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Ozolaines pagasta pārvaldes ziņojums  

par 2018.gada izpildi 
 

1. IESTĀDES STRUKTŪRVIENĪBAS, KONSOLIDĀCIJĀ IESAISTĪTĀS 
IESTĀDES UN PADOTĪBĀ ESOŠĀS IESĀDES 

 
1.1. Šis dokuments satur informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta 

pārvaldes 2018.gada budžeta izpildi, 2019.gada budžeta prognozi, tā ieņēmumu un 
izdevumu daļu, iedzīvotāju skaitu, darbinieku skaitu, uzturēšanas izdevumiem un 
kapitālajiem ieguldījumiem, kas balstīti uz spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Rēzeknes novada Attīstības programmu. 

1.2. Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde (turpmāk - 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.1  

1.3. Pārvaldes darbu nodrošina struktūrvienības, atsevišķi darbinieki, komisijas, pagasta 
pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu vadītāji un darbinieki. 

1.4. Pārvaldes pakļautībā atrodas:  
1.4.1. Ozolaines bibliotēka. 
1.4.2. Feldšeru-vecmāšu punkts. 
1.4.3. Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola. 
1.4.4. Komunālā saimniecība. 
1.4.5. Pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”. 
1.4.6. Ozolaines Tautas nams. 

1.5. Tehnisko nodrošinājumu Pārvalde veic sekojošām iestādēm:  
1.5.1. Maltas vidusskolas struktūrvienībai Liepu pamatskolai.  
1.5.2. Ozolaines bāriņtiesai (apkalpo Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, Kantinieku un 

Audriņu pagastu teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus).  
1.5.3. Ozolaines Pirmsskolas izglītības iestādei „Jāņtārpiņš”. 
1.5.4. Sociālajam dienestam Ozolaines pagastā.  
1.5.5. Pārējai citūr neklasificētajai ekonomiskajai darbībai. 

1.6. Darbinieku skaits iestādē 2018.gada sākumā- 46. 
1.7. Darbinieku skaits iestādē 2018.gada beigās- 43. 
                                                           
1 Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra sēdē (protokols Nr.25, 3.§) 
 
 

mailto:maltasapvieniba@rezeknesnovads.lvv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. GALVENIE NOTIKUMI, KAS IETEKMĒJUŠI IESTĀDES DARBĪBU 

PĀRSKATA GADĀ 
 

2.1.  Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā esošajiem datiem, salīdzinot 2018.gada sākumu ar 
2018.gada beigām iedzīvotāju skaits ir strauji samazinājies, tas ir par 3,6% mazāks nekā 
gadu iepriekš. Kā viens no svarīgākiem faktoriem, kas  ietekmē Iedzīvotāju skaitu 
samazinājumu pagastā, var minēt zemo darba piedāvājumu, kad daudzi iedzīvotāji dodas 
darba meklējumos uz lielākām Latvijas pilsētām vai arī ārvalstīm. Vairāk aizbrauc nekā 
atbrauc, vairāk nomirst nekā piedzimst.  

2.2.  Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018.- 1959. 
2.3.  Iedzīvotāju skaits pagastā uz 28.12.2018.- 1841. 
2.4.  Dzimstības līmenis pagastā ir samazinājies, jo 2018.gadā piedzima tikai četri bērni: 2 zēni 

un 2 meitenes. 
2.5. Iestādes pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 2018.gadā - 710484 EUR. 
2.6. Iestādes pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi 2018.gadā - 715029 EUR. 
2.7. Iestādes speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2018.gadā – 72633 EUR. 
2.8. Iestādes pamatbudžeta faktiskie ieņēmumi 2018.gadā – 70520 EUR. 
2.9.  2018.gadā lielākie izpildītie darbi: 
 

2018.gadā izpildītie darbi 

Nr. 
p.k. 

