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PIEŅEMT RĀZNAS IZAICINĀJUMU
Kopš pērnā gada novembra
Rēzeknes novadā jauns piedāvājums tūrisma jomā ir Jānim
Kupram Kaunatas pagastā –
Jānis piedāvā makšķerēšanas
gida pakalpojumu, laivu nomu
un pludiņus no Rāznas ezera
niedrēm.
Laivu nomas “Rāznas brekši” izveidošana kļuvusi iespējama, pateicoties biedrības
LEARN (“Lauku ekonomikas
attīstībai Rēzeknes novadā”)
finansējumam, iegādātas laivas, laivas motors un akumulatori.
Saruna ar Jāni – par Rāznu, makšķerēšanu, pludiņiem,
ekoloģiju.
Interese par zivīm
un ūdeni kopš
agras bērnības
Ūdens un zivis interesē jau
kopš bērna kājas – atceros, kā
triju gadu vecumā Ičas upītē
skatījos, kā lielākie ar dakšu
dur grunduļus. Tad sekoja Rēzeknes upe, varēju stundām
vērot mazās zivtiņas, kas peldēja pie krasta, man bija interesanti. Mums katrā paaudzē
bija kāds dīvainis labā nozīmē – vectēva brālis mūrēja ēkas
no laukakmeņiem un tajā pašā laikā viņam šķita interesantas arī ne tik praktiskas lietas. Viņš bija liels putnu zinātājs.
Olu kolekciju viņš esot atdevis Viļānu muzejam. Mani vecāki nāk no strādīgām laucinieku ģimenēm. Arī visa viņu
dzīve ir saistīta ar lauksaimniecību, tāpēc nav brīnums, ka
savu vietu esmu atradis ārpus pilsētas, pie Rāznas. Esmu
makšķerējis vairāk nekā simts ezeros. Bet Rāzna ir tik liela
un sarežģīta, ka mana mūža nepietiks, lai šeit visu izpētītu
un saprastu.
Manā ģimenē makšķernieku gan nebija. Visu mācījos
pats – kā piesiet āķi, citus knifus. Mana pirmā lasāmviela
par copi bija makšķernieka sleja žurnālā “Zvaigzne”. Lasīju
“Makšķernieka gadagrāmatu”, nekad nevarēju iedomāties,
ka reiz būšu tai autors, bet nu jau vairākus gadu izdevumā
tiek publicēti mani makšķernieku stāsti par Rāznu un citām
copes vietām Latgalē.
Niedres pludiņš kā mākslas darbs
Pludiņus taisu kopš bērnības. Iespējams, kādam tās šķiet
muļķības, bet ir noteikta auditorija, kam šādi pludiņi patīk.
Pludiņus izgatavoju no niedres, vērmeles, nātres, vībotnes.
Niedre ir gandrīz tikpat stipra kā bambuss.
No niedres atrašanas līdz pludiņa pabeigšanai aiziet pusgads. Salasu niedres, žāvēju, tad griežu gabalos un kombinēju. Ir pludiņi no diviem niedres gabaliem, ir tādi, kurā ir deviņi. Pierīvēju ar smilšpapīru, sastiķēju, salīmēju, gaidu, kamēr žūst, tad vēlreiz līmēju, tad žūst, tad nopulēju visu pludiņu ar smilšpapīru, tad nokrāsoju baltu, tinu apkārt zīda diegu, tad lakoju ar jahtu vai parketa laku trīs līdz sešas reizes.
Kopš novembra esmu realizējis – pārdevis, uzdāvinājis
ap 100 pludiņiem, daļa nodota pārdošanai Lūznavas un Jaundomes muižā, tur ierodas mūziķi, mākslinieki, viņi novērtēs
manu pludiņu kā mākslas darbu, nevis produktu ieguves
palīglīdzekli.

sākas ar uzkopšanu. Tīru, ko
citi piemēslojuši. Pudeles, maisiņi, cigarešu paciņas. Kultūra
uzlabojas, cilvēki paliek apzinīgāki, un tas priecē, bet to atkritumu paliek vairāk, tie krājas. Arī tādi svarīgi sīkumi,
kas palīdz nepiesārņot dabu –
katrā manā laivā ir pelnu trauks,
neesmu redzējis nevienu citu
laivu, kam tādi būtu, parasti
visi met cigarešu izsmēķus
ezerā, nedomājot, kā tas kaitē
dabai, jo tā ir šausmīga inde.
Makšķerēšanas gids
Rāzna ir liels ezers ar saviem knifiem un noslēpumiem,
šeit uz dullo saķert zivi ir ļoti
grūti. Ja cilvēks ņem laivu, es
esmu ieinteresēts, lai viņš saķertu zivi vai vismaz būtu priecīgs par makšķerēšanas procesu un brauktu vēlreiz. Tāpēc
man jādara viss, lai tā notiktu.
Es krastā varu iedot padomu,
ko ne visi uzklausīs, jo visi ir
gudri līdz pirmajam klupienam, es varu doties līdzi, bet
tad mans laiks ir jāapmaksā –
tas ir mans darba laiks. Bet
Foto no Jāņa Kupras personīgā arhīva mūsu cilvēki tikai retais gatavs
Mans izdomājums ir latvāņa penālis, jo man patīk izman- maksāt par šāda veida pakalpojumu.
tot lietas, kas mētājas apkārt un citiem šķiet nederīgas. PeLatvijas makšķernieki ir ļoti atšķirīgi. No vienas galējīnāļus iecienījuši ne tikai makšķernieki, bet arī mākslinieki. bas otrā. Vienam vajag daudz zivju, cits brauc putnus klauKāda tradīciju pētniece bija lielā sajūsmā un nopirka uzreiz sīties, cits skatās uz savu skaisto pludiņu. Nevajag censties
trīs penāļus.
izdabāt visiem, vajag atrast savu īsto klientu.
Tā ir emocionāla prece, to lielākā daļa pērk dāvināšanai.
Plaužu sezona sākas pēc Jāņiem, bet kā gids es strādāju
Ja pludiņu dāvinām šādā futlārī, parādās arī papildus no- visu gadu. Arī ziemā man zvana cilvēki, saka, ka grib makslēpums – kas tad ir paslēpts. Tas viss ļoti labi iet kopā – šķerēt. Es viņiem stāstu, uz ko var cerēt, vai ir vērts tērēt
niedre, latvānis, zīda diegs.
laiku un naudu, un tad makšķernieks izvērtē. Es neesmu
Kāds mans klients – makšķernieks, ir juvelieris. Viņš bija ieinteresēts, lai klients atbrauktu uz četrām stundām, neko
sajūsmā par pludiņiem un atzina, ka pašdarināts pludiņš, tā- nenoķertu un būtu ļoti nikns uz mani. Tāpēc es izstāstu, kāpat kā rotaslieta, ir mākslas darbs un emocionāla prece. Tev da ir reālā situācija, un pasaku, ka, piemēram, viņš var ierasir savs pludiņš, kāda vairs nav nevienam citam, tas ir tikpat ties pēc mēneša, un tad būs sagaidāms cits rezultāts.
unikāls kā pase, kā personas kods.
Pats nekad nebraucu makšķerēt bez fotoaparāta, jo “nav
Klienti visā Latvijā atrod mani ar sociālo tīklu starpnie- bildes – nav zivs”. Kad cilvēks savām acīm redz, cik daudz
cību https://www.facebook.com/janis.kupra
zivju un cik lielas var noķert Rāznā, viņiem tas ir apliecinājums par iespējamo lomu un cerības, kuras var piepildīties.
Rāznai vajag ieinteresētus cilvēkus
Makšķerēšana normālā modernā pasaulē nav nekāds ba- Viņš ir ar mieru pieņemt Rāznas izaicinājumu un mēģināt!
Izbaudīt Latgales dabu
rības iegūšanas veids, bet gan atpūta. Pie mums gan vēl nav
sasniegts tāds līmenis, jo noteikti vajag nodarbi ar konkrētu
Ir ko darīt arī bez zvejas – pērn viena makšķernieka sierezultātu – lomu, medījumu. Tādu, kas procesu izbauda ar va rādīja turpat piekrastē salasītas zālītes, kuras mūsu vecgandarījumu, nav daudz. Es varu noķert tik daudz, ka es ne- māmiņas lika pie asinsdesām, krastā var zupu vārīt, desas
kad nespēšu apēst, bet es to nedaru. Kultūra un paražas da- cept, putnus klausīties. Gadās interesantas situācijas, reiz
žādās valstīs ir atšķirīgas, citur tas ir sports – noķer, nobildē, atbrauc autobuss, šoferis klausās – kas tie par trokšņiem?
palaiž atpakal.
Prasa – kas tur mauro, vai govis? Pilsētnieks nekad nebija
Rāznai vajag, lai apkārt būtu vairāk cilvēku, kas ir ieinte- neko tādu dzirdējis. Man patīk jokus dzīt, tāpēc saku – jā,
resēti, lai ezeram viss būtu labi, nevis to vienkārši iztīrītu. mēs speciāli karstā vasarā no Kaunatas atdzenam govis, lai
Labi ir saprātīgi izmantot, bez pārspīlējuma. Jādara ar jēgu, niedres ēd, jo sausumā zāle neaug, bet mauro vērsis krastā,
lai būtu perspektīva, jābūt plānam, ko tad mēs gribam. Ar jo govis ūdenī salīdušas. Klausījās, visam noticēja, tad teiezeriem nepietiks, lai visus pabarotu. Rāzna var pabarot ar cu, ka tas ir putns – lielais dumpis. Stāstu to tāpēc, ka dauzivīm dažus zvejniekus. Visiem nepietiks. Bet ar nesaprātī- dziem cilvēkiem, lielpilsētu iedzīvotājiem, tās lietas, kas
gu rīcību mēs varam izdarīt tā, ka zivju nebūs nemaz, būs mums ir pašsaprotamas – putnu dziesmas, zāle, niedres, ir
tikai smilšaina bedre ar ūdeni. Bez dzīvības.
ļoti ekskluzīvas un nepieejamas.
Jādomā, kā palīdzēt dabai, kā nepiesārņot. Man sezona
Diāna Selecka

