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Laikā no 3.11.2020. līdz 07.12.2020. Rēzeknes novada iedzīvotāji, kā arī novada viesi tika 

aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā. Aptaujā tika ietverts jautājums par Rēzeknes novada 

pašvaldības sniegto pakalpojumu un darbības jomu novērtēšanu. Iedzīvotājiem tika lūgts norādīt uz 

tām iespējām, lietām un pakalpojumiem, kādu pietrūkst novadā vai kādā konkrētā pagastā, atzīmēt 

steidzami veicamos darbus, kā arī novērtēt pašvaldības paveikto pēdējo gadu laikā. Informācija par 

aptauju bija pieejama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, sociālajos tīklos (facebook, 

instagram), uz informācijas stendiem/ ziņojuma dēļiem pagastu pārvaldēs, skolās, bibliotēkās, kā arī 

izsūtīta uz e-pastiem uzņēmējiem. Aptaujas anketa aizpildīšanai papīra formātā tika iestrādāta 

Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā "Rēzeknes novada ziņas" 

16.novembra numurā.  

Aptaujā kopumā piedalījās 247 respondenti, no tiem 186 sievietes un 61 vīrietis. Visaktīvāk 

viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26-45 gadam un vecumā no 46-61 gadam, savukārt 

viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. 

Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji (25 aptaujas dalībnieki), 

kuriem seko Nautrēnu, Feimaņu, Stoļerovas, Maltas, Vērēmu un Dricānu pagastā dzīvojošie. Daļa 

(20) respondentu nav precizējuši savu piederību kādam no pagastiem, kā arī 12 iedzīvotāji faktisko 

dzīvesvietu ir norādījuši Rēzeknes pilsētu. 

Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, gan aprakstoši. Apkopojot izteiktos 

viedokļus par jautājumiem, kur atbilžu varianti ir „Apmierina”, „Drīzāk apmierina”, „Drīzāk 

neapmierina” un „Neapmierina”, pozitīva jeb apmierinoša vērtējuma rādītājā tika summēti atbilžu 

varianti “Apmierina” un “Drīzāk apmierina”, negatīva jeb neapmierinoša vērtējuma kopējā rādītājā 

summētas atbildes “Neapmierina” un “Drīzāk neapmierina”. 

Aptaujas rezultātu diagrammu un to skaitlisko vērtību datu avots – portāls visidati.lv un 

pašvaldības apkopotā informācija no papīra formātā iesniegtajām aptaujas anketām. 

 
 

1. Cik apmierināts/-a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām Rēzeknes 
novadā? 

 
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Vispārējās izglītības pakalpojumi 

  

Mūžizglītības pakalpojumi - pieaugušo 
izglītības kursi, apmācības 

Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi 
 

  
 



Aptaujāto iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar izglītības un sporta pakalpojumiem un to 

kvalitāti ir robežās no 66,8% līdz 75,3%, kur visaugstāk novērtēti pirmsskolas un vispārējās 

izglītības pakalpojumi. Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi apmierina 66,8 % aptaujāto, 20,2 % - 

neapmierina. Ar pirmsskolas izglītības pakalpojumiem kopumā neapmierināti ir 6,4 % aptaujāto, ar 

vispārējās izglītības pakalpojumiem – 10,9 % aptaujāto. Salīdzinājumā ar 2017. gada nogalē veiktās 

aptaujas datiem, ir samazinājies ar mūžizglītības (izglītība visā dzīves garumā) pakalpojumiem 

apmierināto iedzīvotāju skaits (kopumā apmierinātības līmenis sastāda 46,9 %), tomēr vēl aizvien 

salīdzinoši liels īpatsvars - aptuveni trešā daļa jeb 20,6 % - ir norādījuši, ka pieaugušo izglītības kursi 

vai apmācību pakalpojumi viņiem nav pieejami un līdz ar to tos nav iespējams novērtēt. 

 

Veselības aprūpes pakalpojumi Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

 
 

Vairums aptaujāto (58,3%) veselības pakalpojumus novērtējuši pozitīvi. Gandrīz trešdaļa jeb 

28,7 % respondentu norāda, ka ar veselības pakalpojumiem novadā nav apmierināti. 10,5 % no 

aptaujātajiem ir grūti atbildēt un novērtēt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī ir neliela 

daļa - 6 respondenti jeb 2,4 %, kuriem šāds pakalpojums nav pieejams. Aptaujas rezultāti parāda, 

ka puse no iedzīvotājiem– 53,4 % – ir apmierināti ar sociālajiem pakalpojumiem, kā arī 19,4% 

aptaujāto atzīmējuši atbildes variantu "Grūti pateikt". 

 

Kultūras, izklaides pasākumi Bibliotēku sniegtie pakalpojumi 

  
 

 

Līdzīgi kā iepriekšējo gadu aptaujās, kultūras jomā visatzinīgāk vērtēti bibliotēku sniegtie 

pakalpojumi, kur 76,9% iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēku darbību novadā, un 10,1 % uzskata, 

ka bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un kvalitāte ir neapmierinoša. Apmierinošu vērtējumu par 

kultūras un izklaides pasākumiem snieguši 67,6 % aptaujāto respondentu, savukārt 27,1% no 

iedzīvotājiem šos pakalpojumus vērtējuši negatīvi.  

 
 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi Autoceļu/ielu stāvoklis, ceļu uzturēšana 

  

 

Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 58,7% respondentu, bet ar šo 

pakalpojumu neapmierināto skaits procentos veido 24,3% no aptaujāto skaita. Jautājumā par 

autoceļu infrastruktūru un ceļu uzturēšanu nedaudz vairāk nekā puse jeb 53,1% respondentu 

uzskata ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu par neapmierinošu, bet 44,1% aptaujāto 



snieguši pozitīvu vērtējumu. Salīdzinot ar 2017. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas 

rezultātiem, iedzīvotāju kopējais vērtējums par ceļu un ielu infrastruktūru saglabājies nemainīgs. 

 
 

Kanalizācijas un ūdensapgādes 
pakalpojumi 

Siltumapgādes pakalpojumi 

 
 

Atkritumu savākšanas un izvešanas 
pakalpojumi 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

 
 

 

Pašvaldības nodrošināto komunālo pakalpojumu jomā aptaujas anketā tika izdalīti vairāki 

jautājumi. No diagrammās norādītajiem pakalpojumiem aptaujas rezultāti norāda uz iedzīvotāju 

vislielāko apmierinātību (80,6%) ar atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumiem, kurus 

Rēzeknes novada teritorijā nodrošina SIA „ALAAS”. Aptuveni puse aptaujāto iedzīvotāju jeb 55,1% ir 

apmierināti ar kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumiem, aptuveni 1/5 daļa - neapmierināti. 

Jautājumā par siltumapgādes pakalpojumiem 43,3% respondentu ir ar tiem apmierināti, 10,1 % - 

nav apmierināti, bet lielai daļai respondentu (24,7%) šāds pakalpojums nav pieejams. Atšķiras 

aptaujāto iedzīvotāju apmierinātība ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Aptuveni trešā daļa jeb 

31,2% aptaujāto ir vienisprātis par to, ka daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana tiek veikta 

apmierinoši, bet tai pat laikā gandrīz tikpat daudz jeb 21,4% ir tādu, kuri norāda, ka nav apmierināti 

ar sniegtajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu māju sakārtošanā, attīstībā. Savukārt 27.5 % 

respondentu nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā. 