Darba nosaukums Izpilde Komentārs 

1.  Vasaras laikā NVA projekta ietvaros, Ozolaines 
struktūrvienībās nodarbināt 8 skolēnus. Darba 
devēja obligātās sociālās iemaksas, skolēnu un 
darbu vadītāju algas. 

Ir izpildīts Vasaras laikā NVA 
projekts veiksmīgi 
realizēts iesaistot 
skolniekus Ozolaines 
TN, PII “Jāņtārpiņš” 
un Liepu 
pamatskolas darbos.  

2.  Tehniskā projekta izstrādes pabeigšana ceļa 
“Ozolaines TN - Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”” 
rekonstrukcijai 170m garumā.2 Ar mērķi uzlabot 
komfortablu piebraukšanu pie bērnudārza. 
 

Ir izpildīts Pēc 04.12.2017. 
Vienošanās Nr.1 par 
grozījumiem pie 
23.02.2017. līguma 
Nr.6.7./22 “Par ceļa 
(posmā no Rēzeknes 
novada Ozolaines 
pagasta tautas nama 
līdz Ozolaines PII 
“Jāņtārpiņš” – 180 m 
garumā) ciems Bekši, 
Ozolaines pagasts 
Rēzeknes novads, 
rekonstrukcijas 
tehniskā projekta 
sagatavošanu, 
paredzot asfalta 
segumu nomaiņu uz 
jauno” darbi ir 

                                                           
2Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, 3.2. Stratēģiskie mērķi. SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide. 
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf, 9.lpp., un  
Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, 2.3.Vidēja termiņa prioritātes, rīcības 
virzieni un uzdevumi, U.1.1.1.uzdevums: Nodrošināt kvalitatīvu ceļu un tiltu, satiksmes pārvadu infrastruktūru, U.1.1.2.Uzlabot 
satiksmes drošību, 11.lpp. 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf
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izpildīti pilnā apjomā. 

3.  Ceļu greiderēšana.3 Pagasta grunts ceļu 
periodiska greiderēšana nepieciešama, lai 
uzlabotu to ekspluatēšanas un braukšanas 
apstākļus. 

Ir izpildīts 27.03.2018. Līgums 
Nr.6.7./27 ar  VAS 
"Latvijas autoceļu 
uzturētājs" Rēzeknes 
ceļu rajons “Par ceļu 
uzturēšanu”. 

4.  Nobidinājumam “LEARN” (Lauku ekonomikas 
attīstībai Rēzeknes novadā) biedra naudas 
iemaksa.4  

Ir izpildīts LEARN fonda 
izveidei, lai veicinātu 
uzņēmējdarbības 
attīstību un 
iedzīvotāju aktivitāti 
Rēzeknes novadā. 

5.  Elektrolīnijas ierīkošana Bekšu ciemā.5  Ir izpildīts 05.07.2017 Līgums 
Nr.6.7./91. “Par ārēja 
apgaismojuma 
pārbūvi Bekšu ciemā” 
ar SIA 
“Energobaltica” 
izpildīts par kopējo 
summu 24147,27  
Eur. Atlikušie darbi 
par summu 1358,21 
Eur projekta 
realizācijas laika ir 
neaktuālie. 

6.  Bekšu ciemata teritorijas labiekārtošanas projekta 
izpilde.6  

Izpildīts daļēji Bekšu ciemata 
teritorijas 
labiekārtošanas 
projekts turpināsies 
arī 2019.g.  

