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RĒZEKNES NOVADA DIENĀ BIJĀM KOPĀ KAUNATĀ
20. jūlija rīts Kaunatas ciemā sākās ļoti rosīgi, un visa
diena solījās būt spraiga, radoši darbīga un pārsteigumiem bagāta. Jo tieši Kaunatā tika svinēti lielie Rēzeknes
novada dibināšanas 10 gadu
jubilejas svētki ar daudziem
un dažādiem pasākumiem:
Iļjas gadatirgus, jauno ģimeņu konkurss “Būt kopā”, veselības veicināšanas festivāls,
svētku lielkoncerts “Prieks
būt kopā”, kā arī vakara koncerts ar populāru grupu piedalīšanos.
Svētku ieskaņā dalībniekiem bija iespēja piedalīties
Svētajā Misē Kaunatas Romas katoļu baznīcā, lai lūgtu
par ģimenēm, bērniem un vecākiem.
Rēzeknes novada rīkotā
tirdziņa “Lobs Lobam” ietvaros Kaunatas Iļjas gadatirgus
piedāvāja apmeklētājiem vietējo mājražotāju preces, pinuTamāras Kablanovas foto
mus, keramiku, gleznas, augļu kokus, visdažādākos rokdarbus, rotas, koka darinājumus. Gadatirgu ieskandināja un skatītājus uzmundrināja jautrie Stoļerovas deju grupas “Putni” dejotāji (vad. Laura Gribuste). Kā jau
kārtīgā tirgū, neizpalika arī bez čigānietēm! Šoreiz ar dejām
un dziesmām apmeklētājus priecēja Griškānu pagasta kultūras
nama čigānu dziesmu ansamblis “Čarger” (vad. Nataļja Medne).
Jauno ģimeņu svētkus “Būt kopā” atklāja Rēzeknes novada
Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. Jauno ģimeņu
konkursa dalībnieki rādīja savas ģimenes vizītkarti, tika izveidota katras ģimenes sasniegumu izstāde, notika lielā ģimenes
stafete. Dalībai konkursam bija pieteikušies ciemiņi no Baltkrievijas un trīs Rēzeknes novada ģimenes.
Vizītkartēs ģimenes stāstīja par sevi. Pavlovsku ģimene no
Stoļerovas pagasta – Ināra, Edgars, dēls Roberts un meita Roberta – ir saliedēta, strādīga un aktīva. Savā starpā ir draudzīgi,
labprāt īsteno jaukas idejas radošai ikdienai. Vecāki mudina
bērnus aktīvi piedalīties dažādos pasākumos, audzina viņos
patriotismu, stiprina latviešu un latgaliešu valodu. Pavlovsku
ģimenes vērtības ir bērnu izglītošana, rūpes, mīlestība, darbs,
dzīvesprieks, optimisms, kas arī virza ģimenes uz pilnvērtīgu
personību veidošanu.
Sanita un Mārtiņš Babri dzīvo Gaigalavas pagastā. “Esam
klasesbiedri no vidusskolas laika, šogad aprit 10 gadi, kopš
draudzējamies, un nosvinēti 7 gadi laulībā. Audzinām divus
dēlus – Aivim ir pieci gadi, Naurim astoņi mēneši. Mamma
Sanita ir apguvusi ārsta palīga profesiju, strādā Neatliekamās
medicīnas palīdzības dienestā, šobrīd dekrēta atvaļinājumā.
Tētis nodarbojas ar lauksaimniecību. Kopā aktīvi darbojamies,
strādājam un dzīvojam vecmammas mājās, apsaimniekojam
zemi un labiekārtojam sev apkārt esošo vidi. Mēs atbalstām
viens otru, uzklausām, riskējam un nepadodamies. Mēs esam

Ladukas ģimene
par stiprām ģimenēm!”
Artūra un Tatjanas Īlenu ģimenē no Silmalas pagasta aug
četri bērni – dēli Artjoms, Kirils, Timurs un meita Evelīna. Ģimenes galva Artūrs ir apdares darbu meistars, Tatjana – sociālā
darbiniece. Līdztekus pastāvīgajam algotajam darbam Īlenu
ģimenei ir sava piemājas saimniecība – viņi audzē graudaugus, tur mājlopus. Tatjanas aizraušanās ir puķkopība – no agra
pavasara līdz vēlam rudenim viņu māja ir ieskauta ziedos.
Taču krāšņākie ziedi viņu dzīvē ir bērni, kuriem Tatjana un
Artūrs dāvā savu lielo mīlestību, uzmanību un rūpes. Bērni
šajā ģimenē aug, iedvesmojoties no ģimeniskām tradīcijām, ir
lieli palīgi mājas solī.
Jau ilgu laiku Rēzeknes novads sadarbojas ar Postavu rajonu Baltkrievijā. Uz Ģimeņu dienas pasākumu bija aicināta
arī ģimene no Baltkrievijas. Ivana un Nadeždas Ladukas ģimenē aug divi dēli, Jegors un Vladislavs, ģimenes galva strādā
dzelzceļa organizācijā, māmiņa atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. “Mēs ļoti priecājamies, ka esam uzaicināti piedalīties
šādā pasākumā, uzņemšana ir ļoti jauka un sirsnīga.
Prieks, ka Latvijā un Baltkrievijā ciena ģimenes vērtības,
tiek rīkoti konkursi, lai popularizētu ģimenes.”
Svētku koncertā tika godinātas jaunās ģimenes. Jautrās
ģimenes tituls tika Pavlovsku ģimenei no Stoļerovas pagasta,
Talantīgās ģimenes titulu ieguva Ladukas ģimene no Baltkrievijas, Īlenu ģimene no Silmalas pagasta ieguva Draudzīgās
ģimenes titulu, un Babru ģimene no Gaigalavas pagasta ieguva
godalgoto Radošākās ģimenes titulu.
Jauno ģimeņu svētku pasākuma apmeklētājus gaidīja sarīkotās aktivitātes un pārsteigumi: jauks fotostūrītis pie Kaunatas jauniešu centra, garšīga spēka zupa, dažādas atrakcijas un
sportiskās izdarības bērniem, vizināšanās ar zirgiem, dzīv-