 

Vides sakoptība, zaļo zonu labiekārtojums Kapsētu apsaimniekošana 

  
 

Tūrisma infrastruktūra (norādes, informācijas 
stendi, kempingi, telšu vietas, pastaigu takas, 
velomaršruti u.tml.) 

 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana un 
drošība 

  

 



Lielākā daļa aptaujāto (72,5%) ir apmierināti ar vides sakoptību un zaļo zonu labiekārtojumu 

novadā. Novada teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošana, kā norāda aptaujas rezultātos 

dominējošais viedoklis (76,1%), tiek veikta kopumā kvalitatīvi un iedzīvotāji ir apmierināti. Novada 

teritorijā esošo tūrisma infrastruktūras kvalitāti apmierinoši novērtējuši 62,3%, bet neapmierinošu 

vērtējumu izteikuši 25,1% aptaujāto. Jautājumā par apmierinātību ar sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu un drošību lielākais aptaujāto īpatsvars – 53,9% - ir snieguši atbildes „Apmierina” vai 

„Drīzāk apmierina”. 
 

Uzņēmēju, mājražotāju un amatnieku 
sadarbība ar pašvaldību, kopīgu projektu 
īstenošana 

Vērtējums kopumā par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi 
Rēzeknes novadā 

  

 
Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem aptaujāto vidū kopumā 

novērtēta apmierinoši (50,6%), kā neapmierinošu to novērtējuši 19,4% aptaujāto, bet aptuveni 
piektā daļa jeb 22,7% ir snieguši viedokli “Grūti pateikt”. 

 
Rezumējot pakalpojumu novērtējumu: 

 Kā viskvalitatīvākos pakalpojumus (respondentu pozitīvs vērtējums ir virs 80 %) Rēzeknes 

novadā aptaujātie iedzīvotāji atzinuši atkritumu apsaimniekošanas un izvešanas 

pakalpojumus. 

 Iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši (aptaujāto pozitīvs vērtējums robežās starp 70-80%) bibliotēku 

sniegtos pakalpojumus, kapsētu apsaimniekošanu, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu 

darbu, kā arī vides sakoptību un zaļo zonu labiekārtojumu. 

 Visnegatīvāk novērtēta Rēzeknes novada autoceļu un ielu infrastruktūra (pozitīvs vērtējums 

44,1%, negatīvs- 53,1%). Apmierinātības līmenis zem 50% ir arī par mūžizglītības jomā 

īstenotajiem pasākumiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un siltumapgādes 

pakalpojumiem, kur papildus ļoti liela daļa respondentu (42,1 % - 46,6 %) ir norādījuši, ka 

šādi pakalpojumi tiem nav pieejami vai tos ir grūti novērtēt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kādus novada pašvaldības darbus pēdējo gadu laikā Jūs vērtējat īpaši atzinīgi? 

Atbildot uz jautājumu “Kādus novada pašvaldības darbus pēdējo gadu laikā Jūs vērtējat īpaši 

atzinīgi?”, piektā daļa jeb aptuveni 22% (anketās minēts 55 reizes) aptaujāto iedzīvotāju visaugstāk 

novērtējuši pašvaldības paveiktos darbus ceļu vai ceļu posmu atjaunošanā, infrastruktūras 

uzlabošanā un pārbūvē, piesaistot ceļu rekonstrukcijai ES fondu līdzekļus. 

Aptuveni 17 % respondentu pozitīvi atzīmē pašvaldības rīkotos kultūras pasākumus, visbiezāk 

atbildēs minot novada svētkus, Mākslas pikniku Lūznavas muižā, novada uzņēmēju godināšanas 

pasākumu "Rēzeknes novada uzņēmēju diena" un Rēzeknes novada apskriešanas svētkus. Teritorijas 

labiekārtošanas un vides sakopšanas pasākumus ciemos (apgaismojuma ierīkošana, parku un citu 

zaļo zonu labiekārtošana, bērnu rotaļu laukumu izbūve u.c.) atzinīgi vērtējuši 10 % aptaujas 

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes 
novadā kopumā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, ir lielākoties pozitīvs - 
72,4 %. Atbilžu “Drīzāk neapmierina” un “Neapmierina” īpatsvars ir 22,7%, bet atbildi “Grūti 
pateikt” uzrādījuši 4,9 % no aptaujāto iedzīvotāju skaita. Salīdzinājumā ar 2017.gada nogalē 
veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, šogad pašvaldības darbs ir vērtēts mazāk atzinīgi - 
iedzīvotāju pozitīvs vērtējums ir samazinājies par 8 %. 



dalībnieku. Pozitīvi novērtēti (norādījuši 4 % aptaujāto) Rēzeknes novada izglītības iestāžu 

infrastruktūras sakārtošanas darbi, tai skaitā sporta zāļu remontdarbi. Arī vērtīgā kultūras 

mantojuma - Lūznavas muižas - atjaunošanas projektu un tās aktīvo darbību kultūras pasākumu 

ieviešanā kā īpaši atzinīgu darbu novērtējuši 4 % no respondentu kopskaita. Papildus iedzīvotāji 

norāda, ka pašvaldība veic daudz un dažādus dzīves vides uzlabošanas pasākumus, sniedz atbalstu 

uzņēmējiem, organizējot projektu konkursus un piešķirot līdzfinansējumu dažādu produktu un 

pakalpojumu attīstībai novadā, līdzdarbojas jauniešu aktivitāšu un projektu finansēšanā, strādā pie 

novada tēla (simbolika, robežzīmes) attīstības u.c. . 

Vairāk nekā piektajai daļai jeb 22 % aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā, bet 9 % 

no visiem iedzīvotājiem, kas ņēma dalību aptaujā, ir norādījuši, ka pašvaldība pēdējos gados nav 

veikusi darbus, kas vērtējami atzinīgi. 

 

3. Kādu iespēju vai pakalpojumu Jums pietrūkst Rēzeknes novadā un /vai konkrētā 

apdzīvotā vietā? 

4. Kādi ir, Jūsuprāt, steidzamākie darbi, kurus pašvaldībai būtu jāveic? 

Apkopojot respondentu sniegtās atbildes, secināms, ka šie abi jautājumi pārklājas un viens 

otru papildina, tādēļ tie tiek skatīti un apkopoti kopā. Svarīgākā problēma, kas uztrauc iedzīvotājus, 

ir ceļu kvalitāte, kur vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku (aptaujā minēts 166 reizes) norādījuši, ka 

primārais uzdevums gan katrai pagasta pārvaldei atsevišķi, gan novadam kopumā ir ceļu 

uzturēšanas (īpaši rudens, ziemas un pavasara periodā) un atjaunošanas darbi (grants ceļu seguma 

atjaunošana vai nomaiņa pret melno/pretputekļu segumu). Otrā visbiežāk minētā problēma 

(norādījis katrs septītais aptaujas dalībnieks) ir nodarbinātības jautājums. Iedzīvotāji aicina 

pašvaldību sadarbībā ar uzņēmējiem radīt jaunas darba vietas, saglabājot iespēju novada 

iedzīvotājiem palikt un strādāt dzimtajā pagastā, novadā. Aptaujātie norādījuši uz vairākiem 

trūkumiem pārvaldes, struktūrvienību un iestāžu darbā un sadarbībā ar iedzīvotājiem, pašvaldības 

īpašumu apsaimniekošanas jautājumos, vides labiekārtojuma un vides infrastruktūras nepilnībām, 

veicamajiem darbiem izglītības un sociālajā jomā u.c. 