7.  Skolēnu pārvadājumi uz/no Liepu pamatskolas.7 Ir izpildīts Saskaņā ar 
02.01.2018. 
Iepirkuma līguma Nr. 
6.3/1 skolēnu 
pārvadājumus veica 
SIA ”Rēzeknes 

                                                           
3  Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, 3.2. Stratēģiskie mērķi. SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide. 
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf, 9.lpp., un  
Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, 2.3.Vidēja termiņa prioritātes, rīcības 
virzieni un uzdevumi, U.1.1.1.uzdevums: Nodrošināt kvalitatīvu ceļu un tiltu, satiksmes pārvadu infrastruktūru, U.1.1.2.Uzlabot 
satiksmes drošību, 11.lpp. 
4 Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, 3.2. Stratēģiskie mērķi. SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide. 
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf,  9.lpp., un  
Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, 3.RĪCĪBAS PLĀNS, U.3.4.1.Popularizēt 
novada uzņēmējdarbības nozares un uzņēmumus, 42.lpp. 
5 Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, 3.RĪCĪBAS PLĀNS, RV 1.2. Sakaru 
infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā. U1.2.2. Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi 
patērētājiem, 23.lpp. 
6 Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, 3.2. Stratēģiskie mērķi. SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide. 
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf, 9.lpp., un  
Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, 2.3.Vidēja termiņa prioritātes, rīcības 
virzieni un uzdevumi, U.1.1.1.uzdevums: Nodrošināt kvalitatīvu ceļu un tiltu, satiksmes pārvadu infrastruktūru, U.1.1.2.Uzlabot 
satiksmes drošību, 11.lpp. 
7  Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, VP1: Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība. RV 1.1. Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība. U1.1.5. Nodrošināt 
sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pieejamību, 22.lpp. 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf


90000014584_ZINO_070319_00_Vadības_ziņojums 

 

4 
 

satiksme”. 

8.  Dzirksteles ielas (posmā no Centrālās ielas līdz 
Griškānu pagasta robežai – 1,4 km garumā) 
Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, 
pārbūves apmaksa.8  
 

Ir izpildīts Saskaņā ar 
04.01.2016. 
Iepirkuma līguma 
Nr.6.3/1 “Par 
Dzirksteles ielas  
pārbūvi”, būvdarbus 
veica SIA “Ceļi un 
Tilti”. 

9.  Centrālā ceļa Pleikšņos Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, divu posmu pārbūves tehniskā 
projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana  

Ir izpildīts 15.05.2018 līgums 
Nr.6.3./9 “Par 
Centrālā ceļa 
Pleikšņos Ozolaines 
pagasts, Rēzeknes 
novads,  
divu posmu pārbūves 
tehniskā projekta 
izstrādi un  
autoruzraudzības 
veikšanu” ar SIA 
“Ceturtais stils”. 
Tehniskais projekts 
izstrādāts. Netika 
veikta 
autoruzraudzība  

 
 

2.10. 2018.gadā Ozolaines pagastā realizētie projekti 
 

Nr. 
p.k. 

Projekta nosaukums Programma Projekta 
bužets 

Eur 

Rēzeknes 
novada IAS 
prioritātes 

1. “Vides un dabas vērtību 
apzināšana, saglabāšana un 
aizsardzība Ozolaines 
pagastā” 

RNP 
Vides aizsardzības 

fonds 

28650,95 VP 4 Dabas 
resursu un 

kultūrmantojuma 
saglabāšana un 

attīstība 

2. „Gaismu aparatūras iegāde 
Ozolaines pagasta tautas 
nama vajadzībām” 

LEADER 6698,90  

3. “Folkloras skola 2” VKKF 700,00 VP 3 Radoša 
zināšanu un 

prasmju attīstība 
VP 4 Dabas 
resursu un 

kultūrmantojuma 
saglabāšana un 

attīstība 
 

                                                           
8 Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, 3.2. Stratēģiskie mērķi. SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide. 
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf, 9.lpp., un  
Rēzeknes novada attīstības programma 2012.–2018.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA, II SĒJUMS, 2.3.Vidēja termiņa prioritātes, rīcības 
virzieni un uzdevumi, U.1.1.1.uzdevums: Nodrošināt kvalitatīvu ceļu un tiltu, satiksmes pārvadu infrastruktūru, U.1.1.2.Uzlabot 
satiksmes drošību, 11.lpp. 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/strategija.pdf
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4. “Ozolzeme – ar sirdi 
Rēzeknes novadā” 

