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RĒZEKNES NOVADĀ GODINA UZŅĒMĒJUS

19. martā, Jāzepa dienā, jau septīto gadu notika Rēzeknes novada Uzņēmēju diena un svinīga balvu pasniegšanas ceremonija. Pasākumā, kas šogad norisinājās
Stružānu pagasta kultūras namā, tika godināti konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2018” pieteiktie pretendenti.
Konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” uzvarētāji: Gada uzņēmums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daileko” (Feimaņu pagasts), Gada lauksaimniecības
uzņēmums: zemnieku saimniecība “Elkšņi”(Stoļerovas pagasts, Raimonds un Inga Lukšas), Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs: zemnieku saimniecība “NIOS”
viesu māja “Osmany”(Mākoņkalna pagasts, Ņina un Valērijs Safronovi), Gada uzņēmums – novada VIP (vietējās identitātes produkts): zemnieku saimniecība
“Rekļasola” (Nagļu pagasts, Rozālija Mežatuča), Gada amatnieks/mājražotājs: Inga Zeile (Maltas pagasts), Gada inovācijas ieviesējs: SIA “Sprūževa M” (Griškānu
pagasts, Pāvels Melnis), Gada mecenāts: RSEZ SIA “NewFuels”, Gada ģimenes uzņēmums: piemājas saimniecība “Dīķīši” (Ozolmuižas pagasts, Viktorija un
Francis Kipuri), Gada darba devējs: RSEZ SIA “Verems”.
Uzrunājot klātesošos, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
sacīja, ka tradīcija sveikt novada uzņēmējus tieši 19. martā, Jāzepu dienā, kas tautas
tradīcijās tiek atzīmēta arī kā saimnieku diena, iedibināta, lai pateiktos novada uzņēmējiem par darbu un uzņēmību: “Ir aizritējis gads kopš iepriekšējā pasākuma, kad godinājām uzņēmējus. Gads ir bijis saspringts un pasākumiem pilns. Nosvinēta valsts simtgade, nosvinēti Dziesmu svētki, esam tikuši pie valdības. Uzņēmējiem nav izvēles –
strādāt vai nestrādāt, uzņēmējs var izvēlēties – strādāt labi, vai strādāt vēl labāk. Mēs
esam pateicīgi, ka jūs mums esat, un esat ļoti dažādi – pašnodarbinātie, individuālie
komersanti, zemnieki, mājražotāji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, lauksaimnieki, lopkopji. Ir pārstāvētas dažādas sfēras, ar dažādiem apgrozījumiem, ar dažādu darbinieku
skaitu savos uzņēmumos. Neviens nav ņēmies rēķināt, kāds ir vidējais statistiskais
uzņēmējs Rēzeknes novadā. Varētu rēķināt, cik ir gadu, kurā novada pagastā dzīvo,
bet tas laikam nav tik svarīgi. Svarīgi ir nosaukt īpašības, kas ir katram novada uzņēmējam. Mūsu novada uzņēmējiem piemīt tādas īpašības kā gudrība, drosme, uz mērķi
tendēta darbība un sociālā atbildība ne tikai par savu uzņēmumu, bet arī par saviem
darbiniekiem. Novada iedzīvotāju vārdā saku jums paldies, ka jūs spējat no gada uz
gadu uzrādīt šos ražošanas rezultātus un būt krietni savas valsts pilsoņi. Novēlu – lai
kādi vēji pūš, lai tie būtu labvēlīgi jūsu uzņēmējdarbībai, novēlu uzņēmējdarbībai sparu,
jums pašiem labklājību. Lai visiem kopā mums izdodas!”
Balvas nominācijā “Gada lauksaimniecības uzņēmums” pasniedza Rēzeknes novada domes deputāts, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas vadītājs Staņislavs Šķesters, kas bija arī vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs. Gada ģimenes uzņēmumus sveica Rēzeknes novada domes deputāte Ērika Teirumnieka, uzsverot, ka tas ir liels prieks, ja plecu pie pleca vienā uzņēmumā var strādāt vairākas paaudzes. Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājuma lauku ekonomikas attīstībai LEARN
izpilddirektore Daina Butlere sveica Gada amatniekus/mājražotājus – cilvēkus, kuri rada ne tikai praktiskas, bet arī kultūrvēsturiskas vērtības. Gada mecenāta balvu pasniedza pagasta saimniece – Dricānu un Stružānu pagasta pārvaldes vadītāja Diāna
Saksone. Novada vietējās identitātes produkta (VIP) ražotāju, zemnieku saimniecību
“Rekļasola” godināja Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta
pastāvīgās komitejas vadītājs Guntis Rasims, uzsverot, ka identitāte Rēzeknes novadā