nieku izstāde, ziepju burbuļu
pūšana. Pasākumā laikā uz
Kaunatas jauniešu centra sienas tapa stilīgs grafiti zīmējums, par kura tapšanu parūpējās Ernests Skruļs.
Sveiciena vārdus koncerta “Prieks kopā būt” skatītājiem un ciemiņiem teica koncerta vadītāji, iepriekšējā gada ģimenes konkursa nominācijas “Aktīvākā novada ģimene” uzvarētāji, Sandra un
Ivo Sutini. Dalībniekus sveica Rēzeknes novada domes
priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
un Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns.
Savās uzrunās viņi abi uzsvēra, ka novada nākotne ir mūsu pašu rokās, un izteica pārliecību, ka jaunajai paaudzei
ir vieta un plašas darbības iespējas dzimtajā novadā! Pasākumā piedalījās sadraudzības partneru delegācija no
Baltkrievijas Republikas Postavu rajona, ar jautrām un skanīgām dziesmām uzstājās ciemiņu vokālā grupa “25 plus mīnus”.
Svētku koncerta programmu veidoja Kaunatas pagastu
apvienības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sniegumi:
Kaunatas jauniešu deju kolektīvs “Rasa” un Kaunatas vidusskolas mazie dejotāji (vad. Alla Silova), Ratnieku folkloras kopa
“Rateņš” (vad. Dace Baltkāje), Čornajas folkloras kopa “Ausmeņa” (vad. Santa Viša – Gaisiņa), Ratnieku vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Juris” (vad. Gunta Sidorova), Mākoņkalna
folkloras kopa (vad. Ināra Smirnova), Stoļerovas lauku kapela
(vad. Inga Katkovska).
Vakara koncertā uzstājās daudzas grupas: “Žvūrgzdyni”,
“Gandreiž 10nīkā”, Agris Semēvics, “Latgalīšu reps”, “Sestā
Jūdze”, Juris Ostrovskis un Dvinskas muzikanti.
Milzīgs paldies un sirsnīgie pateicības vārdi visiem Rēzeknes novada dienas jubilejas pasākuma dalībniekiem, organizatoriem, brīvprātīgajiem, izpildītājiem, iesaistītajiem brīvprātīgajiem palīgiem, sadarbības partneriem un skatītājiem!
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs:
“Pirmo reizi novada svētki aizvadīti pagastos, nevis Ančupānu
kartodromā. Svētku vadmotīvs bija “Būt kopā”, un vislielākā
svētku sajūta noteikti ir tad, kad paši iedzīvotāji daudz spēka un
enerģijas veltījuši svētku organizēšanai, kā tas bija Nagļos, Kaunatā un Lendžos. Vēlos izcelt Kaunatas apvienības veikumu,
darbs tika organizēts ļoti labi. Ja cilvēki tik labi var sastrādāties,
organizējot svētkus, tad noteikti pratīs to darīt arī ikdienas darbā.
Svētku sajūtu nevar nopirkt, pieaicinot zvaigznes, svētkus
jāorganizē pašiem. Paldies apvienībām par ieguldīto darbu!
Protams, tikai paši iedzīvotāji var vērtēt, kur labāk svinēt
novada dienas, bet doma organizēt tās tuvāk cilvēkiem pagastos noteikti ir attīstāma.” Uz tikšanos Rēzeknes novadā!
Ligita Jokste-Bogdanova, Kaunatas tautas nama vadītāja
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ZVEJNIEKU SVĒTKI
NAGĻOS – KRĀŠŅI
UN SPORTISKI

Svētkus vadīja aktieris Gundars Āboliņš kopā ar Jāni Macānu (no kreisās)