RNP Izglītības 
pārvalde 

705,00 VP 3 Radoša 
zināšanu un 

prasmju attīstība 

5. “35 jāņtārpiņi” RNP Izglītības 
pārvalde 

345,00 VP 3 Radoša 
zināšanu un 

prasmju attīstība 

6. Jaunatnes inventāra iegādes 
projekts “Inter- Aktīvs” 

RNP Izglītības 
pārvalde 

652,00 VP 3 Radoša 
zināšanu un 

prasmju attīstība 

 
 
2.11.  Ozolaines pagasta pārvalde cenšas maksimāli apgūt dažādu fondu projektu konkursos 

pieejamo finansējumu, lai Ozolaines pagastā maksimāli attīstītu un pilnveidotu kultūras 

dzīvi, apkārtējo vidi, jauniešiem pieejamos resursus, u.c. sfēras.  

2.12.  Sadarbībā 2018.gadā ar biedrībām īstenoti projekti un aktivitātes projektu ietvaros: 
2.12.1. “Tautas tērpu iegāde Rēzeknes novada Ozolaines pagasta folkloras kopai “Zeiļa”” 

(LEADER); 
2.12.2. “Volejbola turnīrs “Bekšu bumba 2018”” (RNP Izglītības pārvalde); 
2.12.3. Vingrošanas aprīkojuma iegāde biedrībai “Jauniešu laiks” (RNP Izglītības 

pārvalde); 
2.12.3. Apmācību projekts „Otrreizēji izmantojamu materiālu izmantošana jaunu lietu 

radīšanai” (LEADER). 
2.14. 2018.gada laikā izdarīti daudzi citi ikdienas saimnieciskie darbi, kuri liekas ir 

nepamanāmi, taču, bez tiem pagasts nevar darboties un attīstīties. Vairākie izpiltītie 

darbi paveikti pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkojumiem un saņemtajiem 

iesniegumiem no fiziskām un juridiskā personām. 

2.15. Iesniegtie, bet atbalstu nesaņēmušie projekti: 
2.15.1. Jaunatnes iniciatīvu projekts “OZOQueen & Co” (RN Izglītības pārvalde, iemesls: 

nepietiekams finansējums); 
2.15.2. “100 krūņi nūvodam” (Latgales kultūras programma, iemesls: nepietiekams 

finansējums); 
2.15.3. “Runču kapličas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un saglabātības 

vērtējuma izpēte”, (VKKF; iemesls: nepieciešams konkrēta darba izpildītāja cenas 
piedāvājums). 

 

2.16. Ozolaines pagasta pārvaldes Iepirkumu plāna 2018.gadam izpilde 
 
Nr. 

p. k. 
Iepirkuma  
priekšmets 

Paredzamā 
līgumcena         

(bez PVN) 
EUR 

Iepirkuma 
procedūras 

veids 

Paredzamā 
 līgumcena  

(ar PVN) 
EUR 

Līguma 
 darbības 

 termiņš 

Izdevumu 
klasifikācija 

 atbilstoši  
funkcionālajām 

kategorijām 

1. Centrālā ceļa 
Pleikšņos 

Ozolaines 

pagasts, 
Rēzeknes 

novads, divu 
posmu 

pārbūves 
tehniskā 

projekta 

izstrāde un 
autoruzraudzīb

10887,00 9.panta 
kārtībā 

13173,27 01.05.2018-
31.10.2018. 
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as veikšana 

2. Pārtikas 
produktu 

piegāde  
Maltas 

vidusskolas 

struktūrvienība
s  

Liepu 
pamatskolas 

un pirmsskolas 

izglītības 
iestādes 

“Jāņtārpiņš” 
vajadzībām 

2019.gadā 

20017,58 9.panta 
kārtībā 

24221,27 
 

01.01.2019-
31.12.2019. 