Ar visiem iedzīvotāju priekšlikumiem un ieteikumiem var iepazīties sekojošās divās tabulās. 

Respondentu atbildes ar norādēm uz trūkumiem un veicamajiem darbiem visa novada ietvaros 

apkopotas sadalījumā pa jomām/nozarēm. Atsevišķā tabulā apkopotas aptaujas dalībnieku atbildes 

attiecībā uz dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumiem konkrēta ciema vai pagasta teritorijā. 

 

Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai būtu jāveic un iztrūkstošie pakalpojumu/iespējas 

Pārvalde 

 Jāveic pagastu optimizāciju/restrukturizāciju un apvienošanu -veidot vienu pagastu apvienības centru, kur 
varētu saņemt konkrētus pakalpojumus (komunālie,sociālie,ceļi,skolas,bērnudārzs un t.t. , jo kāda jautājumā 

nezini uz kuru pagastu doties  - visur savi vadītāji un darba laiki, likumi - beigas skaidrība tāpat tikai rodas 
nonākot līdz novadam. 

 Jāķeras pie iepriekšminēto nepilnību uzlabošanas un attīstības. Jāizvirza nopietnas ambīcijas un darbības plāns 
katrā pašvaldības kompetences jomā. Sāciet ar novada vadības un administrācijas sapulci. 

 Pagastu apvienībām jāsāk darboties reāli, nevis formāli un tāpēc jāapvieno apvienības pagastu resursi, lietojot 
budžetu kopīgi, nevis katrs savam “šķūnītim”, kā joprojām notiek . Forma jauna, saturs vecais. 

 Naudu jātērē taupīgāk. Un pagastā jābūt visiem pieejamai informācijai par to, kam tērēs naudu - plānu gada 
sākumā. Un gada beigās - kam izlietots. Pie sienas koridorā - lai katrs redz. Cilvēkiem kuri dzīvo nomaļus arī 

būtu jāpajautā, kādas ir vajadzības. 
 Darbus, kurus plāno veikt pašvaldības teritorijā pagastu pārvaldēs vajadzētu apvienot, kā tas tiek darīts ar 

dažu ceļu rekonstrukciju Rēzeknes novadā. 
 Jāpaaugstina pagasta pārvalžu darbinieku atbildība, kuri veic pašvaldībai piederošās teritorijas uzturēšanas un 

sakopšanas darbus. 
 Jānomaina novada vadība. 

 Sakārtot pagastu apvienībās vadītāju pakļautību, jo tagad pagastu apvienības vadītājs ir kā "ķēniņš" kurš ne 
par ko neatbild un nerisina jautājumus ko prasa iedzīvotāji. Izrādās tā nav viņa kompetence 

 Pašvaldībai nepieciešamos iepirkumus jāveic centralizēti, ņemot vērā visu pagastu pārvalžu, apvienību, nevis 

katra apvienība to veic pati. Būs lielāka līdzekļu ekonomija. 

 Paaugstināt pašvaldības iestāžu darbinieku un vadošo speciālistu saimniecisko atbildību par uzticēto pienākumu 

veikšanu, 
 Pensionāriem, kuri strādā pašvaldībā un kuriem jau ap 70, jāpalūdz dot darba vietu jaunajiem.  

 Darbinieku nodrošināšana ar individuālās aizsardzības līdzekļiem un atbilstošu apģērbu darbu veikšanai. 
 Novērtēts atalgojums darbiniekiem izglītības iestādēs, kultūras namos, sociālajā darbā, iestādēs. 

 Veidot ērti sasniedzamus pakalpojumus no jebkura novada pagasta, neveicinot pārvākšanos tuvāk pilsētai. 
 Jāsekmē vienlīdzīga pārvaldība, atalgojuma algoritms pagastu apvienībās, ņemot vērā novada paplašināšanos. 

 Domāt, kā paaugstināt algas pirmsskolas izglītības iestādēs un meklēt iespējas jaunām darbavietām, lai novads 



vienkārši nepaliktu tukšs. 

 Samazināt pašvaldību darbinieku štatus, kuri neko nedara, bet pelna naudu. 
 Primitīva un novecojusi e-vide, pašvaldības mājaslapa - ļoti trūcīga. 

 Pietrūkst iespēju novērtēt iestāžu darbinieku darbu novada mājaslapā. 

 Nav pieejama lielākā daļa sniegto pakalpojumu, jo darba laiks sakrīt ar novada domes darbalaiku. 
 

Ceļu, ielu infrastruktūra 

 Turpināt sakārtot autoceļus, ceļu stāvokļa kvalitatīva uzlabošana un uzturēšana (īpaši visu rudens, ziemas, 

pavasara periodu). 
 Grāvmalu, ceļmalu sakārtošana un attīrīšana no krūmājiem. 

 Vajadzētu vienu zinošu speciālistu katrā pagastā, kurš biežāk izbrauktu pagasta ceļus. 
 Pagasta ceļu sakārtošana, jo infrastruktūra ir viens no faktoriem, lai cilvēku paliktu dzīvot novadā(arī mana 

ģimene). 
 Bet galvenais ir ceļi, lai pavasarī un rudenī var izbraukt no mājas un kad sniegu noputina, tad lai ir kas iztīra. 

Un lai tas ir mierīgi, kārtīgi un bez bļaušanas. 
 Grants autoceļu pārklāšana ar melno vai pretputekļu segumu. 

 Ceļu pieejamība pie dzīvojamām mājām, ziemā ceļu tīrīšana līdz tālākajām viensētām 
 Ceļu sakārtošana, vērtējot pēc transporta plūsmas intensitātes un tūrisma attīstības iespējām, nevis pēc 

ieinteresēto personu loka. 
 

Novada teritorija, pašvaldības īpašumi 

 Sakārtot meliorāciju pašvaldības tīrumos, notekcaurules uz pašvaldības ceļiem. 

 Uzsākt pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu(piem. Maltas meži), izmantojot sagatavoto malku 
pašvaldības iestāžu apkurei, nevis katra iestāde pērk par tirgus cenām malku un pa visu novadu tērē lielas 

naudas summas. 
 Uzlabot/attīstīt infrastruktūru ciematos. 

 Pienācīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumus, iznomājot, izsolot, izvērtējot visas izmantošanas iespējas. 
 Jāatvieglo un jāpaātrina iespēju jaunām ģimenēm un jauniem cilvēkiem atsavināt pašvaldības īpašumus. 