13. jūlijā visi ceļi tik tiešām veda uz Rēzeknes novada Nagļiem, jo te jūlija sākumā
jau tradicionāli notiek Zvejnieku svētki. Šoreiz tie iekļāvās krāšņajā Rēzeknes Novada
dienu svinību parādē, godam to atklājot un iešūpojot.
Nagļi bija stipri samulsuši un nobažījušies – vai labi spēsim sarīkot visas Dricānu
apvienības svētkus? Sabrauks taču tik daudz ļaužu! Visvairāk norūpējusies bija pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste, jo viņa te strādā tikai pusgadu un ikkatram
darbam pieiet ar ārkārtīgi lielu atbildības sajūtu. Jau laikus tika domāts, plānots, lemts
un darīts, lai Zvejnieku svētki Novada dienu ietvaros būtu patiesi liels, skaists notikums.
Un izdevās! Lieli, skaisti svētki izdevās! Jau pašā rīta agrumā Maltas upē uz lielo
copi cerēja kaislīgākie makšķernieki. Pēc astoņiem rītā, kaut arī ūdens vēl nebija iesilis, tajā droši brida ūdens atrakciju cienītāji. Ļoti aizraujoša bija šķēršļu josla pāri
ūdenskrātuvei – gan jāienirst, gan jāsaglabā līdzsvars, rāpojot pāri gaužām nestabilam tiltiņam. Pie mazākās kļūmes – plunkš! Un sāc no gala!
Vienpadsmitos svētkus sparīgi ieskandēja Dekšāru pūtēju orķestris. Maršam skanot, pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste un spēļu galvenais tiesnesis Jānis
Macāns pacēla svētku karogu. Tika sumināti svētku lielākie sponsori, viņiem pasniedza metāla mākslinieka Norberta Kudiņa veidotus mākslas darbus ar zivs motīvu. Milzīgu pateicību un daudz labu vārdu godam pelnījuši Zvejnieksvētku “krustvecāki” un
galvenie organizatori Jānis un Anna Macāni.
Svētku viesus sagaidīja daudz pārsteigumu, piemēram, svētkus vadīja aktieris Gundars Āboliņš! Un vēl lielā skatuve! Taisni kā pašos lielākajos svētkos! Garajos mastos
cēli visiem māja karogi. Ērtie krēsli, teicamā apskaņošana – tas viss priecēja ļaudis.
Kā interesanta izstāde bija tirdziņš “Lobs lobam” – keramika, rokdarbi, gleznas, rotas, pinumi, koka darinājumi… Netrūka arī ne alus, ne pankūku. Izveicīgi pavāri piedāvāja siltas pusdienas.
Sportlaukumā bumboja, meta gan zvejnieku zābakus, gan olas. Puiši savu muskuļu
spēku varēja apliecināt gan “Spēkavīru pastaigā”, gan laušanā ar rokām, gan, turoties
pie stieņa, lecot ar to augšup kokā.
Ap pusdienlaiku mežmalā sākās lielais velobrauciens gan bērniem, gan lielajiem.
Katrs, kurš draugos ar velosipēdu, varēja mīties pēc sirds patikas.
Īpašs piedzīvojums jaunajai paaudzei bija Bērnu pilsētiņa: milzīgas un košas piepūšamās atrakcijas, varavīkšņaini mirguļodami, lidinājās burbuļi. Liela rosība valdīja
radošajās darbnīcās. Puikas joza ar plintēm “lāzertagā”. Mazuļiem darbojās velokarts.
Arī pa kādai joka zivtiņai varēja izmakšķerēt.
Zvejniekdiena Nagļos notiek katru gadu, bet šogad tā bija īpaša – arī kā Novada
diena visai Dricānu pagastu apvienībai. Vairums apgalvo, ka novada domes jaunais
svētku variants sevi ir pilnībā attaisnojis: pasākums bija kupli apmeklēts. Svētkus draudzīgi kopā rīkoja visi astoņi pagasti. Katram bija savs pienākums. Piemēram, Gaigalava, Valentīnas Deksnes vadībā, eleganti un gaumīgi ar dabas materiāliem izpušķoja
gan skatuvi, gan lielo laukumu.
Lielisko Bērnu pilsētiņu organizēja Dricāni, Strūžāni un Rikava Diānas Saksones
vadībā. Savukārt Sakstagals ar Ozolmuižu organizēja apvienības pašdarbības kolektīvu koncertu, kurā uzstājās Dricānu jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni”, Strūžānu
jauniešu deju kolektīvs “Dzieti”, Nagļu jauniešu deju kolektīvs “Pipareņš”, etnogrāfiskais ansamblis “Rikava”, Ozolmuižas folkloras kopa “Ūzuleņi”, Dricānu kapela, kā arī
Nagļu solisti – Armands Kupčs, Anita un Uldis Mičuļi.
Visa lielā sportošana pievakarē beidzās, uzvarētāji tika godināti ar medaļām un
Goda rakstiem. Pēc pašdarbnieku koncerta skaisti tika sumināti tie Nagļu ļaudis, kuri
ziedoja garas darba stundas svētku labā. Un apsveikums bija gādāts no sirds – katrs
tika pie liela saulaina saulespuķes zieda, Goda raksta un krūzītes ar novada logo. Pa
krāšņam ziedu pušķim saņēma arī pašdarbības kolektīvu vadītāji – Silvija Bokta,
Vanda Ķebe, Aija Dundure, Marija Andina, Andris Eriņš un Laura Ābola.
Savukārt Nagļu tautas vārdā tautas nama vadītāja pateicās novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, ka uzticēja tieši Nagļiem būt par svētku saimniekiem,
ka lika svētkiem tapt vērienīgiem. Lielu paldies un lielu zilu sapņu zivi saņēma Jānis
Macāns. Pateicība arī Dricānu apvienības vadītājam Andrejam Tāraudam. Milzīgs paldies Nagļu pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei, kas paveica visu iespējamo
un pat neiespējamo, lai Nagļu vārds ar godu izskanētu pasaulē. Valentīnai tika uzdāvināta zelta zivtiņa (visai stilizētā izskatā), lai piepilda lielākās vēlēšanās pagasta izaugsmē. Milzīgs paldies arī novada kultūras nodaļas vadītājai Inārai Pleikšnei par lielo
darbu, vērtīgajiem padomiem. Ir viegli strādāt kopā ar tik labu organizatoru.
Pulksten astoņos vakarā klausījāmies grupu “Dabasu durovas”, tad smaidīgo Rikardionu ar akordeonu un apburošo Kristīni Šomasi. Baudījām arī romantisko duetu “Inga
un Normunds”.
Un lielā nakts balle! Tik burvīga balle, pateicoties lieliskajai deju mūzikai Oskara
Lustika un Māra Lovnika sniegumā! Gan latgaliski, gan krieviski, gan angliski – vispopulārākās dziesmas izcili atraktīvā sniegumā. Solistam brīnišķīgs kontakts ar publiku.
Parunājot ar svētku apmeklētājiem, par pasākumu cilvēki izteicās ļoti pozitīvi.
Vairums uzskata, ka svētki izdevušies augstā līmenī.
Pagasta vadība atzīst, ka bez iepriekšējas pieredzes tik liela mēroga pasākumu
rīkot nebūt nav viegli. Protams, dažādu “aizķeršanos” bija ne mazums, bet citi to
nemaz nenojauta. Galvenais, ka šajos svētkos tautas bija daudz, ka gan sports, gan
māksla brīnišķīgi savijās vienā lielā skaistā piedzīvojumā.
Anna Baleiša, Nagļu Tautas nama vadītāja
Foto: Irina Antonova
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RĒZEKNES NOVADA DIENU IETVAROS AIZVADĪTS
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS FESTIVĀLS LENDŽOS UN KAUNATĀ

