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Maz zināt un daudz just –
Tas dzīvi raibu dara.
Daudz zināt un maz just –

Tā ir liela dzīves vara.
Bet daudz zināt un daudz just –
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.
(Jānis Poruks)

Skolotājs nav tikai profesija. Tā ir sūtība. Tieši skolotājs ir bērna sabiedrotais,
kāpjot zināšanu kalnā. Skolotājs atklāj reizrēķina un alfabēta noslēpumus, varavīksnes
krāsas un vēstures labirintus, kā arī izdzīvošanas mākslu sarežģītajā pieaugušo pasaulē.
Paldies, Skolotāji, par pacietību, neatlaidību un sirdsdegsmi!
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

LAI PRIEKS MĀCĪT UN MĀCĪTIES!
Sākoties jaunajam mācību gadam, skolas gaitas
Rēzeknes novadā uzsākuši
2660 skolēni, tostarp, 215
pirmklasnieki. Šogad izglītības iestāžu skaits Rēzeknes novadā paliek nemainīgs – 13 pamatskolas, septiņas vidusskolas, 19 pirmsskolas izglītības iestādes
un trīs internātpamatskolas. Rēzeknes novadā tiks
īstenotas 32 dažāda veida
izglītības programmas, ieskaitot profesionālās, profesionāli orientētās, speciālās un pirmsskolas izglītības programmas.
Nupat arī apstiprināts
inansējums interešu izglītībai, kas paredz pedagogiem apmaksāt aptuveni
100 stundas mēnesī dažādu pulciņu un nodarbību
vadīšanai.
Kā ierasts, pirms mācību gada sākuma novada izglītības iestāžu vadītāji tikās
ikgadējā konferencē. Tās
laikā tika skarts arī sāpīgais jautājums par pedagogu atalgojumu. Kā pastāstīja Rēzeknes
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska, sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos, šogad izteikti pietrūkst valsts inansējuma pedagogu darba algām, tāpēc nācās
ievērojami samazināt skolu administrācijas izdevumus un koriģēt mācību plānus. Šogad
„glābšanas riņķi” sniegs pašvaldība, sedzot 12 likmju izmaksas par pedagogu darbu
pagarinātās dienas grupās, par kopējo summu 50 000 latu, tomēr, ja turpmāk valstiski
nekas nemainīsies, nākamo mācību gadu L.Žukovska redz drūmās krāsās: „Bērnu skaits
Rēzeknes novadā turpina samazināties un diemžēl nekas neliecina, ka nākamgad skolēnu
skaits varētu pieaugt. Ja IZM nemainīs attieksmi pozitīvā virzienā pret pašvaldībām ar
tādu skolu tīklu, kāds ir Rēzeknes novadā, tad mums jārēķinās ar vienu no diviem
risinājumiem: ļoti lielu novada budžeta līdzekļu novirzīšanu pedagogu darba samaksai
vai vairāku izglītības iestāžu slēgšanu.”

Runājot par mācību līdzekļu iegādi, L. Žukovska
teic, ka tiekot ievērotas visas
Izglītības likuma normas:
„Kā jūlijā veiktajos grozījumos norādīts – darba
burtnīcas jāsagādā valstij,
pašvaldība nodrošina nepieciešamos izdales materiālus, uzskates līdzekļus
un papildliteratūru, savukārt vecākiem jāpērk individuālie mācību piederumi –
apģērbs un apavi, kancelejas un higiēnas piederumi.”
Tāpat pašvaldība saviem
pirmklasniekiem nodrošinājusi dāvanu komplektus
15 latu apmērā, kuros ietilpst rakstāmpiederumi, penālis, krāsas, zīmēšanas papīrs un citas kancelejas preces, kā arī pildspalva un
uzlīme ar Rēzeknes novada simboliku.
Lai gan inansiāli mācību iestādēm situācija ir smaga, tomēr Izglītības pārvaldes vadītāja uzteic visus,
kas neraugoties uz grūtībām,
spēj atrast veidus, kā uzlabot savu apkārtni un papildināt inventāru: „Izglītības iestāžu pieņemšanas laikā
redzējām daudzus pozitīvus piemērus, kad pedagogi, negaidot palīdzību, meklē iespējas
izaugsmei – dibina biedrības, raksta projektus, lai būtu labāk ne vien iestādei, bet visam
pagastam. Šajā gadījumā ļoti būtiska ir arī skolas un pagasta pārvaldes sadarbība. Tikai komandas darbā ir sasniedzams rezultāts.”
Tūlīt jau būs pagājis mēnesis kopš uzsākts jaunais mācību gads, un skolās atkal valda
ierastā rosība. Ja septembris atnāk ar mācību gada iesākuma svinēšanu, tad oktobra
sākums aizrit skolotāju profesionālo svētku zīmē. Šogad novada pedagogi kopīgos svētkus
atzīmēs 3.oktobrī pulksten 17.00 Strūžānu kultūras namā. Kā ierasts, pasākumā paredzēta
gan labāko pedagogu godināšana, gan arī teatrāls sveiciens – šoreiz no Baltinavas teātra
„Palādes” aktieriem, kuri ļaus smaidīt un līdzi just izrādes „Latgola” varoņiem.
Madara Ļaksa, Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR EIRO IEVIEŠANU RĒZEKNES NOVADĀ
Kā zināms, no 2014.gada 1.janvāra latus savos maciņos nomainīsim pret eiro. Šobrīd
viens no aktuālākajiem jautājumiem ir: cik maksāsim par precēm un pakalpojumiem pēc
eiro ieviešanas. Rēzeknes novada pašvaldībā sasauktā Eiro ieviešanas komisija nolēmusi,
ka pašvaldības, tai skaitā pašvaldības iestāžu un pagastu pārvalžu pakalpojumu cenrādis
tiks konvertēts saskaņā ar eiro oiciālo kursu (1 eiro = 0,702804 Ls), tas ir, summa latos

trešais cipars aiz komata ir no 1 līdz 4, tad skaitli noapaļo uz leju.
Piemēram, ja līdz šim pakalpojums maksāja 15 latus, tad
turpmāk par to būs jāmaksā 21,34 eiro (15/0,702804 =
21,34307 (noapaļojot sanāk 21,34)). Vairāk informācijas par
pakalpojumu cenām pēc 2014.gada 1.janvāra varēs uzzināt

tiks dalīta ar 0,702804, gala rezultātu noapaļojot pēc aritmētikas principiem ‐ ja summā

pagastu pārvaldēs. Vairāk informācijas par eiro ieviešanu:

trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks par 5, tad skaitli noapaļo uz augšu, savukārt, ja

www.eiro.lv.
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RĒZEKNES UN VIĻĀNU NOVADU GRĀMATU SVĒTKI RIKAVĀ PULCĒ VAIRĀKUS SIMTUS GRĀMATU DRAUGU

23.augustā Rikavas pagastā notika 12. Rēzeknes un Viļānu novadu Grāmatu svētki, kuru
plašajā programmā ikviens varēja atrast ko interesantu tieši sev. Jau no paša rīta apmeklētāji
varēja piedalīties zemnieku saimniecībā „Pīlādži” ievāktā medus, kā arī Pētera Vērdiņa
audzēto sēņu degustācijā. Kā ierasts, viens no apmeklētākajiem Grāmatu svētku pasākumiem
bija „Latvijas Avīzes” organizētā publiskā diskusija. Šoreiz par tematu „Kā mazināt sociālo
nevienlīdzību?” runāja Latvijas Republikas Labklājības ministre Ilze Viņķele un 11.Saeimas
deputāts Gunārs Igaunis, iesaistot arī klātesošos. Pēc tam svētku dalībnieki varēja uzklausīt
dzīvespriecīgās Ineses Ziņģītes atziņas un praktiskos padomus veselīgākai dzīvei. Grāmatu
svētku apmeklētāji varēja ne vien piedalīties dažādās diskusijās un lekcijās, bet arī paši aktīvi
darboties, izmēģinot iepriekš nedarītas lietas, piemēram, nūjošanu, par ko pastāstīja un pareizu
soļošanas tehniku parādīja Rēzeknes novada pašvaldības sporta speciālists Igors Derjagins.
Grāmatu svētkos bija padomāts arī par aktivitātēm bērniem un jauniešiem. Viņi varēja
pārbaudīt spēkus un zināšanas LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes
centra aktivitātēs, piedalīties radošajā darbnīcā „Mālos līdz ausīm”, ko vadīja skolotāja
Skaidrīte Viļčuka, kā arī iesaistīties „Europe Direct Informācijas centra Austrumlatgalē”
rīkotajā konkursā „ES – ko tas nozīmē?”, kur bērni varēja uzzināt, ka programmu Skype,
kas ļauj zvanīt, izmantojot internetu, izveidoja igauņu programmētāji, ka Eiropas Savienības
garākā upe ir Donava un citus faktus. Gan bērni un jaunieši, gan arī pieaugušie ar lielu interesi vēroja Valsts robežsardzes koledžas un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes
Aviācijas bāzes paraugdemonstrējumus, īpaši helikoptera nosēšanos un iespēju pašiem
apsēsties helikoptera pilota krēslā. Lai apmeklētāji svētku laikā nebūtu izsalkuši, organizatori bija savārījuši vairākus zupas katlus ar smeķīgu „Bōrbolys garo zupu”.
Jāatzīmē, ka visas dienas garumā svētku apmeklētājiem bija arī iespēja par īpaši

izdevīgām cenām iegādāties jaunākās un populārākās grāmatas no vairāk nekā desmit
Latvijas izdevniecībām. Par interesantu svētku noslēgumu parūpējās mājinieki – Rikavas
etnogrāfiskais ansamblis, kas rādīja uzvedumu „Sastdinis vokors Latgalis sātā”.
Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

MALTAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ JAUNAS ROTAĻLIETAS

KAUNATĀ ATKLĀTI RESTAURĒTIE BRĀĻU KAPI

Santas Gutānes foto

Marijas Trusovas foto

Madaras Ļaksas foto
Saņemt dāvanas vienmēr ir patīkami. Parasti mēs tās gaidām un saņemam svētkos un
jubilejas reizēs, bet, ja tas notiek negaidīti, tad prieks ir dubultīgs. Maltas pagasta bibliotēkai
tā bija parasta darba diena, kad divi jauni, laimīgi un nupat laulības ostā iestūrējuši cilvēki
no Rēzeknes atveda un uzdāvināja Bērnu literatūras nodaļas spēļu stūrītim divas lielas
kastes ar attīstošām un izglītojošām spēlēm un mīkstām rotaļlietām.
Bibliotēkas darbinieki cenšas radīt bērniem saistošu vidi, lai rosinātu viņus iegriezties
bibliotēkā arvien biežāk un pavadīt šeit savu brīvo laiku vai izmantot piedāvātos pakalpojumus mācībām un interešu izglītībai. Mazajiem lasītājiem bibliotēkā ir spēļu stūrītis, kur bērni
labprāt pavada savu brīvo laiku. Tiek spēlētas galda spēles, liktas puzles, samīļotas mīkstās
rotaļlietas. Bērni spēlējas vienmēr – katru savas dzīves minūti. Spēlējoties viņi iepazīst sevi,
apgūst priekšmetu nozīmi, apzina savstarpējo attiecību noteikumus ar vienaudžiem. Spēles
gaitā formējas arī pirmā skaitīšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasme. Rotaļlietas ļauj
bērnam rosināt fantāziju, izspēlēt jaunas dzīves situācijas un veidot savu pasauli. Spēļu
stūrītis bibliotēkā līdz šim galvenokārt tika papildināts ar pašu bērnu atnestajām rotaļlietām.
Bet tagad mazos bibliotēkas apmeklētājus gaida jaunas spēles un rotaļlietas.
Vēlreiz bibliotēkas darbinieku un mazo apmeklētāju vārdā pateicamies mūsu labdariem
– Natālijai un Sergejam Ševirjoviem –, jo savā laimē viņi ir padomājuši arī par kādu cēlu
mērķi – iepriecināt un darīt laimīgus citus. Un nekļūdīšos, ja teikšu, ka dāvināšanas un
saņemšanas prieks bija abpusējs!
Antoņina Krūza,
Maltas pagasta bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre

19.augustā Kaunatas pagastā ar Krievijas vēstnieka Latvijā Aleksandra Vešņakova,
Krievijas Federācijas ģenerālkonsula Daugavpilī Oļega Ribakova, Rēzeknes novada domes
priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes, Otrā pasaules kara veterāna Dominika Čudara
un vietējo iedzīvotāju piedalīšanos tika atklāti restaurētie Brāļu kapi, kas veltīti 1941.1945.gadā Latgales brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Noliekot ziedus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne uzsvēra, cik ir svarīgi saglabāt cīņās
kritušo karavīru piemiņu: „Šī mierpilnā, bērzu šalkoņas piepildītā vieta ir kā radīta, lai
kavētos atmiņās, jo teju katram no mums ir kāds radinieks, kurš zaudēts postošajā karā.”
Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs pastāstīja, ka pēdējos gados Krievijas
Federācija sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām aktīvi veic 360 Latvijā esošo Brāļu kapu apsaimniekošanu un renovāciju: „Piecu gadu laikā Brāļu kapu uzturēšanā esam ieguldījuši
vairāk nekā trīs miljonus dolāru, atjaunojot 126 Brāļu kapus.” A. Vešņakovs atklāja, ka darbs
turpinās: „Šogad Latvijā paredzēts atklāt vēl 19 atjaunotas kritušo karavīru piemiņas vietas,
tostarp sešas no tām ir Latgalē.”
Jāatzīmē, ka, apmeklējot Kaunatu, Krievijas vēstnieks un ģenerālkonsuls arī tika iepazīstināti
ar Kaunatas vidusskolu. A. Vešņakovs atzinīgi novērtēja skolu, īpaši muzeju, kas būtiski palīdz
paplašināt skolēnu zināšanas par vēsturiskajiem notikumiem. Atvadoties vēstnieks novēlēja
skolai veiksmīgu jauno mācību gadu, kā arī uzdāvināja vairākas jaunas grāmatas.
Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

ATVASARAS SKRĒJIENS ILZESKALNĀ

Ar smaidiem sejās, ar labu noskaņu un apņēmības pilni 31.augustā Ilzeskalna pagasta
Stogoršņu ezera krastā tikās dažāda vecuma aktīvās atpūtas cienītāji. Skrējiens apkārt
Stogoršņu ezeram bija sen plānots un gaidīts pasākums. Pamata distance bija 5,7 km gara,
bet paši mazākie sportisti, protams, skrēja mazāku gabaliņu. Viss bija pārdomāts, lai būtu
interesanti un droši. Ezera krastā bija iekurts ugunskurs, uz kura lielā katlā vārījās garšīgas
pusdienas visiem pasākuma dalībniekiem. Ciemiņu pulks bija liels – gan vietējie sportisti un
līdzjutēji, gan aktīvisti no citiem novada pagastiem un Rēzeknes pilsētas. Dalībnieki tika apbalvoti, izvērtējot rezultātus, atbilstoši vecuma grupām. Balvās tika sniegtas medaļas,
piemiņas suvenīri, saldumi un pateicības raksti.
Pasākuma organizatori izsaka pateicību Rēzeknes novada pašvaldībai, kas palīdzēja
sarūpēt piemiņas balvas, paldies laipnajām pavārītēm, kuras parūpējās par garšīgām un
sātīgām pusdienām, paldies sacensību tiesnešiem un šoferītim, kā arī visiem aktīvajiem
Ilzeskalna jauniešiem, kuri atbalstīja pasākumu.
Anna Višķere,
Ilzeskalna tautas nama vadītāja

Annas Višķeres foto

2

2013. gada 26. septembris

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

 AKTUALITĀTES RĒZEKNES NOVADĀ

RĒZEKNES NOVADĀ NOTIKA
CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS

13. un 14.septembrī Rēzeknes novadā notika plašas civilās aizsardzības mācības,
kuru laikā glābšanas dienesti, tostarp, Valsts Policija, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Valsts
robežsardzes Aviācijas pārvalde, Valsts vides dienests un citi atbildīgie dienesti
pārbaudīja savas zināšanas un uzlaboja praktiskās iemaņas nelaimes gadījumu seku
novēršanā. Pirmajā mācību dienā, 13.septembrī, Lendžu pagastā tika izspēlēts
scenārijs, ka pagastā noticis plaša mēroga ceļu satiksmes negadījums ar iespējamu

ķīmisko vielu noplūdi, savukārt Ozolmuižas pagastā atbildīgajiem dienestiem bija
iespēja pārbaudīt savas spējas tikt galā ar autoavārijas sekām – sešu cietušo
glābšanu, no kuriem viens bija iespiests mašīnā, tāpēc nācās pielietot ugunsdzēsēju
speciālo tehniku. 14.septembrī Griškānu un Vērēmu pagasta mežos notika ugunsgrēka dzēšana, kā arī pazudušu cilvēku meklēšanas darbi. Viens no mācību organizatoriem, Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības koledžas lektors Aleksandrs Strods
pastāstīja, ka šīs mācības bija vienas no pirmajām Latvijā, ko organizēja
pašvaldība: „Parasti mācībās trenējas
operatīvie dienesti, taču šoreiz mācībās piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisija,
kas kopā ar attiecīgajiem dienestiem
trenējās risināt krīzes situāciju.” Apkopojot mācību rezultātus, Rēzeknes
novada pašvaldības komunālinženieris
Alberts Kindzulis norāda, ka tā esot bijusi laba prakse, kā uzlabot zināšanas,
lai reālā krīzes situācijā seku likvidēšanu izdotos veikt pēc iespējas
īsākā laika posmā ar minimāliem
Madaras Ļaksas foto zaudējumiem.

DRICĀNU VIDUSSKOLAI PIEŠĶIRTS ZAĻAIS KAROGS

augstskolām, kas ir būtiski, jo līdz ar skolu skaitu programmā pieaug arī videi draudzīgo
rīcību skaits ikdienā,” tā stāsta Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides
izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas nu jau desmito gadu. Kopumā Latvijā
Ekoskolu programmā šobrīd darbojas vairāk nekā 124 izglītības iestādes.
Ekoskolu apbalvošanas pasākums šogad norisināsies 2.oktobrī, Rīgā, Rīgas Latviešu
biedrības nama Lielajā zālē, pulksten 11:00. Dricānu vidusskolas Ekoskolas aktīvisti dosies
pēc sūrā un atbildīgā darbā godam nopelnītā Zaļā karoga, savukārt 4.oktobrī visi
pulcēsimies skolas pagalmā, lai blakus Valsts un novada karogam mastā uzvilktu arī
Zaļo karogu.
Sarmīte Mežule,
Dricānu viduskolas direktore

Pēc Ekoskolu žūrijas izvērtējuma noskaidrots, ka Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu
vidusskola šogad ir to skolu skaitā, kas iegūs starptautisko Zaļā Karoga balvu par īpašiem
panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko
saņem tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.
Pagājušajā mācību gadā mēs saņēmām Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu. Tā
bija kā nacionāla līmeņa balva, kad bijām vēl ceļā uz Zaļo karogu. „Ekoskolu skaits strauji
pieaug, aptverot visu izglītības sistēmas ciklu no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz pat

RĒZNAS PAMATSKOLAS AUDZĒKŅI IZVEIDO
VEIKSMĪGI AIZRITĒJIS ČETRU PAGASTU
LATVIJAS RAKSTU ZĪMES ZIEDOS
SADRAUDZĪBAS KAUSS VOLEJBOLĀ „RISO 2013”

Ināras Ančas foto
Rudens atnāk ne tikai ar pirmo skolas dienu un bagātu ražu dārzos, bet arī ar
daudzkrāsainību koku lapās un skaistajos rudens ziedos. Turpinot skolas tradīciju, Rēznas
pamatskolas 1.- 9. klašu skolēni tika aicināti izrotāt skolas pagalma zālienu ar krāšņu
rudens ziedu paklāju „Latvijas rakstu zīmes ziedos”. Izlozes kārtībā katra klase saņēma
kādu no latvju zīmēm. Tā 1. klase veidoja Dzīvības zīmi (Ūsiņš), 2. klase – Māras krustu,
3. klase – Jumi, 4. klase – Akas pasaules zīmi, 5. klase – Zalkti, 6. klase – Auseklīti, 7.
klase – Mēness zīmi, 8. klase – Saules zīmi un 9. klase – Ugunskrustu (Pērkonkrusts,
Svastika). Skolēni šajā pasākumā bija ļoti ieinteresēti un aktīvi, jo katrs centās atnest
viskrāšņākos ziedus no sava piemājas dārziņa un pielikt savu roku latvju rakstu zīmes
veidošanā. Tā kā bērnu vecākiem skolā bija ieplānota vecāku kopsapulce, tad viņiem bija
iespēja apskatīties šos burvīgos darbiņus un pašiem piedalīties aktivitātē, veidojot savu
rakstu zīmi – Austraskoku.
Bērnu un vecāku aktivitāte, radošums, fantāzija, prieks un gandarījums virmoja visas
nedēļas garumā. Mēs esam lepni par savu dzimto vietu – Latviju, par savu mīļo skolu un
savām mājām! Paldies visiem skolotājiem, bērniem un vecākiem par jaukām idejām un
ieguldīto darbu!
Ināra Ameļko,
Rēznas pamatskolas 1. - 4. klašu skolotāja

