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Lielās Talkas priekšvakarā stāstām par
Rēzeknes novada iedzīvotāju apģērba dizai-
neri Velgu Krukovsku, ekomodes zīmola “Vel-
gaCode” dibinātāju, kura jau ilgstoši domā
ekoloģiski, paildzinot apģērba mūžu, to recik-
lējot, jeb no morāli novecojuša apģērba vei-
dojot jaunas, modernas lietas. No biksēm vai
šallēm pašuj garos svārkus, no vīriešu krek-
liem darina kleitas un blūzes, veco apģērbu
izārda pa detaļām, saliekot pavisam citādā
veidolā. Pasmelties idejas ikviens var Facebook
mājaslapā www.facebook.com/velgacode,
kur Velga rāda un stāsta, kā no nevajadzī-
gām, apnikušām, nemodernām lietām radīt
interesantu un modernu apģērbu.

Tekstila industrijas radītais piesārņojums
ir otrs lielākais pēc naftas industrijas, ja ņem
vērā radītās siltumefektu izraisošās gāzes
emisijas ražošanas procesā. Turklāt sintētis-
kos materiālus – poliesteru, neilonu, elastānu,
akrilu – ražo no neatjaunojamām izejvielām.
Mazgājot šos izstrādājumus, ūdenī nonāk plast-
masas mikrošķiedras, kas jūrās un okeānos
ilgus gadus bioloģiski nenoārdās. Tikai 1%
materiālu, ko pasaulē izmanto apģērba ražo-
šanā, tiek pēc lietošanas pārstrādāti jaunos ap-
ģērbos. 73% tekstila industrijas radīto mate-
riālu nonāk atkritumos vai tiek sadedzināti.

Popularizēt saudzīgu attieksmi pret pla-
nētas resursiem

Eiropas modernās tendences ir tādas, ka ir
jādomā ne tikai par plastmasas vienreizējo
trauku kaitīgumu, bet arī par to, lai katram ie-
gādātajam apģērbam būtu noderīgs izlieto-
jums. Ekologiski izglītoti jaunieši ir aprēķi-
nājuši, ka katrs apģērba gabals, lai tas būtu
lietderīgi nokal-
pojis, būtu jāuz-
velk vismaz trīs-
desmit reizes.

“Es saprotu,
ka mans globā-
lais devums nav
liels, bet gribas
dzīvot saskaņā
ar sirdsapziņu,
atbildīgi izturo-
ties pret apkār-
tējo vidi,” saka
Velga. Pusau-
džu gados, kad
Velga sāka reciklēt apģērbu, būtiskākais bija
ekonomiskais aspekts – vēlme nēsāt unikālu un interesantu apģērbu, par to netērējot milzu
summas. Vēlāk viņa sāka pētīt apģērba otrreizējās izmantošanas ekoloģiskos aspektus. “Jo
dziļāk raku, jo vairāk aizrāvos ar ideju. Gribējās rādīt piemēru un popularizēt saudzīgu
attieksmi pret planētas resursiem. Materiālus tērpiem atrodu lietotu preču veikalos, izman-
toju arī audumu atgriezumus, kas rodas apģērbu masveida ražošanas procesā. Es ar no-
domu eju uz izpārdošanas beigām, kad viss jau izpirkts. Patīk tieši tie bezcerīgie apģērba
gabali, kuri nav vajadzīgi citiem. Reizēm nesaprotu, kāpēc lieta nav paņemta. Dažreiz pie-
tiek ar nelielu uzlabojumu, lai apģērbs kļūtu atkal lietojams, ne vienmēr vajadzīgas lielas
pārvērtības. Man ir prieks, ka lieta nenonāk miskastē. Man patīk materiālu daudzveidība
krāsu, faktūru, rakstu ziņā, ko var “uzrakt” šajos veikalos. Tie ir lielisks resurss visinte-
resantākajām un trakākajām iecerēm,” stāsta Velga.

Modes  ekoloģiskais aspekts

Tērpi no otrreiz izmantojamiem materiāliem, jeb ekoloģiskā mode, pasaulē nav nekas
jauns. Recycled/upcycled filozofija ir otrreizējā lietu pārstrāde, restaurējot sajūtas, laika
garu un noskaņu. Ar to nodarbojas arī Velga, taču viņai ir vēl kāda cita motivācija – modes
ekoloģiskais aspekts.  

“Jūs nevarat iedomāties, ko apģērbs kā atkritumi nodara dabai! Daudzi domā tā – nu kas
tur, panēsāšu, apniks, izmetīšu un nopirkšu jaunu, drēbes ir lētas. Bet kas aiz tā visa stāv,
tie ir paši lētākie materiāli, kas var izjukt pie pirmās mazgāšanas, lētais darbaspēks, tie ir
bērni mazattīstītajās valstīs, kuri strādā briesmīgos apstākļos un kuriem nemaksā nemaz. 

Bet kā lēto preču ražošana ir piesārņojusi tās
pašas Ķīnas un citu valstu dabu? Patērētājiem
to ir grūti iedomāties.“

Par globālās ekoloģijas tematiku Velga var
runāt aizgūtnēm, tas viņai patiesi rūp. Kaut
gan viņa kā potenciālais uzņēmējs varētu būt
ieinteresēta, lai tērpus pasūta un pērk pēc ie-
spējas vairāk, tomēr viņas filozofija ir pavi-
sam cita – veidot skaistus tērpus no kvalitatī-
viem materiāliem, kurus varētu nēsāt ilgstoši. 

Audumi, no kuriem tiek darināti lētie ga-
tavie apģērbi, ko tirgo lielās kompānijas, pār-
svarā tiek darināti no zemas kvalitātes audu-
miem.“Tā ir ātrā mode, fast fashion, iet uz
patērēšanu, lai cilvēki vairāk pirktu, panēsā-
tu un izmestu. Mani tas ļoti uztrauc, ja es kā-
du tērpu darinu, es gribu, lai to varētu uzvilkt
arī pēc 10 gadiem. Un cilvēks jau reti var no-
pirkt kaut ko gatavu (kas der perfekti), jo ga-
tavās drēbes tiek šūtas standartam, bet reti
kuram ir standarta augums, pie tam, sievie-
tēm tērpi ātri apnīk, tie paliek par šauru vai
par platu, vai arī tiek nopirkti impulsu varā.”
Daudzas dāmas pie Velgas nāk ar saviem
aktualitāti zaudējušiem apģērba gabaliem,
kuri iemanto jaunu lomu un citu izskatu.

“Es esmu dzirdējusi arī “fui“ par lietotām
drēbēm. Bet arī jaunajam apģērbam ir jāiziet
visādas stadijas, sākot no resursu ietilpīgā
materiālu ražošanas procesa, loģistikas ķē-
des posmiem, izgatavošanas procesa, kurā
tiek maksātas nepiedodami zemas algas un
netiek nodrošināti normāli darba apstākļi,
dažādu ķīmisku vielu kokteiļa pievienošanas,
utt. Tāpēc uzskatu, ka labāk iepirkties lietoto
preču veikalos, kur šīs stadijas jau izpaliek,
atvieglojot ekoloģisko slogu.

Mēs neva-
ram egoistiski
un bezatbildīgi
izturēties pret
dabas resur-
siem. No mums
ir atkarīgs, kā-
dā pasaulē dzī-
vosim turpmāk –
saskaņā ar da-
bu vai nepiedo-
dami izmanto-
jot un piesārņo-
jot to.”