Ar daudzveidīgu programmu 19. jūlijā Lendžos un 20. jūlijā Kaunatā aizvadīts Rēzeknes novada pašvaldības organizētais “Veselības veicināšanas festivāls”.
Mudinot iedzīvotājus dzīvot veselīgi, atklājot gan jaunas kustību nodarbības, gan
rūpējoties par savu psihoemocionālo labsajūtu, Rēzeknes novada svētku ietvaros tika
organizēts “Veselības veicināšanas festivāls”. Tajā interesi par dažādām aktivitātēm
izrādīja vairāk nekā 1000 novada iedzīvotāji.
Divu dienu garumā novada iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi iesaistīties un piedalīties
kā skatītājiem, iepazīstot dažādas kustību nodarbības – zumbu, cigun, klasiskās aerobikas un fizioterapijas nodarbības, pilates, vingrošanu mammām ar bērniem, kā arī vērot
un piedalīties Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumos un izdancoties kopā ar grupu “Iļģi”.
Gan lieliem, gan maziem festivāla apmeklētājiem bija iespēja ielūkoties Ziepju Burbulītes un Negantā Mikroba roku mazgāšanas paradumos, iepazīt Lielās koka spēles,
piedalīties šaha, dambretes, galda tenisa un novusa turnīrā, kā arī piedalīties mākslas,
mūzikas, deju un smilšu terapijas paraugdemonstrējumos.
Izziņu zonas sesijās praktiskus padomus fiziskās un garīgās veselības uzturēšanai
sniedza fizioterapeits Kaspars Ločmelis, psiholoģe Inga Gedrima un gongu skaņu
speciāliste Evita Sarma. Vēstījumu par to, kā uzturēt dabisko līdzsvaru un iekšējo mieru ar ziedu esences starpniecību mācīja baha ziedu speciāliste Lilita Kalniņa.
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Viena no apmeklētākajām zonām festivālā bija veselīga uztura meistarklase, ku-rā
savās zināšanās dalījās īstā latvju saimniece Ilze Briede, kas apmeklētājus mudināja
uzturā ievērot principu “Ar jēgu un mēru”. Divu dienu garumā saimniece apmeklētājus
pārsteidza ar daudzām vienkāršu, bet gardu ēdienu receptēm – viduslaiku bruņinieku
zupu, burkānu un auzu miltu raušiem, rudzu miltu putru, saldiem rūgušpiena ēdieniem
un gardu sautējumu. Meistarklases ietvaros apmeklētājiem bija iespēja cienāties ar
t/c “Maxima” sarūpētajiem augļiem.
Pasākuma laikā ar veselīga dzīvestila pieredzes stāstu dalījās grupas “Baritoni” dalībnieki un Ilga Reizniece no grupas “Iļģi”, bet par to, kā nodzīvot ilgu un veselīgu dzīvi,
pastāstīja profesors Anatolijs Danilāns.
Dienas noslēgumā pašvaldības pārstāvji no dalībnieku vidus izlozēja trīs laimīgos,
kas savā starpā sadalīja virtuves piederumu komplektus un pilsētas velosipēdus.
Veselības veicināšanas festivāls tika organizēts ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/027
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros, un tā aktivitātes vērstas uz sabiedrības
informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu un veselīga
dzīvesveida izkopšanu, kas sekmē veselīgas sabiedrības veidošanos.
Festivāla organizatore Zane Rašmane, SIA “Balts uz melna”
Foto: Māris Justs
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IZSLUDINĀTA PRETENDENTU PIETEIKŠANA KONKURSAM
“RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS 2019”

Eduarda Medvedeva foto
Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības
vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, jau astoto
gadu Rēzeknes novada pašvaldība rīko konkursu “Rēzeknes novada uzņēmums”.
Pretendentus konkursam var pieteikt no 2019. gada 22. jūlija līdz 22. augustam,
iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Rēzeknes novada pašvaldības sekretārei
(17. kabinets, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē. Pieteikumus var arī iesūtīt pa pastu ar norādi: “Konkursam “Rēzeknes
novada uzņēmums””, adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A,
Rēzeknē, LV-4601 vai sūtīt uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums”” un parakstot pieteikuma anketu ar drošu elektronisku parakstu. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejami Rēzeknes
novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.
Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi
darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību,
darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās
produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti desmit nominācijās:
1. Gada uzņēmums (rūpniecība, pakalpojumi);
2. Gada lauksaimniecības uzņēmums;
3. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
4. Gada uzņēmums – novada „VIP” (vietējās identitātes produkts);
5. Gada amatnieks/mājražotājs;
6. Gada inovatīvu produktu/pakalpojumu ieviesējs;
7. Gada jaunais uzņēmums (lauksaimniecība/ rūpniecība/pakalpojumi);
8. Gada mecenāts;
9. Gada ģimenes uzņēmums;
10. Gada darba devējs.
Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir pagastu iedzīvotāju konsultatīvajām
padomēm, citām institūcijām un iedzīvotājiem sadarbībā ar attiecīgā pagasta pārvaldi,
iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. Nominācijā “Gada darba devējs”
pretendenti tiek vērtēti atbilstoši VID datiem.
Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes novada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no septiņiem cilvēkiem – Tautsaimniecības
attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, Uzņēmēju konsultatīvās padomes
pārstāvis, Rēzeknes novada domes deputāts, pagasta pārvaldes vadītājs, Attīstības
plānošanas nodaļas speciālists un Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības speciālisti. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts
pirmajā komisijas sēdē. Lai noteiktu Konkursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija apmeklē Konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās. Vizītēs pie Konkursā pieteiktajiem pretendentiem piedalās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, kurš sagatavo publikācijas
par pieteiktajiem uzņēmējiem un ievieto tās novada mājas lapā.
Nomināciju ieguvēji publiski pirmo reizi tiks paziņoti pasākuma „Rēzeknes novada
uzņēmēju diena” laikā, 2020. gada 19. martā. Rēzeknes novada gada uzņēmumiem
tiks pasniegta balva – dizaina objekts – kurā atainots gaišais un reizē arī sarežģītais
ceļš uz panākumiem. Balvu pēc Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventa
Aleksandra Rezvova idejas veidojis mākslinieks Norberts Kudiņš.
Diāna Selecka, Sabiedrisko attiecību speciāliste