Annas Ūsānes foto
Augusta mēnesis bija ļoti saspringts četru Rēzeknes novada pagastu – Nautrēnu,
Ilzeskalna, Strūžānu un Ozolmuižas – volejbolistu komandām, jo tās katru augusta
svētdienu tikās volejbola laukumā un noskaidroja, kura ir stiprākā. Sacensības noritēja
četros posmos, katrs pagasts uzņēmās organizēt vienu posmu. Komandas tika iedalītas
divās vecuma grupās: līdz 30 gadiem un no 30 gadiem. Uz laukuma vienlaicīgi drīkstēja
spēlēt divas sievietes un divi vīrieši. Katrā posmā pirms izlozes komandu pārstāvji vienojās
par sacensību kārtību, ņemot vērā tajā dienā ieradušos komandu skaitu.
Tā kā vecuma grupā no 30 gadiem bija pieteikušās tikai 2 komandas: no Nautrēnu pagasta Rogovkas un no Ozolmuižas, visas komandas spēlēja katra ar katru, bet tās vērtēja
atsevišķi. Tas tika darīts ar nolūku, lai visiem būtu iespēja izspēlēties. Galu galā izrādījās, ka
veterānu komanda no Rogovkas bija pati stiprākā, apspēlējot pat jaunos. Kopvērtējumā vecuma grupā no 30 gadiem 1.vietu izcīnīja komanda „Rogovka V”, 2.vietu – Ozolmuižas komanda. Savukārt, vecuma grupā līdz 30 gadiem 1.vietu izcīnīja komanda „Alus par velti” no
Rogovkas, 2.vietu – „Ilzeskalns II”, 3.vietu – komanda „Plostnieki” arī no Ilzeskalna, par
kuriem gribētos pateikt, ka acīmredzami komanda katrā posmā spēlēja labāk un labāk.
Paldies šo četru komandu sporta koordinatoriem un kontaktpersonām, posmu organizatoriem, par siltu uzņemšanu. Pēc sacensību dalībnieku lūguma, īpaši lielu paldies
gribētos pateikt Kļaviņu ģimenei par patīkamu Ilzeskalna posma organizēšanu.
Kristīne Rimša,
sacensību organizatore
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 AKTUALITĀTES RĒZEKNES NOVADĀ

D ZEJAS ALMANAHS „RĒZEKNE 2013” UZSĀCIS CEĻU PIE LASĪTĀJIEM

13.septembrī Rēzeknes novada domē norisinājās jau sešpadsmitā literāri-mākslinieciskā
dzejas almanaha „Rēzekne” atklāšanas pasākums. Dzejas almanaha idejas autore, dzejniece
Olga Orsa pastāstīja, ka šoreiz krājumā publicēti 76 autoru dzejas un prozas darbi ne vien no
Latvijas, bet arī ārvalstīm – Krievijas un Ukrainas. Autoru vidū atrodami arī vairāku Rēzeknes
novada iedzīvotāju vārdi, tostarp, Veneranda Rimša, jaunais dzejnieks Arvīds Gļauda no
Nautrēnu pagasta Rogovkas un keramiķis Voldemārs Voguls, kura dzeju almanahā var lasīt
jau astoto reizi.
Publicētie darbi ir latviešu, latgaliešu, kā arī krievu valodās un lielākā daļa no tiem veltīti Latgalei, tās dabai un cilvēkiem. „Krājuma galvenā vērtība ir dzīvais, patiesais un poētiskais vārds par
kvēli mīļoto zemi un par katra latgalieša sirdij dārgajām dzimtenes vietām,” uzsvēra Olga Orsa.
Par godu „Rēzekne 2013” atvēršanas svētkiem Rēzeknes novada domes lielajā zālē bija
izveidots ziedu pulkstenis. „Ne laiks paiet, bet mēs!” simboliskā pulksteņa nozīmi skaidroja
Olga Orsa. Krājuma prezentācijas pasākums pulcēju pilnu zāli dzejdaru un dzejas vārsmu
lasītāju, apliecinot, ka arī steidzīgajā 21.gadsimtā poēzija cilvēkiem ir vajadzīga. Pasākumā
klātesošie varēja dzirdēt gan almanaha autoru dzejas vārsmas viņu pašu izpildījumā, gan arī
muzikālus priekšnesumus no A.Eriņa un „Dricānu dominantes”, Andra Baltača, Kalnezeru
Katoļu pamatskolas jauniešiem un komponistes Nelli Hekeles, kura izdziedāja aizkustinošas
romances ar Rēzeknes dzejnieku vārdiem.
Pasākuma noslēgumā Olga Orsa pateicās ilggadējiem atbalstītājiem: Rēzeknes novada
domei, Rēzeknes pilsētas domei, AS „Rēzeknes autobusu parks”, SIA „Latgales Druka”, SIA
„Latgales Ziedi”, laikrakstam „Rēzeknes Vēstis” un grāmatas noformētājai Dainai Salmiņai.
Jāatzīmē, ka jau tradicionāli krājumu nevarēs atrast pārdošanā grāmatnīcu plauktos – to varēja

RĒZEKNES NOVADA PRIEKŠSĒDĒTĀJS PARAKSTA SADARBĪBAS
LĪGUMU AR NORVĒĢIJAS PAŠVALDĪBĀM

Santas Gutānes foto

saņemt atklāšanas pasākuma apmeklētāji, kā arī tas tiks nogādāts apkārtnes bibliotēkām un
izglītības iestādēm.
Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

MALTAS VĒSTURES MUZEJĀ LEKCIJA PAR RAKSTIEM CILVĒKA DZĪVĒ

Silvijas Pīgožnes foto

Madara Ļaksa,

Latgales kultūras programmas projekta „Latgales vēstures izpētes un kultūrvides
saglabāšanas pasākumu cikls Maltas vēstures muzejā” ietvaros Maltā notika tematiski
izglītojoša nodarbība „Raksti cilvēka dzīvē”. Nodarbību muzejā vadīja Rēzeknes Augstskolas
Dr.philol. Ilga Šuplinska. Viņa pastāstīja par grāmatām, kurās var iegūt informāciju par rakstu
zīmēm. Šuplinskas kundze prezentēja disku „Ondrupinis roksti”, kas ir izveidots folkloras
ekspedīcijas rezultātā Andrupenē. Tas ir mācību materiāls par to, kā veidot savu vārda dienas un dzimšanas dienas rakstu, stāsts par stipriem cilvēkiem un interesantām personībām
Andrupenes pagastā, kā arī viņu rakstu zīmēm.
Ilgas Šuplinskas vadītās nodarbības noskaņojums bija gaišs un radošs. Tajā bija gan izzinoši elementi, gan papildus iespēja padziļināti pētīt un izzināt sevi, veidojot savus vārda dienas un dzimšanas dienas rakstus.
Latvju rakstu zīmes ir kā stāsti, tikai jāiemācās tās „lasīt”. Zīmju pētnieks Valdis Celms
uzskata, ka latvju zīmēm jābūt iesaistītām ikdienā un ar tām jākontaktējas iespējami bieži.
Zīmes patiešām spēj gan sargāt, gan dziedināt, gan nest veiksmi. Mūsu senčiem tās bija
svarīgs spēka avots. Ir labi zināt zīmes un to nozīmi, taču daudz spēcīgāks ir jau nākamais
līmenis, kad sargā un izdošanos nes arī gara spēks, ja tev izdevies ar zīmi atrast dziļāku saikni.
Muzejā šī gada garumā tiek veidots pasākumu cikls „Raksti. Raksti!”. Tā bija gan Antona
Rancāna kokā veidotu zīmju izstāde, gan RA Izglītības un dizaina fakultātes Dizaina un
amatniecības katedras studentu darbu izstāde „Latvju raksti modernajā mākslā”. Muzeju nakts
pasākumā „Raksti pirtniecības rituālos” savu redzējumu rakstu zīmju izmantošanā piedāvāja
Kiščenko ģimene. Tematiski izglītojošā nodarbība „Raksti cilvēka dzīvē” arī tiek piepulcināta
pasākumu ciklam „Raksti. Raksti!”.
Novembrī muzejs aicinās uz izstādi, kuru sarūpēs Salīšu ģimene no Preiļiem – tad būs
apskatāmas latvju rakstu zīmes, kas veidotas no klūdziņām.

Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Silvija Pīgožne, Maltas vēstures muzeja vadītāja

Sanitas Aizupietes foto

12. septembrī Rēzekni apmeklēja oficiālā delegācija no Ārendāles un Aust-Agderas
apgabala Norvēģijā, lai parakstītu jaunu sadarbības līgumu ar Rēzeknes novadu un
Rēzeknes pilsētu. Kā pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne, sadarbība ar norvēģiem notiek jau 20 gadus: „Draudzīgās starpvalstu attiecības aizsāka norvēģiete Anna Elizabete Neas, kura deviņdesmito gadu sākumā
Rēzeknes Augstskolā mācīja angļu un norvēģu valodas. Pēc tam sadarbību starp
skolām un iestādēm turpināja attīstīt Ellena Dale.” Sadarbība veiksmīgi ir turpinājusies
visu šo gadu garumā, un tās rezultātā vairākas Rēzeknes novada skolas un sociālās
iestādes ir saņēmušas materiālu un finansiālu atbalstu, novada kolektīvi uzstājušies
dažādos kultūras pasākumos, notikuši daudzi pieredzes apmaiņas braucieni, kuros
piedalījušies skolēni, pašvaldību, medicīnas un izglītības darbinieki. Šoreiz norvēģu
delegācija apskatīja Lūznavas muižu un Maltas speciālo internātpamatskolu, lai
iepazītos ar iestāžu darbu un turpmāk varētu plānot citus sadarbības pasākumus,
piemēram, sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas vizītes uz Norvēģiju.

