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3. augustā Rēzeknes pilsētas svētku dalībniekiem bija iespēja viesoties Eiropas teltī un, tiekoties ar ekspertiem, 
iegūt informāciju par dažādām Eiropas Savienības (ES) sniegtajām atbalsta iespējām. Te varēja ne tikai iepazīt 
vietējo uzņēmēju pieredzes stāstus, bet arī uzzināt par ES iniciatīvām mazo un vidējo uzņēmumu un 
lauksaimniecības atbalstam un ES finansētajām izglītības un apmācību programmām jauniešiem. Savukārt 
populārais šefpavārs Raimonds Zommers ikvienu svētku dalībnieku cienāja ar savas ēdiena gatavošanas 
meistarklases laikā pagatavotiem gardumiem, kas tapa turpat uz vietas, izmantojot vietējos produktus, kas 
audzēti un ražoti ar Eiropas atbalstu.

Lauku reģioni veido 77% no ES teritorijas. Tāpēc Eiropas ilgtspējīgai 

ekonomiskajai un sociālajai izaugsmei ir ļoti būtiski, lai lauku attīstība ietu 

līdzi pārmaiņām pasaulē. Eiropas Savienība ir izveidojusi un īsteno 

neskaitāmus projektus un programmas, piemēram, kvalitatīvu darbavietu 

radīšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai un vides aizsardzībai, kā arī 

modernas infrastruktūras un digitālo iespēju nodrošināšanai lauku reģionos. 

Rēzeknes pilsētas svētkos arī viesojās Normunds Popens, Eiropas Komisijas 
Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieks, kurš 

pastāstīja interesentiem vairāk par reģionu attīstību un tam piešķirto ES budžetu: 

“Eiropas Komisija ir skaidri definējusi nākamā plānošanas perioda prioritātes un atbalsta sniegšanas fokusu. 
Latvijā, kur raksturīgas daudz mazas un vidējas pilsētas, jāsāk domāt par kopējiem projektiem starp 
pašvaldībām, novadiem. Projektiem, kas veicinātu gan inovācijas, gan radītu jaunas darba vietas, gan uzlabotu 
dzīves kvalitāti. Nav tiesa, ka naudas nebūs – Eiropas nauda joprojām būs pieejama gan maziem, gan lielākiem 
uzņēmējiem, pašvaldībām, publiskām un privātām partnerībām. Latvija, kas ir ceturtais lielākais ES budžeta 
līdzekļu saņēmējs, varēs turpināt izmantot Eiropas sniegtās priekšrocības un veicināt vietējo un novadu 
izaugsmi. Tādēļ svarīgi, ka arvien plašāks cilvēku loks uzzina par labajiem piemēriem, smeļas idejas, uzlabo 
zināšanas par pieejamajiem finanšu instrumentiem. Šis laiks ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti, sadarbojoties un 
realizējot visdažādākās ieceres.”

turpinājums nākošajā lapā
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RĒZEKNĒ TIKA ATKLĀTA INFORMATĪVĀ KAMPAŅA 

“MANS REĢIONS, MANA EIROPA, MANA NĀKOTNE” 
PAR EIROPAS SNIEGTAJĀM IESPĒJĀM REĢIONIEM

Lauku reģioni veido 77% no ES teritorijas. Tāpēc Eiropas ilgtspējīgai 
ekonomiskajai un sociālajai izaugsmei ir ļoti būtiski, lai lauku attīstība ietu 
līdzi pārmaiņām pasaulē. Eiropas Savienība ir izveidojusi un īsteno 
neskaitāmus projektus un programmas, piemēram, kvalitatīvu darbavietu 
radīšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai un vides aizsardzībai, kā arī 
modernas infrastruktūras un digitālo iespēju nodrošināšanai lauku reģionos. 

Rēzeknes pilsētas svētkos arī viesojās Normunds Popens, Eiropas Komisijas 
Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieks, kurš 
pastāstīja interesentiem vairāk par reģionu attīstību un tam piešķirto ES 
budžetu: 



Pastāstīt par pieredzi un iedrošināt citus uzņēmējus Eiropas teltī bija ieradies Rēzeknes populārākās picērijas 
“LaPizza” īpašnieks Andris Filipenoks, kurš savulaik ES finansējumu piesaistīja savas picērijas darba uzsākšanai. 
“Vajadzīgo atspērienu biznesam deva dalība Rēzeknes biznesa inkubatorā, caur ko saņēmām Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Kopš tiem laikiem „LaPizza“ darbinieku skaits ir pieaudzis no 5 līdz 25 
darbiniekiem, un atrodamies trīs reizes lielākās telpās. Lai mūsu stāsts ir kā iedrošinājums citiem, bet jāatceras, 
ka pašiem ir jāizdara pirmais solis, jo bez pieteikšanās pats no sevis nekas nenotiktu,“ stāsta Andris Filipenoks. 