KAUNATAS KATOĻU DRAUDZĒ
ĪSTENOTS JUMTA SEGUMA
ATJAUNOŠANAS PROJEKTS
Kaunatas katoļu draudze ir pabeigusi projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000007
“Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības paplašināšana un
jumta seguma atjaunošana” īstenošanu. Projekts atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, rīcībā 2.1.
“Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā
infrastruktūra”.
Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interaktīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jumta
seguma atjaunošanu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 47844,30. Projekta finanšu līdzekļu avoti:
publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR 27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības
Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% – EUR 3000,00; Rēzeknes novada
pašvaldības Radošo darbu finansēšanas atbalsts EUR 6000,00. Kaunatas Vissvētās
Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu draudzes līdzfinansējums (neattiecināmās izmaksas) EUR 11844,30, tai skaitā papildus darbu un būvuzrauga pakalpojumu
apmaksa.
Projekts tika atbalstīts 2017. gada 29. jūnijā. Veikta baznīcas jumta seguma atjaunošana, jumta spāru izlīdzināšana, kondensāta plēves uzklāšana un koka bojātu
konstrukciju nomaiņa. Nomainītas baznīcas ūdens sateknes un caurules, uzstādīta
zibens aizsardzība, atjaunoti baznīcas jumta mazie tornīši. Jumta seguma nomaiņas
būvdarbus veica SIA “Maltas celtnieks”.
Projekta ietvaros Kaunatas baznīcā uzstādīts un pieejams publiskai apskatei
mūsdienīgs jauninājums – interaktīvais skārienjūtīgais displejs, kas ir inovatīva ierīce
Latvijas sakrālām celtnēm un Kaunatas baznīcai tai skaitā. Piecās sadaļās apkopots
vēsturiskais materiāls par baznīcas vēsturi un priesteriem, foto dokumentālās liecības,
ievietota informācija par draudzes dzīves mirkļiem un atziņas. Interaktīvā displeja

mājas lapas programmas izstrādi, vizuālo noformējumu un uzstādīšanu veica SIA “SELENA L” darbinieki.
Kaunatas katoļu draudze un draudzes prāvests sirsnīgi pateicas par atbalstu un
sadarbību Kaunatas pagasta pārvaldei, Rēzeknes novada pašvaldībai, visiem darbu
veicējiem un atbalstītājiem par ziedojumiem un nesavtīgu iesaistīšanos!
Projekta vadītāja Janīna Kairiša

JAUNIEŠI TIEK AICINĀTI PIETEIKTIES NEFORMĀLAJĀM APMĀCĪBĀM PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU
Rēzeknes novadā liela vērība tiek veltīta uzņēmējdarbības atbalstam. Lai iemācītu
jauniešiem biznesa pamatus, vairākās novada skolās strādā izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības speciālistes – Maija Hartmane un Sanita
Zunda, kas saistošā un atraktīvā veidā māca jauniešiem biznesa pamatus.
Jau trešo gadu jauniešiem ir iespēja piedalīties neformālajās apmācībās “Kļūsti par
uzņēmēju 3”, kas notiks 13.-15. augustā Rēzeknes novadā, Lūznavas pagasta “Priedkalnēs”, viesu mājā pie Ismeru – Žogotu ezera. Precīzu atrašanās vietu var aplūkot
nolikumā.
Apmācību mērķis ir veicināt Rēzeknes novada jauniešu interesi par uzņēmējdarbību
un par savu uzņēmumu veidošanu. Tās tiks organizētas, balstoties uz dažādām neformālajām aktivitātēm. Apmācības ir vienreizēja iespēja jauniešiem no 16 līdz 20

4

2019. gada 25. jūlijs

gadu vecumam iepazīties tuvāk ar uzņēmējdarbību, iegūt jaunus draugus un kontaktus, uzzināt, kā tas ir būt uzņēmējam, tiks nodrošināta iespēja diskutēt ar esošiem uzņēmējiem, lai uzzinātu visas nianses, kas jāzina, uzsākot savu uzņēmējdarbību.
Dalība apmācībās ir bez maksas.
Neformālās apmācības organizē izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktu
komercdarbības speciālisti sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību.
Dalībniekiem jāiesūta aizpildīta pieteikuma anketa uz e-pastu sanita.zunda@rezeknesnovads.lv. Apmācību nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.rezeknesnovads.lv
Informācijai: Sanita Zunda 25740422,
sanita.zunda@rezeknesnovads.lv

www.rezeknesnovads.lv
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ETNOGRĀFISKAIS ANSAMBLIS
“RIKAVA” SVINĒS
65 DARBĪBAS GADU JUBILEJU

