2013.gada februāris Nr. 1 (31)

Dambretes turnīrs Feimaņos
Šī gada 3. februārī jauniešu iniciatīvu centrā
„Kastanis” pirmo reizi norisinājās Feimaņu pagasta iedzīvotāju dambretes turnīrs JIC “Kastanis”
telpās.
Uz turnīru ieradās 23 cilvēki, kas bija negaidīti
daudz. Visi dalībnieki dalījās 3 grupās – bērni, jaunieši un pieaugušie. Bērnu,
protams, bija visvairāk –
11, kuru vidū bija arī 4
bērni no Maltas. Bērnu
konkurencē 1.vietu un

Spēlētgribētāji

kausu ieguva Emīls Verčinskis, 2.vietu Maija Livdāne,
bet 3.vietu Annemarija Rivča.
Jauniešu starpā stiprākais bija Aleksandrs Mihailovs. Dažus punktus mazāk
ieguva Sergejs Gorins, bet Stiprākie bērnu grupā
trešā medaļa nonāca Aivara
Zusāna īpašumā.

Pieaugušo spēlētāju bija vismazāk – 4, bet
tas nesamazināja intrigu.
Pārliecinošu uzvaru guva
dambretes veterāns Donats
Kondrovs. Sudraba medaļa
tika Jurijam Sobinovam,
bet bronzu ieguva Irēna
Klīdzēja. Kopumā pasākums bija izdevies, jo pat
Pieaugušo grupas pārstāvji

tie, kas netika pie medaļām, devās mājās uz pozitīvas nots, jo galvenais jau
ir spēles prieks un azarts.
Paldies visiem par
atsaucību un piedalīšanos.
Gaidīšu arī citos jauniešu
iniciatīvu
centra
“Kastanis” rīkotajos pasākumos, aktivitātēs!
Gandarītie jaunieši
Jaunatnes lietu speciālists K.Taranda

Demogrāfijas apkopojums
par 2012.gadu

Rēzeknes novada Sociālā dienesta speciālisti
apmeklēs pagastus

Rēzeknes novada pašvaldības Dzimtsarakstu
nodaļā par 2012.gadu sastādīti 173 dzimšanas reģistri (2011.g.- 164), 60 laulības reģistri (2011.g. 59) un 424 miršanas reģistri (2011.g. - 403).
Savukārt Feimaņu pagasta demogrāfijas dati par
2012.gadu ir šādi:
 dzimuši 7 bērniņi—3 meitenes un 4 zēni.
 miruši 15 pagasta iedzīvotāji: Aleksandrs Kancāns,
Mihails Nemņasevs, Antoņina Ulass, Gunārs Cibuļskis, Aļbina Belka, Pāvels Tihomirovs, Jeremejs Kuzmins, Antons Ļubka, Marija Ņikitina, Ļubova Belova, Ivans Nemņasevs, Filips Nazarovs, Fjodors Kuprijanovs, Stanislavs Šlivka, Anfisa Tuča.
 noslēgtas 2 laulības.

Lai iepazītos ar sociālo darbu pagastā, uzklausītu
iedzīvotāju jautājumus, kā arī informētu par jaunumiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā, Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, galvenā speciāliste darbam ar bērniem
un ģimenēm Zita Bautre, kā arī sociālie darbinieki no
februāra līdz maijam dosies uz Rēzeknes novada pagastu pārvaldēm. „Tikšanās laikā iedzīvotājiem būs
iespēja uzzināt jaunumus, kā arī uzdot sev sasāpējušos
jautājumus, nemērojot ceļu uz Rēzekni,” par braucienu
nepieciešamību stāsta Silvija Strankale.
Tikšanās ar minētajiem speciālistiem Feimaņu
pagastā notiks 2013.gada 26.februārī. Par precīzu
laiku tuvāk
interesēties pie sociālā darbinieka
M.Tarandas.
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Feimaņu pagasta pārvaldes plānotais budžets 2013.gadam
Rēzeknes novada
pašvaldības Feimaņu
pagasta
pārvaldes
pamatbudžets 2013.gadam apstiprināts 632033 Ls apmērā.
Naudas līdzekļu atlikums uz
2013.gada sākumu ir 97407 Ls, no
tiem 91498 Ls – ES piešķirtais
avanss
projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta
Feimaņu
ciemā”
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/130 īstenošanai.
2013.gadā tiek plānots Valsts
kases aizņēmums 120000 Ls
ūdenssaimniecības projekta realizēšanai. Projekta ietvaros tiks saņemts ES līdzfinansējums 182000