Sadarbībā
ar žurnālu “A12”

sagatavojusi Diāna Selecka, 
modeļu foto: Jānis Litavnieks

AR SAUDZĪGU ATTIEKSMI PRET PLANĒTAS RESURSIEM
27. aprīlī visa Latvija ņems rokās grābekļus, maisus un dosies sakopt dzimto zemi, lai tā kļūtu skaistāka. Šogad Lielā Talka pārtop jaunā kvalitātē, rosinot domāt, ko katrs no

mums var darīt vides un ekoloģijas jomā. “Ejot laikam, ir jāattīstās – jādomā par nākotni. Domājot par Latvijas nākamajiem 100 (LV200), šogad vēlamies talkas tradīciju pacelt
jaunā kvalitātē, galvenokārt akcentējot sabiedrības izglītošanu, kā arī informēšanu par pasaules norisēm vides jomā, jo Latvija nevar dzīvot atrauti no visas pasaules. Vēl jo vairāk –
mēs esam viena no tām pasaules valstīm, kas vides sakopšanas jomā var rādīt piemēru citām pasaules valstīm. To, ka pret apkārtējo dabu ir jāizturas ar milzīgu cieņu. Daba savā
dievišķajā skaistumā ir perfekta un harmoniska, un mums ir ne tikai jāmācās PAR dabu, bet galvenokārt mums jāmācās NO dabas, “ aicina Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Māra Justa foto



RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

2019. gada 17. aprīlis2

RRĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSTRĀDĀ JAUNU TERITORIJAS PLĀNOJUMU

www.rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas
pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pa-
gasta pārvalde” plāno veikt 28 (divdesmit astoņu) ko-
ku nozāģēšanu pēc saraksta:

1. Bekšu kapi Bekšos (kadastra nr. 78760060234),
bīstamo koku skaits – 8. Koka suga un diametrs cm:
bērzs – 0,61, 0,54; priede – 0,41, 0,38, 0,1, 0,51, 0,51, 0,45.

2. Ritiņu kapi Ritiņos (kadastra nr. 78760011232),
bīstamo koku skaits – 10. Koka suga un diametrs cm:

priede – 0,40, 0,61, 0,54, 0,40, 0,48, 0,40, 0,45, 0,41,
0,43, 0,48.

3. Tēviņu kapos Tēviņos (kadastra nr. 78760011230),
bīstamo koku skaits – 9. Koka suga un diametrs cm:
bērzs – 0,32, 0,57, 0,48, 0,25, 0,57, 0,38, 0,61, 0,38;
liepa – 0,46.

4. Usvišu kapos Usvišos (kadastra nr. 78760040077),
bīstamo koku skaits – 1. Koka suga un diametrs cm:
priede – 0,61.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus
Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Maltas pagastu
apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde”
(“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
tālr. 64640171) pie lietvedes, sākot no šī gada 10. aprīļa
līdz šī gada 25. aprīlim.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes no-
vada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem notei-
kumiem Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Hronoloģiskais atskats
2016. gada 3. novembrī Rēzeknes novada domes

sēdē bija pieņemts lēmums par Rēzeknes novada teri-
torijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrā-
des uzsākšanu (protokols Nr. 25, 1.§).

Nepieciešamību veikt izmaiņas spēkā esošajā plāno-
jumā vēl pirms tā darbības termiņa beigām noteica no
fiziskām personām saņemtais lielais iesniegumu skaits.
Lielākoties tajos tika lūgts mainīt apbūves parametrus (ap-
būves blīvumu un stāvu skaitu) vasarnīcu un dārzkopī-
bas kooperatīvu teritorijā. Radās nepieciešamība aktua-
lizēt arī cita veida informāciju, kā, piemēram, atsevišķu
valsts nozīmes kultūras pieminekļu nosaukumus un at-
rašanās vietas, precizēt ciemu robežas utt.

Izstrādājot grozījumus, ņēmām vērā arī jaunās prasī-
bas, ko noteica spēkā esošie normatīvi, līdz ar to klāt nā-
ca virkne papildus uzdevumu: izvērtēt Rēzeknes novada
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un gra-
fiskās daļas atbilstību normatīvajiem aktiem, pārskatīt
ciemu ielu klasifikāciju un ciemu robežas, apgrūtinātām
teritorijām noteiktās aizsargjoslas, Apbūves noteikumu
prasības attiecībā uz funkcionālo zonu apbūves paramet-
riem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošās
korekcijas. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību Terito-
rijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, iedzīvotāji
tika aicināti paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus.

Daudz izmaiņu grozījumu laikā
Uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma grozījumu iz-

strādes, bija nepieciešams sakārtot un aktualizēt arī citus
jautājumus, iekļaut citu dienestu aktualizētos datus. Jāat-
gādina, ka spēkā esošais normatīvais regulējums stājās
spēkā pēc tam, kad tika apstiprināts un stājās spēkā Rē-
zeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. ga-
dam, līdz ar to grozītam dokumentam ir jāatbilst šim jau-
najam regulējumam. Rezultātā tika konstatēts, ka veikto
izmaiņu apjoms pārsniedz 50%. Izvērtējot visus augstāk
minētos faktorus, Rēzeknes novada dome groza savu
līdzšinējo lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādi. Jaunajā domes lēmuma redakcijā skan cits uz-
devums – izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu. Lēmums
par jauna teritorijas plānojuma izstrādi tika pieņemts
2019. gada 21. marta domes sēdē (lēmums Nr. 7 (9.§)).

Teritorijas plānojuma izstrādes jaunā darba
grupa un darba uzdevums

Aktualizējot lēmumu, veiktas izmaiņas arī Rēzeknes
novada Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumā
un darba grupas sastāvā. Par Pašvaldības teritorijas plā-
nojuma izstrādes un darba grupas vadītāju tika apstip-
rināta Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānoša-
nas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Darba grupu vei-
do šādi Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti: teri-
torijas plānotājas Tatjana Kārkliniece un Tatjana Volka,
Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča un būvtehniķis
Kristaps Kaļva, vecākā vides speciāliste Terēzija Kruste,
Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš, Saim-
nieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas ko-
munālinženieris Alberts Kindzulis un Rēzeknes novada
deputāts, Teritorijas attīstības plānošanas, tautsaimnie-
cības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās
komitejas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd un arī līdz brīdim,

kad tiks apstiprināts jauns teritorijas plānojums,
spēkā ir esošais teritorijas plānojums.

Joprojām aicinām zemes īpašniekus rakstiski iz-
teikt savus priekšlikumus funkcionālā zonējuma mai-
ņai vai ieteikumus, kas skar viņu nekustamo īpašu-
mu (atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam),
sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: info@ rezeknes
novads.lv vai iesniedzot klātienē Rēzeknes novada
pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95a, 17. kabinetā,
Rēzeknē līdz 31. maijam.

Pilnā darba uzdevuma versija pieejama Rēzeknes no-
vada mājaslapā šādā adresē: http://rezeknesnovads.lv/
uzsakta-rezeknes-novada-teritorijas-planojuma-2013-
2024-gadam-grozijumu-izstrade/

Ar 2019. gada 21. marta lēmumu Nr. 7 (9.§) Par gro-
zījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. no-
vembra lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plā-
nojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsāk-
šanu” var iepazīties arī valsts vienotā Ģeotelpiskās in-
formācijas portālā www.geolatvija.lv un Teritorijas attīs-
tības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Normatīvie akti, uz kuru pamata tika pieņemts
lēmums par Rēzeknes novada pašvaldības teritori-
jas plānojuma izstrādi:

• Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
1. punkts,

• Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta
1. daļa, 23. panta ceturtā un piektā daļa,

• Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 75. punkts,

• Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumu” 66. punkts.