Katra jubileja ir kā atskaites punkts, lai pārlūkotu paveikto.
Etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” ir aizvadījis vēl vienu rosīgu un
raženu darba cēlienu, kas ir bijis ražīgs gan kolektīva izaugsmē, gan
projektu realizēšanā, gan bijis bagāts ar kolektīva dalībnieku dzīves
jubilejām – no piedalīšanās pagasta, novada svētkos līdz Latvijas
simtgades pasākumiem. Par atbalstu un sadarbību esam pateicīgi
Rēzeknes novada pašvaldībai, Kultūras nodaļai un Rikavas pagasta
pārvaldei.
Neatņemama kolektīva darbības joma ir gadskārtu ieražas, vairākkārt esam piedalījušies tradicionālajās Muzeju naktīs, ikgadējās
Rēzeknes novada dienās, svētkos, koncertos un pasākumos gan
savā novadā, gan pārnovados, pabijuši Baltu vienības dienas sarīkojumā Klaipēdā. Garajos darbības gados uzkrātā pieredze un tradīciju pārmantošana ļauj atrast arvien jaunas krāsas uzvedumiem,
nezaudējot tradicionālo. Ansambļa repertuārā šobrīd ir desmit etnogrāfiskie uzvedumi. Līdzās senākiem, skatītāju iecienītiem, ierindojušies nesen atjaunotie un jaunie uzvedumi: “Dīneškys sīna pļovā”,
“Pyrmō gonu dīna”, “Pīguļa”, “Aizgaviens”, “Brōleišam lela tolka” (jeb
Māslu tolka), “Kōzys, kōzys byus!”.
Nozīmīgs notikums etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” darbībā – uzaicinājums Folkloras krātuvē Gaismas pilī ierakstīt Rikavas dziesmas, kas paliks vēsturē tālākajām paaudzēm. Studijā iedziedājām
30 Rikavā pierakstītas tautasdziesmas – senākās un tieši Rikavas
apkārtnei raksturīgākās.
Neizpalika arī viesošanās pie seniem un jauniem draugiem jubileju svinībās tepat, savā novadā – Rogovkā, Nagļos, Bērzgalē, Dricānos, kaimiņos Viļānos un Vydsmuižā, kā arī Kurzemes pusē – Nīcā
un Gudeniekos. Ne tikai ciemos esam braukuši, bet uzņēmuši ciemiņus arī savās mājās. Gaidīti un atmiņā paliekoši ir Starptautiskā
etnofestivāla “GOSTI” pasākumi Rikavā ar pašmāju un ārzemju kolektīvu piedalīšanos. Koši un krāšņi Rikavā ir izskanējuši starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” koncerti un skates.
Pagājušais gads aizritēja Latvijas simtgades zīmē. Svētku kulminācijas notikumos – gan starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica
2018”, gan XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
rikavieši pulcināja skatītājus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Visur, kur kolektīvs ir aicināts un gaidīts, esam dāvinājuši skatītājiem daļu no sava bagātā tradīciju pūra. Daudzi skatītāji bieži vien
teikuši paldies par atklājumu, ka arī šāda var būt folklora, ne tikai
tās pierastajā, tradicionālajā izpildījumā.
Varens ozols ar stiprām saknēm un kuplu lapotni ieausts kolektīva
karogā. Aug un zaļo mūsu stādītais ozols Likteņdārzā. Turpina dzīvot un augt arī etnogrāfiskais ansamblis “Rikava”. Nodomu un jaunu
ieceru ir daudz. Būs daudz jāstrādā. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem, izaugsmei un savas misijas – vērtīgā latgaliešu etnogrāfiskā mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm – turpinājumam!
Šis stāsts sākās pirms 65 gadiem, kad ar “Magoņkalna” māju
svētību etnogrāfiskais ansamblis “Rikava” posās ceļam. Ceļam, kas
ir tautasdziesmas pavadīts, senču gudrības piepildīts, tautas tradīcijām apvīts.
2019. gada 10. augustā plkst. 15.00 aicinām uz jubilejas pasākumu “Soļu raksts aiz vecā loga” Rikavas kultūras namā.
Mēs ļoti gaidīsim visus, kuru sirdīs etnogrāfiskajam ansamblim
“Rikava” joprojām ir īpaša vieta – bijušos kolektīva dalībniekus.
Sanāksim kopā! Lai atcerētos un sapņotu.
Lai satiktos un uzdziedātu!
Koncertā piedalīsies gaviļnieki – etnogrāfiskais ansamblis “Rikava”
ar uzvedumu “Kōzys, kōzys byus!” un draugu kolektīvi.

GRĀMATU SVĒTKOS
TIKSIMIES STOĻEROVĀ
23. augustā Stoļerovā notiks Rēzeknes un Viļānu novada Grāmatu svētki. Šogad būs astoņpadsmitā Grāmatu svētku svinēšanas reize. Svētku rīkotāji Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība Stoļerovas pagasta pārvalde, atbalstītāji
Rēzeknes novada pašvaldība un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.
Laikam ritot mainās grāmatas formāts, bet vērtība nezūd. Mainās cilvēku ieradumi, arī lasīšanas,
bet nenoliedzami lasīšanai ir liela nozīme cilvēka
dzīvē un tā kalpo par pamatu arī citām prasmēm.
Kā jau katru gadu Grāmatu svētku programmā interesantas tikšanās un sarunas, grāmatu izstādes,
radošas darbnīcas, sportiskas un muzikālas aktivitātes dažādām vecumgrupām.
Grāmatu svētku īpaši gaidīts notikums vienmēr
ir tikšanās ar grāmatu autoriem, lai tuvāk iepazītu,
uzmanīgāk pievērstos darbiem, saprastu, novērtētu un pamanītu jaunas vērtības.
Šogad mūsu novadniece – dzejniece, žurnāliste, publiciste, dramaturģe Anna Rancāne ir saņēmusi Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Latvijas 100. jubilejas gadā tika izdotas
divas Annas Rancānes grāmatas – dzejas un īsprozas krājums “Prīca i klusiešona” un dokumentāls stāsts “Aiz azara bolti bārzi…” par kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu. Sarunā ar Annu Rancāni
par radošo darbību pievērsīsimies savas identitātes saglabāšanas un dzimtenes mīlestības tēmai.
Rakstnieces Māras Jakubovskas literārajā mantojumā ir darbi gan pieaugušajiem, gan bērniem un

jauniešiem. Lasītājiem un citiem interesentiem būs
iespēja tikties ar rakstnieci un piedalīties sarunās
par dzīvi un literāro darbu tapšanu, kā arī satikt
grāmatu “Rufiis atrod mājas” un “Rufis dodas dzīvē!” galveno varoni sunīti Rufi.
Ir padomāts par aktivitāšu daudzveidību bērniem un jauniešiem – tikšanās, sarunas un atraktīvas nodarbības ar grāmatu autorēm Māru Jakubovsku, Lieni Lasmani, Ivetu Dimzuli un Rikavas
Jauno literātu kopas dalībniekiem. Orientēšanās
spēlē “No A līdz Z” varēs gan iepazīt Stoļerovu,
gan pārbaudīt savas zināšanas literatūrā. Brīvbrīžos radoši darboties un spēlēt pagalma spēles.
Izzinošas un sportiskas darbības tiks piedāvātas SIA “ALAAS” Zaļajā teltī. Dabas objekta –
lapenes atklāšanā varēs piedalīties grāmatu loterijā. Dienas garumā aplūkot un iegādāties jaunas
grāmatas, izgaršot veselīgas zāļu tējas un citus
našķus.
Svētku izskaņā kapelas “Dziga” muzikāls sveiciens.
Visi laipni aicināti un gaidīti!
Valentīna Viša,
bibliotēku informācijas speciāliste

Etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vārdā – vadītāja Aija Dundure
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 18. aprīļa saistošie
noteikumi Nr. 38 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2012. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 69 “Par
prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada
pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 18.aprīļa sēdē (protokols Nr. 9, 5. §)
Izdoti saskaņā ar 2011. gada 25. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 75
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba
samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību
un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 2. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 69 “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” šādus grozījumus:
1. izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:
„1.2. Paziņojumi par nepieciešamību reģistrēties pašvaldības administrācijā vai kādā no
pašvaldības iestādēm – pagastu apvienībām – vai to struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm, lai iegūtu iespēju piedalīties pasākumā APSD, izvietojami informācijas sniegšanas
vietās pašvaldības administrācijā un katrā pašvaldības iestādes – pagastu apvienības –
struktūrvienībā – pagasta pārvaldē, pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.
Informāciju par šiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosūta NVA Rēzeknes filiālei.”
2. Aizstāt 2.1. punktā vārdus “25 (divdesmit piecās) pašvaldības pagastu pārvaldēs” ar
vārdiem “pašvaldības iestāžu – pagastu apvienību – struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs”.
3. Aizstāt 2.2. punktā vārdus “pagasta pārvaldē” ar vārdiem “iestādes – pagastu apvie-

nības – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē”.
4. Aizstāt 3.1. punktā vārdus “pagasta pārvaldē” ar vārdiem “iestādes – pagastu apvienības – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē”.
5. Aizstāt 3.2. punktā vārdus “divdesmit piecām pašvaldības pagastu pārvaldēm” ar
vārdiem “pašvaldības iestāžu – pagastu apvienību – struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm”.
6. Izteikt 4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1.2. pagastu apvienības vadītāja vai pilnvarotā – struktūrvienības – pagasta pārvaldes
vadītāja rīkojumu – pašvaldības iestādes – pagastu apvienības – struktūrvienībā – pagasta
pārvaldē.”
7. Aizstāt 4.7.punktā vārdus “pagasta pārvaldes” ar vārdiem “pašvaldības iestādes – pagastu apvienības – struktūrvienības – pagasta pārvaldes”.
8. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu numerāciju mainot “1. Vispārīgie noteikumi” uz
“I. Vispārīgie jautājumi”, “2. Bezdarbnieku iesaistes kārtība pasākumā” uz “II. Bezdarbnieku
iesaistes kārtība pasākumā”, “3. Bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumi, kritēriji un punkti”
uz “III. Bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumi, kritēriji un punkti”, “4. Bezdarbnieku izvērtēšanas kārtība, dalība APSD pasākumā un bezdarbnieku atlases komisijas darbība” uz
“IV. Bezdarbnieku izvērtēšanas kārtība, dalība APSD pasākumā un bezdarbnieku atlases
komisijas darbība”, “5. Noslēguma jautājumi” uz “V. Noslēguma jautājums”.
9. Precizēt Saistošo noteikumu punktu numerāciju mainot “1.1.” uz “1.”, “1.2.” uz “2.”,
“2.1.” uz “3.”, “2.2.” uz “4.”, “2.3.” uz “5.”, “3.1.” uz “6.”, “3.2.” uz “7.”, “3.3.” uz “8.”, “3.3.1.”
uz “8.1.”, “3.3.2.” uz “2.2.”, “3.3.3.” uz “8.3.”, “3.3.4.” uz “8.4.”, “3.3.5.” uz “8.5.”, “3.4.” uz “9.”,
“4.1.” uz “10.”, “4.1.1.” uz “10.1.”, “4.1.2.” uz “10.2.”, “4.2.” uz “11.”, “4.3.” uz “12.”, “4.4.” uz
“13.”, “4.5.” uz “14.”, “4.6.” uz “15.”, “4.7.” uz “16.”, “4.8.” uz “17.”, “4.9.” uz “18.”, “4.9.1.” uz
“18.1.”, “4.9.2.” uz “18.2.”, “4.9.3.” uz “18.3.”, “4.10.” uz “19.”, “4.11.” uz „20.”, „5.1.” uz „21.”.
10. Aizstāt Saistošo noteikumu tekstā ciparus un vārdus – “4.2. punktā” ar “11. punktā”,
“3. punktam” ar “III. nodaļai”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 69
“Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 2. februāra saistošie
noteikumi Nr. 69 “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””, turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr. 69, kuri spēkā no 2012. gada 16. marta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2010. gada 22. februārī
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.69 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 69. Bez tam Saistošo noteikumu Nr. 69 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. 69, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 69 “Par prioritāro
bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””, izdoti saskaņā Ministru kabineta ar 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un
pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 69.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 69 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1.2., 4.7. apakšpunktu 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, kas tiek iesaistītas algoietekmi uz uzņēmējdarbības vidi tajos pagaidu sabiedriskajos darbos.
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

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 2. maija saistošie
noteikumi Nr. 39 ““Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par sociālās
palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija sēdē (protokols Nr. 10, 1. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 20. jūnija sēdē (protokols Nr.14, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu
Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54
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2019. gada 25. jūlijs

“Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā” šādus
grozījumus:
1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 30., 31. un 31.1
punktu”
2. Aizstāt 45. punktā skaitli “75,00” un vārdus “septiņdesmit pieci” ar skaitli “150,00” un
vārdiem “viens simts piecdesmit” .
3. Aizstāt 46.punktā skaitli “150,00” un vārdus “viens simts piecdesmit” ar skaitli “300,00”
un vārdiem “trīs simti” .
4. Aizstāt 67. punktā vārdus “pagasta pārvaldē” ar vārdiem “iestādes – pagastu apvienības – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei un pabalsta apmēru Rēzeknes novadā nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija
saistošie noteikumi Nr. 54 “Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2015. gada 7. augustā Nr. 4 (33)).
Saistošie noteikumi nosaka, ka vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir
tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un, ka vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes
novada administratīvajā teritorijā.
Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr. 54, Rēzeknes novada pašvaldība ir konstatējusi nepieciešamību palielināt pašvaldības palīdzības apmēru jaundzimušā
aprūpei, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu jaunajām ģimenēm bērniņa piedzimšanas sakarā, sekmētu jaunu ģimeņu piesaisti Rēzeknes novadam.
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. 54 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 54. Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 54, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnja saistošajos noteikumos Nr.54 “Par sociālās
palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””, izdoti saskaņā ar “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 54.
Saistošo noteikumu projekts groza spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 54 45. un 46. punktu redakcijas un precizē 67. punkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu – palielināsies izmaksāto pabalstu jaundzimušā aprūpei apmērs par apmēram 6000 euro.
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 Sociālajā dienestā.
Saistošo noteikumu projekts nemaina 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 2. maija saistošie noteikumi
Nr. 40 “Grozījumi Rēzeknes novada
pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 33 “Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 2. maija sēdē
(protokols Nr. 10, 2. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu,