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

PAR CENTRĀLO CEĻU PLEIKŠŅOS

Diānas Seleckas foto
Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines
pagasta pārvalde” februārī informēja pagasta iedzīvotājus par situāciju saistībā ar
Centrālo ceļu Pleikšņos.
Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Ozolaines
pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālā ceļa pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā
2020. gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019. gada nogalē, jo šobrīd projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020. gada sākumā.
Veicot ceļa tehniskā projekta izstrādi, tika konstatēts, ka vairāki privātīpašnieki ir
paplašinājuši savu īpašumu teritorijas uz pašvaldības zemes, tostarp Centrālā ceļa rēķina. Attiecīgajām personām tika uzdots nojaukt nelegāli uzstādītos žogus un atjaunot
sākotnējās īpašuma robežas, kas, veicot ceļa pārbūvi, ļaus atsevišķos posmos paplašināt ceļu. Saskaņā ar aprēķiniem, Centrālā ceļa Pleikšņos rekonstrukcijas izmaksas
ir tuvu 1 miljonam EUR, savukārt Ozolaines pagasta pārvaldes 2019. gada budžets ir
673 274,00 EUR. No šī budžeta visa gada ietvaros pagasta pārvaldei jānodrošina un
jāfinansē visas pagasta pārvaldei deleģētās funkcijas, piemēram, skolēnu pārvadājumi, sabiedrisko ēku uzturēšana (pirmsskolas izglītības iestāde, Liepu pamatskola,
tautas nams, bibliotēka), pagasta teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana, ūdensapgāde un kanalizācija ciemos, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kapsētu apsaimnie-

košana, sociālo darbinieku, bāriņtiesas un zemes lietu speciālistu nodrošināšana ar
darbam nepieciešamajiem resursiem un transportu u.c. darbi.
Izskatot aizņēmuma iespējas no Latvijas valsts, tika saņemta informācija, ka plānotais aizņēmuma limits 2019. gadam ir izsmelts. Saskaņā ar likumā “Par valsts budžetu
2019. gadam” noteikto, turpmāk jaunus aizņēmumu pieprasījumus izskata tikai ES un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tas nozīmē, ka
aizņēmumu noformēšana šobrīd pašvaldībām vairs nav pieejama.
Lai rastu pagaidu risinājumu pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai, Rēzeknes novada
iestāde “Maltas pagastu apvienība” 2019. gada 27. martā noslēdza iepirkuma līgumu
ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Attiecībā uz Centrālo ceļu Pleikšņos VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” aprīlī veica autoceļa asfaltseguma bedrīšu aizpildīšanu ar
šķembām un bitumena emulsiju. Ozolaines pagasta pārvaldes darbinieki un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līguma izpildi atbildīgās personas ir vairākkārt apsekojuši Centrālo ceļu, lai saskaņotu veicamās darbības un vienotos par trūkumu novēršanu jau veiktajos darbos. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļu labošanas darbus
veic saskaņā ar pašu plānoto grafiku prioritārā kārtībā. Tas nozīmē, ka sākotnēji tiek
laboti valsts nozīmes autoceļi, tad vietējās nozīmes autoceļi, un, visbeidzot, pašvaldības autoceļi, labotas būtiskākās vietas. Turklāt Maltas pagastu apvienības ietvaros
Ozolaines pagasts nav vienīgais, kura ceļiem nepieciešams remonts, līdz ar to apvienības ietvaros arī tiek izvērtēti prioritāri veicamie darbi. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nav pietiekami daudz cilvēkresursu
un tehnisko resursu, lai maksimāli īsā laikā veiktu nepieciešamos ceļu labošanas darbus, taču bedrīšu labošanas darbi uz Centrālā ceļa tiks turpināti.
Savu iespēju robežās Ozolaines pagasta pārvalde ir veikusi bedrīšu aizpildīšanu
ar šķembām, taču tas nav ilglaicīgs risinājums. Tāpat, lai mazinātu pildmateriāla atkārtotu izdrupšanu no salabotajām vietām, ir uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes. Atgādinām, ka maksimālais braukšanas ātrums Pleikšņos ir 50 km/h, savukārt, izbraucot
no Rēzeknes (starp garāžām) 30 km/h.
Kopējais Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļa fonds 2019. gadam ir 41 635,00
EUR. Uz 2019. pagasta ceļu uzturēšanai bija izlietoti 11 000 EUR no Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļu fonda 2019. gadam paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Šajā
summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar visu pagasta ceļu, kuru kopgarums ir 65 km,
uzturēšanu gada laikā, tas ir 640,54 EUR uz vienu kilometru. Šajā summā jāiekļauj
gan ceļa un ceļa grāvju labošanas, gan tīrīšanas un uzturēšanas darbu izmaksas visa
gada ietvaros.
Ozolaines pagasta pārvalde atvainojas par neērtībām, kuras radušās Pleikšņu
iedzīvotājiem Centrālā ceļa stāvokļa dēļ un aicina iedzīvotājus izvēlēties ceļa stāvoklim
un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt minētajā ceļa posmā
pārvadājamo kravu apjomu, kas uz Centrālā ceļa ir 7 tonnas, jo pārsniedzot maksimāli
pieļaujamo kravas apjomu, ceļa stāvoklis tiek būtiski pasliktināts.
Ozolaines pagasta pārvalde

LAI IZVĒRTĒTU VARAM REFORMU, RĒZEKNES NOVADA
PAŠVALDĪBA IEROSINA VEIDOT DARBA GRUPU
Latvijas Republikas Saeima 2019. gada
21. martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”,
proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – teritoriālā reforma) un līdz 2021. gadam izveidot
ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām,
kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli”.
Minētais modelis piedāvā Latvijas teritoriju iedalīt 35 pašvaldībās esošo 119 vietā, tai skaitā paredzēts apvienot Rēzeknes

pilsētu, Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldības.
Līdztekus Saeimas lēmumā noteiktajam teritoriālās reformas uzstādījumam ir
izvirzāmi šādi mērķi valsts attīstības un
iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai:
1) uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju;
2) nodrošināt visas valsts pārvaldes
darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu
izlietošanu;
3) izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu
pašvaldību darbības sistēmu, reģionālās
un nacionālās nozīmes attīstības centrus
ar to lauku teritorijām sasaistot vienotā
administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, tādējādi radot labākus
priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem;

4) radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu un novada pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā
attiecīgo teritoriju iedzīvotājus;
5) nostiprinot pašvaldību autonomiju
un kapacitāti, nodrošināt subsidiaritātes
principa ievērošanu;
6) nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un jaunu darbavietu radīšanai, tādējādi panākot konkurētspējīgu atalgojumu un mazinot emigrāciju;
7) panākt, ka pašvaldības tām likumos
uzdotās funkcijas izpilda patstāvīgi.
Pēc Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīvas izveidota kopēja darba grupa ar
Rēzeknes pilsētas domi un Viļānu novada
domi, lai izvērtētu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā

iedalījuma modeli”. No katras pašvaldības
darba grupā tika deleģēti pieci attiecīgās
jomas speciālisti (pašvaldības izpilddirektors, attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, izglītības pārvaldes vadītājs utt.).
Darba grupai jāizvērtē, vai jaunas administratīvās teritorijas izveide nodrošinās
reformas mērķu sasniegšanu.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina
novada iedzīvotājus iepazīties ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” un izteikt
savu viedokli par administratīvi teritoriālo
reformu, iesūtot informāciju uz e-pastu
majaslapai@rezeknesnovads.lv
Diāna Selecka,
Rēzeknes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESU REORGANIZĀCIJU
Rēzeknes novada dome nolēmusi ar 2019. gada 1. jūniju Rēzeknes novada teritorijā
izveidot 2 (divas) bāriņtiesas, reorganizējot esošās 5 (piecas) Rēzeknes novada bāriņtiesas (Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesu,
Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesu, Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesu un
Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesu).
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas darbības teritorija tiks noteikta Čornajas,
Griškānu, Feimaņu, Kaunatas, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Ozolaines, Pušas, Silmalas un Stoļerovas pagasta teritorijā. Maltas bāriņtiesas juridiskā adrese ir Brīvības
iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630;
Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas darbības teritorija būs Audriņu, Bērzgales,
Gaigalavas, Dricānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas,
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Rikavas, Sakstagala, Stružānu un Vērēmu pagasta teritorijā. Dricānu bāriņtiesas
juridiskā adrese ir “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615.
Ar 2019. gada 1. jūniju Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa un Rēzeknes novada
Dricānu bāriņtiesa ir attiecīgo reorganizēto Rēzeknes novada bāriņtiesu tiesību un
saistību pārņēmējas.
Nolemts nerīkot atklātu pretendentu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu amatiem, samazinot bāriņtiesas
locekļu skaitu un nosakot, ka Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa un Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa tiek izveidotas šādā sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētājs - 1,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks - 1, bāriņtiesas locekļi – 4.
Rēzeknes novada pašvaldība