09.100; 
09.219 

3. Degvielas 
piegāde 

Rēzeknes 
novada 

pašvaldības 

Ozolaines 
pagasta 

pārvaldes 
vajadzībām 

2019.gadam. 

21272,80 9.panta 
kārtībā 

25740,09 
 

01.12.2018-
31.12.2019. 

01.110; 06.600; 
08.230;08.290; 

09.100; 09.219; 
09.600;10.400; 

10.910; 04.510 

4. Autobusa 
pakalpojumi 

Ozolaines 
pagasta 

skolēnu 

pārvadāšanai 
2019.gadam 

12168,00 9.panta 
kārtībā 

14723,28 
 

01.01.2019-
31.12.2019. 

09.600 

 
 
2.17. 2018.gadā tika noslēgti 18 zemes nomas līgumi. Kadastrāli uzmērīti un Zemesgrāmatā 

ierakstītas 3 kapsētas  
2.18. Nodoti atsavināšanai nekustamie īpašumi 2018.gadā: 

2.18.1. Nekustamais īpašums “Timšāni” ar kadastra numuru 78760040067, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760040067 – 5,14 ha 
platībā. (Par 2018.gadu saņemta pilna samaksa 9972,02 Eur). 

2.18.2. Nekustamais īpašums “Uzvara R 120” ar kadastra numuru 78760011145, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760011145 – 0,0388 ha 
platībā. (Par 2018.gadu saņemta pilna samaksa 1133,42 Eur). 

2.18.3. Nekustamais īpašums “Daina 16” ar kadastra numuru 78760011326, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760011326 – 0,0419 ha 
platībā. (Par 2018.gadu saņemta pilna samaksa 681,62 Eur). 

2.18.4. Nekustamais īpašums “Rītausma 132” ar kadastra numuru 78760010533, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760010533 – 0,04 ha 
platībā. (Par 2018.gadu saņemta pilna samaksa 594,02 Eur). 

2.18.5. Nekustamais īpašums “Zvaigzne 46” ar kadastra numuru 78760010764, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760010764 – 0,0393 ha 
platībā. (Par 2018.gadu saņemta pilna samaksa 581,62 Eur). 

2.19. Ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2018.gadā: 
2.19.1. Nekustamais īpašums “Timšāni” ar kadastra numuru 78760040067, kura 

sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760040067 – 5,14 ha 
platībā. 
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2.19.2. Nekustamais īpašums “Uzvara R 120” ar kadastra numuru 78760011145, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760011145 – 0,0388 ha 
platībā.  

2.19.3. Nekustamais īpašums “Daina 16” ar kadastra numuru 78760011326, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760011326 – 0,0419 ha 
platībā.  

2.19.4. Nekustamais īpašums “Rītausma 132” ar kadastra numuru 78760010533, kura 
sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760010533 – 0,04 ha 
platībā.  

2.19.5. Nekustamais īpašums “Zvaigzne 5” ar kadastra numuru 78760010728 – 0,0444 
ha platībā. 

2.19.6. Nekustamais īpašums “Jaunkārkliņi” ar kadastra numuru 78760012535 – 0,46 
ha platībā. 

2.19.7. Nekustamais īpašums “Cerība 99” ar kadastra numuru 78760011279 – 0,0454 
ha platībā). 

2.20. Kadastrāli uzmērītas 2018.gadā: 
2.20.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760030237 (Balbišu kapi). 
2.20.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760060235 (Deimaņu kapi). 
2.20.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760030236 (Skuju kapi). 

2.21. Kadastrāli uzmērītas dabā, bet plāni nav izgatavoti 2018.gadā: 
2.21.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760060237 (Jeroščenku kapi). 
2.21.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760030234 (Kivku kapi). 
2.21.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760060236 (Križevniku kapi). 
2.21.4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760050102 (Laizānu kapi). 
2.21.5. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78760020207 (Losu kapi). 

