
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada februāra izdevums 

SVEICAM JUBILĀRUS! 
 

Ik katru stundu un mirkli 

Lai sasilda sirdi ne vārdi ne ziedi, 

Bet mīļoto cilvēku sirdis- 

Viņu dāvātais maigums un smaids! 

 Bogdanova Ņina,Beleviča Dominika, Jerma-

kovs Viktors, Fjodorova Irina, Koraļkova An-

tonina,Trūle Vilhelmīne, Koniševskis,  

Vladimirs, Smirnovs Gunārs, Streikišs Do-

nats, Ragozins Jurijs, Salmina Natālija, Graz-

nova Ruta, Jakubenoks Jānis, Trūlis Ilmārs, 

Gavrilovs Dmitrijs, Kairišs Māris. 

 

   

Šajā numurā lasiet: 

 Prezentācija; 

 Paziņojums; 

 Derīgi zināt; 

 Lauksaimniecība; 

 Aptauja; 

Парус надежды.  

 12 января в клубе Маконькалнского 

волостного совета прошла презентация 

двух новых книг”Не убегай моя дорож-

ка”и”Парус надежды”.Очень приятно, что 

авторы-жительницы Липушек: Ирина Та-

расова и Светлана Кононова. Ирина Тара-

сова уже не первый раз радует читателей  

стихами. Это еѐ шестой сборник. Стихи 

посвящены природе, Липушкам, Разне, 

Малтечке и многим людям, с которыми 

мы встречаемся каждый день в нашем по-

сѐлке. У Светланы  это первая книжка –

сказок. От чистого сердца все поздравили 

Светлану и Ирину Дементьевну цветами и 

подарками. 

Meteņu balle Mākoņkalnā! 
  28.februārī plkst 

22.00 Mākoņkalna TN

-Meteņu balle. 

 Spēlē:Raimonds. Ieeja-

2,00 EUR.  

 

                   Paziņojums. 
  Pavasarī gaidāmas iedzīvotāju sapulces Rē-

zeknes novada pagastos. 

   Ja līdz šim sapulces tika organizētas rudenī, 

tad šogad nolemts sapulču laiku pārcelt uz 

martu un aprīli. Kā norāda Rēzeknes novada 

pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, tas 

darīts, lai iedzīvotāji varētu iepazīties ar pagas-

ta pārvaldes veikumu pilna gada garumā. Tur-

klāt, ja sapulce tiek rīkota pavasarī pagasta va-

dība var izklāstīt iedzīvotājiem arī informāciju 

par darbu plānu šim gadam, jo budžets jau ir 

sastādīts un apstiprināts. Iedzīvotāji aicināti 

būt aktīvi un piedalīties iedzīvotāju sapulcēs, 

jo tas dod iespēju uzzināt pagasta finansiālo 

situāciju, gan arī uzdot kādu sasāpējušu jautā-

jumu pagasta un novada vadībai. 

  Kā katru gadu sapulcēs piedalīsies-

Rēzeknes novada pašvaldības vadība, deputāti, 

pagasta pārvaldnieks, pagasta pārvalžu darbi-

nieki, kuri iepazīstinās iedzīvotājus par paveik-

to darbu-sociālajā darbā, finansēs, namu ap-

saimniekošanā un citos jautājumos: Mākoņkal-

na pagastā iedzīvotāju kopsapulce- 

25.martā plkst:14.00  



Jaunumi zemes izmantošanā un būvniecībā   

Rēzeknes novadā 
 

 

 

Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāie-

vēro pašvaldības teritorijas plānojuma normas. Teritorijas plānojums nepieciešams tādēļ, lai 

līdzsvarotu kaimiņu intereses zemes izmantošanā, piemēram, lai viens kaimiņš otra kaimiņa 

viesu namam blakus pēkšņi neuzceltu cūku fermu. Teritorijas plānojums atļauj vai aizliedz 

konkrētas darbības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu privātmājas drīkst būvēt un kā-

dā attālumā no kaimiņa zemes robežas un tamlīdzīgi.  
 Rēzeknes novadā kopš 2013. gada 15.oktobra ir spēkā jaunais teritorijas plānojums 2013.-

2024.gadam jeb pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.