Ls jeb 29 % no kopējā pārvaldes
budžeta.

 pašvaldības teritoriju un mājokļu

apsaimniekošana 30670 Ls (5%);
 projekts „Ūdenssaimniecības at-

Pašvaldību budžetu transferti
sastāda 209661 Ls (33%), no tiem
20000 Ls ESF projekta “Algotie
pagaidi sabiedriskie darbi pašvaldībās”, Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/
NVA/001, īstenošanai, ikmēneša
bezdarbnieku atlīdzībai un veselības pārbaudēm.
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi tiek plānoti 22965
Ls (4%) apmērā.
2013.gada pagasta pārvaldes
pamatbudžeta izdevumi sastāda
632033 Ls:
 izglītība 88100 Ls (14%);
 vispārējie valdības dienesti 33402
Ls (5%);

tīstība Rēzeknes novada Feimaņu
pagasta Feimaņu ciemā” 392619
Ls (62%);
 veselība 9569 Ls (2%);
 atpūta, kultūra, reliģija 47354 Ls
(7%);
 ekonomiskā darbība, tai skaitā
projekts “Algotie pagaidi sabiedriskie darbi pašvaldībās” 30319
Ls (5%).
Pārvaldes specbudžets apstiprināts 9905 Ls apmērā. Naudas
līdzekļu atlikums uz 2013.gada
sākumu sastāda 3679 Ls, mērķdotācija autoceļu uzturēšanai plānota
6216 Ls.

Tika atbalstīts un realizēts biedrības “Bučas” projekts
2012.gada Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē tika apstiprināts biedrības „Bučas”
iesniegtais jaunatnes inventāra projektu konkursa
projekts „Feimaņu jauniešu iniciatīvu centra telpu
labiekārtošana” ar kopējo summu 500.00 Ls.
Projekta mērķis: 1) labiekārtot jauniešu iniciatīvas centra telpas ar
mazvērtīgo
sporta
inventāru un galda
spēlēm; 2) izveidot
un labiekārtot informācijas stendu; 3)
popularizēt vietējās
jaunieši iniciatīvas
pasākumus un sasniegumus; 4) nodroIegādātais inventārs
šināt brīvu informācijas pieeju visiem jauniešu centra apmeklētājiem.
Laika posmā no 2012.gada decembra līdz
2013.gada janvārim tika realizēts biedrības projekts:
* tika iegādāts mazvērtīgais inventārs - 5 šeikeri,
1 tamburīns, multispēle, novusa kauliņi, spēle
Twister, 2 vingrošanas bumbas, 2 hula-hop riņķi, universālais treniņu sols, 2 čuguna hanteles, boksa piederumu komplekts, 4 dambrešu komplekti, 1 šaha komplekts, 2 šautriņu komplekti, 3 badmentona raķetes ar
volāniņiem, 2 volejbola bumbas, 1 futbola bumba, 1
basketbola bumba;
Lapa 2