allaž ir turēta godā. Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne pasniedza balvu par gada inovācijām vienam no novada flagmaņiem – SIA “Sprūževa M”.
Pasniedzot balvu tūrisma nozares pārstāvim, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema sacīja, ka Rēzeknes novads var
lepoties ar tūrisma nozari: “Pēdējo 20 gadu laikā Rēzeknes novads darījis ļoti daudz,
lai tūrisms attīstās, lai cilvēki zinātu, kas mēs esam, kur mēs esam, ko mēs piedāvājam, lai cilvēki gribētu pie mums atbraukt un arī palikt. Mēģinot sasniegt plašāku auditoriju, mēs esam reklamējuši mūsu novadu starptautiskās izstādēs, uzņēmuši blogerus
un tūrisma operatorus. Esam iepraktizējušies starptautiska un reģionāla līmeņa pasākumu organizēšanā un esam secinājuši, ka cilvēki pieskaņo savus atpūtas braucienus
mūsu pasākumiem. Ieguvēji ir ne tikai tūrisma uzņēmēji, bet arī tirdzniecības uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji. Esam piestrādājuši pie spēcīgu “magnētu” izveides – pēc
Ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” darbības sākuma, apmeklētāju skaits ir pieaudzis 10 reizes! Bet, pateicoties Lūznavas muižai, apmeklētāju skaits ir divkāršojies!
Protams, tās ir iespējas vietējiem uzņēmējiem attīstīt savu biznesu. Rēzeknes novads
pērn uzņēma 163 tūkstošus tūristu, un 58 tūkstoši viesu izvēlējušies palikt mūsu novadā vairāk nekā vienu diennakti. Šis skaitlis ir lielākais starp Latgales pašvaldībām,
mēs esam apsteiguši Daugavpili (30 tūkstoši) un Rēzekni (20 tūkstoši). Prieks, ka mūsu
tūrisma uzņēmēji spēj savu darbību organizēt ne tikai vasaras sezonā, bet visu gadu!”
Katrs nominētais uzņēmums ir īpašs. RSEZ SIA “Verems” pagājušajā gadā ir nodarbinājis vislielāko skaitu darbinieku, radījis visvairāk jaunu darba vietu un veicis vislielākās
sociālās iemaksas valsts budžetā. Sveicot Gada labāko darba devēju, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška to raksturoja tā: “Tas ir uzņēmums, kas dod,
dod un vēlreiz dod, kas dod darbu arī mūsu novada cilvēkiem. Dots devējam atdodas!”
Rēzeknes novada gada uzņēmumiem tiek pasniegta balva – dizaina objekts – kurā
atainots gaišais un reizē arī sarežģītais ceļš uz panākumiem. “Katram uzņēmējam jāskatās uz šo simboliski attēloto zelta ceļu – uz priekšu un uz augšu,” – teica Monvīds
Švarcs. Svētkus kuplināja Rēzeknes novada jauniešu vokālā studija “Skonai”, Dricānu
vidusskolas deju kolektīvs “Naramūņi” un grupa “Baritoni”.
Diāna Selecka, foto: Aleksandrs Lebeds
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KONKURSA “RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS”
2018.GADA UZVARĒTĀJI
GADA UZŅĒMUMS