Anna Jaudzema,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde
ar 2019. gada 11. aprīļa lēmumu Nr.01.3-11/19/199-e par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu ir atbalstījusi Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegumu
(Nr. 18-01- A00702-000113 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzek-
nes novadā, 2. kārta”, kas tika iesniegts 2018. gada 12. decembrī Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. -
2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ietvaros), kurā paredzēta sešu pašvaldības grants ceļu pārbūve novada te-
ritorijā ar kopējo pārbūvējamo grants ceļu garumu 13,752 km.

Projekta Nr. 18-01-A00702-000113 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana
Rēzeknes novadā, 2. kārta” īstenošana ir uzsākta  jau 2019. gada sākumā un tā iet-
varos plānots pārbūvēt:
 autoceļu Nr. 4401 Bērzgale – Červonka 2,151 km Rēzeknes novada Bērzgales

pagastā. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Ceļi un tilti”, būvniecības
darbi uzsākti 2019. gada janvārī;

 autoceļu Nr. 8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,325 km Rēzeknes novada Rikavas pa-
gastā. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Ceļi un tilti”, būvniecības darbi
uzsākti 2019. gada janvārī;
 autoceļu Nr. 6005 Kozlovka – Sūļi 1,836 km Rēzeknes novada Kantinieku pa-

gastā. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Vaivars”, būvniecības darbi
uzsākti šī gada martā; 
 autoceļu Nr. 5030 Viļumi – Pilcene 2,187 km Rēzeknes novada Dricānu pagastā.

Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Ceļi un tilti”, būvniecības darbi uzsākti
šī gada janvārī;
 autoceļu Nr. 7502 Saukavieši – Diervas 2,548 km Rēzeknes novada Nautrēnu

pagastā. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Relat Būve”, būvniecības
darbi uzsākti 2019. gada janvārī; 
 autoceļu Nr. 8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,705 km Rēzeknes novada Sakstagala

pagastā. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “Vaivars”, būvniecības darbi
uzsākti šī gada martā. 

Visu minēto ceļu būvuzraudzību nodrošina SIA “ACM Projekts”.
Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku

uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 1 905 414.01, projekta attiecināmo izmaksu

summa ir EUR 1 808 903,19, no tām 90% plānotais ELFLA publiskais finansējums
EUR 1 628 012,86 un 10% pašvaldības finansējums EUR 180 890,33. Pašvaldība
finansē arī projekta neattiecināmās izmaksas, kas ir EUR 96 510,82.

Projekta realizācija plānota līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

PAŠVALDĪBAS GRANTS CEĻU PĀRBŪVE NOVADĀ TURPINĀS

Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolaines pagastā
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Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
(turpmāk – VTUA) ir pārskatījusi un tā re-
zultātā pilnveidojusi traktortehnikas eksa-
minācijas veikšanas iespējas, kā arī atgā-
dina par traktortehnikas vadīšanas klāsta
paplašināšanos līdz ar traktortehnikas va-
dītāja apliecības maiņu.

Līdzšinējo 16 VTUA biroju vietā turpmāk
traktortehnikas pretendenti varēs pieteikties
veikt teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes
noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (turp-
māk – CSN eksāmens) un teorētisko eksāme-
nu par traktortehnikas ekspluatācijas drošību
(turpmāk – Ekspluatācijas eksāmens) sev ērtā vai tuvākajā VTUA birojā (https://www.zm.gov.lv/valsts-
tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti? nid=2664), izņemot Vidzemes nodaļas biroju Alūksnē.

Savukārt traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmenu (turpmāk – vadīšanas eksāmens), tāpat
kā līdz šim, pieņem visi VTUA biroji, t.sk. Vidzemes nodaļas birojs Alūksnē.

Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc visu trīs sekmīgas eksāmenu veikšanas var iegūt persona, kas
pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību, kā arī attiecīgās kategorijas teorētiskās zināšanas un prak-
tisko pieredzi ir apguvusi pašmācībā. Pašmācībā var iegūt TR1 kategoriju, savukārt TR2, TR3 vai TR4
kategoriju pašmācībā atļauts iegūt personai, kurai vismaz 12 mēnešus jau ir kāda no traktortehnikas
vadītāja kategorijām. Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmenu kārtošanas, ja tai ir
tiesības vadīt traktortehniku vai C1 vai C kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus.

Kategoriju eksāmenus iespējams veikt jebkurā darba dienā, tiesa, iepriekš piesakoties un vienojoties
par eksaminācijas iespējām ar ērtāko vai tuvāko VTUA biroju, līdz ar to eksāmenu biežumu katrā VTUA
birojā plāno individuāli, bet ne retāk kā reizi nedēļā. CSN eksāmens tiek pieņemts elektroniskajā veidā,
bet ekspluatācijas eksāmens rakstiski.

Tāpat VTUA atgādina, ka kopš 2018. gada septembra tiek mainīta vecā parauga traktortehnikas
vadītāja apliecība, pat ja derīguma termiņš vēl nav beidzies, pret jauno kategoriju bez papildu eksāmenu
veikšanas. Jaunā traktortehnikas vadītāja apliecība paplašina traktortehnikas kategoriju grupas – per-
sona ir tiesīga vadīt plašāku traktortehnikas klāstu, nekā tas ir paredzēts vecā parauga apliecībā.

Traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanu, apmaiņu un atjaunošanu veic visos VTUA birojos.
Līdz ar pērnā gada izmaiņām traktortehnikas vadītāja apliecību kategoriju nosaukumi nedublējas ar

autovadītāju kategorijām Latvijā un Eiropas Savienībā. Traktortehnikas vadītāju kategorijas pēc trak-
tortehnikas specifikācijas un to galvenā izmantojuma veida grupētas šādi:

• TR1 – traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājēj-
mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem,

• TR2 – visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājēj-
mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,

• TR3 – meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
• TR4 – ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.
Plašāku informāciju skatīt VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Traktortehnikas vadītāji”
(https:/ /www.zm.gov. lv/valsts-tehniska-uzraudziba/stat iskas-lapas/traktortehnikas-

vaditaji?nid=2666#jump)
Jānis Mergups–Kutraitis, 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists

LLAD AUSTRUMLATGALES 
RLP KONSULTĀCIJU GRAFIKS PAGASTOS 

PAR ELEKTRONISKO PLATĪBU MAKSĀJUMU
IESNIEGUMU IESNIEGŠANU 2019. GADĀ 

Pagasts Vieta Datums

Audriņi Pagasta pārvalde 30.04.

Bērzgale Bibliotēka 09.05.

Čornaja Čornajas kultūras nams 07.05.

Dricāni Kultūras nams 30.04.

Feimaņi Bibliotēka 29.04

Gaigalava Pagasta pārvalde 24.04.

Griškāni Pagasta pārvalde 25.04.

Ilzeskalns Tautas nams 13.05.

Kantinieki Bibliotēka 24.04.

Kaunata Jauniešu centrs 07.05.