* tika izgatavota un
uzstādīta jauniešu iniciatīvu
centra
(JIC)
„Kastanis” izkārtne un
informatīvā
ziņojuma
stends.
JIC „Kastanis” telpa tika aprīkota ar mazvērtīgo sporta inventāru
un galda spēlēm, lai
JIC “Kastanis” izkārtne
jaunieši varētu nodarboties ar fiziskiem vingrinājumiem, lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, kas savukārt sekmē fizisku un garīgu attīstību, veselības nostiprināšanu, kā arī popularizē veselīgu dzīves stilu jauniešu vidū.
Iegādātais inventārs sekmē arī galda spēļu turnīru rīkošanu, lai jauniešiem būtu iespēja labi
pavadīt brīvo laiku un
demonstrēt savu meistarību šajos sporta veidos.
Informācijas stends nodrošina ērti pieejamu
Multispēle
vispārēju informāciju un
mudina jauniešus aktīvāk iesaistīties un pieņemt līdzdalību piedāvātos pasākumos, semināros.
Biedrības “Bučas” valdes locekle V.Ameļko
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Noteikti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm
2012. gada 18. decembra
„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” nosaka, ka sākot ar 2013. gadu
daudzbērnu ģimenēm piemērojams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums.
Daudzbērnu ģimenēm ar vismaz trīs bērniem vecumā līdz 18
gadiem piemērojama nekustamā
īpašuma nodokļa atlaide 50 % apmērā no nodokļa aprēķina attiecībā uz dzīvojamo objektu – māju
vai dzīvokli, kurā ir deklarēti
daudzbērnu ģimenes locekļi un
minētais objekts pieder kādam no
ģimenes locekļiem – vecākiem vai
bērniem, kā arī tiem piekritīgo
zemi. Norma tiks piemērota arī
gadījumos, ja konkrētajā daudzbērnu ģimenē bērni būs ievietoti
kā audžuģimenē vai aizbildniecībā
esoši.
Lai Rēzeknes novada pašvaldība piemērotu šo atlaidi par 2013.
gadu, nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam – daudzbērnu ģimenes loceklim, kura ģimene 2013.
gada 1. janvārī atbilst minētajiem
kritērijiem (ģimene ar vismaz trim
nepilngadīgiem bērniem un ģime-

nes locekļi deklarēti īpašumā, par
kuru piemērojams atvieglojums)
jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā daudzbērnu
ģimenei.
Rēzeknes novada pašvaldība,
saņemot personas iesniegumu,
izvērtēs informāciju par daudzbērnu ģimenes atbilstību (uz 2013.
gada 1. janvāri) nekustamā īpašuma atvieglojuma saņēmēju lokam
un pieņems lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu. Ja iesniegums
tiks iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas
datumam, pašvaldība nodokļa atvieglojumu piemēros jau veicot
nodokļa aprēķinu par 2013. gadu,
savukārt, ja šis iesniegums tiks
iesniegts vēlāk, pēc nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas
datuma, bet vēl 2013. gada laikā,
tad pašvaldība veiks aprēķinātā
nodokļa pārrēķinu par visu 2013.
gadu un nosūtīs iesniedzējam
jaunu, precizētu nodokļa maksāšanas paziņojumu.
Likuma norma paredz, ka, lai
2013. gadā saņemtu nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu

daudzbērnu
ģimenei, kopā
ar iesniegumu
ir
jāiesniedz
dokumenti, kas
apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma piemērošanu. Rēzeknes novada pašvaldība, pārbaudot
ziņas Valsts reģistros, savu iespēju
robežās, centīsies noskaidrot iesnieguma iesniedzēja tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu, bet, ja
tas nebūs izdarāms, vai arī saņemtās ziņas neliecinās par tiesībām
saņemt šo atvieglojumu, iesnieguma iesniedzējam būs jāiesniedz
dokumenti, kas apliecinātu tiesības saņemt nodokļa atvieglojumu
daudzbērnu ģimenei.
Iesniegumu var iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā: Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā 95, 3. stāvā, 36. kabinetā vai
jebkurā no Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldēm.
Tālrunis
informācijai:
64607188.
Rēzeknes novada pašvaldība