Informatīvās kampaņas „Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne” mērķis ir informēt par ES 
sniegtajām iespējām reģionos un vienlaikus paplašinātu iedzīvotāju zināšanas par 
pieejamajiem ES atbalsta instrumentiem. 

Informāciju sagatavoja: Līga Ratniece, 

PRAE Sabiedriskās attiecības, , +371 28378366liga.ratniece@prae.lv

Papildu informācija: 

Jeļena Ābola, EK pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

Jelena.ABOLA@ec.europa.eu, +37126435454
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RĒZEKNES NOVADĀ 

IEGĀDĀTS SPECIALIZĒTAIS 

TRANSPORTLĪDZEKLIS 

SENIORU APRŪPEI MĀJĀS

Rēzeknes novada iedzīvotāji, kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, varēs izmantot sociālo aprūpētāju mobilās 
brigādes pakalpojumus. Izmantojot specializēto transportlīdzekli – speciāli aprīkotu mikroautobusu Wolksvagen 
Crafter, sociālie darbinieki un aprūpētāji dosies pie veciem, vientuļiem un slimiem attālos laukos dzīvojošajiem 
cilvēkiem un sniegs nepieciešamos pakalpojumus. 

Mobilā brigāde palīdzēs uzdevumos, ko seniors nespēj paveikt saviem spēkiem, piemēram, atnest malku, 
ieskrūvēt spuldzīti, doties uz veikalu, lai iegādātos pārtiku un citas ikdienā nepieciešamās preces. Aprūpētāji 
varēs aizvest klientu uz pagastu centru, kur pieejami dušas, veļas mazgātuves un friziera pakalpojumi. 
Transportlīdzeklī ir paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem un nestuvēm. Mobilās brigādes komandā darbosies 
šoferis, sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs.

Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale skaidro, ka Rēzeknes novadā ir vismaz 60 cilvēki, 
kam ir nepieciešami šāda veida pakalpojumi: ”Vienā dienā mūsu speciālisti varēs apkalpot piecus līdz septiņus 
klientus – tas atkarīgs no veicamā attāluma.
Šāda veida pakalpojums ir liels progress mūsu darbībā, jo līdz šim mūsu sociālie aprūpētāji pie klientiem devās 
kājām, mērojot diezgan lielus attālumus. Lai gulošu senioru nogādātu pie ārsta, pašvaldībai bija jāmeklē īpaši 
aprīkots transports, kas nozīmēja arī ievērojamus izdevumus. Tagad sociālajam dienestam ir savs specializētais 
transportlīdzeklis ar nestuvēm un vietu ratiņkrēsliem, lai ar aprūpējamo aizbrauktu, piemēram, pie mediķiem vai 
pie citiem viņam vajadzīgajiem speciālistiem.”

Pakalpojuma saņemšanai jāsazinās ar Rēzeknes novada Sociālo dienestu pa telefonu +37164607176. 
Pakalpojums Rēzeknes novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem pieejams bez maksas, sākot ar 20. 
septembri.

Transportlīdzekļa iegādi un sociālo darbinieku apmācības atbalstīja projekts “Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. 
LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- vecumdienas komfortā) Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programma, kurā 
kopš 2018. gada maija Rēzeknes novada pašvaldība piedalās kopā ar Biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, 
Rēzeknes pilsētas domi, Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām, kā arī Utenas un Molētu rajona 
pašvaldībām no Lietuvas.

Diānas Seleckas teksts un foto

Uzziņai: Programmas tīmekļa vietne . www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne . www.europa.eu
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR. Rēzeknes novada pašvaldības daļa 65 409,07 EUR, no 
kuriem Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR. Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR. Pašvaldības 
līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība,un tas nekādos apstākļos nav 

uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
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UZŅĒMĒJIEM NOZĪMĪGU 
CEĻU BŪVDARBI 
RĒZEKNES NOVADĀ 
PABEIGTI

Kopš 2017.gada septembra norit Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 
Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, 
Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partneris un projektā 
laikā īstenoja novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus veicot asfalta vai divkārtu 
virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem. 