www.rezeknesnovads.lv
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TREŠAJĀ DABAS SKAITĪŠANAS SEZONĀ
APSEKOS PUSMILJONU HEKTĀRU ZEMES
Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas
teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.
Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru plaša teritorija, kurā viņi apsekos dažādus
dzīvotņu veidus, piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvus, avoksnājus, cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.
No aprīļa līdz novembrim ir plānots apsekot gan valstij un pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem
piederošus īpašumus 91 Latvijas novadā. Marta beigās jau ir izsūtītas informatīvas vēstules 30 tūkstošiem zemju īpašnieku, ka tiks skatītas dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var tikt šķērsots īpašums,
lai inventarizētu blakus esošo zemes vienību.
“Latvijas daba ir daudzveidīga un unikāla, un šobrīd ikvienam ir iespēja to baudīt, novērtēt, apzināties
un saglabāt nākotnei. Nevar noliegt, ka cilvēks kā ekosistēmas daļa to būtiski ietekmē, tādēļ tik ļoti lielu
nozīmi dabas izpētei pievērš zinoši speciālisti visā pasaulē. Arī Latvijā bioloģiski vērtīgie biotopi jeb dzīvotnes ir veidojušies ilglaicīgi, tāpēc svarīgi tos apzināt, lai varētu turpināt pareizi apsaimniekot,” pauž
dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.
Zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to jautājumus. Pievienoties var apsekošanas brīdī, satiekot savā īpašumā ekspertu ar Pārvaldes izsniegto apliecību (skatīt
attēlu Nr. 1).
Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām apsekojuma brīdī ir informatīvs. Ja īpašumā tiks
konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops, pēc datu kvalitātes pārbaudes 2020. gadā īpašnieks
saņems rakstisku informāciju un vienlaikus tā būs pieejama arī Pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Tas ļaus zemes īpašniekiem taupīt laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risināšanu, atļauju saņemšanu, detālplānojumu izstrādi utt.
Lai skaidrotu procesu, tā nepieciešamību un sniegtu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, arī šogad
tiks organizēti semināri dažādās pašvaldībās. Plašāka informācija par dabas skaitīšanu, plānotajām
aktivitātēm, atbildes uz populārākajiem jautājumiem, iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas semināriem
pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv vai www.daba.gov.lv
Biotopu apzināšana norit dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta
“Priekšnosacījumu
izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā” ietvaros. Visu
dabas skaitīšanas aktivitāšu īstenošana
paredzēta līdz 2023.
gadam.
Informāciju
sagatavoja:
Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības
pārvalde,
Dabas skaitīšanas
Attēls nr. 1 Eksperta apliecības paraugs
vadītājas asistente

STĀDĪSIM KOKUS DRAUDZĪGI
Diānas Seleckas foto

Rēzeknes novada pašvaldības Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
nav definēts konkrēts attālums no žoga, kādā stādāmi koki, taču Latvijas Republikas
Civillikuma 975. pantā noteikts, ka koks, kas aug pie pašas robežas, pieder tam, kura daļā stumbrs iznācis no zemes. Ja jūsu koka saknes stiepjas kaimiņa īpašumā, viņam
nav tiesību tās nocirst, taču, ja saknes rada viņa zemes vienībai zaudējumus (bojā celiņus, būvju pamatus, zālienu, puķu dobes u.tml.), kaimiņš ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību.
Labiekārtojot savu pagalmu, ierīkojot apstādījumus, ir jāņem vērā pieaugušā koka
parametri (augstums, platums, vainaga diametrs) un katram pašam jāizvērtē stādīšanas vieta, lai neradītu apgrūtinājumus gan sev, gan kaimiņam, kokam aizēnojot logus un lapām noklājot kaimiņa pagalmu. Ja uz robežas augošs koks liecas pāri kaimiņa ēkai, viņš ir tiesīgs jūs lūgt koku nocirst vai atteikuma gadījumā izdarīt to pats
(Civillikuma 1098. pants). Tāpat viņš var pieprasīt apcirst zarus līdz 4,5 m augstumam,
ja jūs atsakāt, izdarīt to pats un paturēt nocirstos zarus sev. Ja jūsu ābele izstiepj savus
zarus virs kaimiņa zemes, viņam ir tiesības nolasīt un paturēt sev gan viņa teritorijā nokritušos ābolus, gan arī augļus no koka zariem, ciktāl tos var aizsniegt no savas zemes
vienības. (Civillikuma 1099. pants).
Lai nodrošinātu labu pārredzamību un satiksmes drošību, zemes vienībās pie ielu
un ceļu krustojumiem ir jāievēro redzamības brīvlauki, tas nozīmē, ka ierīkotie apstādījumi nedrīkst būs augstāki par 0,8 m (Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 “Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 135. pants).
Tatjana Volka,
Rēzeknes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja
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27. MAIJĀ SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS
MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

Ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide" sākās šī gada 27. maijā. Šoreiz strādājošie
iedzīvotāji var izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības
kompetencēs.
Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku darba jomā. Mācības ir pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika,
ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības.
Pirmo reizi ir iespēja apgūt mācību programmas arī mūžizglītības kompetencēs. To
vidū ir digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetences, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetences, kultūras izpratnes un izpausmes, personīgās,

sociālās un mācīšanās kompetences, kā arī integrētās kompetences un valodu kompetences noteiktās nozarēs. Strādājošie var apgūt arī atsevišķus moduļus no licencētām un akreditētām modulārajām profesionālās izglītības programmām. Šādu
atsevišķu moduļu apguve dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt uz darba devēju vajadzību
pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām.
Detalizēts jauno mācību saraksts pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) sociālajos tīklos Facebook, Twitter vai Draugiem.
Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā
no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas,
kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 17 191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā
11 tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas
ir projekta prioritārā mērķauditorija, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. Statistika
par mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai profesionālo izglītību.
Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Gunita Veismane, Rēzeknes novada pašvaldība projektu koordinatore
e-pasts: gunita.veismane@saskarsme.lv, t. 20214720