Pašvaldību vēlēšanās var balsot tikai deklarētajā dzīvesvietā
Gandrīz 30% balsstiesīgo nezina, ka
balsot pašvaldību vēlēšanās var tikai
savā deklarētajā dzīvesvietā, tāpēc
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
uzsvēra, ka vēlētājiem tam jāpievērš uzmanība, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām 1.jūnijā.
Šis apstāklis atšķir pašvaldību vēlēšanas
no Saeimas vēlēšanām, kad balsstiesīgais nav piesaistīts konkrētai pašvaldībai un vēlēšanu iecirknim. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem 18% vēlētāju nedzīvo
savā deklarētajā dzīvesvietā. Cimdars brīdināja, ka
daudzus motivētus balsstiesīgos var gaidīt vilšanās
vēlēšanu dienā, ja viņi savlaicīgi nerīkosies.
Vēlētājiem ir svarīgi atcerēties divus datumus –
3.marts un 7.maijs, tas ir, pašvaldību vēlēšanās iespējams balsot pašvaldībā, kurā ir deklarēta dzīvesvieta
līdz 3.martam, vai arī pašvaldībā, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, un sava vēlme balsot pašLapa 3

valdībā, kur pieder nekustamais īpašums, ir jāpaziņo
līdz 7.maijam.
No 23.marta vidus Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (PMLP) sāks izsūtīt katram vēlētājam uz viņa reģistrēto dzīvesvietas adresi informāciju par to,
kurā vēlēšanu iecirknī viņš varēs nobalsot.
Iecirkņi būs atvērti piecas dienas pirms vēlēšanām no pulksten septiņiem rītā līdz desmitiem vakarā,
kad varēs iepazīties ar pieteiktajiem kandidātiem. Iepriekšēja balsošana notiks trīs dienas – trešdien, ceturtdien un piektdien.
Lai nobalsotu, jābūt derīgai pasei vai ID kartei.
PMLP dati liecina, ka 42 tūkstošiem personu 1.jūnijā
nebūs derīgi personu apliecinoši dokumenti, tāpēc tie
savlaicīgi jāapmaina.
Spiedogu pasē pašvaldības vēlēšanās neliek.
Pēc preses materiāliem
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Šī gada janvāra mēnesī apaļas jubilejas apritēja:

Ne jau tikai ziemas vidū gadi mainās
Gadi mainās katru mirkli, katru dienu
Tu to redzi bērza stumbrā, dzirdi dainās.
Tu to jūti drauga sirdī.

Veronikai Kudurei—85!
Ņinai Persai—75!
Grigorijam Tarasovam—65!
Novēlam garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt, visai
dzīvei prieku rast!