Lūznava Pagasta pārvalde 03.05.

Malta Pagasta pārvalde 10.05.

Mākoņkalns Kultūras nams 07.05.

Nagļi Pagasta pārvalde 02.05.

Ozolaine Tautas nams (Bekšos) 10.05.

Rikava Bibliotēka 02.05.

Nautrēni Pagasta pārvalde
26.04.
13.05.

Sakstagals Pagasta pārvalde 03.05.

Silmala

Ružinas pagasta ēka,  
Kruķu kultūras nams, 
Štikānu kultūras nams, 
Gornicas pagasta pārvalde

24.04.
30.04.
07.05.
10.05.

Stoļerova Saietu nams 25.04.

Strūžāni Kultūras nams 30.04.

Konsultāciju sākums plkst. 9.00

Rēzeknes novads

Viļānu novads

Pagasts Vieta Datums

Sokolki Pagasta klubs 24.04.

Dekšāres Pagasta pārvalde 03.05.

Viļāni Pašvaldības aktu zālē 03.05.

TRAKTORTEHNIKAS EKSAMINĀCIJAS VEIKŠANAS
UN APLIECĪBAS APMAIŅAS IESPĒJAS

Kopš 2015. gada nodibinājums
“Lauku ekonomikas attīstībai Rē-
zeknes novadā” (LEARN) īsteno
dažādus uzņēmējdarbības atbal-
sta pasākumus, tai skaitā, vienu
reizi gadā tiek organizēts projek-
tu konkurss uzņēmējdarbības uz-
sākšanai un attīstībai. Pa šo lai-
ku ir saņemti 133 pieteikumi, no
tiem apstiprināti 46 projekti, reali-
zētas 43 biznesa idejas, kuru īs-
tenošanai izmaksātā summa ir
107 745,72 eiro. Kopumā šo pro-
jektu ieviešana ir veicinājusi 21
jauna uzņēmuma izveidošanos
un arī 21 jau esoša uzņēmuma
attīstību 18 dažādās nozarēs
(skat. attēlā).

Teritoriālajā ziņā projektu fi-
nansējums ir apgūts 21 no 25 Rē-
zeknes novada pagastiem. Vis-
vairāk, proti, pa četriem projek-
tiem ir īstenots Bērzgales, Dri-
cānu, Gaigalavas, Ozolaines un Vērēmu pagastā, trīs projekti īstenoti Nagļu pagastā, divi – Griškānu,
Kaunatas un Lūznavas pagastā, pārējos pagastos pa vienam projektam. Līdz šim nodibinājuma LEARN
finansējumu nav saņēmuši Kantinieku, Rikavas, Silmalas un Stoļerovas pagasta uzņēmēji.

2019. gadā plānots, ka projektu konkurss “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes
novadā” tiks izsludināts maijā. 

Sekojiet informācijai Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, sadaļā “Uzņēmēj-
darbība”!

Nodibinājuma LEARN izpilddirektore Daina Butlere

NODIBINĀJUMA LEARN ĪSTENOTAIS 
ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI 

Nodibinājuma LEARN atbalstīto uzņēmēju saimnieciskās
darbības nozares (2015. - 2018. g.)
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)
statistika liecina, ka gandrīz katrs ceturtais ugunsgrēks izceļas dzī-
vojamās mājās. Arī lielākā daļa no ugunsgrēkos bojāgājušo un cie-
tušo cilvēku skaita ir saistīta ar ugunsnelaimēm mājokļos. Daļu no
traģēdijām varēja novērst, ja vien mājokļos būtu izvietoti dūmu de-
tektori, kas ar skaņas signālu vēstītu par telpās radušos sadūmo-
jumu un ļautu iemītniekiem savlaicīgi izkļūt no bīstamās vides un
izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Vairāk nekā 60% ugunsgrēku iespējamais iemesls ir bijusi neuz-
manīga rīcība ar uguni, kas ietver neuzmanīgu smēķēšanu telpās
vai ēdiena gatavošanu, kā arī citus ugunsdrošības noteikumu pār-
kāpumus, izmantojot atklātu uguni. Tas liecina par to, ka vislielāko
ugunsnelaimju postu rada cilvēku neuzmanība, bezatbildīga rīcība
un arī nezināšana, kā pasargāt sevi.

Sadzīves problēmas nereti patērē visu sabiedrības uzmanību, un
drošības jautājumi tiek atlikti uz nenoteiktu laiku. Tomēr atliktas rū-
pes par ugunsdrošību noved pie traģiskiem cilvēku dzīvību un ma-
teriālo vērtību zaudējumiem.

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā Ugunsdrošības prasība, kas
nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet
privātmājām jābūt nodrošinātām arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Agrita Vītola
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Atkritumu apsaimniekošanu novadā nosaka  Rēzeknes novada
pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 38 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā" (turpmāk
tekstā – “Noteikumi”).

Noteikumu 23.5. apakšpunkts aizliedz dedzināt jebkāda veida
sadzīves atkritumus. Savukārt, vecie sausie zari no kokiem un krū-
miem ir bioloģiski noārdāmie atkritumi, par kuru dedzināšanu No-
teikumos nav atrunāts.

Noteikumu 19. punkts nosaka, ka atkritumu radītājs var kom-
postēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī per-
sonu mantai.

Veicot privātmājas teritorijas sakopšanu pēc ziemas un veco zaru
dedzināšanu, Rēzeknes novada pašvaldība aicina ievērot piesar-
dzības pasākumus, lai netiktu radīti draudi cilvēku veselībai, dzī-
vībai, videi, kā arī citu personu īpašumiem.

Terēzija Kruste
Rēzeknes novada pašvaldības 

vecākā vides aizsardzības speciāliste

Ugunsdzēsēji  glābēji ik dienu steidzas dzēst kūlas ugunsgrēkus. Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā
var apdraudēt cilvēku dzīvību un īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai!

VUGD pieredze liecina, ka ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas ne-
sakoptās teritorijas – daļa aizdedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina
bērni vai pusaudži, spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no kūlas uguns-
grēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi izmestiem izsmēķiem.

Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana ir visas Latvijas problēma, tomēr ik gadu ir no-
vadi, kuros nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. Pagājušogad savas teritorijas
bez kūlas dedzināšanas sakopuši Jaunpils, Lubānas, Vārkavas un Vecpiebalgas no-
vadi! Daugavpils novadā reģistrēts visvairāk kūlas ugunsgrēku – 111.

Ko darīt, lai nepieļautu kūlas degšanu?
Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvo-

tājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc
atkritumi. Teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot no degtspējī-
giem atkritumiem un teritoriju ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un
nenovākto kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle
un nebūs iespējama tās degšana.

Ko darīt, ja deg kūla?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD

uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un jānosauc precīza adrese
vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc
savs vārds, uzvārds un telefona numurs un jāatbild uz dispečera jautājumiem.

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos
ugunsgrēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir
izplatījušās lielā platībā un apdraud tuvumā esošās ēkas.

Vai iedzīvotājs pats var dzēst kūlas ugunsgrēku?
Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju

ierašanās, tad sākotnēji ieteicams objektīvi izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties,
vai dzēšanas darbi neapdraudēs iedzīvotāja veselību un dzīvību.