IZSLUDINĀTS 2019. GADA PROJEKTU KONKURSS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI UN ATTĪSTĪBAI RĒZEKNES NOVADĀ
Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” izsludina projektu
konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2019. gada 29. maija līdz 28. jūnija plkst. 16.30.
Kopējais pieejamais finansējums: EUR 30 000,00
Nodibinājuma LEARN finansējuma (granta) maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 3 000,00.
Papildus finansējums: vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000,00.
Kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000,00.
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 10 % no projektā pieteiktā
granta summas.
Mērķi:
• Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā.
• Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu
Rēzeknes novada teritorijā.
• Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot
viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Atbalsta pretendenti:
Fiziskas un juridiskas personas, kuras:
• plāno veikt saimniecisko darbību
• uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto
apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 7 500,00
• veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā
nepārsniedz EUR 15 000,00.
Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Finansējums netiek
piešķirts personām, kurām ir nodokļu parādi.
Atbalstāmās izmaksas:
• inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot mopēdi, motocikli, tricikli, kvadricikli, vieglās un kravas automašīnas, autobusi), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
• specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas
procesa nodrošināšanai,
• mārketinga materiālu sagatavošanas izmaksas,
• būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem,
• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā.
Neatbalstāmās nozares:
• starptautiskie pārvadājumi,
• azartspēļu pakalpojumu sniegšana,
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• mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdzniecības vietu ierīkošanu vietēji
ražotās produkcijas realizācijai,
• vairumtirdzniecība,
• alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
• finanšu starpniecības pakalpojumi,
• šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot aukstos ieročusloku, arbaletu)
• atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas Regulas
Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā. Ja atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs un veic
darbības, kas minētas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de
minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*
*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zvejniecības un akvakultūras nozare, darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm.
Konsultācijas var saņemt pie nodibinājuma LEARN izpilddirektores Dainas
Butleres, tiekoties personīgi nodibinājuma LEARN telpās Atbrīvošanas alejā
95A, Rēzeknes novada pašvaldība, 8. kabinetā, pieņemšanas laiks: otrdienās un
ceturtdienās no plkst. 9.0 līdz 12:00 vai vizītes laiku iepriekš saskaņojot, zvanot
pa tālruni 26543286, rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv.
LEARN izpilddirektore Daina Butlere
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KAPUSVĒTKI RĒZEKNES NOVADA KAPSĒTĀS
Audriņu pagasts
 8. jūnijā plkst. 14.00 – Staudžu kapsētā
 13. jūnijā plkst. 12.00 – Audriņu kapsētā
 14. - 15. jūnijā plkst. 7.00 – Puderovas kapsētā
 15. jūnijā plkst. 7.00 – Fiļkinas kapsētā
 15. jūnijā plkst. 14.00 – Mežāru kapsētā
 16. jūnijā plkst. 8.00 – Hvorobinas kapsētā
 20. jūlijā plkst. 12.30 – Drebu kapsētā
 20. jūlijā plkst. 14.00 – Vusaru kapsētā
 20. jūlijā plkst. 14.00 – Vabaļu kapsētā
 27. jūlijā plkst. 14.00 – Strankaļu kapsētā
 27. jūlijā plkst. 15.00 – Kuciņu kapsētā
 3. augustā plkst. 14.00 – Skredeļu kapsētā
Bērzgales pagasts
 27. jūlijā plkst. 16.00 – Grebežu kapsētā
 10. augustā plkst. 13.00 – Bērzgales kapsētā (Sv. Mise
Bērzgales baznīcā pl.12.00)
Čornajas pagasts
 23. jūnijā plkst. 14.30 – Puncuļu kapsētā (Sv. Mise
Dukstigala baznīcā plkst.13.00)
 7. jūlijā plkst. 14.30 – Dukstigala kapsētā (Sv. Mise
Dukstigala baznīcā plkst.13.00)
 20. jūlijā plkst. 12.00 – Mazo Barīsu kapsētā
 21. jūlijā plkst. 14.30 – Baltiņu kapsētā (Sv. Mise
Dukstigala baznīcā plkst. 13.00)
 10. augustā plkst. 13.00 – Mitru kapsētā (Sv. Mise
Dukstigala baznīcā plkst.11.00)
Dricānu pagasts
 23. jūnijā plkst.14.30 – Pilcenes kapsētā (Sv. Mise
Pilcenes baznīcā plkst. 13.00)
 6. jūlijā plkst 12.00 – Dzeņagola kapsētā (Sv. Mise
Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
 6. jūlijā plkst.13.00 – Lempu kapsētā (Sv. Mise
Dricānu baznīcā par Lempu kapsētā apglabātajiem 8.
jūlijā plkst.16.30 )
 13. jūlijā plkst.12.30 – Taunagas kapsētā (Sv. Mise
Dricānu baznīcā plkst.11.00)
 13. jūlijā plkst. 13.30 – Myura kapsētā (Sv. Mise par
Myura kapsētā apglabātajiem 15. jūlijā plkst. 16.30)
 13. jūlijā plkst. 14.00 – Rubuļu kapsētā (Sv. Mise
Strūžānu kapličā par Rubuļu kapsētā apglabātajiem 12.
jūlijā plkst. 10.00)
 20. jūlijā plkst. 12.30 – Drebejis kapsētā (Sv. Mise
Pilcenes baznīcā plkst.11.00)
 3. augustā plkst. 12.00 – Saukavīšu kapsēta (Sv.
Mise Dricānu baznīcā par Saukavīšu kapsētā apglabātajiem 3. augustā plkst. 11.00)
 4. augustā plkst.12.30 – Dricānu kapsētā (Sv. Mise
Dricānu baznīcā par Dricānu kapsētā apglabātajiem
5. augustā plkst. 16.30)
Feimaņu pagasts
 13. jūlijā plkst. 15.00 – Antanišķu kapsētā (Feimaņu
sv. Jāņa Kristītāja draudze)
 3. augustā plkst. 13.00 – Silajāņu kapsētā (Feimaņu
sv. Jāņa Kristītāja draudze)
 17. augustā plkst. 14.00 – Feimaņu kapsētā (plkst.
13.00 – Sv. Mise Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas
katoļu draudzes baznīcā nodomā par mirušajiem, kas
apbedīti Feimaņu kapos)
Gaigalavas pagasts
 15. jūnijā plkst. 15.00 – Pintānu kapsētā
 20. jūlijā plkst. 15.00 – Svieteņu kapsētā
 27. jūlijā plkst. 15.00 – Gaigalavas kapsētā (plkst. 13.00
Sv. Mise Bikavas baznīcā)
Griškānu pagasts
 15. jūnijā plkst. 14.00 – Staroščiku kapsētā
 6. jūlijā plkst. 14.00 – Dreizu kapsētā
 22. jūnijā plkst. 14.00 – Čapkovas kapsētā
 20. jūlijā plkst. 14.00 – Greiškānu kapsētā
Ilzeskalna pagasts
 22. jūnijā plkst. 12.30 – Sološnīku kapsētā
 22. jūnijā plkst. 13.30 – Vārkaļu kapsētā
 29. jūnijā plkst. 12.00 – Stogoršņu kapsētā. Sv. Mise
Ilzeskalna kapelā plkst. 11.00
 13. jūlijā plkst. 13.00 – Gailumu kapsētā
 13. jūlijā plkst. 12.00 – Žogotu kapsētā
Kantinieku pagasts
 8. jūnijā plkst. 14.00 – Mīzānu kapsētā

 8. jūnijā plkst. 15.00 – Kašu kapsētā
 22. jūnijā plkst. 14.00 – Bancuļu kapsētā
 22. jūnijā plkst. 15.00 – Pauru kapsētā
 6. jūlijā plkst. 14.00 – Kantinieku kapsētā

 22. jūnijā plkst. 12.00 – Desetnīku kapsētā
 6. jūlijā plkst. 12.00 – Jaunzemļu kapsētā
Ozolaines pagasts

Kaunatas pagasts
 8. jūnijā plkst. 12.00 – Višu kapsētā
 8. jūnijā plkst. 13.00 – Skadeņu kapsētā
 29. jūnijā plkst. 13.00 – Kaunatas vecajā kapsētā
 29. jūnijā plkst. 14.00 – Mozgu kapsētā
 6. jūlijā plkst. 13.00 – Verasovkas kapsētā
 6. jūlijā plkst. 14.00 – Vilkakroga kapsētā
 20. jūlijā plkst. 13.00 – Barku kapsētā
 10. augustā plkst. 13.00 – Rikapoles kapsētā
 10. augustā plkst. 14.00 – Petrovsku kapsētā

 16. jūnijā plkst. 14.30 – Dzeņu kapsētā
 14. jūlijā plkst. 15.00 – Pleikšņu kapsētā
 13. jūlijā plkst. 14.00 – Runču kapsētā
 13. jūlijā plkst. 15.00 – Ūsveišu kapsētā
 20. jūlijā plkst. 14.00 – Skuju kapsētā
 20. jūlijā plkst. 15.00 – Barkānu kapsētā
Ozolmuižas pagasts
 7. jūlijā plkst. 11.30 – Ozolmuižas kapsētā (plkst.
10.00 Sv. Mise baznīcā)
 27. jūlijā plkst. 14.00 – Laļu kapsētā
Pušas pagasts

Lendžu pagasts
 9. jūnijā plkst. 14.00 – Ancižu kapsētā (plkst. 12.00
Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 9. jūnijā plkst. 15.00 – Kleperu kapsētā (plkst. 12.00
Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 6. jūlijā plkst. 14.00 – Bižu kapsētā (plkst. 12.00 Sv.
Mise Sarkaņu baznīcā)
 13. jūlijā plkst. 14.00 – Ceplīšu kapsētā
 13. jūlijā plkst. 15.00 – Lešku kapsētā
 14. jūlijā plkst. 14.00 – Sarkaņu kapsētā (plkst. 12.00
Sv. Mise Sarkaņu baznīcā)
 20. jūlijā plkst. 13.00 – Vasarānu kapsētā
 Liuzas kapsētā (luterāņu kapi) - informācija būs vēlāk
 22. jūnijā plkst. 14.00 – Zeltiņu kapsētā
Lūznavas pagasts
 15. jūnijā plkst. 7.00 – Ūzulišku kapsētā
 15. jūnijā plkst. 8.00 – Turčānu kapsētā
 15. jūnijā plkst. 11.00 Serpovkas kapsētā – (iespējama kavēšanās, bet obligāti būs)
 15. jūnijā plkst. 11.00 – Rubčinskas kapsētā (iespējama kavēšanās, bet obligāti būs)
 15. jūnijā plkst. 13.00 – Veczosnas kapsētā (Zosnas
draudze)
 Ismeru kapsētā – informācija būs vēlāk
 13. jūlijā plkst. 13.00 – Gudeļu kapos (Lūznavas kapelā Sv. Mise plkst. 12.00 nodomā par mirušajiem, kas
apglabāti Gudeļu kapos)
 13. jūlijā plkst. 14.00 – Miera kapsētā (Zosnas draudze)
 Maltas pagasts (Rozentovas sv. Krusta pagodināšanas draudze)
 6. jūlijā plkst. 14.00 – Pinku kapsētā (Sv. Mise plkst.
Rozentovas baznīcā)
 27. jūlijā plkst. 14.00 – Rozentovas kapsētā (Sv. Mise
nodomā par mirušajiem, kas apbedīti Rozentovas kapos,
plkst. 13.00 Rozentovas baznīcā)
Mākoņkalna pagasts
 15. jūnijā plkst. 14.00 – Birzgaļu kapsētā (Zosnas
draudze)
 13. jūlijā plkst. 11.00 – Viraudas kapsētā (Andrupenes
draudze)
 20. jūlijā plkst. 12.00 – Zastenku kapsētā (Andrupenes
draudze)
 20. jūlijā plkst. 13.00 – Rukmaņu kapsētā (Andrupenes
draudze)
 27. jūlijā plkst. 14.30 – Lipušku kapsētā (Zosnas
draudze)
 27. jūlijā plkst. 15.00 – Lucišku kapsētā (Zosnas
draudze)
 27. jūlijā plkst. 12.00 – Piertnīku kapsētā (Andrupenes
draudze)
 10. augustā plkst. 12.00 – Zelenpoles kapsētā (Andrupenes draudze)
Nagļu pagasts
 16. jūnijā plkst. 10.00 – Ļodānu vecticībnieku kapsētā
 3. augustā plkst. 13.00 – Īdeņas kapsētā ar svēto Misi
 10. augustā plkst. 14.30 – Ļodānu kapsētā, bez sv. Mises
 24. augustā – Nagļu jaunajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst.12.00 )
 25. augustā – Nagļu vecajā kapsētā (Sv. Mise baznīcā plkst.12.00 )