2.22.Sadarbība ar biedrībām, nodibinājumiem: 
2.22.1. Biedrība «Jauniešu laiks» (reģ. Nr.40008195617). 

2.22.2. Biedrība Asociācija «Lauku sievietes» (reģ. Nr.40008062653). 

2.22.3. Biedrība "LOBS LOBAM« (reģ. nr. 40008251670) 

2.22.4. Biedrība «ESTO» (reģ. Nr.5000815484). 

2.22.5. Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” 

(reģ.Nr.40008175305). 

2.22.6. Biedrība «Par stipru ģimeni» (reģ. Nr.40008179148). 

2.22.7. Biedrība "Latgales multimediju darbnīca" (reģ. Nr. 5000816510). 

 
2. BŪTISKAS PĀRMAIŅAS IESTĀDES DARBĪBĀ UN TO IETEKME UZ FINANŠU 

REZULTĀTIEM 
2.1. Būtisko pārmaiņu nav. 

 
3. PAREDZAMOS NOTIKUMUS, KAS VARĒTU BŪTISKI IETEKMĒT IESTĀDES 

DARBĪBU NĀKOTNĒ 
 

3.1. Ozolaines pagasta pārvalde ir saņēmusi 2018.gadā sagatavotus tehniskus projektus, 
kuru īstenošanai būtu nepieciešams no Valsts kases ņemt aizņēmumu, vai līdzekļus 
meklēt caur projektiem, sekojošo pagasta ceļu pārbūves darbu izpildei:  
3.1.1. No Ozolaines Tautas nama līdz Ozolaines PII “Jāņtārpiņš” 180 m garas ielas 

pārbūve; 
3.1.2. Centrālās ielas Pleikšņos pārbūve 1,4 km garumā. 

3.2. 2018.gadā NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros vasaras 
brīvlaikā bija iesaistīt 8 Ozolaines pagasta jaunieši.  

3.3. Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē uz 31.10.2018. ir reģistrēti 125 
bezdarbnieki, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novads Ozolaines pagasts. 
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3.4. Daudziem pagasta iedzīvotājiem, pārsvarā Pleikšņos, Ozolaines pagastā  nav noslēgti 
līgumi ar SIA “ALAAS” par sadzīves atkritumu izvešanu, līdz ar to, atkritumi regulāri tiek 
izmesti Ozolaines pagasta teritorijā.  

3.5. ES Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadiem ietvaros projektā 
Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā iesākta  ceļa Nr.7619 
“A13-Laizāni-Groverišķi-Pauliņi” 0,00 – 2,1 km rekonstrukcija Ozolaines pagastā.  

3.6. Sliktie laika apstākļi, liela automašīnu, mežvedāju un lauksaimniecības tehnikas kustība, 
strauji pasliktināja pagasta grants ceļus. 

3.7. Strauja iedzīvotāju skaita samazināšana Ozolaines pagastā. 
3.8. 2018.gadā tika noslēgts 41 līgums par kapavietas nomu Ozolaines pagasta kapsētās. 
3.9. Pārvaldei nav finansiālo saistību, tādējādi pagaidām būtisku risku nepastāv. 

 
 

4. INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM RISKIEM UN NESKAIDRIEM APSTĀKĻIEM, AR 

KURIEM IESTĀDE SASKARAS 

 

4.1 Strauji pasliktinās pagasta ceļi, līdz ar to iespējamība operatīvi rīkoties un mainīt 
prioritātes uz ceļui labošanu. 

 

5. PĒTNIECĪBAS DARBI 

5.1. 2018.gadā netika veikti pētniecības darbi. 

 

6. 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 

 

6.1. Pārvaldei nav tādu finanšu instrumentu un finanšu risku, kuriem būtu jāpiemēro riska 
ierobežošanas uzskaiti. 

 

 

Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs               /*paraksts/                       Edgars Blinovs     

 

 

 

  

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