SIA “Daileko” valdes loceklis Valdis Ieviņš

SIA “DAILEKO” Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Liskas purvā nodarbojas ar
zemo krūmmelleņu un kultivēto dzērveņu audzēšanu. Kopējā ogulāju platība ir 52 ha,
šogad plānots iestādīt vēl 11 ha ogulāju. Dzērvenes intensīvi ražo tikai 10 gadus, krūmmellenes līdz pat 40 gadiem, pirmos gadus ogu daudzums palielinās, taču visu laiku
jādomā par stādījumu atjaunošanu.
Ogas tiek realizētas lielveikalu tīklos caur kooperatīvo sabiedrību “Baltijas ogu kompānija”, kurā apvienojušies seši melleņu un dzērveņu audzētāji no visas Latvijas. Lielākās ogas, ko lasa ar rokām, tiek realizētas par dārgāku cenu, mazākās, mehāniski
lasītās ogas maksā lētāk. Liela daļa augstākās kvalitātes ogu tiek realizētas Zviedrijā,
arī pēc pārējām ir pieprasījums gan tepat Latvijā, gan Eiropā un Ķīnā.
Melleņu un dzērveņu stādi tiek iegādāti ASV un Kanādā, augsnes kvalitāti pārbauda
ar speciālām analīzēm, jo, kā izrādās, ogu garša ir atkarīga no augsnes īpašībām. Lai
iedzīvotos jaunie stādi, tos jāstāda mitrā laikā – maijā un augustā. Aktīvākā sezona,
kad tiek lasītas ogas, turpinās no augusta līdz oktobrim, bet nosacīti tukšajā ziemas
sezonā uzņēmums nodarbojas ar augstas kvalitātes kamīnmalkas sagatavošanu, vasarā ir iecere gatavot bērzu slotiņas pirts cienītājiem. Tāpat uzņēmums domā par atdzesēšanas iekārtu iegādi, jo ogu, īpaši melleņu, kvalitātei, ātra atdzesēšana ir svarīga.
Uzņēmuma valdes loceklis Valdis Ieviņš, kas ikdienā ceļu uz Liskas purvu mēro no Salaspils, atzīst, ka ir liels gandarījums strādāt tieši šajā nozarē.

mājās, savukārt par nopelnīto naudu nopircis nevis automašīnu, bet gan kombainu.
Zemnieku saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un graudkopību, apstrādājot ap
700 ha zemes. Lauksaimniecības zeme tiek nomāta dažādās vietās, kas sadrumstalo
saimniecību un apgrūtina tās attīstību. Tomēr jaunais zemnieks nemitīgi meklē iespējas darba uzlabošanai un saimniecības paplašināšanai, attīrot līdz šim ar krūmiem aizaugušās zemes platības. 2012. gadā Lauris Jaudzems realizējis projektu “Jauna uzņēmuma radīšana Rēzeknes novadā” un iegādājies mūsdienīgu zemes apstrādes tehniku. Kopumā īstenoti seši investīciju projekti. Paralēli darbam zemnieku saimniecībā,
Lauris strādā par ugunsdzēsēju, kopā ar sievu Lauru audzina divus bērnus un kopš
pagājušā pavasara būvē jaunu māju, lai ģimenei būtu droša un stabila ligzda.
SIA “Likkelet” Kaunatas pagastā dibināts 2008. gadā, bet intensīvāku darbību lauksaimniecībā uzsācis pēdējo triju gadu laikā. Nodarbojas ar graudkopību, kā arī ar aizaugušo lauksaimniecības zemju attīrīšanu. Audzē miežus, rudzus, griķus, auzas, pupas, arī sarkano āboliņu. Saražoto produkciju pārdod gan
vietējā Latvijas tirgū, kā arī eksportē
uz Dāniju, jo uzņēmuma valdes locekļi nāk no Dānijas. Īpašumu kopplatība ir 1250 ha, no kuriem trešdaļa ir lauksaimniecības zeme, trešdaļa meži, bet pārējais ir aizaugusī
zeme, kas tiek attīrīta un sakopta.
Saimniecībā nodarbināti 7 cilvēki –
saimniecības vadītājs, divi vadītāja SIA “Likkelet” saimniecības vadītāja vietnieks
vietnieki, trīs traktoristi un viens strādJuris Brolišs
nieks. Saņemts ES atbalsts jaunu
mežaudžu ierīkošanai mazproduktīvās un grūti apstrādājamās lauksaimniecības zemēs, tur tiks stādīti bērzi un egles. Ne mazumu rūpju sagādā zemes apstrāde Rāznas
apkaimei raksturīgajos paugurainajos tīrumos. Kopš 2018. gada uzņēmumam piešķirts
Vides kvalitātes sertifikāts, kas liecina par videi draudzīgu saimniekošanu.

GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

GADA LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

Ņina un Valērijs Safronovi

Inga un Raimonds Lukšas

Z/s “Elkšņi” Stoļerovas pagastā ir izveidojusies uz 90. gados mantotās zemes. Arī
Raimonda vectēva saimniecību sauca “Elkšņi”. Alkšņu te tiešām ir daudz, arī zeme ir
mālaina un ne tik auglīga, taču saimniecība ir labi iekopta, mūsdienīga un, salīdzinājumā ar pirmās brīvvalsts laiku, krietni paplašinājusies. Kopējā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 260 ha, no tiem 200 ha apsēti ar graudaugiem, 40 ha stiebrzāles,
20 ha āboliņš. Sākumā izmēģinājuši dažādas nozares, tostarp lopkopību, taču vēlāk
pārliecinājušies par specializācijas priekšrocībām. Šobrīd z/s “Elkšņi” specializējas
graudaugu un zālāju sēklu audzēšanā, kā arī tiek sagatavota sertificēta sēkla. Investīcijas tiek piesaistītas, īstenojot ES projektus – gan būvniecībā, gan lauksaimniecības
tehnikas iegādē. Visu ražošanas ciklu nodrošina paši, sezonas darbos piesaistot vietējos strādniekus. Uz modernā kombaina gan sēžas tikai pats saimnieks, vai arī viņa
brālis. Padomus saimniekošanā neliedz kuplās dzimtas jaunā paaudze, no kuriem
vairāki ir izvēlējušies studēt lauksaimniecību. 2018. gadā saimniecība saņēmusi A/S
“Kredītinformācijas birojs” sertifikātu ar apliecinājumu, ka z/s “Elkšņi” ir augsts kredītspējas novērtējums. Jāpiebilst, ka stingrajiem sertificēšanas standartiem atbilst tikai
5% no Latvijas uzņēmumiem.

Pateicības rakstu saņēmēji kategorijā
Gada lauksaimniecības uzņēmums
Z/s “Jaunliepu mājas” Rikavas pagastā īpašnieks Lauris Jaudzems ir gados jauns,
taču jau pieredzējis zemnieks. Pēc skolas beigšanas kādu laiku pastrādājis lauksaimniecības uzņēmumos ārzemēs, tomēr nolēmis atgriezties un saimniekot savās
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Z/s “NIOS” viesu māja “Osmany” Mākoņkalna pagastā atrodas pavisam tuvu
Rāznas ezeram. Tūrisma uzņēmums izveidots pirms vairāk nekā 18 gadiem, te pieejamas mājīgas naktsmītnes, pirts, piknika vieta, lapene, sporta un bērnu laukums, pludmale, viesiem ir iespēja makšķerēt un vizināties ar laivu. Saimniece Ņina Safronova
savus ciemiņus nereti jau pazīst – kas ir pabijis “Osmany”, atgriežas vēl un vēl, lielākā
daļa viesu ir no ārvalstīm. Informācija par viesu māju pieejama starptautiskajā portālā
booking.com, taču vislabākā reklāma ir atsauksmes. Istabiņas tiek rezervētas visu
gadu, ne tikai aktīvajā tūrisma sezonā. Tūrisma bizness nav viegls, pieredze ar ciemiņiem ir dažāda, tomēr saimniece visu uztver pozitīvi – ar smaidu un optimismu. Impulsu attīstībai deva arī jauno kultūras objektu – Austrumlatvijas koncertzāles “Gors” un
Lūznavas muižas atklāšana, jo kultūras pasākumu apmeklētāji meklē naktsmājas
tuvākajā apkārtnē. Viesus saimniece cienā ar pašdarinātu sieru – tagad saimniecībā
ir arī govs, kas sagādā milzīgu prieku pilsētas bērniem.
Ņina Safronova ir Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” biedre. Nākamais solis attīstībā būs “Zaļā sertifikāta” iegūšana, kas ir vides kvalitātes zīme lauku
tūrisma saimniecībās.

GADA UZŅĒMUMS NOVADA VIP
(vietējās identitātes produkts)
Z/s “Rekļasola” Nagļu pagastā audzē ārstniecības augus un gatavo zāļu tējas.
Saimniecība atrodas tālu no lielajiem ceļiem un ražošanas objektiem, līdz ar to ievāktie
augi ir ekoloģiski tīri, sasmēlušies Latgales dabas enerģiju un ārstniecisko spēku.
Saimniece Rozālija Mežatuča pazīst katru zālīti, zina, kādas organisma sistēmas tā
labvēlīgi ietekmē. Ārstniecības augu un augļu koku un krūmu daudzveidība te ir apbrīnojama, daļa augu tiek stādīti vai sēti, daļa tiek ievākti mežos un dabīgajās pļavās.
Saimniecības top-kultūra ir ugunspuķe, no kuras lapiņām fermentēšanas ceļā tiek gatavota ļoti iecienītā ugunspuķes tēja. Fermentēšana notiek malkas krāsnī, uz īpašām