 Sakārtot pašvaldības autotransporta izmantošanu tikai pašvaldības funkciju veikšanai, nevis personīgām 
vajadzībām. Ne visas pašvaldības iestāžu automašīnas ir aprīkotas ar kontroles ierīcēm, netiek veikta kontrolēti 

to maršruti ārpus darba laika, brīvdienās. 
 Sakārtot vieglā autotransporta un cita tehnikas novietošanu pēc darba tikai apsargājamas garāžās, nevis ar 

izpilddirektora rīkojumu pie pašvaldības darbinieku dzīvesvietām. 
 Neapsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu nomas iespējas. 

 

Atbalsts uzņēmējdarbībai 

 Jāpalīdz mazajiem ražotājiem cīņā ar nodokļu atvieglojumiem, vairāk atbalstīt uzņēmējus. 

 Veicināt uzņēmējdarbību, lai pagastā tiktu radītas jaunas darbavietas un jaunatne nebrauktu projām. 
 Atbalstīt mazās saimniecības. 

 Trūkst infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstībai. 
 

Sociālā palīdzība un veselība 

 Atbalsts, pabalsti grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem covid-19 dēļ. 

 Daudz lielāka interese par sociāli neaizsargāto kategoriju iedzīvotajiem. 
 Trūkst ilgstošas un īslaicīgāssociālas aprūpes. 

 Izveidot sociālos dzīvokļus, sociālās  aprūpes  centrus guļošajiem  slimniekiem. 
 Dienas centru izveide cilvēkiem ar garīgu vai fizisku invaliditāti, apkopot informāciju par to kuros pagastos tādu 

cilvēku ir visvairāk, no turienes arī sākt, veicināt sociālo uzņēmējdarbību.   
 Vismaz katrā apvienībā norīkot ārstu ar māsiņu, kas varētu izbraukt pie veca cilvēka, lai noteiktu vismaz 

aptuveno veselības stāvokli, noņemtu analīzes pārbaudei, uzliktu sistēmu, utt. 
 Līdzvērtīgi sociālā dienesta pakalpojumi/atbalsts kā citur Latvijā (šeit tie ir nožēlojami). 

 Caurskatīt trūcīgās personas statusa piešķiršanas kārtību, iekļaujot noteikumos konkrētus kritērijus un 
informāciju kāda veida īpašums pieder/nepieder un kādā apjomā (piem. ha). Tagad cilvēki ar mežu saņem 

naudu malkas iegādei. 
 Tūkst veselības aprūpes. Pagastos varētu būt pieejamas, piemēram, medmāsas, tas vecāka gājuma cilvēkiem 

būtu liels atbalsts, arī pārējiem, piemēram, ja ārsts izrakstījis injekcijas, un cilvēks vēlas, lai to dara speciālists, 
nebūtu jābrauc uz pilsētu. 

 Trūkst veselības aprūpes saņemšanas iespējas (piemēram, lai būtu pieejamas ne tikai viena ģimenes ārsta, bet 
arī citu medicīnas speciālistu izbraukuma konsultācijas). 

 

Dzīvojamais fonds, ciemu infrastruktūra, komunālie pakalpojumi 

 Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, visu individuālo māju pieslēgšana centralizētajai kanalizācijai ciemos. 

 Noslēgt līgumus ar visām saimniecībām par atkritumu apsaimniekošanu. 
 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakopšana, seguma uzlabošana, stāvvietu iekārtošana pie daudzdzīvokļu 

namiem. 
 sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, lai nav jābrien pa dubļiem, līdz tiek līdz ciemata "centrālajai ielai" 

 Izbūvēt sadzīves kanalizāciju ciematos. 
 Jāsniedz iedzīvotājiem kvalitatīvs un tīrs ūdens .Ūdens smird pēc rūsas. 

 Jāatjauno dzīvojamās mājas, nevis par lielām naudām jāremontē daži dzīvokļi. 
 Materiālais atbalsts kanalizācijas un ūdensvada sistēmu iekārtošanai privātmājās, kurās nav iespēju pieslēgties 

centralizētai kanalizācijas sistēmai. 
 

Vide, labiekārtojums 

 Pie kapsētām jādomā varianti par atkritumu konteineru pareizas vietas izvēli vai citi risinājumi, jo sadzīves 

atkritumi tiek mesti vienā bedrē ar komposta materiālu. 
 Izveidot māju norādes un uzstādīt tās - lai vieglāk ugunsdzēsējiem, neatliekamajai palīdzībai atrast objektus. 

 Vajag nojaukt sabrukušās fermas un citas ēkas, kas maitā skatu. 



 Vajag kā Latvijas mežiem - pie ceļiem, ezeriem uztaisīt atpūtas vietas ar pamatīgiem soliem, nojumēm, lai 

nevar nojaukt vai sabojāt viegli. 
 Atrisināt problēmu par vieglo automašīnu stāvlaukumiem pie daudzīvokļu dzīvojamām mājām,jo pašlaik ielas ir 

auto stāvvieta - tā tas notiek Maltas ciemā( arī aizliegtās vietās). 

 Ciematos laternas jāievieš un ceļu segums, ar to ir katastrofa. 

 Pie kapiem arī varētu standarta nojumi ar soliem, kā projektu - visā novadā vienādus vai daļā vienādus. Tur tad 

varētu pēc bērēm pieminēt mirušo, ja nebrauc uz ēdnīcu. Bet nevajag dārgi. Vajag risināt tādas vienkāršas 
lietas, kas svarīgas un pieejamas daudz cilvēkiem. 

 Rāznas ezerā jāatļauj pārvietoties ar iekšzemes dzinējiem. 
 Koordinēt sētnieku darbu- ne jau tikai pagastmājas apkārtne ir kopjama. 

 Ciemata teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras uzlabošana, kas piesaistītu jaunus iedzīvotājus. 
 Nepārdomāta vides resursu apsaimniekošana(ūdens resursi kopumā,Rāznas nacionālais parks). 

 Pietrūkst veloceliņu, lai varētu droši ar bērniem izbraukt pa tuvāko apkārtni. Izdangāti daudzdzīvokļu namu 
pagalmi. Stāvvietu problēma pie daudzstāvu namiem- mašīnu daudz, bet infrastruktūras nav, cilvēki mašīnas 

liek zaļajā zonā 
 Pietrūkst norāžu, piemēram, kur kāda mājsaimniecība utt., Piemēram braucot pa Balvu novadu, tur forši 

uzstādītas norādes kur un kas atrodas, pie jums novadā ir par maz. 
 Sakārtotas vides mazajos ciematos. 

 Izklaides vietu, dabas zonu, izklaides vietas brīvā dabā, parku ārpus pilsētas, taciņas pa mežu gar kaut kādai 
īpašai vietai. 

 Trūkst zaļo zonu. Katrā pagastā būtu nepieciešams, kaut kur aiziet, brīvā dabā.  Covid dēļ mēs nevaram tikties 

klātienē, bet kādu iniciatīvu novads varētu uzņemties, lai varētu iedzīvotāji iziet no mājas. Piem. izstādes u.c.  

Attīstība un projekti 

 Katram ciemam pagastam savu identitāti (savs logo, savs virziens, savs stāsts), lai veidotu kopīgu novada 

tūrisma ķēdi,iesaistāt cilvēkus tā izstrādē. 
 Projektu iespējas bez biedrības starpniecības. 