-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Teritorijas plānoju-

ma izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un pašvaldība saņēma aptuveni 700 zemes īpašnieku iesniegu-

mus par to, ko viņi vēlas darīt savā zemē. Pārsvarā zemju īpašnieki vēlējās apmežot aizaugušu zem-

i, būvēt privātmājas, pirtis un dīķus, kas lielākajā daļā gadījumu arī ir atļauts. Jaunais plānojums 

paredz vienādus zemes izmantošanas noteikumus visos novada pagastos, elastīgi atļaujot daudzno-

zaru uzņēmumu attīstību laukos. 

 Jaunā plānojuma teksts ir pieejams pašvaldības mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/

lv/content/2/1/33/, kur tas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa saucas „Grafiskā daļa”, un tajā zemes 

īpašnieks var aplūkot savu īpašumu konkrētā pagasta vai ciema kartē, kur zemes vienības krāsa no-

zīmē konkrētu izmantošanas zonu jeb teritoriju. Piemēram, ja Jūsu zemes vienība ir gaiši bēšā krāsā 

un zaļā krāsā, kas visbiežāk laukos arī tā ir, tad Jūsu zemē ir atļauta „Lauku zemes (L)” (bēšā krāsa) 

izmantošana un „Mežu teritoriju (M)” (zaļā krāsa) izmantošana. Otrā plānojuma daļa saucas 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros Jūs varat izlasīt, kas ir vai nav atļauts kon-

krētajās zonās – šajā gadījumā Lauku zemēs un Mežu teritorijās. Īpašnieks var gan pats apskatīt sa-

vā zemē atļauto novada mājas lapā, gan arī var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 

plānošanas nodaļā un saņemt atzinumu vai izziņu par atļautajām darbībām. Atzinums tiek sniegts 

par vienu konkrētu darbību, piemēram, par apmežošanu, bet izziņa ietver visu informāciju par ze-

mes vienībā atļauto/aizliegto un par to jāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR apmērā. 

Kādi tad ir jauninājumi jaunajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā? Pirmkārt plānojums atļaut 

lauku saimniecībām, kuras Rēzeknes novadā ir pārsvarā, nodarboties ar daudzām nozarēm paralēli. 

Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju teritorijā (L), kādā ir lielākais zemju vairākums laukos, ir atļauts 

nodarboties ar lauksaimniecību, zivsaimniecību, kokapstrādi, tirdzniecību, tūrismu un citiem pakal-

pojumiem, atļauts iegūt derīgos izrakteņus, arī sapropeli visos ezeros. Teritorijas plānojums nosaka 

divpadsmit izmantošanas zonas ciemos un deviņas izmantošanas zonas lauku teritorijā. Teritorijas 

izmantošanas zonas tika noteiktas pagastu pārvalžu un novada speciālistu darba grupās, kur balsto-

ties uz vēsturisko teritorijas attīstību, tika plānota arī turpmākā darbība. Piemēram, ja līdz šim ze-

mes gabals tika izmantots lauksaimniecībā un īpašnieks citu savu izmantošanas priekšlikumu netika 

iesniedzis, tad arī turpmāk tika ieplānota lauksaimnieciskā izmantošana. 

 Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās mazdārziņu teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas 

tuvumā, arī turpmāk tiek plānotas kā mazdārziņu teritorijas, kur primārā izmantošana ir dārzniecība, 

līdz ar to atļauta dārza māju, nevis privāto savrupmāju būvniecība. Turklāt mazdārziņu teritorijā 

esošā apbūve ir tik blīva, ka izmantot šādas mājas pastāvīgai dzīvošanai nemaz nepieļauj ugunsdro-

šības normatīvi. Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie zemes gabali un šaurie pievedceļi padara uguns-

grēka dzēšanu par praktiski neiespējamu vai neefektīvu, un blīvā apbūve pieļauj ātru ugunsgrēka 

izplatību no ēkas uz ēku, tādēļ savrupmāju apbūve mazdārziņu teritorijā nav atļauta. 
  