www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
cepešpannām. Ugunspuķi Rozālija audzē no stādiņiem, tā vislabāk aug izdedzinātās
vietās, tāpēc jau arī to sauc – ugunspuķe! Tējas uz vietas tiek smalcinātas un fasētas
iesaiņojumos ar saimniecības zīmolu.
Kā stāsta Rozālija, pirms septiņiem gadiem viņa ir gatavojusi ap 40 veidu tējas, bet
tagad orientējas uz mazāku skaitu – ugunspuķe, dažādu veidu piparmētras, citronzāle,
lucerna, kas lieliski atjauno asins sastāvu, austrumu galega, ko izmanto diabēta
ārstēšanai, nātre, dadžu saknes, gārsa… Darbs ir visu gadu, no pavasara, līdz pat
ziemai, tiek rīkoti semināri par zāļu tēju pagatavošanu, brauc ekskursanti. Rozālija
Mežatuča ir uzaudzinājusi trīs meitas un piecas mazmeitas. Lai palīdzētu mazbērnu
audzināšanā, Rozālijai nereti nākas dzīvot starp divām valstīm. Tomēr, pateicoties
tam, Londonas lietuviešu veikalu pircēji pazīst “Rekļasolas” tējas, kas nes Latvijas
pļavu un mežu smaržu un zemes spēku.

GADA AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS

Inga un Dainis Zeiles

Inga Zeile ar dzīvesbiedru Daini no Maltas pagasta saimniecisko darbību sākuši
samērā nesen, bet jau guvuši atzinību. Viņu ceptās piparkūkas, skābētie kāposti un
tomātu stādi ir labi zināmi un iecienīti, visos gadatirgos precei ir savs pircējs un labs
noiets. Dainis nāk no Daugavpils, Inga – no Balvu puses, abi satikās Maltā.
Saimniekošanu sākuši ar zemenēm. Tikpat labi veicas ar kāpostu audzēšanu. Katru
gadu saimniecībā iestāda 10 000 stādu. Inga un Dainis ļoti ātri pieņem lēmumus, tāpēc
gadā, kad kāpostu raža bija lieliska, tika nolemts tos pārstrādāt pašu spēkiem, ieskābējot vairākas muciņas, un noiets bija labs.
Nu jau pagājuši septiņi gadi, un darbs dzen darbu. Nedaudz mierīgāks ir gada sākums, pēc Ziemassvētku drudža, tad jau tiek meklētas un iepirktas sēklas, gatavota zeme stādiem, pavasara sēja, tad trakais vasaras skrējiens ar ravēšanu un izaudzētā
pārstrādi. Viss ir roku darbs. Pieprasījums pēc produkcijas pakāpeniski pieaug, tāpat
arī apstrādājamās platības.
Inga un Dainis aktīvi piedalās projektu konkursos. Projektā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” iegādāta piekabe, mazais traktors, elektriskā ēvele kāpostu ēvelēšanai, arī aukstuma kamera ogu sasaldēšanai un
uzglabāšanai. Nopirkta trešā siltumnīca.
Uz jautājumu, kāda ir viņu panākumu atslēga, saimnieki atbild, ka visu dara ar mīlestību. Daudz domā par saimniecības vizuālo tēlu, piemēram, pašūti skaisti priekšauti
ar uzrakstu “Ingas piparkūkas”, katram produktam tiek veidots reklāmas baneris.