RĒZEKNES NOVADA JAUNIEŠI AICINĀTI PIEDALĪTIES VIDEO KONKURSĀ „AS RĒZEKNES NŪVODĀ 2020”

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina video konkursu „As Rēzeknes nūvodā 2020” („Es Rēzeknes novadā 2020”), aicinot tajā piedalīties Rēzeknes novada
jauniešus vai jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Dalībniekiem līdz 9.oktobrim
jāiesniedz ne vairāk kā piecas minūtes gari video materiāli, kuros apspēlēts temats „As
Rēzeknes nūvodā 2020”. Video var iesniegt elektroniskā veidā, ievietojot to portālā
www.youtube.com un nosūtot faila atrašanās adresi uz e-pastu guntis.rasims@
saskarsme.lv. Izvērtējot iesūtītos video, konkursa žūrija ņems vērā, vai video veidojuši paši
jaunieši, cik oriģināls un kvalitatīvs ir video, kā arī uzfilmētā materiāla sasaisti ar konkursa
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tematiku. Labāko video autori saņems naudas balvas: 1.vieta – 100 latus, 2.vieta – 50 latus
un 3.vieta – 30 latus. „Paņem telefonu, fotoaparātu vai kameru un piedalies!” aicina konkursa organizators, Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Guntis Rasims. Vairāk
informācijas un konkursa nolikums atrodams Rēzeknes novada informatīvajā portālā
www.rezeknesnovads.lv.
Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada
sabiedrisko attiecību speciāliste
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IZMANTO SAVAS IESPĒJAS!
Jau vairākus mēnešus Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas „Europe Direct informācijas centrs
Austrumlatgalē (EDIC)”. Tas dod iespēju ikvienam iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju par ES
savas dzīvesvietas tuvumā. „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” vadītāja Inta Rimšāne un
vadītājas asistente Madara Ļaksa darbojas, lai ikvienam interesentam sniegtu informāciju, padomus un
palīdzību, kā arī uzklausītu jautājumus, viedokļus un ieteikumus. Nāc ciemos! Mēs atrodamies Rēzeknes novada pašvaldības (Atbrīvošanas aleja 95) 3. stāvā, 33. un 31.kabinetā. Tālrunis: 64607177.

ZIEMASSVĒTKU DĀVANU APMAIŅAS
PROJEKTS RĒZEKNES NOVADĀ
„Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” no 2013.gada oktobra līdz decembrim rīko starptautisku Ziemassvētku dāvanu apmaiņas projektu, iesaistot tajā Rēzeknes
novada izglītības iestādes. Projekta mērķis ir radošā veidā izglītot skolēnus par Eiropas
Savienības valstīm, to tradīcijām, kā arī dot iespēju izglītības iestādēm veidot jaunus
sadarbības projektus. Projekta ietvaros skolas un pirmsskolas izglītības iestādes no visas
Eiropas apmainīsies ar dāvanām – eglīšu rotājumiem. Katra skola izsūtīs uz dažādām Eiropas
valstu izglītības iestādēm un Europe Direct informācijas centriem 30 Ziemassvētku dāvanas.
Katrā dāvanā būs arī vispārīga informācija par savu valsti un novadu, tradīcijām, kā arī
Ziemassvētku dziesmas, receptes, ticējumi, stāsti un cita interesanta informācija. Savukārt
saņemtās dāvanas – eglīšu rotājumus – izglītības iestādes izkārs savās eglītēs, tādējādi izvei-
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dojot Eiropeiskas Ziemassvētku
egles. No Rēzeknes novada projektā iesaistās un Ziemassvētku
eglītes izpušķos Čornajas, Kaunatas, Silmalas pirmsskolas izglītības iestādēs, Audriņu, Liepu,
Verēmu pamatskolās, Nautrēnu
vidusskolā, Adamamovas speciālajā internātpamatskolā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldībā.
Informāciju sagatavoja: Marija Bule

ES PAGASTOS qqq

Biedrība „Esi vasals” Ozolmuižā realizē projektu
„Bērnu un jauniešu centra labiekārtošana un inventāra iegāde”
Noslēgumam tuvojas biedrības „Esi vasals” projekta „Bērnu un jauniešu centra
labiekārtošana un inventāra iegāde” realizācija, ko 2012.gada oktobrī biedrība
iesniedza Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā LEADER projektu
konkursā. Projekta mērķis ir radīt labvēlīgu vidi kvalitatīvai un daudzveidīgai brīvā laika
pavadīšanai vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot vienu no biedrības pamatuzdevumiem – mūžizglītības procesa veicināšanu starp dažādu sociālo grupu
iedzīvotājiem. Projekta ietvaros jau ir iegādātas mēbeles centra telpu labiekārtošanai,
galda spēles, rotaļlietas un daudz kas cits, lai Ozolmuižas jauniešiem un bērniem
rastos iespēja kvalitatīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, jo Ozolmuižas pagastā nav
ne bērnudārza, ne skolas. Mūsdienu sabiedrības uzdevums ir panākt, lai ikviens bērns
un jaunietis justos vajadzīgs un piederīgs – to cenšas darīt arī biedrība „Esi vasals”
Ozolmuižas pagastā.

Maltas „Ķipari” ar lielu prieku un interesi izmēģina jauno
bērnu rotaļu laukumu
Maltā nupat beigušies jauna bērnu rotaļu laukuma uzstādīšanas un labiekārtošanas
darbi. Rotaļu laukums „Ķipari” tapis, pateicoties biedrības „Rēzeknes rajona kopienu
partnerība” rīkotajam projektu konkursam, kurā biedrības „Māmiņu klubs Maltā”
rakstītais projekts tika atbalstīts.
Projekta realizācijas laikā uzstādīts bērnu rotaļu komplekss, karuselis ar sēdvietām,
vingrošanas komplekss un lielās šūpoles – balansieris. Rotaļu laukums ierīkots blakus
pirmsskolas izglītības iestādei „Dzīpariņš”, kas dod iespēju bērnudārza, kā arī Maltas
un citu pagastu bērniem aktīvi izmantot šo spēļu laukumu. Jau tagad laukums tiek
kupli apmeklēts – te aktīvi un aizraujoši laiku pavada gan pavisam mazi un nedaudz
lielāki ķipari, gan arī viņu vecāki, kuri pieskata savas atvases.
Projekts tika realizēts Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros. Projekta kopējais finansējums sasniedza 4746,20 LVL, ko 90 procentu apmērā (LVL 4271,58) sastāda ELFLA līdzfinansējums, savukārt atlikušie 10

procenti (LVL 474,62) tika nodrošināti no Maltas pagasta pārvaldes budžeta, pastāstīja
biedrības „Māmiņu klubs Maltā” valdes priekšsēdētāja Ineta Skudra.

Lendžu pagastā realizēts projekts
„Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana”
Lendžu pagasta biedrība „Savai zemei” ir sekmīgi realizējusi projektu „Sociālo
pakalpojumu klāsta paplašināšana” Lendžu pagastā, kas tika atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu
konkursā pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Projekts dos iespēju pagasta iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus kurināmā
sagatavošanai. „Šobrīd Lendžu pagastā aptuveni 80 procenti mājsaimniecību izmanto
malkas apkuri, tātad ir arī nepieciešamība kurināmā sagatavošanai. Līdz šim malkas
sagatavošana tika īstenota individuāli un atkarībā no katra fiziskajām un finansiālajām
spējām. Taču reālā situācija ir tāda, ka vairumam pagasta iedzīvotāju ir problemātiski vai
pat neiespējami sagatavot kurināmo nepieciešamajā daudzumā darba roku trūkuma dēļ.
Turklāt Lendžu pagastā gados vecu iedzīvotāju ir gandrīz trešdaļa, tāpēc kopā ar Jāzepu
Sutri un Andreju Kasparānu nolēmām dibināt biedrību un uzrakstīt projekta pieteikumu
malkas skaldītāja iegādei. Šī iekārta aizvietos roku fizisko spēku malkas zāģēšanas un
skaldīšanas procesos. Aptaujātie pagasta iedzīvotāji to ir atbalstījuši un izteikuši vēlmi
saņemt šādu pakalpojumu,” stāsta biedrības „Savai zemei” valdes priekšsēdētājs Edgars
Ustinovs.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, atlikusī daļa tika segta no pašu ziedotās
naudas biedrībai. Šobrīd malkas skaldītāju sekmīgi izmanto pagasta iedzīvotāji.
Pakalpojumu saņēmušas jau piecas mājsaimniecības. Ir liels prieks par to, ka malka
tiek ne vien sazāģēta, bet vienlaicīgi arī saskaldīta un samesta kaudzē.
Saskaņā ar biedrības ilgtermiņa mērķiem, turpinot sociālo pakalpojumu klāsta
paplašināšanu, šogad plānojam iegādāties piekabi, kura būtu piemērota tieši malkas
izvešanai no meža, neizmantojot roku darbu. Tāda jau ir noskatīta pavasara izstādē
Rāmavā, kuru apmeklējām, lai redzētu malkas skaldītāju darbībā. Atliek vien uzrakstīt
projekta pieteikumu un cerēt uz ES atbalstu.
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NOSKAIDROTI PRETENDENTI
KONKURSĀ
„RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS”
Lai godinātu Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot nodarbinātību, uzņēmējdarbības vides
attīstību un sabiedrisko aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība jau otro gadu izsludināja konkursu „Rēzeknes novada uzņēmums”.
Līdz pat rudenim iedzīvotāju konsultatīvās padomes, citas institūcijas, kā arī jebkurš iedzīvotājs, vēršoties pie konsultatīvās
padomes locekļiem, varēja izvirzīt pretendentus deviņās nominācijās. Kopumā konkursam šogad tika pieteikti 35 pretendenti.
Viskuplākais kandidātu skaits iesniegts nominācijās „Gada uzņēmums” un „Gada jaunais uzņēmums”. Turpmākos mēnešus
konkursa vērtēšanas komisija apbraukās pretendentus, lai klātienē izvērtētu viņu uzņēmumus un to devumu Rēzeknes novada
attīstībā. Konkursa rezultāti būs zināmi, un labāko uzņēmumu apbalvošana notiks Rēzeknes novada Uzņēmēju dienā nākamā
gada 19.martā (Jāzepa dienā).

NOMINĀCIJAS:
GADA UZŅĒMUMS:
• Treikuļu ģimenes uzņēmumi – Dricānu pag.
• SIA „UNIK” – Griškānu pag.
• Dainis Gudriks – Lendžu pag.
• z/s „Meža Grumuži” – Lūznavas pag.
• z/s „Krāces” – Nagļu pag.
• SIA „Skadeņi” – Nagļu pag.
• z/s „Lejas” – Nautrēnu pag.
• SIA „LMKO” – Pušas pag.
• p/s „Tītari” – Silmalas pag.
• SIA „Strūžānu siltums” – Strūžānu pag.

GADA UZŅĒMUMS – NOVADA VIP:
• SIA „Balt Harmonia” – Gaigalavas pag.
• SIA „LATPOWER” – Mākoņkalna pag.

• z/s „Lauki” – Feimaņu pag.
• z/s „Pureņi” – Feimaņu pag.
• z/s „Žubītes” – Lendžu pag.
• z/s „Bērzubirze” – Nautrēnu pag.
• z/s „Morāni” – Rikava pag.
• z/s „ Jaunliepu mājas” – Rikavas pag.
• SIA „Tutinelli” – Sakstagala pag.
• z/s „Ieva” – Silmalas pag.

GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS:
• Mini Zoo „Rozīte” – Audriņu pag.
• z/s „Ezerzeme” brīvdienu māja „Ezera sonāte” –
Bērzgales pag.
• SIA „Rāznas Līcis” – Čornajas pag.
• SIA „Dana” – Mākoņkalna pag.
• Zirgu sēta „Untumi” – Ozlmuižas pag.