Grozījumi Ģimenes tiesību regulējumā
Ar 2013.gada 1.janvāri spēkā stājušies grozījumi Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, kas attiecas arī
uz dzimtsarakstu nodaļu darbību, un jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas būtiski maina civilstāvokļa aktu reģistrācijas noformēšanu un
dzimtsarakstu nodaļu iekšējo darba kārtību.
Būtiskākie grozījumi attiecībā uz laulību reģistrāciju būtu sekojoši:
* iesniegumu un citus laulības noslēgšanai nepieciešamos dokumentus ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, kur laulība tiks slēgta – dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā. Tas nepieciešams, lai tiktu nodrošināta pilnīga informācijas aprite par noslēgtajām
laulībām. Ja personas vēlēsies noslēgt laulību nevis tajā
dzimtsarakstu iestādē, kur tās iesniedza iesniegumu par
laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē
vai baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu , izsniegs personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu
pārbaudi un valsts nodevas samaksu.
* laulību varēs noslēgt ne agrāk kā viena un ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, ja netiks konstatēti likumā noteiktie
šķēršļi (ja no iesnieguma iesniegšanas brīža pagājuši
seši mēneši un laulība nav noslēgta, tad iesniegums jāiesniedz no jauna).
* ir atcelta laulības izsludināšana, tas nozīmē, ka
dzimtsarakstu nodaļās publiski netiks izlikta informācija par laulību pieteicējiem.
* pēc personu lūguma, saskaņojot ar dzimtsarakstu
nodaļas amatpersonu, laulību varēs reģistrēt ne tikai
dzimtsarakstu nodaļas telpās un baznīcā, bet arī citā
vietā, protams, ja personas nodrošinās laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Ja notiks izbraukuma laulības reģistrācija, tad personām jārēķinās
ar to, ka laulības ceremonijas laikā tiks parakstīts tikai
protokols par laulības noslēgšanu ārpus dzimtsarakstu
iestādes telpām, bet laulības apliecība izsniegta netiks.
To varēs saņemt nākošajā darba dienā, personīgi ierodoties dzimtsarakstu nodaļā vai, iepriekš saskaņojot, pa
pastu ierakstītā vēstulē.
Jaunā likumdošana paplašina arī paternitātes atzīšanas iespējas. Paternitāti tagad var atzīt arī uz bērna
mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un
bērna bioloģiskā tēva kopīga iesnieguma pamata. Paternitātes atzīšana notiek, ja augstākminētās personas

dzimtsarakstu nodaļā ierodas personīgi un iesniedz
kopīgu iesniegumu, ja tas nav iespējams, tad iesniedzēju parakstu īstumu uz iesnieguma var apliecināt notariāli. Jaunais Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums paredz, ka paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt
viens no vecākiem, ja klātneesošās personas – bērna
tēva vai mātes paraksta īstumu apliecinājusi dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, bāriņtiesa vai konsulārā amatpersona. Iesniegumu paternitātes
atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī
pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta.
Reģistrējot jaundzimušo, bērna tautību saskaņā ar
vecāku vienošanos var neierakstīt vai ierakstīt bērna
radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu
robežās.
Ja par dzimšanas vai miršanas faktu nav paziņojušas likumā noteiktās personas –ģimenes locekļi, radinieki vai citas personas, un par šo faktu kļuvis zināms
iestādei (piem., pašvaldība, sociālais dienests, sociālās
aprūpes vai rehabilitācijas iestāde, bāriņtiesa u.c.), saskaņā ar Civilstāvokļa reģistrācijas aktu likumu, tai ir
pienākums rakstveidā paziņot dzimtsarakstu nodaļai
par attiecīgo notikumu.
Turpmāk visas Latvijas dzimtsarakstu nodaļas būs
iekļautas vienotā civilstāvokļa aktu reģistrā, kas ir
valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Tas nozīmē, ka
jebkurš Latvijas iedzīvotājs varēs iesniegt iesniegumus
un pieprasījumus, saņemt izziņas, atkārtotas apliecības,
reģistrēt laulības, dzimšanas un miršanas faktus jebkurā
Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no fakta notikuma vietas vai personas deklarētās dzīvesvietas.
Kas attiecas uz mūsu Rēzeknes novada iedzīvotājiem – tad jaunajiem vecākiem, kas nāk reģistrēt bērniņa dzimšanu, Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļā
ir iespēja arī uzreiz deklarēt jaundzimušā dzīvesvietu,
ja tā ir Rēzeknes novadā, un uzrakstīt iesniegumu vienreizējā sociālā pabalsta, ko piešķir Rēzeknes novada
pašvaldība bērna piedzimšanas gadījumā, saņemšanai.
Tāpat arī reģistrējot miršanas faktu, var saņemt
informāciju par sociālo pabalstu ārkārtas gadījumos,
kad to paredz Rēzeknes novada pašvaldības saistošie
noteikumi, attiecīgajā gadījumā ir iespēja arī uzreiz
dzimtsarakstu nodaļā uzrakstīt iesniegumu tā saņemšanai.
Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa
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