 8. jūnijā plkst. 12.00 – Žierkļu kapsētā
 17. augustā plkst. 12.00 – Siugaļu kapsētā
 25. augustā plkst. 14.00 – Pušas kapsētā
 31. augustā plkst. 12.00 – Patmaļnīku kapsētā
Rikavas pagasts
 16. jūnijā plkst. 13.00 – Zirkolna kapsētā (Svētā Mise
11.30 Rikavas baznīcā)
 6. jūlijā plkst. 13.00 – Medinsku kapsētā (ar Sv. Misi
kapsētā)
 7. jūlijā plkst. 13.00 – Murānu kapsētā (plkst. 11.30
Rikavas baznīcā Sv. Mise)
 13. jūlijā plkst. 13.00 – Makužu kapsētā (ar Sv. Misi
kapsētā)
 21. jūlijā plkst. – Privšu kapos (ar Sv. Misi Rikavas
baznīcā plkst. 11.30)
 10. augustā plkst. 13.00 – Asnīņu kapos
 18. augustā plkst. 13.00 – Rikavas kapsētā (17. augustā plkst. 16.00 Sv. Mise Rikavas baznīcā)
Sakstagala pagasts
 29. jūnijā plkst. 14.00 – Vorkaļu kapsētā
 29. jūnijā plkst. 15.00 – Subinaites kapsētā
 30. jūnijā plkst. 11.30 – Ciskādu kapsētā (plkst. 10.00 –
Sv. Mise baznīcā)
 6. jūlijā plkst. 15.00 – Pedeļu kapsētā
 6. jūlijā plkst. 16.00 – Pedeļu jaunajā kapsētā
Silmalas pagasts
 15. jūnijā plkst. 14.00 – Sopru kapsētā (ar sv. Misi
kapsētā)
 15. jūnijā plkst. 15.00 – Trūpu Zamožu kapsētā (svētā Mise 16. jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)
 15. jūnijā plkst. 12.00 – Ružinas kapsētā
 15. jūnijā plkst. 13.00 – Trūpu Čaču kapsētā
 16. jūnijā plkst. 14.30 – Dzeņu kapsētā, sv. Mise
Prezmas baznīcā plkst. 13.00
 29. jūnijā plkst. 12.00 – Daugaviešu kapsētā
 29. jūnijā plkst. 13.00 – Silmalas kapsētā
 14. jūlijā plkst. 14.30 – Prezmas kapsētā, plkst. 13.00
sv. Mise Prezmas baznīcā, sv. Karmela Dievmātes atlaidas
 20. jūlijā plkst. 14.00– Ostrovsku kapsētā (Rozentovas sv. Krusta pagodināšanas draudze)
Stoļerovas pagasts
 8. jūnijā plkst. 15.00 – Starincu kapsētā
 22. jūnijā plkst. 15.00 – Rosicas kapsētā
 6. jūlijā plkst. 15.00 – Spruktu kapsētā
 13. jūlijā plkst. 15.00 – Anču kapsētā
 20. jūlijā plkst. 15.00 – Bataru kapsētā
 27. jūlijā plkst. 15.00 – Stoļerovas kapsētā
Vērēmu pagasts
 8. jūnijā plkst. 14.00 – Obricku kapsētā
 8. jūnijā plkst. 15.00 – Taudejāņu kapsētā
 22. jūnijā plkst. 14.00 – Makašānu Zelteņu kapsētā
 29. jūnijā plkst. 15.00 – Škeņevas kapsētā
 6. jūlijā plkst. 14.00 – Veremu kapsētā
 13. jūlijā plkst. 14.00 – Plikpūrmaļu kapsētā
 13. jūlijā plkst. 13.00 – Borisovas kapsētā
 3. augustā plkst. 14.00 – Lejas Ančupānu kapsētā

Nautrēnu pagasts
 8. jūnijā plkst. 12.00 – Sārņu kapsētā
 8. jūnijā plkst. 14.00 – Vylkadūbīšu kapsētā
 15. jūnijā plkst. 12.00 – Rasnupļu kapsētā
 15. jūnijā plkst. 13.30 – Laizānu kapsētā
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

RĒZEKNES NOVADA DIENAS 2019
Kā katru gadu, tā arī šogad jūlijā
Rēzeknes novads saviem iedzīvotājiem un ciemiņiem dāvina aizraujošu,
izklaidējošu, sportisku un ģimenisku
nedēļas izskaņu – Rēzeknes novada
dienas.
Šogad novada dienas tiek rīkotas
četrās Rēzeknes novada pagastu apvienībās, līdz ar to visiem novada iedzīvotājiem, kā dalībniekiem, skatītājiem
vai organizatoriem, būs iespēja plašāk iesaistīties svētku norisēs.
13. jūlijā ar Zvejnieku svētku pasākumu iesākās Rēzeknes novada dienas, kurās organizatoru rūpi uzņēmušies Dricānu pagastu apvienības ļaudis. Nagļi ir tā vieta, kur
katru gadu, nemainīgi jūlija otrajā sestdienā norisinās Zvejniekdienas sporta spēles.
Ņemot vērā, ka pasākums vairāku gadu garumā ir kļuvis par tradīciju un daļēji par
Nagļu vizītkarti, tad noliktajā laikā un vietā pulcējas liels skaits – sportot, atpūsties, un
atbalstīt – gribētāju. Īpaša programma paredzēta arī pašiem mazākajiem apmeklētājiem – “Bērnu pilsētiņa” ar jautrām un asprātīgām atrakcijām. Svētku noslēgumā
svētku koncerts un balle.

19. jūlijā Lendžos ar radošu, aktīvu un sportisku programmu ģimenēm un bērniem
notiks Veselības veicināšanas festivāls, kurš notiek Rēzeknes novada pašvaldības
īstenotā ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros. Noslēgumā Lendžu
brīvdabas estrādē svētku koncerts.
20. jūlijā Kaunatā, lai stiprinātu ģimeniskās vērtības un dotu iespēju izbaudīt kopā
būšanas prieku, īpaša Novada svētku diena veltīta tieši jaunajām ģimenēm. Ģimenes
tiek aicinātas piedalīties atklātajā Jauno ģimeņu konkursā “Būt kopā”. Tiks organizētas
gan jautras stafetes un konkursi, gan radošās darbnīcas, gan ģimeņu parādes un godināšana. Turpinās arī Veselības veicināšanas festivāla aktivitātes. Svētku izskaņā
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesums un turpinājumā visi aicināti lustēties daudzu populāru Latvijas grupu mūzikas pavadībā.
21. jūlijā tradicionālais mākslas un garšu festivāls “Mākslas pikniks” Lūznavas muižā.
Muzikālās programmas dažādība, un nesteidzīga piknika piedzīvošana, vērojot dejas
izrādes, leļļu izrādes un laikmetīgā cirka priekšnesumus. Iespēja atpūsties un piedalīties arī radošajās darbnīcās.
Lai Jūs varētu izvēlēties atbilstošākos pasākumus savām interesēm un noskaņojumam, publicējam Rēzeknes novada dienu programmu.
Esiet laipni aicināti piedalīties svētku norisēs!
Ināra Pleikšne, Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja

LŪZNAVAS MUIŽA AICINĀJA IEDVESMOTIES SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI
Ar devīzi “Iedvesmojies savam veiksmes stāstam!”
27. aprīlī Lūznavas muiža aicināja piedalīties starptautiskā pasākumā par sociālo uzņēmējdarbību. Pasākumā Lūznavā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, bet ar
saviem veiksmes stāstiem dalījās sociālo uzņēmumu
aktīvisti gan no Latvijas, gan Igaunijas. Pasākumā kopā
ar draugiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem asistentiem
īpaši tika aicināti piedalīties un iedvesmoties cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem.
Iegādājoties preci, pakalpojumu, produktu, ikdienas pārtiku, saimniecībā noderīgas lietas, ko saražojis vai pārdod
sociālais uzņēmums, mēs nopērkam ne tikai preci, bet arī
pievienoto vērtību, jo sociālie uzņēmumi risina kādu no
sabiedrības sociālajām vajadzībām, vienlaikus nodrošinot
apmācības, nodarbinātību vai citu atbalstu šīm sabiedrības
grupām, piemēram, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, ar
mācīšanās traucējumiem, ar autisma un citām diagnozēm,
probācijas procesā esošiem u.c. Sociālie uzņēmumi var
būt inovatīvi, sabiedrības izaugsmi un atbildību veicinoši,
ilgtspējīgi, pelnoši.
Pirmie soļi, lai attīstītu un popularizētu sociālās uzņēmējdarbības iespējas Rēzeknes novadā un Latgales reģionā
jau tika sperti 2017. gadā, kad Lūznavas muiža aicināja uz
semināriem visus interesentus, lai iepazīstinātu ar sociālo
uzņēmumu dibināšanas un finanšu atbalsta iespējām, kā
arī darbības piemēriem Latvijā un ārvalstīs. Priecē, ka Rēzeknes novadā 2017. gadā tika nodibināts pirmais sociālais
uzņēmums SIA “Puordare”, kas videi draudzīgi saimnieko
un ražo videi draudzīgas lietas.
Lai turpinātu runāt par sociālo uzņēmējdarbību, iedvesmotos no pieredzes stāstiem un saskatītu savas nodarbinātības iespējas, 27. aprīlī Lūznavas muiža aicināja cilvēkus
ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar viņu draugiem, asistentiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem piedalīties pasākuma programmā, kuras gaitā tika veidota saliedējoša un atbalstoša platforma sociālās uzņēmējdarbības idejām un to
īstenošanas scenārijiem. Dalībai pasākumā atsaucās 11
cilvēki ar kustību traucējumiem, bet pasākumā kopā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki (to skaitā arī trīs no Igaunijas), kuri dienas gaitā neformālā gaisotnē iepazina cits citu,
dalījās savā pieredzē, stāstos, sajūtās.
Pasākuma dalībniekus jauniem izaicinājumiem un ideju
praktiskai īstenošanai iedvesmoja vairāki sociālo uzņēmumu aktīvisti gan no Latvijas, gan Igaunijas. Elīna Bērziņa,
kura kopš bērnības pārvietojas ratiņkrēslā, ir sociālā uzņēmuma SIA “Typical Latvian” vadītāja, dēvē sevi par dumpinieci un sava ceļa gājēju. Uzņēmums nodarbojas ar suvenīru, papīrlietu, dāvanu komplektu, īpašu viesību spēļu
ražošanu un tirdzniecību. Elīna uzsvēra, ka galvenais uzņēmuma darbībā ir būt sociāli aktīviem un veicināt emocionālu saikni starp cilvēkiem, piebilstot: “Mēs pārdodam un sūtām
emocijas”. Uzņēmuma ražotās pastkartes aicina cilvēkus
dot solījumus sev un tos piepildīt. Uzņēmuma “Typical Latvian” pastkaršu un citus produktu ērtai un ātrai iegādei ir izveidots arī interneta veikals http://www.typicalpostcards.eu/.
Biedrības “Cerību spārni” un sociālā uzņēmuma “Visi
Var” vadītāja Eva Viļķina uz Lūznavu atbrauca no Siguldas,
lai pastāstītu savu personīgās pieredzes stāstu, kas aizsākās, ģimenē ienākot īpašajam bērnam. Kopš 2004. gada
biedrība sniedz sociālos pakalpojumus bērniem/jauniešiem
ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbildošus
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sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai. Biedrība piedāvā nodarbības, tajā skaitā, gaismas teātra, logoritmikas nodarbības un dažādas terapijas – deju un kustību,
smilšu, mūzikas, mākslas, runas terapiju. Tāpat sniedz atelpas brīža pakalpojumus vecākiem, kuriem ģimenē ir bērni,
jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti, piedāvājot pieskatīt
“rūpju bērnu” uz laiku, cik nepieciešams. Sociālā uzņēmuma “Visi var” labdarības veikalā Siguldā ir iespēja iegādāties gan cilvēku ar invaliditāti darinājumus, kā arī kafiju, tēju
vai kakao dzērienu līdzņemšanai. Visi radītie izstrādājumi
ir 100% roku darbs, ko ar mīlestību izgatavojušas personas
ar invaliditāti. Visi veikala darbībā iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarības projektiem, nodarbinātības pasākumu attīstīšanai personām ar invaliditāti un citiem līdzcilvēkiem, kuriem
ir kādas grūtības strādāt pilnu darba slodzi. Iegūt informāciju par biedrības “Cerību spārni” darbību var biedrības
mājaslapā www.ceribusparni.lv. Gan biedrības vadītāja
Eva, gan SIA “Typical Latvian” vadītāja Elīna atzina, ka sociālajiem uzņēmumiem ir vienlīdz liels nodokļu slogs kā
ikvienam uzņēmumam, tādēļ uzskata, ka likumdošana un
nodokļu politika šajā sfērā būtu jāpilnveido, jo sociālajam
uzņēmumam ir ļoti grūti konkurēt tirgū ar citiem SIA.
Lūznavas muižā viesojās un savu stāstu vēstīja arī
gleznotājs Mareks Odumiņš, kurš nu jau vairākus gadus
glezno ar otu mutē. Smagā negadījumā Mareks guva traumu, kas viņam liedz roku un kāju kustības, taču jaunais
baušķenieks nav padevies, tieši pretēji – viņš rada brīnišķīgus mākslas darbus, kas ir ļoti pieprasīti, turklāt iedvesmo arī līdzcilvēkus. Mareka gleznu atpazīstamākā iezīme
ir košums un gaišums, un caur gleznošanu viņš izpauž sevi.
Kādā intervijā Mareks stāsta, ka sākotnēji savus darbus dāvināja cilvēkiem, un, redzot, ka viņiem patīk, guva gandarījumu un vēlējās radīt vēl. Tad saņēmis pirmos jautājumus
par to, vai gleznas var iegādāties, un aizdomājies, ka tas
var kļūt par veidu, kā pelnīt iztiku. Šobrīd, lai iegādātos Mareka gleznu, ir jāpiesakās ļoti laicīgi un jāgaida gandrīz 20

pasūtījumu garā rindā.
Iedvesmotāju vidū bija arī Kaia Maasing no Igaunijas,
kura dalījās savā pieredzē par mērķu sasniegšanu un ticību sev. Kad Kaia uzsākusi savu uzņēmējdarbību ceļotāju
klubā “WorldVentures”, viņai apkārt un arī ģimenē bija
daudz skepses par to, ko viņa bija nolēmusi darīt. Pateicoties savam iekšējam spēkam un motivācijai, kā arī “stāvot pāri visiem skeptiskajiem sapņu iznīcinātājiem”, viņa
turpinājusi savu darbību un šobrīd lielu daļu savas peļņas
gūst tieši ceļotāju klubā.
Visi Lūznavas muižā dzirdētie iedvesmotāji bija apbrīnojami savā iniciatīvā, mērķtiecībā un pozitīvismā. Pasākuma rīkotāji cer, ka klātesošajiem šie stāsti kalpos par iedvesmu saviem veiksmes stāstiem un sociālās uzņēmējdarbības idejām. Tāpat Lūznavas muiža aicina sazināties,
rakstot muiza@luznava.lv, ja pasākuma iespaidā ir radušies kādi jautājumi, vai kā citādi var palīdzēt ar informāciju
idejas attīstīšanai.
Lūznavas muiža saka lielu paldies personīgās izaugsmes trenerei Ievai Elvīrai Garjānei par starptautiskās izaugsmes programmas “Be. In. Now” vadīšanu, Marikai Rudzītei - Griķei (SIA “Ar Gaumi” un Latgales amatniecības
mājas radītāja no Līvāniem) par programmas tulkošanu un
iedvesmošanu ar savu piemēru, kā arī visiem dalībniekiem
un “WorldVentures Foundation” brīvprātīgajiem.
27. aprīļa pasākuma programmas norisi atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldība, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija un British Council pārstāvniecība Latvijā,
SIA "Typical Latvian", labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”,
“WorldVentures Foundation” brīvprātīgie. Īpašs paldies
“WorldVentures Foundation” brīvprātīgo vārdā Lūznavas
viesu nama “Svilpaunieki” saimniekiem Elīnai un Mārtiņam
par nesteidzīgas atpūtas un mājīgas noskaņas radīšanu.
Iveta Balčūne,
Lūznavas muižas pārvaldniece
Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Rēzeknes novadā
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 29 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par atbildību
par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 2.§)

Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 22.2 panta otro daļu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2016., Nr. 4 (40))
šādu grozījumu:
aizstāt 3.1. apakšpunktā vārdus “pagasta pārvaldes” ar vārdiem “iestādes – pagastu
apvienības – un tās struktūrvienības – pagasta pārvaldes – vadītājs;”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kārtību, kādā noteikta atbildība par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu, nosaka
Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošie noteikumi Nr. 73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 73, kuri spēkā no 2016. gada 15. septembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas 2016. gada 14. septembrī Nr. 4 (40)).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes, reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar
2019. gada 1. janvāri. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 73 regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata
augstākminētie Saistošie noteikumi Nr. 73.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 73, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par atbildību
par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””, izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 22.2 panta
otro daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 73.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 73 3.1. apakšpunkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta
Ar Saistošo noteikumu projektu noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums – visas fiziskās un juridiskās personas
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi – nekustamo īpašumu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru īpašumu (valdījumu) robežās atrodas Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
pašvaldības teritorijā
sistēma.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē un Zemes pārvaldības dienestā.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 33 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 59 “Par Lubāna
ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 6.§)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 8.§)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumu Nr. 549 „Noteikumi
par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām
būvēm” 7. un 9. punktu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” šādu grozījumu:
izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas un Nagļu pagasta pārvalžu vadītāji un
Dricānu pagastu apvienības vadītājs”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašlaik Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada
3.decembra saistošie noteikumi Nr. 59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 59, kuri spēkā no
2016. gada 17. marta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2016. gada 16. martā Nr. 1 (37)).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar
2019. gada 1. janvāri. Ar Lēmuma 2. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības attiecīgās iestādes – pagastu apvienības –
sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības, ietilpst Lēmumā noteiktās pagastu pārvaldes. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 59 ietvertā regulējuma atbilstību
Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 59.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu Nr. 59, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 59 “Par Lubāna
ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 549 “Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” 7. punktu un 9. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 59.
Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 59 3.1. punkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē 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 Attīstības plānošanas nodaļā, Dricānu pagastu
apvienībā, Nagļu un Gaigalavas pagastu pārvaldēs.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 59.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par grozījumu Saistošo noteikumu projektā.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 31 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11
“Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 4.§)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2019.gada 18.aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 7.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1., 2., 7., 9. un 10. punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” šādu grozījumu:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā naudā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai pagastu apvienību pagastu pārvalžu kasēs, vai arī veicot bezskaidras naudas norēķinu uz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vai attiecīgo pagastu apvienību norēķinu kontiem. Rēķinu par pašvaldības nodevu samaksu (pēc pieprasījuma) var saņemt
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas grāmatvedībā vai attiecīgo pagastu apvienību pagastu pārvaldēs, noteikumos noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms
pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.”
Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašlaik 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 ir spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti Rēzeknes novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 1(01) 2013. gada 22. februārī).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar 2019. gada
1. janvāri. Ar Lēmuma 2. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes
struktūrvienības, ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Ar Lēmuma 3. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības, ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Ar Lēmuma 4. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības, ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Ar Lēmuma 5. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības, ietilpst
attiecīgās pagastu pārvaldes. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 11 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam,
jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 11.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 11, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rēzeknes
novada pašvaldības nodevām”” projekts izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta
pirmās daļas 1., 2., 7., 9. un 10. punktu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 11.
Saistošie noteikumi paredz izteikt Saistošo noteikumu Nr. 11 3. punktu jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 32 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 38 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 5.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” (Rēzeknes novada
ziņas, 2011., Nr.2 (08)) šādus grozījumus:
1. aizstāt 14.3. apakšpunktā vārdus “pagasta pārvaldes” ar vārdiem „iestāžu – pagastu
apvienību –, vai to struktūrvienību – pagastu pārvalžu –”
2. izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„43.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu – pagastu apvienību – un
to struktūrvienību – pagastu pārvalžu – vadītāji;”
Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašlaik sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta
saistošie noteikumi Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 38, kuri spēkā no 2011. gada 21. aprīļa
(publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2011. gada 20. aprīlī Nr. 2 (08)).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar 2019. gada
1. janvāri. Ar Lēmuma 2. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības attiecīgās iestādes – pagastu apvienības – sastāvā, kā šīs
iestādes struktūrvienības, ietilpst Lēmumā noteiktās pagastu pārvaldes. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 38 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada
domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 38.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu Nr. 38, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 38 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 38.
Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 38 14.3 un 43.2. punktu redakcijas.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē 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 Attīstības plānošanas nodaļā un pašvaldības pagastu apvienībās un pagastu pārvaldēs.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 38.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par grozījumu Saistošo noteikumu projektā.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 30 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 101
“Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 3. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 6.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 16. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos
Nr. 101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā” šādus grozījumus:
1. aizstāt 6.1. apakšpunktā vārdus “tā pagasta pārvaldē” ar vārdiem “tās pagastu
apvienības pagasta pārvaldē”;
2. aizstāt 7. punktā vārdus “Pagasta pārvalde” ar vārdiem “Pagastu apvienības pagasta
pārvalde”;
3. izteikt 9.7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.7.2. par ikdienas tirdzniecību novada teritorijā vai tirdzniecību pagastu nozīmes publiskajos pasākumos veicama maksājot skaidrā naudā tās pagastu apvienības pagasta
pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu tās pagastu apvienības norēķinu kontā, kuras teritorijā
plānota tirdzniecība”.
Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai, tirdzniecības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
un citus jautājumus, kas saistīti ar ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 101 “Par
ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 101, kuri spēkā no 2013. gada 22. maija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2013. gada 21. maijā Nr. 2 (18)).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar 2019. gada
1. janvāri. Ar Lēmuma 2. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes
struktūrvienības, ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Ar Lēmuma 3. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības, ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Ar Lēmuma 4.punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības, ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Ar Lēmuma
5. punktu tika noteikts, ka reorganizācijas rezultātā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” sastāvā, kā šīs iestādes struktūrvienības,
ietilpst attiecīgās pagastu pārvaldes. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 101 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra
lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 101.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 101, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 101 “Par ielu
tirdzniecību Rēzeknes novadā”” projekts izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “ Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 101.
Saistošie noteikumi paredz aizstāt Saistošo noteikumu Nr. 101 6.1. apakšpunktā un 7. punktā atsevišķus vārdus ar jauniem vārdiem, kā arī izteikt 9.7.2. apakšpunktu
jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 4. aprīļa saistošie
noteikumi Nr. 36 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 45
“Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 4. aprīļa sēdē (protokols Nr. 8, 2.§)

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 10.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas
9.1 punktu, 2.¹ daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta 1.4 daļu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 45 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā” šādu grozījumu:
aizstāt 10. punktā vārdus “pagastu pārvaldes” ar vārdiem “iestādes – pagastu apvienības – vai to struktūrvienības – pagastu pārvaldes”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 45 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana notiek atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 45,
kuri spēkā no 2014. gada 31. oktobra (publicēti laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 30.10.2014., Nr.131 (11215)).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar 2019.
gada 1. janvāri. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 45 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata
izdotie Saistošie noteikumi Nr. 45.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 45, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 45 “Par nekustamā
īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””, izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu, 2.¹ daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta
1.4 daļu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 45.
Saistošie noteikumi precizēt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 45 10. punkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Saistošo noteikumu projekts attiecināms uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem un piemērojams visā Rēzeknes novada teritorijā.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienestā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 34 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50
“Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 7.§)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 9.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punktu,

43. panta trešo daļu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50 “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu šādu
grozījumu:
izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„26.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu – pagastu apvienību – un
to struktūrvienību – pagastu pārvalžu – vadītāji;”
Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50 “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Rēzeknes novada simbolikas izmantošanas kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. 50 “Par Rēzeknes
novada simboliku un tās izmantošanu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 50, kuri ir spēkā no 2015. gada 4. jūlija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 3 (32) 2015. gada 3. jūlijā).
Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada simboliku, tās izgatavošanas un izmantošanas kārtību.
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes, reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar
2019. gada 1. janvāri. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 50 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam,
jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 50.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 50, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50 “Par Rēzeknes
novada simboliku un tās izmantošanu”, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu
pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§).
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 50.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu 26.2. apakšpunkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 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 saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā.
Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

 KOKU CIRŠANA
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde
“Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par
publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā
esošās kapsētu teritorijās

Veresovkas kapsēta (kad. Nr. 78620010138; 5 koki): bērzs – 5 gab., diametrs 50 cm –
70 cm.

Čornajas pagasta pārvalde – 17 koki.

Vaišļu kapsēta (kad. Nr. 78620080053; 5 koki): bērzs – 5 gab., diametrs 68 cm – 70 cm.

Kaunatas pagasta pārvalde – 13 koki

Lesinsku kapsēta (kad. Nr. 78620060154; 1 koks): bērzs – 1 gab., diametrs 76 cm.
Dzerkaļu kapsēta (kad. Nr. 8620130138; 2 koki): bērzs – 2 gab., diametrs 70 cm – 76 cm.

Rečiņu kapi (kad. Nr. 78460040243; 8 koki): priede – 5 gab., diametrs 27 cm – 40 cm;
bērzs – 3 gab., diametrs 48 cm – 56 cm;

Stoļerovas pagasta pārvalde – 25 koki

Ratnieku kapi (kad. Nr. 78460030066; 3 koki): bērzs – 3 gab., diametrs 36 cm – 44 cm;

Višu kapsēta (kad. Nr. 78920040148; 7 koki): bērzs – 7 gab., diametrs 26 cm – 40 cm.

Kazeiku kapi (kad. Nr. 78460100081; 6 koki): priede – 2 gab., diametrs 26 cm – 24 cm;
bērzs – 4 gab., diametrs 39 cm – 56 cm.

Rosicas kapsēta (kad. Nr. 78920030138; 9 koki): apse – 4 gab., diametrs 70 cm – 100
cm; bērzs – 4 gab., diametrs 32 cm – 60 cm; egle – 1 gab., diametrs 40 cm.

Griškānu pagasta pārvalde – 59 koki

Doroškeviču kapsēta (kad. Nr. 78920010104; 9 koki): bērzs – 1 gab., diametrs 36 cm;
priede – 8 gab., diametrs 24 cm – 44 cm.

Tuču kapi (kad. Nr. 78560060340; 23 koki): bērzs – 21 gab., diametrs 22 cm – 70 cm;
egle – 2 gab., diametrs 40 cm – 40 cm.

Staroščiku kapsēta (kad. Nr. 78560030367; 7 koki): bērzs – 3 gab., diametrs 32 cm –
61 cm; egle – 1 gab., diametrs 36 cm; osis – 2 gab., diametrs 41 cm – 68 cm; kļava –
1 gab., diametros – 47 cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Kaunatas pagastu apvienība” līdz 2019. gada 17. jūnijam Kaunatas apvienībai: e-pasts:
kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv; tel. 64667000 vai uz pagastu pārvaldēm:
info@stolerova.lv, tel. 64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@cornaja.lv,
tel. 64637598; info@griskani.lv, tel. 64640431.
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības
2012.gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža
Rēzekne novadā”.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
par koku ciršanu Kaunatas pagastā

Paziņojums par publisko apspriešanu
par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 16 koku nozāģēšanai Kaunatas ciemata Dārzu ielas ceļa malas posmā no 0,0 km līdz 0,2 km,
kadastra Nr. 78620050408: 1 osis diametrā 44 cm un 16 kļavas diametrā 28 cm –
66 cm.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienība
“Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka Lūznavas pagastā uzņēmējs plāno nozāģēt
5 kokus – ošus savā īpašumā Pils ielā 5, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, jo tie rada apdraudējumu esošajai un perspektīvajai ēkai. Zemes vienības kadastra Nr. 7868 002 0445.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde”
(Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421,
vai uz e-pastu: info@luznava.lv, sākot no 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada
7. jūnijam.
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža
Rēzeknes novadā”.