GADA MĀJRAŽOTĀJS:

GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS:

• Ivo Sutins – Kaunatas pag.

GADA INOVATĪVO
PRODUKTU/PAKALPOJUMU IEVIESĒJS:
• IK „Cīruļi Ekofarm” – Dricānu pag.

GADA AMATNIEKS:

• z/s „Vairogi” – Čornajas pag.
• z/s „Pumpuri” – Dricānu pag.

Eduarda Medvedeva foto

• Anatolijs Vituškins – Griškānu pag.
• z/s „Podnieki” – Ilzeskalna pag.
• Marija Tjuša – Nagļu pag.
• Lauku sēta „Mežmalas” – Pušas pag.

• Konstantīns Bindju – Bērzgales pag.

GADA KULTŪRAS MECENĀTS:
• z/s „Leimaņi” – Nagļu pag.

AICINĀM PIETEIKT PRETENDENTUS RĒZEKNES NOVADA
ATZINĪBAS RAKSTA SAŅEMŠANAI
Rēzeknes novada pašvaldības Apbalvošanas komisija līdz 25.okto-

pašvaldības administrācijas (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95) 17.kabinetā (pie

brim aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbalvo-

sekretāres) vai elektroniski uz e-pastu: info@rdc.lv. Pieteikuma anketu var

juma – Atzinības raksta – saņemšanai. Pieteikumus apbalvojumam ir

atrast Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

tiesīgi iesniegt Rēzeknes novada domes deputāti, novada pašvaldības
izpilddirektors,

pašvaldības

administrācijas

nodaļu

Jāatzīmē, ka Atzinības raksti kopā ar balvu tiek pasniegti ik gadu, lai

vadītāji,

apliecinātu cieņu un izteiktu atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegu-

pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes

miem pašvaldības darbā, tautsaimniecības, zinātnes, vides, izglītības,

locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome un iedzīvotāju

veselības un sociālās aizsardzības, kultūras, sporta un valsts pārvaldes jomā.

konsultatīvās padomes.

Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadie-

Ierosinājumus, aizpildot pieteikuma anketu, var iesniegt Rēzeknes novada

nai veltītajā svinīgajā pasākumā 15.novembrī Gaigalavas kultūras namā.

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 5.septembra saistošo noteikumu Nr.5
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Uz doto brīdi pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī
citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „Rēzeknes
novada pašvaldības nolikums”, turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.1, kuri spēkā no 2013.gada 5.jūlija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2013.gada 17.jūlijā Nr.3 (19)).
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 10.jūlija atzinumam Nr.18-6/6279 „Par saistošajiem noteikumiem”
precizējumi un grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.1, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.septembra saistošie noteikumi Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada
4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.1.
Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt un pilnveidot esošo Nolikuma teksta redakciju, kā arī izdarīt redakcionālus grozījumus nolikumā,
kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu par līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.

3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta Ar Saistošo noteikumu projektu tiks precizēta Nolikuma teksta redakcija.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā.
procedūrām
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta tādēļ, ka Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības
privātpersonām
tiesības.
Domes priekšsēdētājs M.Švarcs
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldības
2013.gada 4.jūlija saistošie noteikumi Nr. 2
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības
2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2013.gada 4.jūlija sēdē
(protokols Nr. 17, 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, un
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1.punktu
1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes
novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11, „Par
Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”,
turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi:
1.1. Svītrot Saistošo noteikumu 2.1.2.

apakšpunktu.
1.2. Svītrot Saistošo noteikumu 2.1.4.
apakšpunktu.
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 1.nodaļas
nosaukumā vārdu „nosacījumi” ar vārdu „jautājumi”.
1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.3.
punktā skaitli „2.1.10.” ar skaitli „6.10.”.
1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.2.
punktā skaitli „3.1.” ar skaitli „9.”.
1.6. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu
numerāciju mainot „1.Vispārīgie nosacījumi”
uz „I. Vispārīgie jautājumi”, „2. Par pašvaldības izsniegto dokumentu saņemšanu pēc
juridisko un fizisko personu pieprasījuma” uz

„II. Par pašvaldības izsniegto dokumentu
saņemšanu pēc juridisko un fizisko personu
pieprasījuma”, „3. Par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās” uz
„III. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”, „4. Par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās” uz „IV. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās”, „5. Par
būvatļaujas saņemšanu” uz „V. Par būvatļaujas saņemšanu”, „6. Par Rēzeknes novada
pašvaldības simbolikas izmantošanu” uz „VI.
Par Rēzeknes novada pašvaldības simbolikas izmantošanu”, „7. Noslēguma jautājumi”
uz „VII. Noslēguma jautājumi”.
1.7. Precizēt Saistošo noteikumu punktu
numerāciju mainot „1.1.” uz „1.”, „1.2.” uz
„2”, „1.3.” uz „3.”, „1.4.” uz „4.”, „1.5.” uz „5.”,
„1.5.1.” uz „5.1.”, „1.5.2.” uz „5.2.”, „1.5.3.”
uz „5.3.”, „1.5.4.” uz „5.4.”, „1.5.5.” uz „5.5.”,
„2.1.” uz „6.”, „2.1.1.” uz „6.1.”, „2.1.2.” uz
„6.2.”, „2.1.3.” uz „6.3.”, „2.1.4.” uz „6.4.”,

„2.1.5.” uz „6.5.”, „2.1.6.” uz „6.6.”, „2.1.7.”
uz „6.7.”, „2.1.8.” uz „6.8.”, „2.1.9.” uz „6.9.”,
„2.1.10.” uz „6.10.”, „2.1.11.” uz „6.11.”,
„2.1.12.” uz „6.12.”, „2.2.” uz „7.”, „2.3.” uz
„8.”, „3.1.” uz „9.”, „3.2.” uz „10.”, „3.3.” uz
„11.”, „3.4.” uz „12.”, „3.5.” uz „13.”, „3.6.” uz
„14.”, „4.1.” uz „15.”, „4.2.” uz „16.”, „4.3.” uz
„17.”, „4.4.” uz „18.”, „4.5.” uz „19.”, „5.1.” uz
„20.”, „5.1.1.” uz „20.1.”, „5.1.2.” uz „20.2.”,
„5.1.3.” uz „20.3.”, „5.1.4.” uz „20.4.”, „5.1.5.”
uz „20.5.”, „5.1.6.” uz „20.6.”, „5.2.” uz „21.”,
„5.2.1.” uz „21.1.”, „5.2.2.” uz „21.2.”, „5.2.3.”
uz „21.3.”, „5.2.4.” uz „21.4.”, „5.2.5.” uz
„21.5.”, „5.2.6.” uz „21.6.”, „5.2.7.” uz „21.7.”,
„5.3.” uz „22.”, „5.4.” uz „23.”, „5.5.” uz „24.”,
„6.1.” uz „25.”, „6.2.” uz „26.”, „6.3.” uz „27.”,
„6.4.” uz „28.”, „7.1.” uz „29.”, „7.2.” uz „30.”,
„7.3.” uz „31.”, „7.4.” uz „32.”, „7.5.” uz „33.”.
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja vietniece
E.Pizāne

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.2
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Uz doto brīdi Rēzeknes novada pašvaldības nodevu veidus un to samaksas kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.11, kuri spēkā no 2010.gada
23.februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01) 2013.gada 22.februārī).
Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.11 2.1.2.punktam paredzēta pašvaldības nodeva par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu izsniegšanu: fiziskām personām – Ls 3,00, juridiskām personām – Ls 6,00, savukārt, atbilstoši 2.1.4.punktam paredzēta
pašvaldības nodeva par izziņu par dzīvesvietu – Ls 1,00.
Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.11, Rēzeknes novada pašvaldība ir konstatējusi, ka ir lietderīgi un nepieciešams svītrot iepriekšminētos
Saistošos noteikumu Nr.11 punktus, jo
1) pašvaldības nodeva par izziņu par dzīvesvietu tiek iekasēta Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr. 844 „Noteikumi par
valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”;
2) pašvaldības nodeva par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsniegšanu faktiski netiek iekasēta,
jo ar domes lēmumu ir noteikta ārpus domes iesniegumu un pirkuma darījumu izskatīšanas kārtība.
Bez tam nepieciešams precizēt Saistošo noteikumu nodaļu un punktu numerāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem
Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr.11, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada __.jūlija saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 1.punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.11.
Saistošo noteikumu projekts paredz svītrot Saistošo noteikumu Nr.11 2.1.2.punktu un 2.1.4.punktu, kā arī precizēt Saistošo noteikumu Nr.11
punktu un nodaļu numerāciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pagastu
pārvaldēs.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.11.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājas lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti.
Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Rēzeknes novada pašvaldības
2013.gada 5.septembra saistošie noteikumi Nr.5
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības
2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2013.gada 5.septembra sēdē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija sais-

tošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, turpmāk - tekstā Saistošie noteikumi:
1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 4.punkta apakšpunktu tekstā skaitli „8” ar vārdu „astoņu”.
1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 12.punkta apakšpunktu tekstā skaitli „7” ar vārdu
„septiņu”, skaitli „5” ar vārdu „piecu”, skaitli „8” ar vārdu „astoņu”.
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 5.50.apakšpunktā vārdu „speciālās” ar vārdu „speciālā”.
1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 17.6.apakšpunktā vārdus „banku iestādēs” ar vārdu
„kredītiestādēs”.
1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 87., 88. 91. un 92.punktā vārdu „www.rezeknenovads.lv”
ar vārdu „www.rezeknesnovads.lv”.
1.6. Svītrot Saistošo noteikumu 115.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešajā
daļā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs M.Švarcs
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 АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ

ПРАЗДНИК КНИГИ РЕЗЕКНЕНСКОГО И ВИЛЯНСКОГО КРАЕВ В РИКАВЕ СОБРАЛ СОТНИ КНИГОЛЮБОВ

23 августа в Рикавской волости прошел двенадцатый Праздник книги Резекненского
и Вилянского краев, в программе которого каждый мог найти себе что-то по душе. Уже
с самого утра посетители могли участвовать в дегустации мёда хозяйства „Pīlādži” и грибов, выращенных Петром Вердинем. Как обычно, одним из более посещаемых мероприятий Праздника книги была дискуссия, организованная „Latvijas Avīze”. На сей раз
на тему „Как уменьшить социальное неравенство” говорили министр благосостояния
Латвийской Республики Илзе Винькеле и депутат 11-го Сейма Гунар Игаунис.
Затем участники праздника могли выслушать жизнерадостные признания и практические советы по здоровому образу жизни от Инессы Зиньгите. Посетители Праздника
книги могли не только принять участие в различных дискуссиях и лекциях, но и сами активно действовать, испытав на опыте ранее вовсе не испробованные вещи, например,
нордическую ходьбу, о которой рассказал и показал правильную технику ходьбы мастер
спорта Игорь Дерягин.
На Празднике книги были предусмотрены также мероприятия для детей и молодежи.
Они могли проверить свои силы и знания в мероприятиях, которые организовал
„Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs” Министерства обороны ЛР, принимать участие в
творческой мастерской „В глине до ушей”, которой руководила учительница Скайдрите
Вильчука. Также дети и молодежь могли принять участие в конкурсе „ES – ko tas
nozīmē?” („ЕС – что это означает?”), который организовал „Информационный центр Europe Direct в Восточной Латгалии ”. В этом конкурсе дети могли узнать, что программу
Skype, которая позволяет звонить, используя интернет, создали эстонские программисты, что самая длинная река в Европейском cоюзе это Дунай, и многие другие факты.
Дети и молодежь, а также взрослые с большим интересом наблюдали демонстрации
Государственного колледжа пограничной службы и Авиационной базы государственной
пограничной охраны Лудзенского управления, особенно приземление вертолета и возможность самим посидеть в кресле пилота. Чтобы посетители во время праздника не
проголодались, организаторы наварили не один котел особого латгальского супа

В МАЛТСКОЙ ВОЛОСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ НОВЫЕ ИГРУШКИ
Фотография Марии Трусовой

„Bōrbolys garō zupа”.
Стоит отметить, что на протяжении всего дня у посетителей была возможность по
особо выгодным ценам приобрести новейшие и популярнейшие книги более десяти Латвийских издательств. Об интересном завершении праздника позаботились хозяева –
Рикавский этнографический ансамбль, который показал постановку „Sastdinis vokors Latgalis sātā” („Субботний вечер в латгальском дворе”).
Мадара Лякса,
специалист по общественным отношениям Резекненского края

В КАУНАТЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РЕСТАВРИРОВАННЫЕ БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
Фотография Мадары Ляксы

Всегда приятно получать подарки. Обычно мы их ждем и получаем на праздники,
но если это происходит неожиданно, это приятно вдвойне. Это был обычный рабочий
день в Малтской волостной библиотеке, когда счастливые молодожены из Резекне
привезли и подарили игровому уголку отдела детской литературы две большие коробки с развивающими играми и мягкими игрушками.
Работники библиотеки стараются создать уютную атмосферу для детей, чтобы они
заходили в библиотеку всё чаще и чаще и проводили здесь своё свободное время или
использовали предоставленные услуги для учёбы и развития интересов. Для маленьких
читателей в библиотеке есть свой игровой уголок, где дети с удовольствием проводят
своё свободное время. Они играют в настольные игры, складывают пазлы, играют с мягкими игрушками. Дети играют всегда – каждую минутку своей жизни. Играя, они познают
себя, усваивают значение предмета, осознают правила отношений со сверстниками.
В процессе игры также формируются первые навыки счёта, чтения и письма.
Игрушки позволяют ребёнку развивать фантазию, сыграть новые жизненные ситуации
и создавать свой мир. До сих пор игровой уголок в библиотеке пополнялся за счет
игрушек, которые приносили сами дети. А теперь маленьких посетителей библиотеки
ждут новые настольные игры и игрушки.
От имени работников библиотеки и маленьких посетителей еще раз благодарим
наших благотворителей – Наталию и Сергея Шевыревых – за то, что в своем счастье
они подумали и о другом хорошем деле: осчастливить других. И я не ошибусь, если
скажу, что радость дарения и получения подарков была обоюдной.
Антонина Круза, старший библиотекарь Малтской волостной библиотеки

БЕГ БАБЬИМ ЛЕТОМ В ИЛЗЕСКАЛНСЕ

Фотография Анны Вишкере
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Фотография Санты Гутане

19 августа в Каунатской волости с участием посла России в Латвии Александра
Вешнякова, генерального консула Росийской Федерации в Даугавпилсе Олега Рыбакова, заместителя председателя Резекненской краевой думы Эльвиры Пизане, ветерана Второй мировой войны Доминика Чудара, а также с участием местных жителей
были объявлен доступ к реставрированным Братским могилам, посвященный павшим
солдатам, которые в 1941 – 1945 годах сражались за свободу Латгалии. Положив
цветы, заместитель председателя Резекненской краевой думы Эльвира Пизане подчеркнула, сколь важно сохранить память о павших в бою солдатах: „Это спокойное, наполненное шелестом берёз место, как будто бы создано, чтобы оставаться в памяти,
ведь у каждого есть какой-нибудь родственник, погибший в разрушающей войне”.
Посол из России в Латвии Александр Вешняков рассказал, что в последние годы
Российская Федерация в сотрудничестве с самоуправлениями Латвии активно ухаживают и ведут реставрацию 360 братских могил в Латвии. „В течение пяти лет на
содержание братских могил мы потратили больше трех миллионов долларов, обновив 126 братских могил”. Работа продолжается. В этом году запланировано открыть
еще 19 обновленных мест памяти павших в бою солдатов, в том числе 6 из них в
Латгалии”, – сообщил А. Вешняков.
Стоит отметить, что посетив Каунату, посол России и генеральный консул также
ознакомились с Каунатской средней школой. А. Вешняков с благодарностью оценил
школу, особенно музей, который значительно расширяет знания детей об исторических событиях. Прощаясь, посол пожелал школе успешного нового учебного года, а
также подарил несколько новых книг.
Мадара Лякса,
специалист по общественным отношениям Резекненского края
С улыбками на лицах, хорошим настроением и исполненные решительностью 31 августа на берегу озера Стогоршню в Илзескалнской волости встретились любители активного отдыха разных возрастов. Бег вокруг озера Стогоршню был давно запланированным и долгожданным мероприятием. Основная дистанция была протяжённостью
в 5,7 км, но самые маленькие спортсмены, конечно, бежали дистанцию поменьше. Всё
было продумано, чтобы было интересно и безопасно.
На берегу озера был разожжен костер, на котором в большом котле варился вкусный
обед для всех участников мероприятия. Гостей было много – как местные спортсмены
и болельщики, так и активисты из других волостей края и города Резекне. После обобщения результатов участники были награждены в соответствии с возрастными группами.
В подарок вручались медали, сувениры на память, сладости и похвальные грамоты.
Организаторы мероприятия благодарят Резекненское краевое самоуправление за помощь при подготовке памятных призов, спасибо приветливым поварам, которые позаботились о вкусном и сытном обеде, спасибо судьям соревнований и шофёру, а также
активной молодежи из Илзескалнса, которая поддержала мероприятие.
Анна Вишкере, руководитель Илзескалнского народного дома
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 АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ

А ЛЬМАНАХ ПОЭЗИИ „РЕЗЕКНЕ 2013 ” НАЧАЛ СВОЙ ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ

13 сентября в Резекненской краевой думе прошло уже шестнадцатое мероприятие по
открытию литературно-художественного альманаха „Резекне”. Автор идеи альманаха
поэзии поэтесса Ольга Орс рассказала, что на сей раз в сборнике опубликовано 76 работ
не только авторов из Латвии, но и из России и Украины. В альманахе встречаются и
строки многих жителей Резекненского края, среди которых, Венеранда Римша, молодой
поэт Арвидс Гляуда из Роговки (Наутренская волость) и керамик Волдемар Вогул, стихи
которого можно прочитать в альманахе уже в восьмой раз.
Опубликованные работы написаны на латышском, латгальском, а также русском языках. Большинство работ посвящено Латгалии, её природе и людям. „Главная ценность
сборника – это живое, искреннее и поэтическое слово о своей горячо любимой земле и
о родных местах, дорогих каждому латгальцу”, – отметила Ольга Орс.
В честь праздника открытия альманаха поэзии „Резекне 2013” в большом зале Резекненской краевой думы были созданы часы из цветов. „Не время проходит, а мы!” – так
Ольга Орс поясняла значение символических часов. Презентация сборника собрала
полный зал поэтов и читателей, доказав, что поэзия необходима даже в быстром ХХI
веке. Присутствующие на открытии альманаха могли слышать стихи авторов в их собственном исполнении или в виде музыкального выступления от А. Эриня и „Dricānu dominantes”, Андры Балтачи, молодежи Калнэзерской католической основной школы и
композитора Нелли Хекеле, которая исполнила трогательные романсы на стихи резекненских поэтов.
В заключение мероприятия Ольга Орс поблагодарила многолетних спонсоров: Резененскую краевую думу, Резекненскую городскую думу, AS „Rēzeknes autobusu parks”,
SIA „Latgales Druka”, SIA „Latgales Ziedi”, газету „Резекненские Вести” и дизайнера оформ-

Фотография Санты Гутане
ления книги Диану Салминю. Стоит отметить, что по традиции сборник нельзя будет
приобрести в книжном магазине – его могли получить посетители мероприятия, а также
эти сборники будут доставлены в местные библиотеки и учебные заведения.
Мадара Лякса,
специалист по общественным отношениям Резекненской краевой думы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ ПОДПИСЫВАЕТ ДОГОВОР УДАЧНО ПРОШЕЛ КУБОК ДРУЖБЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СОТРУДНИЧЕСТВА С САМОУПРАВЛЕНИЯМИ НОРВЕГИИ
„RISO 2013” СРЕДИ ЧЕТЫРЕХ ВОЛОСТЕЙ

Фотография Анны Усане

Фотография Саниты Айзупиете
12 сентября Резекне посетила официальная делегация из норвежского города
Арендал и региона Эуст-Агдер, чтобы подписать новый договор сотрудничества с Резекненским краем и городом Резекне. Как рассказала координатор международных
связей Резекненского краевого самоуправления Инта Римшане, сотрудничество с
норвежцами уже длится 20 лет, и уточнила: „Дружественные отношения между странами основала норвежка Анна Элизабет Неас, которая в начале девяностых годов
преподавала английский и норвежский языки в Резекненской высшей школе. Затем
сотрудничество между школами и заведениями продолжала развивать Эллена Дале”.
Сотрудничество успешно продолжалось на протяжении всех этих лет, в результате
многие школы и социальные учреждения получили материальную и финансовую поддержку, коллективы края выступали на различных культурных мероприятиях, совершены многие поездки по обмену опытом, в которых принимали участие школьники,
работники медицины, самоуправлений и образования. В настоящий момент норвежская делегация посетила Лузнавскую усадьбу и Малтскую специальную школу-интернат, чтобы ознакомиться с работой заведений, чтобы в дальнейшем можно было
планировать другие мероприятия сотрудничества, например, визит социальных работников в Норвегию для обмена опытом
Мадара Лякса,
специалист по общественным отношениям Резекненской краевой думы