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst ar ūdeni, smiltīm, vai arī izmanto-
jot koku zarus, piemēram, egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt liesmas apdzēst tām
uzkāpjot virsū, jo apavu zole var neizturēt uguns radīto karstumu, kā arī no karstuma
var aizdegties drēbes. Dzēšot liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē,
aptuveni 1 - 2 metru attālumā no liesmām, jo tādējādi, ja liesmas pēkšņi mainītu

virzienu, cilvēks būtu mazāk apdraudēts. Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav
droša, iedzīvotājam, lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu
dzēšana un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā.

Kādi sodi ir paredzēti par kūlas dedzināšanu?
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas „Ugunsdrošības

noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzētie šādi sodi:
• atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179. panta ceturta-

jai daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 280 līdz 700
eiro;

• atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz
2900 eiro;

• saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Uguns-
drošības noteikumi” 21. punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepiecieša-
mie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības
pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179. panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400
eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku
atbalsta dienestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas
vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas
Savienības platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona dedzina kūlu, tad nekavējoties
ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts policijai par
pārkāpēju.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā apdraud cilvēku īpašumu,
veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus,
kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas! VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev
piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas
ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt VUGD uz tālruni 112.

Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

VUGD: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS ATGĀDINA –
PARŪPĒJIES PAR DROŠĪBU SAVĀ MĀJOKLĪ

Par koku un zaru dedzināšanu
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Rēzeknes novada skolu tīkls šovasar tiek reorganizēts. Trīs speciālās internātpa-
matskolas aizvietos jauna izglītības iestāde – Rēzeknes novada speciālā pamatskola,
kas tiek nodibināta ar 2019. gada 1. jūliju.

Jaunā skola  piedāvās visas speciālās pamatizglītības programmas, kas līdz šim ir
pieejamas Adamovas, Maltas un Tiskādu speciālajās internātpamatskolās.

Izglītības programmu realizācijas vietās Maltā mācības un darbs turpināsies ieras-
tajā kārtībā. Skolas telpās Rozentovas ielā 9 skolēni apgūst speciālās pamatizglītības
programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi:
21015811 un 21015821), vai arī kādu no profesionālās pamatizglītības programmām
(šobrīd licencētas ir 3: “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieka
palīgs), “Ēdināšanas pakalpojumi” (kvalifikācija – pavāra palīgs), “Šūto izstrādājumu
ražošanas tehnoloģija” (kvalifikācija – palīgšuvējs).

Maltā, Kalnu ielā 4, mācības turpina bērni ar smagiem garīgās attīstības traucēju-
miem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi:
21015911 un 21015921). Arī speciālās pirmsskolas izglītības grupas (izglītības prog-
rammu kodi: 01015811 un 01015911) un vairums no skolas piedāvātajām veselības
nostiprināšanas procedūrām (sāls istaba, infrasarkano staru sauna, burbuļvanna,
masāžas kabinets, inhalācijas u. c.) ir izvietotas šajā ēkā.

Pārmaiņas skars pārējās divas skolas. Bērni ar mācīšanās traucējumiem un bērni
ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmu kodi: 21015611, 21015711,

21015621, 21015721) mācības turpinās pašreizējās Tiskādu skolas telpās – Silmalas
pagasta Vecružinā, Ezera ielā 23. Tas nozīmē, ka programmas, ko bērni apguva Ada-
movā, pilnā apjomā un kvalitātē tiks atvērtas jaundibinātajā Rēzeknes novada speciā-
lajā pamatskolā un tiks realizētas minētajā adresē. 

Šobrīd plānojam visas darbības, kas jāpaveic, lai Adamovas skolas audzēkņus
sekmīgi pārceltu uz jauno izglītības programmu realizācijas vietu. Tiek domāts par mā-
cību un audzināšanas darbam nepieciešamajām telpām un personālu, transportu,
internātu, bibliotēkas fondiem utt. Tiskādu skola ir daļa no teicamas infrastruktūras, un
esam pārliecināti, ka jaunpienākušajiem skolēniem nebūs grūtību ar jauno mācību
gadu turpināt izglītības apguvi Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā.

Maltas speciālās internātpamatskolas audzēkņu sporta komandas sauklis ir “Mana
pirmā uzvara bija uzdrīkstēšanās”. Katrs sākums ir sarežģīts, tomēr, ja esam uzdrīk-
stējušies sākt šo procesu, tad vadīsim to tā, lai tas vestu pie visu vecāku un pedagogu
galvenās uzvaras – pēc labākās sirdsapziņas izglītotiem, laimīgiem un par nākotni
pārliecinātiem jauniešiem.

Ja skolēniem vai viņu vecākiem ir nepieciešams sīkāks skaidrojums vai atbildes uz
jautājumiem par jaunās skolas darba uzsākšanu un piedāvātajām iespējām, aicinu uz
e-pasta saraksti vai sazvanīšanos (georgs.ignatjevs@saskarsme.lv, 29465657)

Georgs Ignatjevs,
Maltas speciālās internātpamatskolas direktors

• Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta (LSK) Rēzeknes komiteju
Rēzeknes novadā arī šopavasar tiek uzsākts “darba terapijas“ pro-
jekts. Atbalstu mazdārziņa ierīkošanai, sēklu un inventāra iegādei
saņems 12 novada ģimenes.

• Tuvojoties vasarai un atvaļinājumu laikam, lūdzam klientus sav-
laicīgi iepazīties ar izmaiņām sociālo darbinieku pieņemšanas laikos! 

• Atgādinām, ka dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts personai (ģime-
nei), kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes
novadā. Piešķirtie līdzekļi ir izmantojami tikai konkrētam mērķim –
kurināmā iegādei.

• Rēzeknes novadā turpinās projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes
novadā”. Laipni aicināti piedalīties dažādās projekta aktivitātēs. Sī-
kāku informāciju sniegs projekta koordinatori.

• Rēzeknes novada Sociālā dienesta darbinieki bieži ir saskā-
rušies ar klientu neapmierinātību par garajām rindām mēneša sā-
kumā. Vēl jo vairāk, ja tiek konstatēts, ka nepieciešamas papildus zi-
ņas (dokumenti), klientam ir jānāk vēlreiz un atkal jāgaida garā rindā. 

Ņemot vērā minēto, lūdzam iedzīvotājus, kuri vēlas noformēt so-
ciālo palīdzību, nākt uz dienestu ne tikai mēneša pirmajos datumos!
Kopš 2019. gada februāra sociālā darba speciālistiem ir pieejama
informācija par to, cik klientam ir kontu bankās. Normatīvajos aktos
ir noteikts, ka, pieprasot sociālo palīdzību, klientam jāiesniedz kontu
pārskati par iepriekšējiem trim mēnešiem no katras bankas, kur
atvērts konts. Tādējādi aicinām klientus: pirms vērsties Sociālajā
dienestā un lūgt palīdzību, apzināties, cik un kādās bankās jums ir
konti, un izņemt izdrukas no visiem aktīvajiem kontiem gan bankās,
gan pasta norēķinu sistēmā.

Silvija Strankale, 
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja

Informēju, ka no 2019. gada 7. maija būtiski mainīsies klientu apkalpošanas laiki vairākās Latvijas Re-
publikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) reģionālajās nodaļās. 

Turpmāk Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils reģionālajās nodaļās
klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 13.00
līdz pulksten 16.00. Savukārt Rīgas un Valmieras reģionālajās nodaļās saglabāsies līdzšinējā kārtība. 