 Mazināt lauku nomaļu efekta veidošanos. 
 Netiek realizēti pārdomāti, interesanti projekti. Netiek domāts par jaunu iedzīvotāju piesaisti novadam un 

novada attīstību. 
 

Izglītība, sports 

 Jācīnās par skolu saglabāšanu, nelikvidēt izglītības iestādes, it sevišķi dārziņus, sākumskolas 

 Sakārtot izglītības jautājumus, jo bērni no pagastiem ir pēdējā rindas kārta, kad tiek uzņemti skolās. Sakārtot 
izglītības kvalitatīvu pieejamību izglītības iestādēs. 

 Mazo pagasta skolu uzturēšana.izglītības iestāžu atvēršana, lai vismaz pirmsskolas vecuma bērniem būtu 
iespēja apmeklēt bērnu dārzus pēc iespējas savā dzīvesvietā. 

 Vairāk organizētu sporta nodarbību novadu apvienību līmenī un dažādām vecuma un sportiskās sagatavotības 
grupām. 

 

Kultūra 

 Turpināt atbalstīt kultūru, vairāk atbalstīt pašdarbības kolektīvus un sporta darba organizēšanu, jo pašdarbība 

un sports ir gandrīz vienīgās skaitliski nozīmīgas līdzīgu interešu cilvēkus vienojošās nodarbes pagastos un 
novadā. 

 Pienācīgi novērtēt kultūras darbiniekus. 
 Kultūrvēsturisko objektu sakārtošana. 

 Pašvaldībās, kurās nav zaļās estrādes, noderētu uzcelt. 
 Saglabāt kultūras namus un bibliotēkas. 

 Kultūras pasākumu organizēšana, piemēram, nedēļas garumā, lai nebūtu nepieciešamības kopā pulcēties lielam 
daudzumam cilvēku. 

 Trūkst izklaides pasākumu-zaļumballes. 

 Nav izklaides, atpūtas vietu, kuras var apmeklēt ar ģimeni, bērniem. 

 

Iedzīvotāji, nodarbinātība 

 Jārada darba vietas un jāveicina nodarbinātība, lai piesaistītu iedzīvotājus konkrētai pašvaldībai. Jāsaglabā 
iespēja novada iedzīvotājiem palikt un strādāt dzimtajā pagastā, novadā. 

 Jādomā par jaunu ģimeņu ar bērniem atbalstu, lai iedzīvotāju skaits novadā tik strauji nesamazinās.  
 Atbalsts jauno ģimeņu piesaistei. 

 Lielāku uzmanību pievērst atbalstam ģimenes ar bērniem, piemēram, nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 
bērnudārzos un skolās. 

 Jauniešu atgriešanās (pēc studijām/darba ārzemēs) piesaiste, atbalsta programmas/stipendijas jaunajiem 
speciālistiem. 

 Rūpēties par bezdarba samazināšanu, iesaistot vairāk bezdarbnieku APSD. 
 Trūkst informācijas par atbalstu ģimenēm ar bērniem Covid 19 laikā. 

 Nodrošināt darba iespējas cilvēkiem savā pagastā 
 

Sabiedriskais transports 

 sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošana un nodrošināšana gan piepilsētas laukiem, gan citviet, 

nokļūšanai uz/no darbu vai ārstniecības iestādi. 

 

Drošība 

 Pietrūkst policijas uzmanības uz ārā pīpējošiem bērniem, kuri sabiedrībā lieto arī alkoholu. 
 Trūkst sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un drošības pasākumu. 

 

tūrisms 

 Velo celiņu izbūve daudzu km garumā, nevis nomarķēti maršruti, kur vietām par iziet nevar, ku nu izbraukt. 



 Nepieciešams veidot oriģinālas dabas takas, ģimeņu izklaides objektus. 

 Ūdenstūrisma centrs Bāka žēl, ka atdots privātajam, to vajadzēja attīstīt pašvaldībai. 
 Labiekārtotas pludmales pie Rāznas ezera. Dabas un velo celiņi (jauki būtu ap  Rāznas ezeru). Kvalitatīvi 

ēdināšanas uzņēmumi novadā. 

 Maz tūrisma objektu, apskates vietu.  
 

Citi pakalpojumi 

 Nodrošināt pasta nodaļu darbību ciemos. 

 Nepietiekošs bankomātu nodrošinājums pagastu centros. 

 

Steidzamākie darbi un iztrūkstošie pakalpojumi/iespējas konkrētā apdzīvotā vietā/pagastā 

 

Audriņu 
pagasts 

- Nav saņemti priekšlikumi un/vai viedokļi - 

Bērzgales 
pagasts 

 Neaizlaist postā muižas ēku. 
 Attīstīt dzīvojamo fondu. 

 Sporta aktivitātes, kurās var piedalīties visi pagasta iedzīvotāji, ne tikai pašvaldību kabinetos 
sēdošie. Intelektuālie pasākumi kā piemēram" Cietie Rieksti" Tā lai cilvēki izkustās no mājām. 

Čornajas 

pagasts 

 Kvalitatīvu kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumu 

 Vajadzētu vienu zinošu speciālistu, kurš biežāk izbrauktu pagasta ceļus. 

Dricānu 

pagasts 

 Sociālā reāla palīdzība veciem cilvēkiem, kuri vientuļi nīkst lauku sētās. 

 Jāaizrauš ceļa bedres pie skolas, šausmīgi vienkārši. Un pie pagasta mājas vai kluba. pietrūkst 
sakārtotu, laikā nogreiderētu ceļu. Arī krūmi vietām jau karas uz ceļa, kas apgrūtina braukšanu.  

 Sociālais darbinieks jānomaina. 

 Ceļu izveidējāņem vērā iedzīvotāju vēlmes un viedoklis. 

 Pietrūkt izklaides pasākumu, balles. 
 Pietrūkst bērnu pulciņu ārpus skolas,Dricānu, Stružānu pagastos 

Feimaņu 
pagasts 

 Apkārtnes un vides sakopšana pagastā, latvāņu apkarošana ciemata centrā pie ezera, vēlams 
sakārtot, izpļaut acīmredzami nekoptas vietas, sakopt dīķus un ceļus 

 Feimaņos vajag sakārtot hokeja laukumu, kas sākotnēji bija domāts kā florbola,ielas basketbola 
u.c.sporta veidiem. 

 Panākt Feimaņu parka un ciemata teritorijas, kas pieder zemes īpašniekam, sakārtošanu 
 Autoceļa Feimaņi - Silajāņi uzturēšana (nomaļu regulāra appļaušana, sniega tīrīšana, pretslīdes 

materiāla kaisīšana).  
 Sakopt nolaisto teritoriju abpus ceļam ap abiem veikaliem un autobusa pieturu-veco ceļu-dīķi. 

Šis ir Feimaņu ciema centrs un vizītkarte. 
 Pietrūkst sportisko aktivitāšu iedzīvotājiem, interešu izglītības un kursu, trūkst atpūtas vietu, 

jauniešiem vakaros nav ko darīt. 
 Informācijas nepieejamība par norisēm ciemā un pagastā. 