Август был очень напряженным месяцем для волейбольных команд из четырех волостей Резекненского края – Роговской, Илзескалнской, Стружанской и Озолмуйжской. Каждое воскресенье августа команды встречались на волейбольной площадке и выясняли,
кто из них сильнее. Соревнования проходили в четыре этапа, каждая волость взялась
организовывать по одному этапу. Команды были разделены на две возрастных группы: до
30 лет и после 30 лет. На поле одновременно разрешалось играть двум женщинам и двум
мужчинам. На каждом этапе, перед жеребьевкой, представители команд согласовывали
порядок проведения соревнований, учитывая количество прибывших команд.
Так как в возрастной группе после 30 лет были заявлены только 2 команды – Роговка
и Озолмуйжа – все команды играли друг с другом, но их оценивали отдельно. Это было
сделано с целью, чтобы все могли наиграться. В конце концов, оказалось, что команда
„ветеранов” из Роговки была самой сильной, обыграв даже молодых. В возрастной
группе после 30 лет 1 место заняла команда из Роговки с названием „Роговка V”,
2 место заняла команда из Озолмуйжы.
В свою очередь, в возрастной группе до 30 лет 1 место заняла команда „Alus par velti”
(„Пиво бесплатно”) из Роговки, 2 место – „Илзескалнс II”, 3 место – команда „Plostnieki”
(тоже из Илзескалнса), о которой хотелось бы сказать, что команда на каждом этапе, несомненно, играла всё лучше и лучше.
Спасибо координаторам и контактным персонам этих четырех команд. Спасибо организаторам этапов за гостеприимство. По просьбе участников соревнований особенно
хочется поблагодарить семью Клявиней за приятную организацию этапа соревнований
в Илзескалнсе.
Кристине Римша, организатор соревнований

МОЛОДЕЖЬ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ ПРИГЛАШЕНА УЧАСТВОВАТЬ
В ВИДЕОКОНКУРСЕ „A S RĒZEKNES NŪVODĀ 2020”
Управление образования Резекненской краевой думы объявляет видеоконкурс
„As Rēzeknes nūvodā 2020” („ Я в Резекненском крае 2020”), приглашая участвовать
молодежь от 13 до 30 лет. Участникам до 9 октября нужно представить видеоматериалы, продолжительностью не более пяти минут, в которых обыграна тема „Я в Резекненском крае”. Видео можно разместить на портале www.youtube.com и отправить
адрес местонахождения файла на электронную почту: guntis.rasims@saskarsme.lv.
Оценивая присланные видео, жюри будет учитывать следующие критерии: было ли
создано видео самими молодыми людьми, насколько оригинально и качественно это

видео, а также соответствует ли оно тематике конкурса. Авторы лучших видео получат денежные призы: 1 место – 100 латов, 2 место – 50 латов и 3 место – 30 латов.
„Возьми телефон, фотоаппарат или камеру и участвуй!” – приглашает организатор
конкурса, специалист по делам молодежи Резекненского края Гунтис Расимс. Подробную информацию и условия конкурса можно найти на информационном портале
Резекненского края: www.rezeknesnovads.lv.
Мадара Лякса,
специалист по общественным отношениям Резекненской краевой думы
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ВЫДВИНУТЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ НА КОНКУРС
„ПРЕДПРИЯТИЕ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ”
Чтобы поощрить предпринимателей Резекненского края, которые активно способствовали развитию предпринимательской деятельности, трудоустройству и общественной активности на территории края, самоуправление Резекненского края уже второй год объявляет конкурс „Предприятие Резекненского края”. До самой осени консультативные советы граждан, другие предприятия, а также любой житель, обращаясь к члену
консультативного совета, мог выдвинуть претендентов в девяти номинациях. Всего на участие в конкурсе были заявлены 35 претендентов. Больше
всего было выдвинуто кандидатов на звания „Предприятие года” и „Новое предприятие года”. В последующие месяцы оценивающая комиссия
посетит номинантов, чтобы оценить их предприятия и вклад в развитие Резекненского края. Результаты конкурса будут подведены, и награждение лучших предприятий пройдет 19 марта в „День предпринимателей Резекненского края” (в День Язепа).

НОМИНАЦИИ
Предприятие года:
• Предприятие семьи Трейкули –
Дрицанская волость;
• SIA „UNIK” – Гришканская волость;
• Даинис Гудрикс – Ленджская волость;
• z/s „Meža Grumuži” – Лузнавская волость;
• z/s „Krāces” – Нагльская волость;
• SIA „Skadeņi” – Нагльская волость;
• z/s „Lejas” – Наутренская волость;
• SIA „LMKO” – Пушская волость;
• p/s „Tītari” – Силмалская волость;
• SIA „Strūžānu siltums” – Стружанская волость.

Предприятие года – VIP края:
• SIA „Balt Harmonia” – Гайгалавская волость;
• SIA „LATPOWER” – Mаконькалнская волость.

Новое предприятие года:
• z/s „Vairogi” – Чернайская волость;
• z/s „Pumpuri” – Дрицанская волость;
• z/s „Lauki” – Фейманская волость;
• z/s „Pureņi” – Фейманская волость;
• z/s „Žubītes” – Ленджская волость;
• z/s „Bērzubirze” – Наутренская волость;
• z/s „Morāni” – Рикавская волость;
• z/s „ Jaunliepu mājas” – Рикавская волость;
• SIA „Tutinelli” – Сакстагальская волость;
• z/s „Ieva” – Силмалская волость.

Туристическое предприятие года:
• Мини-зоо „Rozīte” – Аудринская волость;
• z/s „Ezerzeme”, дом отдыха „Ezera sonāte” –
Берзгальская волость;
• SIA „Rāznas Līcis” – Чернайская волость;

ПРИГЛАШАЕМ ВЫДВИНУТЬ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
„ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ”
РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ

• SIA „Dana” – Маконькалнская волость;
•Конный двор „Untumi” – Озолмуйжская волость.

Частный предприниматель года:
• Иво Сутин – Каунатская волость.

Ремесленник года:
• Константин Биндзю – Берзгальская волость;
• Анатолий Витушкин – Гришканская волость;
• z/s „Podnieki” – Илзескалнская волость;
• Мария Тьюша – Нагльская волость;
• Хозяйство „Mežmalas” – Пушская волость.

Внедрение инновационных
продуктов/услуг:
• IK „Cīruļi Ekofarm” – Дрицанская волость.

Меценат культуры:
• z/s „Leimaņi” – Нагльская волость.

ного управления, консультативный совет предпринимателей Резекненского края и консультативные советы граждан.
Предложения, заполнив форму заявления, можно предоставить администрации Резекненского краевого самоуправления (аллея Атбривошанас, 95), секретарю в 17-м кабинете) или по электронной почте (info@rdc.lv).
Форма заявления доступна на домашней странице Резекненского краевого
самоуправления (www.rezeknesnovads.lv).

Комиссия награждения Резекненского края до 25 октября приг-

Стоит отметить, что „Похвальные грамоты” вместе с призом будут

лашает выдвинуть претендентов для получения высшей награды

вручены каждый год, чтобы проявить уважение и поблагодарить за вы-

Резекненского края – „Atzinības raksts” („Похвальная грамота”). За-

дающиеся достижения в работе самоуправления в экономической, на-

явки для награждения имеют право подавать депутаты Резек-

учной, образовательной, государственной и других сферах управления.

ненской краевой думы, генеральный директор краевого самоуправ-

„Похвальные грамоты” будут вручены 15 ноября в Гайгалавском доме

ления, руководители административных отделов самоуправле-

культуры на мероприятии, посвященном годовщине провозглашения

ния, руководители заведений самоуправления, члены корпоратив-

Латвийской Республики.

ВОСПИТАННИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ РЕЗНАС СОЗДАЮТ ИЗ ЦВЕТОВ ЛАТВИЙСКИЕ ЗНАКИ ОРНАМЕНТОВ
Осень приходит не только с первым учебным днем и богатым урожаем, но также
с красочными листьями деревьев и красивыми осенними цветами. Продолжая
школьную традицию, ученики 1 – 9 классов основной школы Резнас были приглашены украсить лужок школьного двора роскошным ковром цветов „Латвийские
знаки орнаментов в цветах”. В порядке жеребьевки каждый класс получил один из
знаков орнамента: 1 класс – Знак жизни (Усиньш), 2 класс – Крест Мары, 3 класс –
Юмис, 4 класс – Знак Колодца, 5 класс – Уж, 6 класс – Аусеклитис, 7 класс – Знак
Месяца, 8 класс – Знак Солнца и 9 класс – Крест Огня (Крест Грома, Свастика).
Школьники были заинтересованы и активно принимали участие в этом мероприятии, каждый старался принести самые красивые цветы и приложить руку к созданию знаков орнамента. Так как для родителей детей в школе было запланировано
собрание, у них была возможность полюбоваться этими замечательными работами
и самим принять участие в создании своего знака орнамента – Древо Аустры. Активность, творчество, фантазия, радость детей и их родителей струились на протяжении всей недели. Мы гордимся нашей Родиной, любимой школой и своим
домом! Спасибо всем родителям за хорошие идеи и вложенный труд!
Инара Амелько,
учительница младших классов основной школы Резнас

ДРИЦАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИСВОЕН ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ

После оценки жюри ЭКОшкол выяснено, что Дрицанская основная школа самоуправления Резекненского края в этом году входит в число тех школ, которые получат приз Зеленого флага за особые достижения в способствовании устойчивого
развития, образования и защиты окружающей среды.
Самый узнаваемый элемент программы ЭКОшкол – это международный приз Зеленого флага, который получают те школы, которые на протяжении долгого времени
способны демонстрировать отличные мероприятия по экологии. В прошлом году мы
получили название Латвийской ЭКОшколы и диплом. Это был приз национального
уровня, когда мы еще были на пути к Зеленому флагу.
„Число ЭКОшкол стремительно возрастает, охватывая всю систему образования
от дошкольных образовательных учреждений до высших школ, что существенно, так
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Фотография Инары Анчы
как с увеличением числа школ в этой программе, возрастает и количество действий,
благоприятно влияющих на окружающую среду”, – рассказывает координатор ЭКОшкол в Латвии Даниелс Трукшанс.
Программа ЭКОшкол одна из самых популярных и всеохватывающих моделей экологического просвещения в мире, которая работает в Латвии уже десятый год. В
целом в программе ЭКОшкол участвует более 124 образовательных учреждений.
Церемония награждения ЭКОшкол в этом году состоится 2 октября в Риге, в Большом зале Рижского дома латышского общества, в 11:00. Активисты ЭКОшколы Дрицанской средней школы после ответственной работы отправятся за честно
заслуженным Зеленым флагом. В свою очередь, 4 октября все соберемся на школьном
дворе, чтобы рядом с государственным и краевым флагами поднять и Зеленый флаг.
Сармита Межуле,
директор Дрицанской средней школы

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

ИСПОЛЬЗУЙ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!
С этого года в Резекненском краевом самоуправлении работает „Информационный центр Europe Direct в Восточной Латгалии” (EDIC). Он предоставляет возможность жителям получить необходимую
информацию о Европейском союзе и возможностях финансирования проектов. Руководительница
информационного центра Инта Римшане и её ассистентка Мадара Лякса работают так, чтобы каждому заинтересованному предоставить информацию и советы по вопросам EC. Заходите в гости! Мы находимся в Резекненском краевом самоуправлении (аллея Атбривошанас 95, 3-й этаж, 33 -й и 31-й кабинет.
Телефон 64607177.