Lēmums par klātienes pakalpojumu laika samazināšanu pieņemts, ņemot vērā Reģistra stratēģiskos
attīstības virzienus, tostarp elektronisko pakalpojumu attīstību, kā arī izmaiņas klientu pieprasījumā pēc
klātienes pakalpojumiem. Klienti dokumentus reģistrācijai 60% gadījumu iesniedz elektroniski, liecina
2017. gada un 2018. gada statistika. 

Jau šobrīd visi Reģistra pakalpojumi ir pieejami elektroniski. Turklāt tuvāko gadu laikā iestādes pa-
kalpojumi būs pieejami tikai elektroniski. Tāpēc Reģistrs jau 2017. gadā sāka pakāpeniski samazināt
darba laiku reģionālajās nodaļās klientu apkalpošanai klātienē. Dokumentus reģistrācijai papīra formā
var iesūtīt arī ar pasta starpniecību.  

Reģistra pakalpojumus elektroniski var saņemt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Konsultācijas par sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz iestādes informatīvo tālruni
67031703 vai jautājot virtuālajai asistentei UNA. Virtuālā asistente UNA (“Uzņēmēju Nākotnes Atbalsts”)
darbojas Reģistra mājas lapā un šobrīd čata režīmā prot atbildēt uz jautājumiem par reģistrācijai ies-
niedzamajiem dokumentiem.   

Galvenā valsts notāre Guna Paidere

JAUNĀ RĒZEKNES NOVADA SPECIĀLĀ PAMATSKOLA TURPINĀS
REALIZĒT SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

RĒZEKNES NOVADA SOCIĀLĀ
DIENESTA AKTUALITĀTES

Kaunatas vidusskolā darbojas Leļļu teātra pul-
ciņš sākumskolas skolēniem. Viņiem teatralizētā
darbība palīdz pilnveidot sociālās prasmes un iema-
ņas, jo iestudētās izrādes, kas veidotas pēc pasa-
ku motīviem, vienmēr ietver kādas tikumiskās vēr-
tības (godīgums, draudzība, drosme, u.c.). Pateico-
ties pasakām, skolēns izzina pasauli ne tikai ar
prātu, bet arī ar sirdi, un ne tikai iepazīst, bet arī
pauž savu personīgo attieksmi par labo un ļauno.

Pulciņā skolēni attīsta un pilnveido skatuves
runas kultūru, aktiermākslu un papildina vārdu krā-
jumu. Mācību gada laikā skolēni iestudē vairākas
izrādes.

2019. gadā Rēzeknes novada pašvaldības Iz-
glītības pārvaldes projektu konkursā par finansē-

juma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai
leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm ietvaros
tika papildināta leļļu teātra materiālā bāze.

Par piešķirto finansējumu EUR 300,00 apmērā
tika nopirktas desmit skaistas roku lelles, materiāli
leļļu un dekorāciju izgatavošanai (filcs, poliestera
vatējums, dekoratīvās stieples, adatu komplekts,
diegi, līmpistole ar līmi u.c.). Iegādātais inventārs
un materiāls ļaus skolēniem nostiprināt darba
iemaņas ar dažādiem materiāliem un darbarīkiem.
Izvirzītais mērķis – iegādāties skaistas, kvalitatīvas
roku lelles un dažāda veida audumu, tika izpildīts.
Iegādātais inventārs sniegs estētisku gandarījumu
teātra skatītājiem un dalībniekiem.

Velta Podvinska, projekta koordinatore

PROJEKTA “DEKORĀCIJAS UN ROKU LELLES
TEĀTRA IZRĀDĒM” 

ĪSTENOŠANA KAUNATAS VIDUSSKOLĀ

PAR UZŅĒMUMU REĢISTRA KLĀTIENES PAKALPOJUMU
IZMAIŅĀM REĢIONĀLAJĀS NODAĻĀS 
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Lai sekmētu Rēzeknes novada
skolēnu izpratni par Eiropas Savie-
nību un tās devumu Latvijas ekono-
mikas un kultūras izaugsmē, nosti-
prinātu zināšanas par Eiropas Sa-
vienību, Rēzeknes novada pašval-
dība un “Europe Direct” informācijas
centrs aicina Rēzeknes novada izglī-
tības iestāžu audzēkņus piedalīties
zīmējumu konkursā “Eiropa manā pil-
sētā, pagastā, ģimenē”. Konkursa
norises laiks –  līdz šī gada 13. maijam.

Konkursā tiks pieņemti zīmējumi uz A3 horizontāla formāta lapām. Katrs dalībnieks
var iesniegt vienu zīmējumu, gleznojumu vai grafiku. Zīmējums kopā ar aizpildītu pie-
teikuma veidlapu, tiks pieņemts Rēzeknes novada pašvaldības 35. vai 33. kabinetā
līdz 2019. gada 13. maijam.

Trīspadsmit labākie  skolēnu zīmējumi tiks publicēti Rēzeknes novada pašvaldības
projekta “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” 2020. gada galda kalen-
dārā. Dalībnieki un viņu skolotāji, kuru zīmējumi tiks publicēti kalendārā, saņems kon-
kursa dalībnieku diplomus un balvas. Trīs labāko zīmējumu autori saņems specbalvas.

Skolēnu zīmējumu konkursa “Eiropa manā pilsētā, pagastā, ģimenē” risināšanas
ierosmei var izmantot Eiropai un Latvijai nozīmīgus vēsturiskos notikumus, Eiropas
valstu, Latvijas valsts pilsētu un pagastu simboliku, Eiropas valstu un Latvijas arhitek-
tūru, etnogrāfiju un dabu, Eiropā un Latvijā svinamo dienu svētku tradīcijas, spilgtākos
iespaidus par Eiropas valstīm, Latviju, savu pagastu un ģimeni un citas ar Eiropu
saistītas idejas.

Konkursa darbi tiks ieskenēti un atdoti īpašniekiem. Tie tiks izmantoti publicitātes
pasākumos, sociālajos tīklos,  kā arī Rēzeknes novada pašvaldības un Europe Direct
informācijas centra mājas lapā un citos plašsaziņas līdzekļos.

Konkursu organizē Rēzeknes novada pašvaldība un “Europe Direct” informācijas
centrs.

Jau no 2016. gada Rēzeknes novada pašvaldībā
tiek īstenots projekts "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/
15/I/001, kur ir iesaistījušies vairāk nekā 120 jaunieši.
Rēzeknes novada pašvaldība uzrunā NEET* jauniešus
un iesaka piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, jo In-
dividuālās pasākumu programmas ietvaros jaunietim būs
iespēja attīstīt jaunas prasmes, veicinot jaunieša iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pa-
sākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.

Mērķa grupas jauniete Jūlija (23 gadi), kura piedalījās
projektā, stāsta, ka par projektu “Proti un Dari!” uzzināja
no paziņām, kas piedalījās šinī projektā un apmeklēja da-
žādus kursus profesijas iegūšanai. Jūlija apmeklēja foto-
grāfu kursus Austrumlatvijas foto skolā “LeonFoto”, kurus
vada profesionāls fotogrāfs Leonīds Važnais un piedalī-
jās dažādās aktivitātēs: “Tā kā mana dalība projektā ilgst
tikai 2 mēnešus, līdz šim aktīvi apmeklēju foto skolas no-
darbības, kopā ar mentoru bijām uz tikšanos ar fotogrāfi
Ievu Zeltiņu un piedalījāmies Rēzeknes novada pašval-
dības organizētajā seminārā “Bilde tavam produktam”
Lūznavas muižā. Tāpat es apmeklēju IUK komercdarbī-
bas speciālista konsultācijas, kur ieguvu informāciju par
savas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.  