 Santehniķa un elektriķa maksas pakalpojumu, friziera pakalpojumi 1-2 mēnesī 
 Dzīvojamo māju apsaimniekošana, iedzīvotāju lūgumu uzklausīšana. 

Gaigalavas 

pagasts 

 Auto ceļu sakārtošana Gaigalava - Vecstrūžāni. 

 Mūžizglītība, uzņēmējdarbības bonusi, atbalsti. 
 Trūkst apmācību, nodarbību tiem, kam 30 + 

 Vairāk iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā par pagasta līdzekļu izlietošanu, veicot 

aptaujas, prasot idejas u.tml. 
 Uzlabot sabiedriskā transporta satiksmi uz Rēzekni. 

Griškānu 
pagasts 

 Zarečnajas pamatskolas ēkas vai pārdošana vai iznomāšana. 
 Kanalizācijas pakalpojumu ieviešana ciemos. 

Ilzeskalna 

pagasts 

 Labiekārtotu, sakoptu publisko peldētavu 

 Trūkst sporta pasākumu. Agrāk bija,bet pēdējos gados nekas nenotiek. Novadā galvenokārt 
organizē tikai volejbola vai pludmales volejbola sacensības. 

 Trūkst šūšanas pakalpojumu - kaut 1 x nedēļā 

Kantinieku 

pagasts 

- Nav saņemti priekšlikumi un/vai viedokļi - 

Kaunatas 
pagasts 

 Autoceļu/ielu infrastruktūra, ceļu uzturēšana, pie daudzdzīvokļu mājām centrā sakārtot ceļu no 
ciemata centra līdz mehāniskajām darbnīcām. 

 iekārtot zobārstniecības kabinetu Kaunatā (ievērojot to, ka jauns speciālists dzīvo Kaunatā). 
 Nodrošināt ar bankomātu pagasta iedzīvotājus. 

 nodarbības pensionāriem, pulciņi, meistarklases, radošās darbnīcas. 
 Nav velo celiņu un vietu, kur var pastaigāties ar bērnu ratiņiem. 

 Trūkst gājēju parku, kur varētu ar bērniem pabraukāt ar velosipēdiem vai skrejriteņiem. 

Lendžu 

pagasts 

 Ceļa seguma uzlabošana vismaz  līdz Sarkaņiem, ceļš no Lendžiem līdz Sarkaņu baznīcai, ir ļoti 

sliktā stāvoklī. Nepieciešams melns segums, nepieciešams cietais segums lielajam ceļam 
 Jāsakārto pagasta centrs. 

 Pietrūkst izglītības iestādes. Rast iespējas apsaimniekot skolas telpas, piemēram, ierīkot tur 
muzeju, kādu tūrisma objektu vai pulciņus, nodarbības vietējiem iedzīvotājiem. Un tāpat arī citos 

ciemos radīt iespēju tikties, izglītoties dažādām paaudzēm. 

 Šajā laikā pietrūkst baļļu. Gribas pabūt jautrā kompānijā ar draugiem un atpūsties no ikdienas 
rūpēm. 

 Lielāka esošās uzņēmējdarbības atbalstīšana, runāšana, diskusijas ar vietējiem uzņēmējiem. 



Lūznavas 

pagasts 

 Trūkst sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu, bibliotēkas pakalpojumi- ārpus darba laika. 

 Trūkst aktivitātes un vides jauniešiem, izklaides pasākumu. 
 Vairāk informācijas par pasākumiem arī pārējiem pagasta iedzīvotājiem nevis tikai lūznaviešiem. 

Ne jau visiem ir datori un ne visi prot caur internetu izlasīt notiekošo. 

Maltas 
pagasts 

 Maltas ezera  pie Maltas vidusskolas sakoptība, pastaigu taku veidošana apkārt ezeram. 
 Maltas ciemā netiek veikta daudzdzīvokļu dzīv. māju teritorijas apsaimniekošanā ar PSIA Maltas 

DZKSU, šo māju apsaimniekošanas kvalitāte un attieksme pašlaik nav "saimnieka" līmenī. 
 Celiņi starp dzīvojamām mājam Maltas ciemā ļoti sliktā stāvoklī(izdrupis asfaltsegums, smilts un 

dubļaini mitrā laikā). Pašvaldībai vajadzētu finansiāli(līdz 80%) atbalstīt daudzīvokļu dzīv. Māju 
piebraucamo ceļu un stāvlaukumu rekonstrukciju Maltas ciemā, kā to dara citās pašvaldībās. 

 Trūkst sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu. 
 Trūkst kanalizācijas izvešanas mašīnas. 

 Nav pašvaldības pretimnākšanas, nav uzturētas kapsētas. 
 Aptieka strādā, kad grib. 

 uzlabot apvienības vadītāja attieksmi un sadarbību ar iedzīvotājiem. Pagastu apvienībā tā 
vadītājam vajadzētu veikt  pagastu pārvalžu vadītāju, kā arī tiem pakļauto darbinieku jautājumu 

pārbaudi, ja saņemta mutiska sūdzība par viņiem. 
 Pietrūkst izklaides un atpūtas vietu. 

 Sabiedriskais transports. No Rēzeknes uz Maltu nevar tikt pēc 23.00(ja cilvēks strādā pilsētā, 
piemērām, līdz 22.00). 

 1. Pašvaldības teritorijas, mežu apsaimniekošana Maltas apvienībā. 
 Kārtīga un pastāvīga autoceļu  ikdienas uzturēšanas darbu organizēšana no atbildīgo speciālistu 

puses, Maltā, Stacijas iela šausmīga. 

Mākoņkalna 
pagasts 

 Autoceļa P56 Malta-Kaunata asfaltēšana, ceļa Malta-Lipušķi-Mākoņkalns noklāšana ar melno 
segumu. 

 Pirmsskolas iestādes slēgšana, pasta pakalpojumi un vietas. 

 Vāji attīstīts ūdens tūrisms, ir iespējams piesaistīt ES finansējumus, realizējot projektus, kas 

veicinātu gan tūristu pieplūdumu, gan sniegtu papildus darba vietas. 
 Uz vietas santehniķa, elektriķa pēc kuriem bieži ir vajadzības. 

 Nav pasta nodaļas un grūtības ar rēķinu nomaksu, jo ne visiem mājās ir datori un interneta 
pieslēgums.  

Nagļu pagasts  Jāuzliek ceļam cietais/pretputekļu segums posmā: Nagļi-Īdeņa un Nagļi -Varakļāni 

 Ceļš pie veikaliem, kluba sānos Nagļos ir bedrains, jāsalabo. 
 Pie kapiem vajag nojumi,nav kapsētas pārziņa, pie Nagļu jaunās kapsētas vajag atkritumu 

konteinera. 
 Pietrūkst skolas, pasta pakalpojumu, ārsta pakalpojumi, reti kursē sabiedriskais transports. 

 Nagļos trūkst sporta un jaunatnes lietu koordinatora, metodiķa. 
 Pensionāriem jālaiž strādāt jauni ļaudis. 

Nautrēnu 
pagasts 

 Uzklāt melno segumu ceļam Ilzeskalns-Rogovka, salabot piebraucamo ceļu "Liesmas mājai", 
novākt akmeņus no ceļa, jo apdraud satiksmi. 