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”
šādus grozījumus:
1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
2. Svītrot 3.1. apakšpunktu.
3. Svītrot 3.2. apakšpunktu.
4. Svītrot 3.3. apakšpunktu.
5. Svītrot 3.4. apakšpunktu.

6. Svītrot 3.5. apakšpunktu.
7. Aizstāt 5. punktā vārdus “pagasta pārvaldē” ar vārdiem
„iestādes – pagastu apvienības – struktūrvienībā – pagasta
pārvaldē”.
8. Svītrot 12.punktu.
9. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Ģimenei (personai) drīkst piederēt naudas līdzekļu
uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem
maksājumiem (tai skaitā, atgūtais parāds, citas personas
sniegtais materiālais atbalsts), kas pārskata perioda beigās
nepārsniedz 128,06 euro.”
10. Svītrot 17.punktu.
11. Svītrot 17.1 punktu.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kārtību, kādā tiek noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Rēzeknes novadā nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija
saistošie noteikumi Nr. 33 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 33, kuri spēkā no
2014. gada 6. septembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2014. gada 26. septembrī Nr. 4 (26)).
Saistošie noteikumi nosaka, ka ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 170,00 euro.
Līdz ar 2018. gadā veikto vecuma pensiju indeksāciju, lielai daļai pensionāru pieaudzis pensijas apmērs, tādējādi pārsniedzot ienākumu slieksni, lai varētu pretendētu uz
maznodrošinātas personas statusu. Tas liedz pretendēt uz vairākiem sociālajiem pabalstiem, piemēram, dzīvokļa pabalstu, ārstniecības pakalpojumu apmaksu, saņemt arī
Eiropas Atbalsta fonda atbalstu. 2018. gada decembrī Ministru Kabinets ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas paplašina ES pārtikas un materiālās
palīdzības atbalsta saņēmēju loku. Grozījumi MK noteikumos nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī
higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt, ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu
no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem. Vērtējot statistikas rādītājus, salīdzinot ar 2017.gadu, maznodrošināto
personu un ģimeņu loks novadā turpina palielināties. Tā 2018. gadā novadā ir 207 ģimenes, kas atzītas par maznodrošinātām un izmanto šī statusa iespējas. Palielinot
ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa noteikšanai līdz 50% no valsti noteiktās minimālās algas, ir iespēja palīdzēt vēl lielākam šo personu lokam.
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. 33 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 33. Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.33, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 33.
Saistošie noteikumu projekts precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 33 3., 5. un 14. punktu redakcijas, kā arī svītro 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. apakšpunktus,
12., 17. un 17.¹ punktus.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu – palielināsies izmaksāto dzīvokļa pabalstu apmērs par apmēram 6000 euro.
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 Sociālajā dienestā.
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
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MĀKSLAS UN GARŠU FESTIVĀLS “MĀKSLAS PIKNIKS MĀKSLAS BAUDĪJUMS UN RADĪTPRIEKS
Rēzeknes Novada dienas izskanēja 21. jūlijā ar Mākslas pikniku Lūznavas muižā.
"Mākslas pikniks 2019. Mākslu un garšu festivāls" jau trešo gadu radīja fantastisku
sajūtu, kur savijās māksla, daba, kulinārijas bauda, mūzika, deja, kino, cirks un vēl, un
vēl! Kopā radīšanā un būšanā šogad vienojās vairāk nekā 4500 viesu (Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra dati).
“Mākslas piknika” saturu īstenoja 100 radošie mākslinieki, mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Brazīlijas, ASV, Vācijas, Francijas, jaunuzņēmumi un sadarbības
partneri, bet piknika gaišo noskaņu papildināja rokdarbnieces ar tamborētajiem,
adītajiem karodziņiem – Albīna, Jekaterina, Ingrīda, Inga S., Svetlana, Marija, Staņislava, Anna, Ineta, Ilona, Karīna, Milāna, Ilona, Laura, Inga L. un Zigrīda.
Liels paldies Maltas pagastu apvienības Lūznavas, Ozolaines, Feimaņu, Maltas,
Pušas, Silmalas pagastu piesaistītajiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem – Lailai,

Ligitai, Diānai S., Karīnai, Diānai Z., Adrianai, Ksenijai, Agatei, Alesjai, Amandai,
Sintijai Elizabetei, Jūlijai, Laurai, Aigaram, Sanitai, Dagnei, Ievai, Marikai, Jānim,
Stanislavam, Jekaterinai, Marijai, Annai Elīzai, Ingai, Katrīnai, Betijai Elīzai, Renātei,
Esterei, Kristiānai, Elīzai, kuri kopā ar Intu Buli un Lūznavas muižas mūzām veiksmīgi
līdzdarbojās notikuma norisē.
Liels paldies par finansiālo atbalstu notikuma veiksmīgā īstenošanā Rēzeknes novada pašvaldībai, British Council Latvia, Valsts kultūrkapitāla fondam, VKKF Latgales
kultūras programmai.
Inga Žirgule, Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja
Foto: Dagnija Bernāne

Adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601 Reģ. nr. 90009112679 T. 64622238, fakss: 64625935,
e-pasts: info@rdc.lv
 Atbildīgās par izdevumu: Diāna Selecka, Anna Rancāne,
tel. 64607198


Datormaketētāja

Tatjana Kārkliniece,

tel. 64607205

Iespiests SIA „Latgales druka”