Piedaloties projektā, esmu ieguvusi zināšanas man
interesējošā jomā – fotogrāfijā, ar to es gribu strādāt nā-
kotnē. Apmeklējot konsultācijas un pasākumus, ieguvu
jaunu pieredzi un zināšanas. Esmu izveidojusi CV un pie-

teikuma vēstuli, kas man noderēs, meklējot darbu. Šo-
brīd kopā ar mentoru strādājam pie konta izveides so-
ciālajā tīklā Facebook, kur ar laiku es varētu piedāvāt
fotogrāfa pakalpojumus.”

Māra (25 gadi) par projektu “Proti un dari!” izlasīja
avīzē “Rēzeknes Vēstis”. Viņa apmeklēja šūšanas kur-
sus Rīgā, ArtLab, kultūras, mākslas un izglītības centrā
un piedalījās dažādās  aktivitātēs: ”Piedalījos Ozolaines
pagasta jauniešu kluba OZO ikdienas aktivitātēs. Viļānos
apmeklēju pašdarbnieku veidotu leļļu izstādi, iepazinu
leļļu tapšanas procesu pie meistares un darbojos prak-
tiski. Bija iespēja apmeklēt gan šūšanas salonus, gan
šuvējas – pašnodarbinātas personas.  

Projekta laikā es paplašināju savu redzesloku. Iepa-
zinu sevi un izpratu, kurās jomās vēlos attīstīties un piln-
veidoties, kā arī veidot savu karjeru. Jāpiebilst, ka ne ma-
zāk svarīgs ieguvums ir jaunas, patīkamas pazīšanās.

Pašlaik es strādāju apģērbu veikalā Rīgā par vecāko
pārdevēju, kā arī paralēli apgūstu stilista iemaņas.” 

Aicinām jauniešus, kuri vēlētos veicināt pozitīvas pār-
maiņas savā dzīvē, griezties Rēzeknes novada pašval-
dībā, lai uzzinātu par iespēju piedalīties projektā "PROTI
un DARI!", kā arī nodot šo ziņu pārējiem jauniešiem,
kurus var aicināt dalībai projektā.

Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada rudenim,
tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties! Lai pieteiktos pro-
jektam vai iegūtu papildus informāciju, raksti uz e-
pastu gunita.veismane@saskarsme.lv vai zvani pa
tālruni 20214720 (Gunita Veismane).

*NEET – jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav
reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieks.

Pēc Valsts arhīva datiem, šogad aprit 80 gadi, kopš ir izveidots Ozolaines pagasts.
2019. gada 10. augustā notiks Ozolaines pagasta svētku svinības, kam gatavojamies
jau tagad. Jubilejas gada ietvaros vēlamies izveidot filmu par Ozolaines pagastu, kā
arī īpašu Ozolaines pagasta jubilejas avīzes numuru.

Šajā sakarā aicinām esošos un bijušos Ozolaines pagasta iedzīvotājus dalīties ar
stāstiem un fotogrāfijām par pagasta dzīvi 80 gadu gaitā (vēsture, sadzīve, daba, per-
sonālijas, darbs, kultūras pasākumi u.c.), lai kopīgiem spēkiem taptu interesanta filma
un jubilejas avīze. Ja jūsu rīcībā ir informācija, fotogrāfijas, video materiāli vai kāda
taustāma vēsturiska lieta, lūdzam sazināties ar Ozolaines pagasta pārvaldi, zvanot pa
tālruni 64640171 vai rakstot uz epastu: info@ozolaine.lv

Jūnija pirmajā svētdienā tradicionāli Ozolaines pagastā notiks piecgadnieku su-
mināšana iecienītajos Bērnības svētkos! Sakarā ar jauno datu aizsardzības regulu,
pašvaldībai vairs nav pieejama informācija par Ozolaines pagasta bērniem, kam šogad
paliek 5 gadi, tāpēc, lai jūsu piecgadnieks, kas ir deklarēts Ozolaines pagastā, tiktu go-
dināts Bērnības svētkos, saņemtu ne tikai svētku prieku, bet arī Bērnības svētku jubi-
lāra dāvaniņu, aicinām vecākus jau laikus pieteikt savus bērnus pasākumam! Pārējiem
bērniem dalība pasākumā ierastajā kārtībā.

Piecgadniekus lūdzam pieteikt, zvanot uz Ozolaines Tautas namu pa tālruni
25127340 vai uz Ozolaines pagasta pārvaldi: 646 40171, vai rakstot: info@ozolaine.lv

Santa Ostaša, Ozolaines Tautas nama vadītāja

 OZOLAINES PAGASTA ZIŅAS

TURPINĀS PROJEKTS “PROTI UN DARI!”

RĒZEKNES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
AUDZĒKŅUS AICINA PIEDALĪTIES 

ZĪMĒJUMU KONKURSĀ

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finan-
sējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īs-
tenoti laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 1. novembrim.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika pavadīšanu neformālās
izglītības nometnēs vai daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes novadā, kuru šī
gada tēma būtu saistīta ar nacionālo identitāti un patriotismu.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās nevals-
tiskās organizācijas, pašvaldības, komercsabiedrības un cita veida organizācijas, kas
reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst
būt mazāka par 400,00 EUR un lielāka par 1000,00 EUR.

Projekti tiek gaidīti Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Atbrīvo-
šanas aleja 95 A, Rēzeknē), 3. kabinetā līdz 24. aprīlim plkst. 15.00 vai pa pastu
līdz 24. aprīlim (pasta zīmogs).

KONKURSS PAR FINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANU JAUNATNES NOMETŅU UN

NEFORMĀLO APMĀCĪBU PROJEKTIEM
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada dome  2019. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 6, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43. panta pirmās daļas 6. punktu, 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 24 “Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” šādus grozījumus:

1. izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„11.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu – pagastu apvienību–
un to struktūrvienību – pagastu pārvalžu – vadītāji;”

2. Aizstāt 11.3. apakšpunktā vārdus “pagastu pārvalžu” ar vārdiem „iestāžu – pa-
gastu apvienību –, vai to struktūrvienību – pagastu pārvalžu –”.

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošie
noteikumi Nr. 27 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 

2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 24 
“Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā

lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā sanitārās tīrības nodrošināšanu, kā arī civilizētas kultūrvides veidošanu, iedzīvotāju veselīgas dzīves vides
nodrošināšanu, dabas, ēku un inventāra aizsardzību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 24 “Par sanitārās
tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 24, kuri spēkā
no 2010. gada 19. jūnija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 18. jūnijā Nr. 3 (03)). 

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. 24 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada
18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 24.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 24, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par
sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””, izdoti saskaņā ar  likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu, Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 24.
Saistošie noteikumi precizēt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 24 11.2. un 11.3. apakšpunktu redakcijas. 

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 iestādēs – pagastu apvienībās – un to struktūrvienībās –
pagastu pārvaldēs.

Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                                  Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.¨gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 24 “Par sanitārās tīrības uzturēšanu un

īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 6, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu,Min-

istru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos

Nr. 73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā” šādus grozījumus:

1. izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu – pagastu apvienību –

un to struktūrvienību – pagastu pārvalžu – vadītāji;”

2. Aizstāt 7.3. apakšpunktā vārdus “pagastu pārvalžu” ar vārdiem „iestāžu – pa-

gastu apvienību –, vai to struktūrvienību – pagastu pārvalžu –”.

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošie
noteikumi Nr. 28 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 

2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 

“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Rēzeknes novadā ir nekustamais
īpašums (namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves (turpmāk – namīpašumi) un zemes gabali) neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai Zemesgrāmatā, jānodrošina to uzturēšana un sakopšana, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada
5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 73, kuri spēkā no 2012. gada
29. maija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2012. gada 28. maijā Nr. 8 (14)). 

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 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018.gada
18.oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie 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 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā, izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2014.
gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 73.
Saistošie noteikumi precizēt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 73 7.2. un 7.3. apakšpunktu redakcijas. 

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 Būvvaldē un Juridiskajā un lietvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                                  Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””
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Iespiests SIA „Latgales druka”

Aprīlī Lūznavas muiža svinēs ceturto gadadienu kopš atvēršanas apmeklētājiem pēc vērienīgās re-
konstrukcijas. Lai iedrošinātu vietējos iedzīvotājus iepazīt muižu, izzināt tās piedāvājumu un apskatīt ak-
tuālās izstādes, turpmāk katra mēneša pirmā svētdiena Lūznavas muižā būs Atvērto durvju diena tieši
Rēzeknes novada iedzīvotājiem, kuri muižu varēs apmeklēt bez ieejas maksas. 

Muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, aicinot Rēzeknes novada iedzīvotājus izmanot iespēju, saka: “Lūz-
navas muiža apmeklētājiem ir atvērta jau gandrīz četrus gadus, katru gadu uzņemot vairāk nekā 17 000
apmeklētāju no Latvijas un citām valstīm. Te regulāri notiek semināri, darbnīcas, koncerti, tiek atklātas jau-
nas izstādes, rosās dažādi mākslinieki un darbojas vietējie uzņēmēji, brauc viesos apmeklētāji no tuvā-
kām un tālākām Latvijas vietām un arī ārvalstīm, bet mums svarīgi šķiet, ka muiža ir arī vietējo Lūznavas
pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju jeb savējo cilvēku prieka, iedvesmas un lepnuma vieta. Iedroši-
nu visus uz muižu braukt ar draugiem, radiem un visiem ģimenes viesiem – gostim, lai kopā pavadītu
laiku, iepazītu muižu un parku, apskatītu izstādes, pakavētos sarunās pie karstas tējas vai kafijas krūzes.
Ļoti priecājamies, ka daudziem vietējiem tā jau ir kā tradīcija vairākus gadus, bet aicinām arī citus nākt,
braukt ciemos un varbūt pat atrast iespējas, kā te var īstenot savas uzņēmējdarbības un radošās idejas.”

Atvērto durvju dienas Rēzeknes novada iedzīvotājiem Lūznavas muižā notiks katra mēneša pirmajā
svētdienā. Atvērto durvju dienās bez maksas Rēzeknes novada iedzīvotāji varēs apskatīt muižu un ak-
tuālās izstādes. Ieejas biļetes uz šajās dienās notiekošajiem koncertiem jāiegādājas atsevišķi. Atgādi-
nām arī, ka Lūznavas pagasta iedzīvotāji var saņemt 50 % atlaidi ieejas biļešu maksai muižas koncert-
notikumos, iegādājoties biļeti uz vietas Lūznavas muižā. 

Lūznavas muižas darbalaiks līdz 30. aprīlim ir no 9.00 līdz 16.00, bet no 1. maija līdz 30. septembrim
no 10.00 līdz 18.00. Pirmdienās muiža apmeklētājiem ir slēgta. Plašāk par Lūznavas muižu un tās
notikumiem: http://luznavasmuiza.lv.

Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece

IESPĒJA RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 

22. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 15.00        
Atvērto durvju dienas Latgales podnieku darbnīcās

Daugavpils Māla mākslas centrā,18.novembra iela 8, Daugavpils

t. 29241488, dmmc@inbox.lv 

Olgas un Valda Pauliņu keramikas darbnīcā, Dūmu iela 8, Krāslava, 

t. 29128695, valdispaulins@inbox.lv

26. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 11.00
Malkas cepļa izņemšana Jura Krompāna keramikas darbnīcā 

Niperova, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, t. 27529187

no plkst. 11.00 līdz 15.00
Teorētiskie lasījumi par lietišķo mākslu

Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē

t. 64622464, muzejs@rezekne.lv

Ar priekšlasījumiem uzstāsies Latvijas Nacionālā kultūras centra

lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena, folkloras eksperte Gita

Lancere, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniece Baiba Dumpe

un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.

no plkst. 17.00 līdz 20.00
“Latgales podnieku dienu 2019” keramikas cepļa kurināšana
Andra Ušpeļa keramikas darbnīcā “Moldedži”, 

Pocelujevka, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, t. 29463032

Glazēto darbu kurināšana malkas ceplī. Satikšanās un sirsnīga

vakarēšana ar podniekiem. Vēsmas Ušpeles stāsts un demonstrē-

jumi par pieredzēto Svētā Jēkaba (Santjago) ceļā.

27. aprīlī plkst. 10.00 līdz 12.00
“Latgales podnieku dienu 2019” keramikas cepļa atvēršana
Andra Ušpeļa keramikas darbnīcā „Moldedži”,

Pocelujevka, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, t. 29463032 

plkst. 12.30 “Latgales podnieku dienu 2019” un gleznotāju ap-
vienības VIVA izstādes atklāšana Franča Trasuna muzejā “Kol-
nasāta”
Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, 

t. 28676917, kolnasata@inbox.lv 

Izstādē piedalās Latgales podniecības meistari ar jaunākajiem

darinājumiem, īpašu uzmanību veltot krūzēm, krūzītēm un kausiem.

Vienuviet virpoti un lipināti, krāšņi glazēti un niansēm bagāti reducēti

(t.s. melnā keramika) ikdienā lietojami un dekoratīvi trauki. Izstāde

skatāma līdz 10. septembrim.

Sākot ar 15. aprīli Rēzeknes novada pašvaldības ēkā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē darbosies
vietējo amatnieku un rokdarbnieču izstāde – tirdziņš, ko rīko lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” sa-
darbībā ar nodibinājumu LEARN (Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā). Pasākuma izskaņā –
Zaļajā ceturtdienā 18. aprīlī no plkst. 10.00 – bagātīgs lauku labumu klāsts gaidīs savus pircējus Liel-
dienu tirdziņā “Lobs Lobam”.

Svarīga informācija tirdziņa dalībniekiem (tirgotājiem), kā arī citiem Rēzeknes novada ražotājiem:
uzreiz pēc tirdziņa noslēgšanās (provizoriski ap plkst.13.00) tiks organizēta diskusija ar AS “Rīgas
Centrāltirgus” pārstāvjiem par iespējām novadā ražoto produkciju piedāvāt arī galvaspilsētas tirgū.

Nodibinājuma LEARN izpilddirektore Daina Butlere

Latgales podnieku
dienas 2019 

Vietējo amatnieku un mājražotāju Lieldienu tirdziņš