 Nav sporta zāles mūsu pagastā, normāla stadiona. 
 Rogovkā vairāk aktivitātes vakaros, kur var izpausties dziedāt, teātris radoši pasākumi, izstādes 

un cits. Varbūt bezmaksas kursi, floristika, māksla! 
 Trūkst informācijas par pagasta darbu, informatīvo semināru par kaut kādiem jautājumiem, 

varētu būt kursi 
 Vecu cilvēku aprūpe, pansionātos nav vietu 

 Nautrēnu pagastā ļoti sāpīgs ir dzīvokļu jautājums. 
 Sabiedriskais transports,pirmskolas izglītības iestādes darba laiks. 

 Piekļuve pagasta centram apgrūtināta. 

Ozolaines 
pagasts 

 Pagalmu labiekārtošana, papildus stāvvietu izveide. 
 Velomaršrutu, aktīvā tūrisma iespēju, Ceļu infrastruktūra, apgaismojums, vides sakārtotība. 

 Pleikšņos (tagad ciems) ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus ir jānodrošina atbilstoši 
nosaukumam. 

 Trūkst āra trenažieru pieaugušajiem,velo celiņu (maršrutu), apskates objektu. 
 Trūkst bērnu laukumiņa Pleikšņos.bērnu ir daudz apkaimē, bet nav kur kopīgi pavadīt laiku,gan 

vecākiem bērniem gan mazākiem. 
 Pleikšņu ciemā nav sakārtota infrastruktūra. Nav ielu nosaukumu, nav pieejama kanalizācijas 

ūdens padeve. Nav elektrības. It kā dzīvojam 18 gadsimtā. 

Ozolmuižas 
pagasts 

 Trūkst kultūras pasākumu, baseina, kafejnīcas pagastā 
 Optimāla piepilsētas sabiedriskā transporta, biežākus reisus. 

 Vairāk veloceliņu. 

Pušas pagasts  Pietrūkst speciālistu - projektu vadītāja, kurš apgūstot projektu iespējas spētupiesaistīt ES fondu 

u.c.līdzekļus  daudzās  jomās(daudzdzīvokļu māju remontdarbi- renovācija, bērnu laukuma 
izveide,kultūrvides sakopšana,pludmales labiekārtošana,tehniskās bāzes atjaunošana u.c.). 

 Jāsakārto kapsētu atkritumu izmešanas vietas, jāsakopj Pušas parks, pašvaldībai jānomaina 
vieglais auto, jo kauns uz to pat skatīties, kā arī jātiek vaļā no norakstītās tehnikas. 

 Zobu ārsta pakalpojumi, izbraukuma ārstniecības veciem cilvēkiem, kuriem ir lielas grūtības 
pārvietoties. 

 Trūkst brīvā laika nodarbību, interešu nometņu, veselības aprūpes, pasta nodaļas un bankomāta. 

Rikavas 
pagasts 

 Padomāt par ielu norādēm, jāsakārto apgaismojums Rikavas centrā. 
 Kultūras dzīves Rikavas pagastā, jauniešu aktivitātes. 

 Trūkst pakalpojumu (medicīna, darījumi u.c.), ērta sasniedzamība ar sabiedrisko transportu. 
 Sporta pasākumu, interešu izglītības (rokdarbu pulciņš u.c.), pietrūkst projekta "Dzīvo veselīgi 

Rēzeknes novadā". 

Sakstagala 

pagasts 

 Sniegti priekšlikumi pasākumiem, pakalpojumiem novada ietvaros 



Silmalas 

pagasts 

 Ceļi ir drausmīgā stāvoklī, pagasta priekšsēdētājs labiekārto tikai to ciemu kurā pats dzīvo. 

 Friziera, šuvēja, apavu remontdarbnīcas pakalpojumu trūkst. 

Stoļerovas 
pagasts 

 Nodrošināt apgaismojumu Stoļerovas pagasta daudzdzīvokļu māju teritorijā. 
 Nav redzams pagasta sociālo darbinieku darbs - pie veciem vientuļiem pensionāriem, pagasta 

teritorijas labiekārtošanā, lielāka uzmanība daudzbērnu ģimenēm, mazas dāvaniņas 
pensionāriem Ziemassvētkos u.c. sociālo darbinieku darbi. 

 Stoļerovā sakārtot ezeru, stadiona labiekārtošana, jāiegādājas jauns autobuss bērnu 
pārvadāšanai. 

 Jāiegādājas tehnika pakalpojumu sniegšanai, ūdens kvalitātes uzlabošana Rosicā. 
 lielāku informācijas apmaiņu starp pagasta pārvaldi un iedzīvotājiem visās jomās (pakalpojumi, 

projekti, dalība tajos, tālākizglītība, piemēram lauksaimniecībā u.c.jomās, sociālais darbs u.c.). 
 Pietrūkst bibliotēkas organizēto pasākumu, aptiekas, sētnieka, kapu apsaimniekošanas 

pasākumu, bankomāta, aptiekas, veterinārārsta pakalpojumu. 

Strūžānu 
pagasts 

 Teritorijas sakopšana, Miera 3 mājas remonts, dzīvojamo māju kāpņu telpu remonts. 
 Ceļu Strūžāni - Dricāni apzīmēt vismaz ar stabiņiem vai horizontālo ceļu apzīmējumu, tumšajā 

laikā ir apgrūtināta braukšana. 
 Fasādes un kāpņu remonts pie Stružānu kultūras nama.  

 Nomainīt ūdens notekas daudzdzīvokļu mājām un salabot grunts ceļus pagalmos un pie garāžām. 
 Nevar noīrēt dzīvokļus un apmainīt pret lielākiem. 

 Strūžānos ļoti maz (nerunāsim par Covid-19 situāciju) notiek kultūras pasākumu. Balles ar dzīvo 
mūziku nenotiek, diskotēkās pamatā tiek nodarbināts viens dīžejs DJ Raivis, pasākumu 

apskaņošana vienmēr ir ar problēmām. Nav attīstības, KN šķiet iesūnojis.  Forši, ka Strūžānos ir 
jaunais centrs, kur darboties, bet strādājošie cilvēki netiek, viss notiek darba laikā.  Arī pagasta 

iedzīvotāju sapulces gribētos, lai notiktu visiem pieejamā laikā, savādāk atnāk tikai pensionāri, 
pārējie nemaz netiek. 

 Nodrošināt kvalitatīvus kultūras, izklaides un aktīvās atpūtas pasākumus, atbalsts 

amatierkolektīviem. 

 Strūžānos ir lielisks kultūras nams, taču pasākumi ir reta parādība, un šķiet, ka novada vadību 
tas pilnībā apmierina. Tāpat nav saprotama novada politika attiecībā par dzīvokļu piešķiršanu 

Strūžānos. Dzīvokļi netiek doti jauniem, darbaspējīgiem cilvēkiem, un ciemats pamazām tiek 
pārvērsts par sociāli nelabvēlīgo ģimeņu, maznodrošināto un trūcīgo ciematu. Pirmsskolas 

izglītības iestādē tiek maksātas niecīgas algas un visu laiku ir problēmas nodrošināt pedagogus. 
Skola pamazām tiek iznīcināta, kaut arī Strūžānos bērnu nekad nav trūcis. 

