Ministru kabineta 2003.gada 

3.jūnija noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 7.punktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 
 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta izveidi” (protokols Nr.16, 7.§) 3.punktā un izteikt 

to šādā redakcijā: 

 

3. Apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta amatu sarakstu: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums Likme 

1. Vadītājs 1 

2. Vadītāja vietnieks, sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem 

1 

3. Sociālais darbinieks  4 

4. Psihologs 1 

5. Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem  2 

6. Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem ar 

tiesībām sniegt sociālo palīdzību  

6,75 

7. Sociālais darbinieks pagasta pārvaldē 21,5 

8. Sociālās palīdzības organizators pagasta pārvaldē 0,5 

9. Aprūpētāji 10,25 

KOPĀ 48 

Šis lēmums stājās spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, bet piemērojams no 2017.gada 1.janvāra. 

 

9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 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 2017.gada 26.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 
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Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu 

sarakstu (pievienots 1.pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta 

darbinieku amatu un mēnešalgu saraksts). 

2. Noteikt aprūpētājiem mēnešalgas apmēru – 380,00 euro . 

3. Noteikt minimālo stundas tarifa likmi ģimenes asistentam, atbilstoši valstī 

noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei. 

4. Šis lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 26.janvāri, bet piemērojams no 2017.gada 

1.janvāra. 

5. Ar šo lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta darbinieku mēnešalgu apmērs, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 

2016.gada 28.janvāra lēmumu „Par Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu sarakstu” 

(protokols Nr.3, 9.§). 
 

Sēde slēgta 12:00 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 2.februārī. 

 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.81 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” ar pielikumiem, pavisam kopā uz 

30 lapām 

2. 4.§ 1.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu saraksts – uz 1 lapas 

3. 5.§ 1.Pielikums - Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, 

locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksts -  uz 1 lapas 

4. 6.§ 1.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu 

saraksts -  uz 4 lapas  

5. 7.§ 1.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju 

amatu un mēnešalgu saraksts -  uz 1 lapas 

6. 9.§ 1.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un 

mēnešalgu saraksts -  uz 1 lapas  

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2017.gada 26.janvārī 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Iveta Ladnā 

2017.gada 26.janvārī 

 

 
 

 

 