Pateicības rakstu saņēmēji kategorijā
Gada amatnieks/mājražotājs
Z/s “Dzeneiši” atrodas Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Kristinkos. Kopš 2007.
gada šeit ar tēju audzēšanu un žāvēšanu nodarbojas saimniece Gunta Grina, viņai
palīdz dzīvesbiedrs un četri bērni. Saimniece stāsta, ka agrāk ģimene dzīvoja Rīgā un
katras brīvdienas brauca uz Latgali, lai koptu un uzturētu savu lauku īpašumu. Tas
kļuvis par sarežģītu, tāpēc nolēmuši pārcelties šeit uz pastāvīgu dzīvi.
Lai nopelnītu ar tējām, ir ļoti daudz jāstrādā. Nav viegli ienākt lielās tirdzniecības
ķēdes veikalos, tāpēc tējas un citi produkti tiek piedāvāti Rēzeknes un citu novadu tirgos, kā arī tūristiem, kas ierodas “Dzeneišos” un priecājas par sakopto vidi. Iesaiņojumu dizainā tiek izmantoti Lielvārdes jostas elementi, bet saimniecības logo ir dzenis
ar enkuru, jo saimniecības dibinātājs, Guntas tēvs Zigfrīds Bratuškins ir bijis jūrnieks.
Savā saimniecībā Gunta audzē 70 augus, pārējo ievāc pļavās. Visas sastāvdaļas
saliek un izdomā pati: “Ir jādzer tās tējas, kuras patīk, gan garša, gan smarža, nevis
tās, ko kāds iesaka.” Tēju žāvēšana notiek speciālā tējas namiņā, kur var ievērot tējai
tik svarīgo temperatūras režīmu.
Tepat tējas namiņā saimniece piedāvā apmeklētājiem arī citas pašdarinātas lietas.
Tie ir izstrādājumi pirtij – lina spilveni ar augu pildījumiem, pirts sēdeklīši, pašdarināti
vilnas izstrādājumi – cepures čības, rotaļlietas.
Aizvadītajā gadā z/s “Dzeneiši” saņēma Latvijas ārstu biedrības un Zemkopības
ministrijas atbalstītā konkursa “Valetudo Patriae” (“Veselība dzimtenei”) apbalvojumu
par veselīgu produktu ražošanu.
Anita Safonova no Maltas veido izstrādājumus dažādās tehnikās, no kurām iecienītākās ir adīšana un tamborēšana. Ar adīšanu aizraujas kopš bērnības, vecāmāte audzēja aitas, tāpēc mājās vienmēr bijusi dzija.
Izstrādājumus tirdzniecībai sākusi piedāvāt pirms vairākiem gadiem, noformējusi visas
nepieciešamās atļaujas Valsts ieņēmumu dienestā, lai nav jāuztraucas par nenomaksātiem nodokļiem, braukājot pa tirgiem.
Ar rokdarbiem Anita nodarbojas no pamatdarba brīvajā laikā, viņa ir Maltas pagasta
sociālā darbiniece.
Anitai ir liels gandarījums par savu darbu: “Man prieks, ka manis veidotie izstrādājumi rada cilvēkiem prieku. Arvien izdomāju ko jaunu, šobrīd populāras ir attīstošās rotaļlietas zīdaiņiem, tajās lieku pašlasītus kastaņus. Vislabāk patīk adīt bērnu zābaci-
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ņus, tos var izgatavot ļoti ātri. Viens
no komplektiem ir ļoti iecienīts kā
dāvana – zābaciņi un attīstoša rotaļlieta. Tos vecvecāki bieži ved dāvanā saviem mazbērniem ārzemēs.”
Rokdarbnieces pūrā ir arī lielāki
darbi, lielākais, ko Anita ir adījusi, ir
gultas pārsegs, kura izmērs bija 2,5
x 2,5 metrus liels. Svarīgs nosacījums ir izejmateriāls un darbarīki –
kvalitatīva vilnas dzija, ērtas adāmās un tamborējamās adatas.
Lai prece būtu iespējami noderīgāka, Anita pievērš uzmanību dažādiem knifiem, piemēram, zābaciņus un zeķes pašiem mazākajiem
apstrādā ar speciālu pretslīdes materiālu, kas ir svarīgi, mazuļiem māAnita Safonova
coties staigāt.
Pērn tapuši vairāki Latvijas Republikas 100gadei veltīti komplekti valsts karoga
krāsās, kurus varēja apskatīt izstādē pagasta bibliotēkā.
Mājražotāja Ināra Sarnoviča dzīvo Rēzeknes novada Gaigalavā.
Viņa prot izgatavot unikālas dizaina
lietas – gan auž, gan pērļo, gan izgatavo ādas izstrādājumus un, protams, ada un tamborē. Ināras darinājumu pūrā – arī tautas tērpu jostas un tautiskās celaines jauniešu
deju kolektīviem “Krēslīte” un “Jumalēni”.
Ināra stāsta, ka skaistais viņu saistījis jau kopš bērnības. Rokdarbus
ierādījušas māte un vecmāmiņa, aust
iemācījās jau septiņu gadu vecumā.
Prasmīgs amatnieks bija arī tēvs.
“Gribēju mācīties Mākslas skolā,
taču neizturēju konkursu un aizgāju
mācīties citur. Taču, kā saka, no saInāra Sarnoviča
va likteņa neizbēgsi – tagad strādāju
to, kas vienmēr paticis un interesējis.
Kad ieraugu ko jaunu, noteikti izmēģinu, tagad informācijas ir ļoti daudz, varu
iemācīties ko jaunu no interneta resursiem, gan ieraugot ko interesantu tirgū vai vienkārši uz ielas. Tagad cilvēkiem ļoti daudz iespēju iegādāties dažādas mantas, tāpēc
mēģinu izdomāt ko jaunu un interesantu. Lielākais noiets produkcijai ir mājražotāju
gadatirgos.”
Lai arī rokdarbi paņem daudz spēka un laika, Ināra augu sezonā spēj pievērsties arī
stādu audzēšanai – tiek audzēti gurķu, tomātu stādi, dažādi kociņi un krūmi. Netiek
aizmirsts par mājiniekiem, jo viņas ceptās kotletes ir slavenas visā apkaimē. Saimniece
saka, ka ir vairāki noslēpumi, lai kotletes izdotos lieliskas: “Pirmkārt, vajadzīga malkas
plīts, jo ēdiens uz dzīvas uguns ir pavisam citāds, nekā uz gāzes gatavotais. Otrkārt,
kotlešu masa ir ilgi jāmīca, un tad rezultāts būs lielisks!”