 Dzīvojamo māju pagalmu zaļās zonas uzlabošana, dzīvokļu īres pieejamība visiem iedzīvotājiem( 
ne tikai bāreņiem), priekšroku dodot Stružānu pagastā deklarētajiem, lai dzīvokļi nestāvētu 

neapdzīvoti. Sociālajam dienestam sniegt palīdzību ne tikai vientuļiem veciem cilvēkiem, bet pēc 
vajadzības, izvērtējot katra veca, slima  cilvēka vajadzības un situāciju. Organizēt humāno 

palīdzību Stružānu pagasta iedzīvotājiem. 
 Pagastā pietrūkst atkritumu konteinieru (vienmēr konteinieri ir pārpildīti un nekārtība ap tiem). 

Pagalmos un pie garāžām ir šausmīgi grants ceļi (rudenī, pavasarī ne iebraukt, ne izbraukt, jo ir 
dubļi, lielas dobes). Pagasta centrā uz ceļa pietrūkst gulošu policistu (bail laist bērnus uz skolu, 

jo dažreiz mašīnas brauc nevis 50, bet 70 un 80 km/st, ziemā uz ceļa jaunieši taisa dragreisus). 
 Māju jumti un ūdens notekas ir krītiskajā stāvoklī. Pilns pagasts ar klaiņojošiem kaķiem. 

Nodrošināt lielāku kārtību pagastā. 

Vērēmu 
pagasts 

 Trūkst normala pagasta pārvaldnieka,kas visu savedī kārtibā, jānomaina lielākā daļa pagasta 
pārvaldes darbinieku 

 Ūdensvada nomainīšana Sondoru ciemā 
 Jāveic ceļu remonts, īpāši centrālā ceļa, ūdens vada remonts, divus mēnešus rudenī 2020. gada 

udens bija ,,smirdīgs'' un rūsains, kā arī jauna Tautas nama būvniecība vai esošā pārbūve 
atbilstoši mūsdienu prasībām. 

 Ceļa Sondori - Šķeņeva asfaltēšana, Šķeņevā aiz skolas turpināt ceļa remontu. 

 Sabiedriskā transporta nodrošināšana pa ceļu (Taudejāņu ceļs, A-12). 

 Labiekārtot autobusu pieturas (Jermolu autobusa pieturu u.c.) - soliņus, atkritumu urnas, zāles 
regulāra pļaušana. Virzienā uz Makāšaniem autobusu pietura ir bez pazīmēm, ka autobuss varētu 

iebraukt pieturas vietā, cilvēkiem jākāpj ārā dubļos lietainā laikā. Atbilstošāk uzturēt ceļu 
nomales, kur ir aktīva meža zvēru pārvietošanās pagastos. Lūgums Makašānu ceļa posmu 

turpmāk uzturēt atbilstoši normām - pļaut to vismaz 2 rindās un vismaz 2 reizes gadā - pirms 
Līgo un tad jau pirms rudens sezonas- augusta otrajā pusē. 

 Ūdens vadu maiņa, ūdens un ceļu kvalitate ir šausmīgā stāvoklī. 
 Nenotiek pilnīgi nekas izklaides un atpūtas jomā. Kultūras pasākuma vadītāja neatbilst amatam, 

kultūras nams eksistē tikai pagasta pārvaldes darbinieku vajadzībām un senioriem, līdz ar to 
izpaliek aktivitātes jauniešiem un bēniem, nenotiek balles, trūkst pasākumu, kurus varētu 

apmeklēt pagasta iedzīvotāji. 
 Bērnu laukumi tiek veidoti tikai par iedzīvotāju savākto naudu, kaut gan pagastam tiek piešķirti 

līdzekļi. 
 Pietrūkst pasta pakalpojumu, iespēju nodarboties ar sportu, nav sporta zāles. 

 Vērēmu pagastā iebraucot galvenais ceļš, nerunājot par apkārtējiem ceļiem, ir kritiskā situācijā. 
 Jaunā trenažieru zāle ir ļoti maza un nav pārdomāts par ventilāciju,  Tautas nams ir ļoti 

novecojies, vecas mēbeles. 

 Visi pasākumi un sanāksmes tiek rīkotas, tādā laikā, kad pagasta iedzīvotāji, kuri strādā Rēzeknē 

nemaz nevar tikt. 

 Pietrūkst sociālo pabalstu, attīstības kursu, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas. 
 Pietrūkst optimāla sabiedriskā transporta un palīdzības no pašvaldības bērnu transportēšanā uz 

skolu. 
 Trūkst atpūtas un izklaides pasākumu tuvākajā apkārtnē, aktīvāka kultūras dzīve (izņemot 

Lūznavas muižu, kas tomēr ir patālu cita pagasta iedzīvotajam). 
 



 
 

 

5. Kāds ir Jūsu viedoklis par valstī īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, kuras 
ietvaros Rēzeknes novads tiek paplašināts 

(2021. gadā tiks pievienots Viļānu un Varakļānu novads)? 

 

Aptaujas noslēdzošajā jautājumā par Administratīvi teritoriālo reformu, aptuveni trešajai daļai 
jeb 31,7%  aptaujāto viedoklis ir neitrāls, aptuveni tikpat lielai daļai - 30,5 % respondentu - viedoklis 
ir negatīvs un 17,1% - pozitīvs. Atbilžu variantā "Cits", iedzīvotāji norāda, ka neizprot reformas 
būtību, kas īsti mainīsies, kādi ir ieguvumi un zaudējumi. Daļa (7 aptaujas dalībnieki) uzskata, ka 

Varakļānu novadam ir jāpaliek Madonas novadā. Respondenti papildus norāda, ka, viņuprāt, 
iedzīvotājus reforma neskars, ka ir jānodzīvo vismaz gads, lai saprastu reformas ieguvumus, kā arī 
uzskata, ka  ir jāveido vēl mazāk novadu. Iedzīvotājus uztrauc tas, lai  reformas īstenošanas 
rezultātā nepieaug nekustamā īpašuma nodoklis, nekļūst lēnāki birokrātiskie procesi, lai 
pievienotajiem novadiem un novada attālākajiem pagastiem tiek pievērsta vienlīdzīga uzmanība kā 
novada centram tuvākajiem pagastiem, lai nesamazinās , bet pieaug nodarbinātība. 

 

 

 
Rēzeknes novada pašvaldība izsaka pateicību iedzīvotājiem par dalību aptaujā! 

 
Paldies visiem, kas veltīja laiku aptaujas anketas aizpildīšanai, tādejādi sniedzot pašvaldībai 

iespēju gūt informāciju par to, kas no paveiktā ir bijis nozīmīgs iedzīvotājiem. Ir saņemts arī vairums 
vērtīgu ieteikumu gan pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai, gan norādītas konkrētas lietas un 
pasākumi, kas būtu jāuzlabo attiecīgā pagastā vai ciemā. Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi 
tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijai ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbības 
izvērtēšanā (tai skaitā attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas izvērtēšanā), kā arī plānojot 
veicamos darbus turpmāk. 

Aptaujas rezultātus apkopoja Attīstības plānošanas nodaļa 
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