Uz šodienu ir jau pabeigti visu 13 ceļu/ielu pārbūves darbi Rēzeknes novadā. Vērēmu pagastā veikti autoceļu 
“Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” (0,391 km), “Ratinīki-Obricki” (0,436 km) un “Rēzekne-Meļņova-Skudras” (1,530 
km)  pārbūves darbi.   Lūznavas pagastā īstenota autoceļa „Lūznava-Veczosna” (4,433 km) pārbūve. Ilzeskalna 
pagastā veikta autoceļa „Gailumi-Gorsvani-Turlaji” (2,633 km) pārbūve. Stoļerovas pagastā pārbūvēts autoceļš 
„Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” (2,099 km). Jaunatnes ielas (0,994 km) pārbūve īstenota Sakstagala pagasta 
Uļjanovā. Griškānu pagastā veikta Janapoles ciema Jaunās ielas (t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 posma) 
(1,211 km) un šovasar augustā pabeigta arī autoceļa “Litavnieki – Jupatovka” (1,895 km)  pārbūve. Maltas 
ciema iedzīvotāji, uzņēmēji var priecāties par pārbūvēto Kalnu ielu (1,238 km). Ozolaines pagastā īstenota 
autoceļa “Tēviņi – Rital” (0,27 km) pārbūve, Mākoņkalna pagasta Lipuškos - autoceļa „Lipušku centrs- 
A.Strogonova” un Līgo ielas pārbūve (1,521 km), savukārt Feimaņu pagastā veikti autoceļa „Vainova-Černoste” 
(0,53 km) pārbūves darbi (skat. foto). 

Pašvaldība izsaka pateicību visiem būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem, kā arī visiem sadarbības 
partneriem un atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem par veiksmīgu kopdarbu projekta īstenošanā šo divu 
gadu garumā !

Pārbūvējamie ceļi Rēzeknes novadā tika izvēlēti pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu 
līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos 
ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014.- 2021.gadam. 

Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras 
sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes 
un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas.

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 
170,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37.84 ha; t.sk. Rēzeknes pilsētas plānotie iznākuma 
rādītāji ir 71 jauna darba vieta, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 4 327 583,66 EUR apmērā un degradēto 
teritoriju samazinājums par 21,41 ha; Viļānu novada plānotie iznākuma rādītāji ir 27 darba jaunas vietas, papildus 
piesaistītas nefinanšu investīcijas 1 617 046,33 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums 8,1 ha; Rēzeknes 
novada plānotie pašvaldības iznākuma rādītāji ir - 109 jaunas darba vietas, papildus piesaistītās nefinanšu 
investīcijas 4 769 540,67 EUR apmērā un degradēto teritoriju platības samazinājums par 8,33 ha.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums 10 026 413,06 EUR, valsts budžeta dotācija 492 625,54 EUR un pašvaldību finansējums 1 276 741,47 
EUR. Projekta finansējuma saņēmējs ir Rēzeknes pilsētas dome, projekta sadarbības partneri Rēzeknes novada 
pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, SIA "Rēzeknes ūdens", SIA "Viļānu namsaimnieks".  
Rēzeknes novada pašvaldības projektā ietverto pašvaldības ceļu un ielu pārbūvju kopējais attiecināmo izmaksu 
budžets ir 4 802 097,73 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% jeb 4 081 783,07 EUR, pašvaldības finansējums 10,5% 
jeb 504 220,27 EUR un valsts budžeta dotācija 4,5% jeb 216 094,39 EUR.
 
Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā: 
Brigita Arbidāne, 64607185,  brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
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Audriņu pagastā labā kvalitātē veikta autoceļa Nr.4209 “Mazā Puderovo – Audriņi” un Nr.4210 “Krīvmaize – 
Mežāri” 1,2 km posma pārbūve, kur darbu veicējs bija vietējā būvfirma SIA “Vaivars”. Arī Gaigalavas pagastā 
autoceļa Nr.5408 “Cīmota – Puisāni” 2,5 km pārbūves būvdarbu sekmīgi veica būvfirma SIA “Vaivars”, kā AS 
“Kauno tiltai” apakšuzņēmējs. Savukārt Lendžu pagastā autoceļa Nr.6612 “Ciskova – Cirmas stacija” 1,9 km 
pārbūves darbus veiksmīgi īstenoja cita vietējā būvfirma – SIA “Ceļi un tilti”.