GADA INOVĀCIJAS IEVIESĒJS

SIA “Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Pāvels Melnis
un liellopu fermu vadītāja Ludmila Gorina

SIA “Sprūževa M” (Griškānu pagasts) specializējas piena lopkopībā. Ganāmpulkā
ir 1600 liellopi, tai skaitā 960 slaucamas govis. Lai nodrošinātu lopbarību, uzņēmums
nodarbojas ar augkopību, apsaimniekojot 1860 ha lauksaimniecības zemes.
Saimniecības prioritāte ir liellopu fermu modernizācija, lauksaimniecības tehnikas
parka atjaunošana un jauno tehnoloģiju ieviešana. Kopumā uzņēmumam ir trīs fermas,
2017. gadā nodota ekspluatācijā Latgalē modernākā liellopu kūts “Greiškāni”. Tā aprīkota ar mūsdienīgām, energoresursus taupošām ražošanas iekārtām, kas atbilst
dzīvnieku labturības un vides prasībām. Uzņēmumā strādā 60 darbinieki, jaunajā fermā darbu atraduši seši jauni darbinieki, visiem radīti labi darba un sadzīves apstākļi.
Saimniecība lepojas ar darbinieku dinastijām, šeit strādā bijušā kolhoza darbinieku
bērni un mazbērni.
Pateicoties čaklajiem robotiem, fermas darbiniekiem nav jāstrādā smags fizisks
darbs. Teliņu barošanas process ir automatizēts, bet četri slaukšanas roboti atpazīst
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un izslauc katru govi tai piemērotā režīmā. Izslauktais piens nekavējoties tiek analizēts,
ja rodas šaubas par tā kvalitāti vai gotiņas veselību, produkcija tiek iznīcināta. Robots
izvērtē govs produktivitāti un nepieciešamības gadījumā piebaro ar spēkbarību, tāpēc
izslaukums ir ļoti augsts, vidēji 33 litri dienā no vienas govs, no īpaši ražīgām govīm
izslaukums ir pat 67 litri piena dienā.
Visa informācija par gotiņu veselību, piena kvalitāti, ganāmpulka atražošanu nonāk
fermas “sirdī” – speciālā laboratorijā. Automātiski tiek kontrolēta gaisa kvalitāte, un roboti rūpējas par barības izdalīšanu un kūtsmēslu savākšanu.
SIA “Sprūževa M” valdes priekšsēdētājs Pāvels Melnis ar lauksaimniecību nodarbojas sen, uzkrātas zināšanas un pieredze, taču vēlas būt starp labākajiem, tāpēc
kopā ar dēlu Kasparu turpina mācīties pie vadošajiem lauksaimniekiem ne tikai Latvijā,
bet arī visā pasaulē, nesen apmeklējuši līdzīga profila fermas ASV. Pāvels uzskata, ka
šāda veida inovatīviem uzņēmumiem pieder nākotne, un lepojas ar to, ka ir viena no
modernākajiem uzņēmumiem Latvijā īpašnieks.