Griškānu kapi (kad. Nr. 78560010406; 9 koki): priede – 7 gab., diametrs 38 cm – 57 cm;
ozols – 1 gab., diametrs 33 cm; egle – 1 gab., diametrs 45 cm.
Smuškovas kapi (kad. Nr. 78560010380; 10 koki): bērzs – 10 gab., diametrs 24 cm –
41 cm.
Dreizu kapsēta (kad. Nr. 78560010384; 10 koki): bērzs – 3 gab., diametrs 37 cm – 48 cm;
egle – 1 gab., diametrs 37 cm; kļava – 6 gab., diametrs 18 cm – 50 cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, cilvēkiem, apkārtējai
videi un autotransporta kustību apdraudējošiem kokiem. Tiks sakārtota ceļam pieguļošā teritorija plānotājiem paplašināšanas un labiekārtošanas darbiem.
Ierosinājumus lūdzam sniegt Kaunatas pagasta pārvaldei līdz 2019. gada
12. jūnijam uz e-pastu: info@kaunata.lv; tālr. 64667000, korespondencei: Rāznas
ielā 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes novads.
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2019. gada 3. jūnijs

www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

IZLAIDUMU GRAFIKS RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2018./2019. m.g.
Izglītības iestāde

Klase

Dricānu vidusskola

12.
9.

9.a, 9.b
12.a
L.Rancānes Makašānu 12.
amatu vidusskola
9.
9.a, 9.b
12.a,
Maltas vidusskola
12.bc
Struktūrvienība Liepu
9.L
pamatskola
Kaunatas vidusskola

Datums, laiks
NENOTIKS
15.06.2019. plkst 19.00

Vieta

Audriņu pamatskola

9.

NENOTIKS

Svinīgā daļa – Dricānu v.-sk.
Izlaiduma balle – Dricānu KN

Feimaņu pamatskola

9.

13.06.2019. plkst. 16.00

Gaigalavas pamatskola

9.

15.06.2019. plkst. 19.00 Gaigalavas kultūras nams

Jaunstrūžānu pamatskola

9.

15.06.2019. plkst. 18.00 Strūžānu kultūras nams

Rēznas pamatskola

9.

15.06.2019. plkst. 15.00

15.06.2019. plks.14.00
Kaunatas vidusskola
15.06.2019. plkst.18.00
08.06. 2019. plkst. 15.00
Skolas jaunā ēka
15.06. 2019. plkst. 15.00
15.06.2019. plkst. 17.00
Daudzfunkcionālās ēkas
13.06.2019. plkst. 18.00
aktu zāle
15.06.2019. plkst. 15.00 Liepu pamatskolas zāle

Nautrēnu vidusskola

9.
12.

15.06.2019. plkst. 19.00 Nautrēnu pagasta
08.06.2019. plkst. 20.00 sporta halle

Struktūrvienība
Bērzgales pamatskola

9.

14.06.2019. plkst. 19.00 Bērzgales pamatskola

Tiskādu vidusskola

9.
12.

15.06.2019. plkst. 14.00
Tiskādu vidusskola
15.06.2019. plkst. 15.00

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 18. aprīļa saistošie
noteikumi Nr. 37 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 4.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 15.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību šādus grozījumus:
1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu”
2. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1. Sociālo dzīvokļu pārvaldīšanu veic pašvaldības iestādes – pagastu apvienības – un
to struktūrvienības – pagastu pārvaldes, kuru teritorijā atrodas dzīvoklis.”
3. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu numerāciju mainot “1. Vispārīgie noteikumi” uz
“I. Vispārīgie jautājumi”, “2. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus”
uz “II. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus”, “3. Dokumentu iesniegšanas kārtība” uz “III. Dokumentu iesniegšanas kārtība”, “4. Kārtība, kādā reģistrējamas
personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli” uz “IV. Kārtība, kādā reģistrējamas personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli”, “5. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība” uz “V. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtība”, “6. Sociālā dzīvokļa īres maksa
un maksa par komunālajiem pakalpojumiem” uz “VI. Sociālā dzīvokļa īres maksa un maksa

Struktūrvienība
Liepu pamatskola
Sakstagala Jāņa Klīdzēja
pamatskola
Verēmu pamatskola
Maltas speciālā
internātpamatskola
Austrumlatvijas
Tehnoloģiju vidusskola

Feimaņu kultūras nams

Daudzfunkcionālās ēkas aktu
zāle

9.L 15.06.2019. plkst. 15.00 Stoļerovas Saietu nams
9.a 15.06.2019. plkst.14.00
9.

Sakstagala pagasta
sabiedrisko aktivitāšu telpā

15.06.2019. plkst. 17.00 Verēmu pamatskola

Prof. 15.06.2019. plkst. 10.00 Skolas zālē,
kursi
Rozentovas ielā 9, Maltā
12. 29.06.2019. plkst. 14.00 ATV, aktu zāle

par komunālajiem pakalpojumiem”, “7. Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības un pienākumi” uz
“VII. Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības un pienākumi”, “8. Sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanas kārtība” uz “VIII. Sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanas kārtība”, “9. Sociālo dzīvokļu uzturēšana, apsaimniekošana un pārvaldīšana” uz “IX. Sociālo dzīvokļu uzturēšana,
apsaimniekošana un pārvaldīšana”, “10. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība”
uz “X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība”, “11. Noslēguma jautājumi” uz
“XI. Noslēguma jautājums”.
4. 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.”, „1.6.” uz „6.”, „1.7.” uz „7.”, „1.7.1.” uz „7.1.”, „1.7.2.” uz
„7.2.”, „1.7.2.1.” uz „7.2.1.”, „1.7.2.2.” uz „7.2.2.”, „1.8.” uz „8.”, „1.9.” uz „9.”, „2.1.” uz „10.”,
„2.1.1.” uz „10.1.”, „2.1.2.” uz „10.2.”,, „2.1.3.” uz „10.3.”, „2.1.4.” uz „10.4.”, „2.1.5.” uz „10.5.”,
„2.1.6.” uz „10.6.”, „2.1.7.” uz „10.7.”, „2.1.8.” uz „10.8.”, „2.1.9.” uz „10.9.”, „2.1.10.” uz „10.10.”,
„2.2.” uz „11.”, „3.1.” uz „12.”, „3.1.1.” uz „12.1.”, „3.1.2.” uz „12.2.”, „3.1.2.1.” uz „12.2.1.”, „3.1.3.”
uz „12.3.”, „3.1.4.” uz „12.4.”, „3.1.5.” uz „12.5.”, „3.1.6.” uz „12.6.”, „3.1.7.” uz „12.7.”, „3.1.8.”
uz „12.8.”, „4.1.” uz „13.”, „4.2.” uz „14.”, „4.3.” uz „15.”, „4.4.” uz „16.”, „5.1.” uz „17.”, „5.2.” uz
„18.”, „5.3.” uz „19.”, „5.3.1.” uz „19.1”, „5.3.2.” uz „19.2.”, „5.3.3.” uz „19.3.”, „5.4.” uz „20.”,
„5.5.” uz „21.”, „5.6.” uz „22.”, „5.7.” uz „23.”, „5.8.” uz „24.”, „6.1.” uz „25.”, „6.1.1.” uz „25.1.”,
„6.1.2.” uz „25.2”, „6.1.3.” uz „25.3”, „6.1.4.” uz „25.4”, „7.1.” uz „26.”, „7.2.” uz „27.”, „7.2.1.” uz
„27.1.”, „7.2.2.” uz „27.2.”, „7.2.3.” uz „27.3.”, „7.3.” uz „28.”, „7.4.” uz „29.”, „7.5.” uz „30.”, „8.1.”
uz „31.”, „8.1.1.” uz „31.1.”, „8.1.2.” uz „31.2.”, „8.1.3.” uz „31.3.”, „8.1.4.” uz „31.4.”, „8.2.” uz
„32.”, „8.3.” uz „33.”, „8.4.” uz „34.”, „8.5.” uz „35.”, „9.1.” uz „36.”, „9.2.” uz „37.”, „9.2.1.” uz
„37.1.”, „9.2.2.” uz „37.2.”, „9.2.3.” uz „37.3.”, „9.2.4.” uz „37.4.”, „9.2.5.” uz „37.5.”, „9.3.” uz
„38.”, „9.3.1.” uz „38.1.”, „9.3.2.” uz „38.2.”, „9.3.3.” uz „38.3.”, „9.3.4.” uz „38.4.”, „9.3.5.” uz
„38.5.”, „9.4.” uz „39.”, „9.4.1.” uz „39.1.”, „9.4.2.” uz „39.2.”, „10.1.” uz „40.”, „11.1.” uz „41.”.
5. Aizstāt Saistošo noteikumu tekstā ciparus – “1.7.2.” ar “7.2.”, „1.8.” ar „8.”, „2.1.” ar
„10.”, „2.1.4.” ar „10.4.” un „3.1.” uz „12.”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. oktobra saistošie noteikumi Nr. 9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas
kārtību”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 9, kuri spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2010. gada 22. februārī).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22, 3.§),
turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības uzsākšanu ar 2019. gada
1. janvāri. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 9 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie
Saistošie noteikumi Nr. 9. Bez tam Saistošo noteikumu Nr. 9 sadaļu un punktu numerācija jāpārveido atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu
Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” prasībām.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 9, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtību”, izdoti saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto
daļu, 10. panta otro daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 9.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 9 tiesisko pamatojumu un 9.1. apakšpunkta redakciju, kā arī precizē Saistošo noteikumu Nr. 9
sadaļu un punktu numerāciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta
Ar Saistošo noteikumu projektu ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums – personas, kuras ir tiesīgas īrēt
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi sociālos dzīvokļus.
pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību,
privātpersonām
lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601 Reģ. nr. 90009112679 T. 64622238, fakss: 64625935,



Atbildīgās par izdevumu: Diāna Selecka, Anna Rancāne,
Datormaketētāja
Tatjana Kārkliniece

tel. 64607198
tel. 64607205

e-pasts: info@rdc.lv
Iespiests SIA „Latgales druka”