ПРОЕКТ „ОБМЕН РОЖДЕСТВЕНСКИМИ
ПОДАРКАМИ” В РЕЗЕКНЕНСКОМ КРАЕ
„Информационный центр Europe Direct в Восточной Латгалии” с октября до декабря 2013 года организует международный проект „Обмен рождественскими подарками”, в котором будут задействованы и образовательные учреждения
Резекненского края. Цель проекта – это творческим путем обучить детей традициям и навыкам стран Евросоюза, а также дать возможность учебным заведениям
создавать новые проекты сотрудничества. В рамках проекта школы и дошкольные
учебные заведения из всех стран Европы обменяются подарками – ёлочными украшениями. Каждая школа вышлет в разные учебные заведения стран Евросоюза и
информационные центры Europe Direct 30 рождественских подарков. В каждом подарке будет общая информация о своей стране и крае, а также рождественские
песни, рецепты приготовления национальных блюд, поверья, рассказы и другая
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интересная информация. В свою очередь, полученные подарки – ёлочные игрушки, в учебных заведениях повесят на ёлочки, и таким образом создадут
„европейские рождественские ёлки”. Из Резекненского края в проекте будут участвовать и наряжать
свои ёлочки дошкольное учреждение из села Чёрная, Силмалское и Каунатское дошкольные учреждения, Аудринская, Лиепская и Веремская основные школы,
Наутренская средняя школа, Адамовская специальная школа-интернат, а также
Резекненское краевое самоуправление.
Информацию подготовила Мария Буле

ЕС В ВОЛОСТЯХ

Общество „Esi vasals” в Озолмуйже реализует проект
„Обустройство и приобретение инвентаря
для центра детей и молодёжи”

К завершению движется реализация проекта общества „Esi vasals” („Будь здоров”) „Обустройство и приобретение инвентаря для центра детей и молодёжи”.
Этот проект в 2012 году общество представило на конкурс проектов LEADER, который объявили сообщества Резекненского края. Цель проекта – создать местным жителям благоприятную среду для качественного и разнообразного
времяпрепровождения, обеспечив таким образом одну из основных задач общества – способствование процессу непрерывного обучения жителей различных
социальных групп. В рамках проекта уже приобретены настольные игры, мебель
для обустройства помещений центра, игрушки и многое другое, чтобы у озолмуйжских детей и молодежи появилась возможность качественно и с пользой
провести свободное время, так как в Озолмуйжской волости нет ни школы, ни
детского сада. Задача современного общества – добиться того, чтобы дети и молодёжь чувствовали себя нужными и полезными. Общество „Esi vasals” в Озолмуйжской волости также старается достичь этой цели.

В Малте с большим удовольствием и интересом
опробовали новую детскую игровую площадку „Кипари”
В Малте недавно закончились работы по установке и обустройству новой детской игровой площадки. Игровая площадка „Кипари” („Ķipari”) создавалась благодаря конкурсу проектов общества „Партнерство сообществ Резекненского
края”, в котором получил поддержку проект общества „Клуб мамочек в Малте”.
Во время реализации проекта установлены игровой комплекс, карусель с сиденьями, гимнастический комплекс и большие качели-балансиры. Игровая площадка установлена рядом с дошкольным учебным заведением „Дзипариньш”,
что даёт возможность детям садика, а также детям из Малтской и других волостей активно использовать эту игровую площадку. Уже сейчас площадка пользуется успехом: здесь активно проводят время и малые и большие дети, а также их
родители, которые присматривают за своими чадами.
Проект был осуществлён в рамках мероприятия программы развития сельских территорий „Диверсификация сельской экономики и способствование качеству жизненных условий на территории
осуществления стратегий местного развития”. Общие расходы
достигли 4746,20 лата, из которых 90 процентов (4271,58 лата)
покрыл „ELFLA”, в
свою очередь, 10 процентов (474,62 лата)
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были предоставлены из бюджета управления Малтской волости, о чём сообщила
председатель правления общества „Клуб мамочек в Малте” Инета Скудра.

В Ленджской волости осуществлён проект „Расширение
спектра социальных услуг”
Общество Ленджской волости „Для
своей земли” („Savai
zemei”) успешно осуществило проект „Расширение спектра социальных услуг”, который был реализован при поддержке
„ELFLA” в рамках мероприятия „Диверсификация сельской экономики и способствование качеству жизненных условий на
территории осуществления стратегий местного развития”. Проект даст возможность жителям волости получить современные услуги для заготовки топлива.
„На данный момент около 80 процентов домашних хозяйств используют отопление дровами, поэтому есть необходимость заготовки дров. До сих пор заготовка дров производилась индивидуально (в зависимости от физических и
материальных возможностей). Однако в реальной ситуации большинству жителей волости проблематично, можно сказать, невозможно заготовить топливо в
необходимом количестве из-за нехватки рабочих рук. Так как в Ленджской волости почти третья часть жителей – пожилые люди, мы вместе с Язепом Сутрисом
и Андреем Каспараном решили создать общество и написать проектную заявку
на приобретение современного приспособления для колки дров. Это приспособление заменит физическое напряжение рук при расколке и распиливании дров.
Опрошенные жители волости нас поддержали и проявили желание воспользоваться этой услугой”, – говорит председатель правления общества „Для своей
земли” Эдгар Устинов.
Проект частично финансирует Европейский союз, а некоторая часть покрывается своими деньгами, пожертвованными обществу. В настоящее время новое
приспособление для расколки дров успешно используют жители волости. Услугу
уже получили 5 домашних хозяйств. Очень радует то, что теперь дрова не только
распиливаются и раскалываются, но и сбрасываются в кучу с меньшим напряжением физических сил.
„В связи с долговременной целью продолжить расширение спектра социальных услуг общество планирует в этом году приобрести прицеп, который был бы
предназначен именно для вывоза дров из леса, без использования ручной работы. Такой прицеп уже был осмотрен на весенней выставке в Рамаве, которую
мы посетили, чтобы увидеть дровокол в процессе работы. Остаётся лишь написать заявку и надеяться на поддержку ЕС” – так планирует Э. Устинов.
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SVEICAM SVĒTKOS, SKOLOTĀJ!
Laikā, kad koku birzes kļūst gleznaini krāsainas, kad asteres un dālijas rotājas puķu dobēs,
atnāk Skolotāju diena. Tā ir diena, kad īpaši godinām skolotājus, vēlam izturību un labu
veselību, pateicamies par neizsīkstošo spēku jaunu personību veidošanā un vērtību
nostiprināšanā. Rēzeknes Augstskolas kolektīva vārdā novēlu, lai Jūsu dzīves gaitas piepilda
dzīvesprieks, gandarījums par paveikto, saujiņa humora devas dzīves smagākajos brīžos un
radošas idejas jaunu mērķu sasniegšanā.

Novēlu katram skolēnam dzīvē atrast savu Skolotāju – ar kuru var strīdēties, kuram var
nepiekrist, bet uz kuru var paļauties visu turpmāko dzīvi! Tāpat novēlu katram
skolotājam sastapt kaut vienu savu Skolēnu, par kuru varētu teikt – tu esi
paņēmis no manis visu labāko, mani pāraudzis, mani pārspējis.
Lai ir prieks mācīt un mācīties!
Dzejniece Anna Rancāne

Rēzeknes Augstskolas rektors, Dr.sc.ing. asoc.prof. E.Teirumnieks
Školuotuoja dorbs ir vīns nu svareiguokajīm
iz pasauļa. Ja na pats svareiguokais.
Cāls mierkis jam i atbiļdeiba.
I tys nav vīglys dorbs, vīglpruoteigs voi „stuņdžu
atsiediešonys” dorbs.
Deļ tam es vieleju, jiusem, školuotuojim, vuiceit cytus
i pošim vuiceitīs nu vuicomajīm.
I kluot veļ jaunu spāku, pacīteibys
i kreativitatis kolnus. Lai Spāks ir ar Jiusem!

Priecājies par sevi, tad par tevi
un ar tevi priecāsies visa
pasaule, jo, kā teica dzejnieks
Imants Ziedonis –
dzīves jēga ir prieks!

Raibīs

Izglītības Pārvaldes vadītāja
Lilija Žukovska

Cienījamie Pedagogi!
Saku lielu paldies par Jūsu pacietīgo
un neatlaidīgo darbu mūsu bērniņu labā!
Sveicu Jūs Skolotāju dienā un novēlu
veselību, izturību,
dzīvesprieku ikdienas gaitās!
Griškānu PII audzēknes
Kamillas Petrovas
mamma

Iet un iet un neapstāties!
Izbaudīt:
Satikšanās brīnumu,
Kopā būšanas iespēju,
Darīšanas prieku,
Uzdrīkstēšanās enerģijas vibrācijas,
Iespēju bezgalību,
Mīlestības smaržu!

Ikviens gads ir noslēpums,
Ikkatrs bērns ir atklājums
Un šis mācību gads nav
izņēmums.
Lai atzinīgi novērtēts un
pozitīvām emocijām bagāts ir
skolotāja darbs!

Izglītības, kultūras un sporta
pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja,
Nautrēnu vidusskolas direktore
Anita Žogota

Renārs, Raitis Daniels,
Raimonds, Krista
Kristiāna un
vecāki

Būt par Skolotāju nenoliedzami ir sūtība, jo liktenis tik atbildīgu
un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem,
kas spējīgi būt par iedvesmas un jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī
un bērnos vēlmi palūkoties aiz apvāršņa maliņas.
Nekas un nekad nevarēs aizstāt skolotāju, viņa dzīvo vārdu, smaidu,
skatienu, sirds siltumu. Paldies jums par to!
Ināra Šindarjova,
NVA Rēzeknes iliāles vadītāja

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotāji...
Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts.
Skolotājs ir tas, kurš virza, rosina, mudina un atklāj bērniem ne vien jaunas zināšanas
un prasmes, bet arī dzīves patiesības un gudrības.
Sveicu visus pedagogus svētkos!
Vēlu dzīvesprieku un neizsīkstošu enerģiju ikkatrā stundā, ikkatrā dienā!
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