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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

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

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

          

    ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2018.gada 25.janvārī                                                                                                               Nr.3 

 

Sēde sasaukta plkst.11.00 

Sēde atklāta plkst.11.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

– Rēzeknes novada domes deputāti: Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Andris Koļčs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists 

Austris Seržants 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Diāna Selecka 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības iekšējais auditors Oskars Vasiļjevs 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Pāvels Melnis, Pēteris Stanka – pamatdarbā 

                                                        Anita Ludborža – pārejoša darbnespēja 

                                                                            

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.13 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” izdošanu  

2. Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu  
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4. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu 

un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu  

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

mēnešalgu saraksta apstiprināšanu  

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes 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” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes darba 

kārtību (1. - 7.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.13 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” izdošanu 
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters) 

 

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

arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.13 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” (saistošie noteikumi, pielikumi saistošajiem 

noteikumiem un paskaidrojuma raksts ir pievienoti). 

 

2. § 

Par atlīdzību domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības 

izpilddirektoram, domes deputātiem un komisiju locekļiem 
(Ziņo I.Turka) 

 

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 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, 
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Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

ar 2018.gada 1.janvāri: 

1. noteikt šādu mēnešalgu: 

1.1. domes priekšsēdētājam – 2507,00 euro mēnesī; 

1.2. domes priekšsēdētāja vietniekam – 2019,00 euro mēnesī; 

1.3. pašvaldības izpilddirektoram – 1903,00 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 – 15,67 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 – 10,97 euro. 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu sarakstu (pievienots pielikums – Rēzeknes novada pašvaldības pagasta 

pārvalžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 25.janvāri, bet piemērojams no 2018.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 2017.gada 26.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

pagastu pārvalžu vadītāju amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 

4.§). 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un 

sekretāru amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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”, Teritoriālās pastāvīgās komitejas un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, 

locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu sarakstu (pievienots pielikums – Rēzeknes 

novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu 

un mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 25.janvāri, bet piemērojams no 2018.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 2017.gada 26.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu un 

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

 

5. § 

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 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu sarakstu 

(pievienots pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un 

mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 25.janvāri, bet piemērojams no 2018.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 

2017.gada 26.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu 

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

 

6. § 

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 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 25.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu sarakstu (pievienots pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības sociālās 

aprūpes iestāžu vadītāju amatu un mēnešalgu saraksts). 

2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 25.janvāri, bet piemērojams no 2018.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 

2017.gada 26.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālās aprūpes 

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

 

7. § 

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 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 25.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu sarakstu 

(pievienots pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu 

un mēnešalgu saraksts). 

2. Noteikt aprūpētājiem mēnešalgas apmēru – 430,00 euro . 

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

minimālajai stundas tarifa likmei. 

4. Šis lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 25.janvāri, bet piemērojams no 2018.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 

2017.gada 26.janvāra lēmumu „Par Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu saraksta” 

(protokols Nr.3, 9.§). 

 

Sēde slēgta 11:15 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.13 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” ar pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.13 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” paskaidrojuma raksts uz 3 lapām 

3. Pielikums “Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu saraksts” uz 1 lapas 

4. Pielikums “Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, 

locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu saraksts” uz 1 lapas 

5. Pielikums “Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts” 

uz 2 lapām 

6. Pielikums “Rēzeknes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu vadītāju amatu un 

mēnešalgu saraksts” uz 1 lapas 



6 

 

7. Pielikums “Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un 

mēnešalgu saraksts” uz 1 lapas 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2018.gada 25.janvārī 
 

 
 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2018.gada 25.janvārī 

 