Šovasar tika uzsākti arī atlikušo divu projekta ceļu būvdarbi Nagļu un Vērēmu pagastā. Nagļu pagastā jūlija 
mēnesī autoceļa Nr.7405 “Ļodāni – Aizpūre” 2,3 km posma pārbūves darbus uzsāka SIA “Vaivars”, kurš tika 
izvēlēts atkārtotā būvdarbu iepirkumā sakarā ar to, ka sākotnējais būvdarbu līgums ar būvfirmu SIA “E 
Būvvadība” tika lauzts objektīvu iemeslu dēļ. Nagļu pagasta ceļa būvdarbus plānots pabeigt jau šoruden. Toties 
Vērēmu pagastā autoceļa Nr.9602 “Sondori – Loborži “1,5 km posma pārbūvi AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs 
SIA “Vaivars” varēja uzsākt tikai pēc SIA “TET” elektronisko sakaru kabeļu līnijas posma pārbūves būvdarbiem, 
kuru izpildi veica SIA “ELRUN”. Līdz ar to Vērēmu pagasta ceļa pārbūve uzsākta šovasar augustā un darbu 
pabeigšana plānota līdz 2020. gada 1. jūlijam.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 28.08.2019. lēmumu Nr.01.3-11/19/400-e, precizētās projekta attiecināmās 
izmaksas ir 1 188 314,92 EUR, no kurām piešķirtais publiskais ELFLA finansējums ir 90% jeb 1 069 483,42 EUR.

Lūdzam novada iedzīvotājus izturēties ar saprati pret neizbēgamajiem satiksmes ierobežojumiem ceļu pārbūves 
darbu laikā!

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne,
64607185
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

GRANTS CEĻU PĀRBŪVES RĒZEKNES NOVADĀ

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstu kopš 2018. gada 3. aprīļa ir uzsākta 
Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr.18-01-
A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 
uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošana. 
Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada 
p a š v a l d ī b a s  g r a n t s  c e ļ u  k v a l i t ā t i  l a u k u 
uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības 
nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. Projekta 
ietvaros līdz 2020. gada 1. augustam tiks veikta 
piecu Rēzeknes novada pašvaldības grants 
autoceļu pārbūve. Uz šodienu ir jau pabeigti triju no 
pieciem pašvaldības grants ceļiem pārbūves darbi. 
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IZVEIDOTA KĀPŠANAS 
SIENA DABĀ

IK „Rāznas priedes” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

( sab iedr ības  v i r z ī ta  v ietē jā  at t ī s t ības  s t ratēģi ja” 

apakšpasākuma „Darbību istenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas” līdzfinansēto 

projktu Nr.18-01-AL15-A019.2102-000001 ir iegādājusies un 

uzstādījusi kāpšanas sienu kokos. Projekts tika iesniegts 

Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā LEADER 

projektu konkursa 5.kārtā, rīcībā 1.1. uņēmējdarbības 

uzsākšana.

Projekta īstenošanas rezultātā t ika 

izveidota 10 m augsta kāpšanas siena 

netālu no esošās virvju trases kokos. 

Kāpšanas sienu veido divu dažādu 

grūtības pakāpju kāpšanas celiņi ar 

dažāda izmēra aizķerēm. Kāpšanas celiņi 

ir izveidoti katrs uz sava koka un tos savieno 

8 m augstumā virs zemes izveidota 

platforma, līdz kurai var nokļūt kāpjot pa 

vienu no kāpšanas celiņiem vai kustīgām 

trepēm. Pa s ienu var pārv ietot ies 

iInformāciju sagatavoja: IK „Rāznas 

p r i e d e s ”  ī p a š n i e c e  S a n t a  V i š a -

Gaisiņakviens, kas jūtas aktīvs un drošs.  

Sīkāka informācija pa tel: 26415942

Informāciju sagatavoja: 

IK „Rāznas priedes” īpašniece Santa Viša-Gaisiņa

Siena ietver arī sevi automātisko nolaišanos, kas garantē kritiena laikā no sienas vienmērīgu nolaišanu uz zemes. 

Sienu var izmantot gan bērni, gan pieaugušie. Tā kā daudziem bērniem augstā trase kokos sagādā grūtības, tad 

siena ir kā alternatīva, jo pa to uzkāpt var pat aktīvs piecgadnieks. Šāda veida tipa siena Latgalē vēl nekur bijusi, 

tāpēc aicinām izmantot izdevību to izmēģināt un pārbaudīt savus spēkus virvju trasē, ko piedāvā IK „Rāznas 

priedes”. 
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KONTAKTI JŪS jautājat - 
MĒS atbildam 

ZIŅU LAPU VEIDOJA EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRA AUSTRUMLATGALĒ 

KOMANDA UN ATBALSTĪTĀJI

Seko līdzi jaunākajai informācijai:

@ED_Austrum_LTGEDAustrumlatgale edic.austrumlatgale

Atbrīvošanas alejā 95-A, Rēzeknē, LV-4601 
(Rēzeknes novada pašvaldība, 3.stāvs, 
33. vai 35. kabinets)

Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, LV-4601 
(Rēzeknes Centrālā bibliotēka)
 

“EUROPE DIRECT” INFORMĀCIJAS CENTRS 

AUSTRUMLATGALĒ

Darba laiks: 8.00-16.30

+371 64607177

edic@rezeknesnovads.lv
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