 



Kā jaunums ir iestrādātas obligātās un rekomendējoša rakstura ainavu aizsardzības prasības, kuras 

attiecas uz ainaviski pievilcīgākajām teritorijām, kur jau vēsturiski attīstās tūrisms. Kā pati augstvēr-

tīgākā ir noteikta Rāznas ezera ainavu telpa (Rāznas ezers ar apvedceļu) un seši ainaviski ceļu posmi, 

piemēram, A12 ceļa posms Ozolmuižas pagastā skatoties no ceļa uz Rēzeknes upes ieleju. Ainavu 

saglabāšana ir nepieciešama, lai ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem būtu vēlēšanās uztu-

rēsies skaistā vidē, kur harmoniski iekļaujas ēkas un būves. Ainavu telpās nav vēlama pilsētas tipa 

apbūve, arhitektoniski neatbilstošu objektu būvēšana un nepieciešams saglabāt Latgales kultūrvēstu-

riskajai un dabiskajai ainavai raksturīgo arhitektūras stilu, kā arī krāsu paleti. Ainaviski augstvērtīga-

jos skatu punktos, kur paveras skats uz plašu ainavu, tiks ierobežota apmežošana un citas darbības, 

kas negatīvi ietekmē ainavu.  

Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī pašvaldības nozīmes katra pagasta kultūrvēsturiskās vērtības un 

dabas objekti, kuru saglabāšana pagastam ir svarīga. Tie ir krucifiksi, senkapi, piemiņas vietas, koku 

alejas, senie akmeņi, piemēram, Āžmuguras akmens Mākonķalna pagastā. Šie pašvaldības nozīmes 

vērtīgie objekti kalpo ne tikai kā katra pagasta atpazīstamības simboli, bet ir nozīmīgi turpmākā tū-

risma attīstība, kā vēl pilnībā neizmantots resurss. 

Jaunajā plānojumā ir ierobežota vērtīgo meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošana, 

jo šo zemju meliorēšanā ir ieguldīti nozīmīgi līdzekļi, tādēļ tās pirmām kārtām ir jāizmato lauksaim-

nieciskā ražošanā, nevis mežsaimniecībā. Turklāt novada lauksaimnieki aktīvi izrāda interesi par brī-

vo zemju nomu vai iegādi lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. Tādēļ plānojuma izstrādes laikā 

tika rīkota speciāla darba grupas tikšanās, lai izstrādātu šos apmežošanas ierobežojumus, kuri galve-

nokārt attiecas uz meliorētām lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām, kas lielākas par 3 ha ar 

auglību vismaz 30 balles un kuras tiek izmantotas lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka šādā augstvērtīgā 

zemē, kura tiek izmantota lauksaimniecībā, meža ieaudzēšana ir aizliegta. Savukārt nemeliorētajās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs meža ieaudzēšanas ierobežojumi nepastāv. 

Ar detalizētāku informāciju aicinām iepazīties novada pašvaldības mājas lapā, lasot Teritorijas iz-

mantošanas un apbūves noteikumus vai konsultējoties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plā-

nošanas nodaļā Rēzeknē (Atbrīvošanas aleja 95, 28.kabinets (3.stāvā), Brigita Arbidāne, tālr. 

64607189, e-pasts: Brigita.Arbidāne@rdc.lv). Pagastu pārvaldēs teritorijas plānojuma jautājumos, 

aicinām konsultēties pie vietēja pagasta zemes ierīkotāja, kura kontakti ir pieejami pagastu pārvaldēs 

un pašvaldības mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3. 

Brigita Arbidāne, 

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 
 

Lauksaimniecība 
 

Maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī: 

   No 2014.gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā stāvoklī 

un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums. Līdz šim vienoto platības maksājumu va-

rēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojumo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauk-

saimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā.Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaim-

niecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada,piemēram bija atbrīvojuši no krūmiem. 

Šobrīd šis nosacījums ir atcelts. Plašāka informācija: htt://ej.uz/bt9c. 

 

Iespēja apgūt lauksaimniecības pamatus tālmācībā: 

   LLKC aicina tālmācībā apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu „Lauksaimniecības 

pamati”. Tos var apgūt, nepārtraucot ikdienas darbu veikšanu saimniecībā un netērējot laiku un lī-

dzekļus, kas būtu nepieciešami mācību apmeklēšanai klātienē. Lai apgūtu ”Lauksaimniecības pama-

tus”, nepieciešams dators un interneta pieslēgums. 

Plašāka informācija: http://ej.uz/unox. 



       

Der zināt! 
No 2014.gada 1.janvāra: 

Minimālā darba alga- 320eiro(225 lati). Pērn- 200 lati. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis-24 procenti. 

Neapliekamais minimums- 75 eiro(Ls52,71). Pērn 45 lati. 

Atvieglojums par apgādībā esošu personu-165 eiro (Ls 115.96). Līdz 2013.gada jūlijam- 70 

lati, no 2013.gada 1.jūlija- 80 lati. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: 

darba devējs-23,59%(pērn-24,09%) 

darba ņēmēja-10,5%(pērn-11%). 

Aptauja 

 Pagasta iedzīvotāji tika lūgti rakstīt savus priekšlikumus, ierosinājumus,   kas saistīti 

ar sadzīvi, kultūru, sociālajiem un citiem jautājumiem. Šim nolūkam tika rīkota aptauja. Aiz-

pildītās aptaujas lapas varēja atstāt pagasta pastkastītē, pagasta pārvaldē, bibliotēkā, jo tas 

viss bija anonīmi. Atbildēt vajadzēja uz pieciem jautājumiem. Jautājums-apkopotās atbildes. 

 

1)Kā novērtējat iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbu? 

Atbildes:Nezinu, kas tā tāda ir! Informēt iedzīvotājus par saviem uzdevumiem, darbības bū-

tību, lēmumiem. Nebija saskares nevaru vērtēt. Vairāk ieklausīties un respektēt to pagasta 

iedzīvotāju vajadzības, kuri patstāvīgi te dzīvo, nevis tos, kuri te iegriežas paciemoties. 

2)Kā novērtējat sociālo darbu? 

 Atbildes:Apmierinoši, grūti spriest, jo nav bijusi īpaša saskare, biežāk pievērst uzmanību 

iedzīvotāju prasībām un uzklausīt. 

3)Kā novērtējat pagasta kultūras dzīvi? 

Atbildes: Balles ar dzīvo mūziku. Reklāmas! Reklāmas! Afišas nav pietiekoši spil-

gtas.Vismaz 2 nedēļas pirms pasākuma izlikt afišas. Uz pasākumiem nāk maz cilvēku, bet 

tie, kuri nenāk arī visiem pārmet, ka nenotiek pasākumi. Vairāk sporta sacīkšu. 

4)Kā novērtējat Mākoņkalna pagasta pārvaldes darbu? 

Atbildes: Vairāk atbilžu-pozitīvi, viss apmierina, vairāk informācijas par notiekošo pagasta 

dzīvē. 

5)Priekšlikumi Jauniešu centra darbības attīstībai: Lietderīgi izmantot rīcībā esošās telpas, 

atrast interesējošas nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem, nodibināt sieviešu klu-

bu, sociālos pakalpojumus.Jauniešu centra paspārnē atrast vietu arī vecāka gadu gājuma aktī-

viem iedzīvotājiem.Radīt jaunas darba vietas.Noteikti ir vajadzīgs Jaunatnes lietu speciālists. 

   Pateicos visiem aptaujas lapas pildītājiem! 

 

Izdevums sagatavots ar Mākoņkalna pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu 

L. Kudrjavceva 