GADA MECENĀTS

darbojas piknika vieta “Zemeņu lauks”, kas sniedz pagaidām vēl visai retus, taču ļoti
pieprasītus pakalpojumus – aktīvo atpūtu vismazākajiem novada iedzīvotājiem un
viesiem. Īpašniece Rita Skurjate pati audzina trīs bērnus, tāpēc labi pārzina mazo intereses un vajadzības. Vairākus hektārus liela platība visa atvēlēta bērniem – te ir
rotaļu laukumi, iekārtas atrakcijām un fiziskām nodarbēm, plašums, kur izskrieties un
spēlēties, savukārt atpūsties un ieturēt līdzpaņemto maltīti var piknika namiņā. Tā
stiklotās sienas ļauj vecākiem sekot līdzi bērnu nodarbēm ārā. Bērnus priecē krāšņās
puķes un dažādu dzīvnieku figūriņas. Turpat blakus atrodas arī mini zoodārzs “Rozīte”.
“Te ir jauka vieta ģimenēm ar bērniem,” – atzīst Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs
Einārs Aleksandrs Bindemanis.
Saimniece Rita dzīvo Rīgā, bet uz vietas uzņemt ciemiņus viņai palīdz mamma
Jekaterina. Ir iecere nākotnē izveidot arī labiekārtotu kempingu, kur varētu uzcelt teltis
un pārnakšņot. Piknika vietai ir ērti piebraucams ceļš un stāvlaukums.

GADA\GIMENES UZŅĒMUMS

(No kreisās) Francis un Viktorija Kipuri, Inese un Valdis Koroševski
“NewFuels” RSEZ SIA biroja administratore Ērika Sedola
un galvenais mehāniķis Jānis Domulis

“NewFuels” RSEZ SIA ražo ekoloģiski tīru un ekonomiski izdevīgu enerģijas avotu – kokskaidu granulas, izmantojot Latvijā audzētu koksni – mežrūpniecības atkritumus, ko uzņēmumam piegādā arī vairāk nekā 40 Rēzeknes novada zemnieki. Kaut arī
“NewFuels” pamata ražotne atrodas Rēzeknes pilsētā, trešdaļa no tā darbiniekiem –
23 – ir Rēzeknes novada iedzīvotāji. Uzņēmums ir iegādājies zemi Rēzeknes novadā,
kur plāno paplašināt savu ražošanu, šobrīd tur atrodas noliktavas.
2010. gadā uzbūvēts jauns korpuss un modernizētas iekārtas, kas ļāvis palielināt ražošanas apjomus un strādājošo skaitu. SIA “NewFuels” ir sociāli atbildīgs uzņēmums,
rūpējas par saviem darbiniekiem, aktīvi piedalās Rēzeknes un Rēzeknes novada
sabiedriskajā dzīvē, atbalsta labdarības pasākumus un sportu.
XXVI Vispārējo Dziesmu svētku gadā iegādāti mēģinājumu tērpi Strūžānu kultūras
nama jauniešu deju kolektīvam “Dzieti” un Dricānu – Strūžānu sieviešu korim “Taunadze”. Tāpat “NewFuels” labprāt uzņem skolēnu ekskursijas un izrāda savu uzņēmumu, iespējams, ieinteresējot jauniešus par karjeras izvēli. Jāpiebilst, ka SIA “NewFuels”
mājaslapā informācija atrodama arī latgaliešu valodā, tā izrādot cieņu novada kultūrvēsturiskajai identitātei!

GADA DARBA DEVĒJS

Piemājas saimniecība “Dīķīši” Ozolmuižas pagastā nodarbojas ar aitkopību. Saimniecība izveidota 2006. gadā, tad šeit bija piecas aitu mātes un daži liellopi. Projekta
“Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai” ietvaros tika uzstādīts elektriskais gans, iegādātas aitas un zeme. Šobrīd “Dīķīšos” ir 180 vaislas aitas, gada laikā
tiek realizēti 150 jēri. Saimniecībā tiek audzētas vairākas aitu sugas – Latvijas tumšgalves un Oksfordas, šķirnes uzlabošanai aitas tiek iegādātas lielsaimniecībā Limbažos. Savām vajadzībām tiek audzēti graudi un kartupeļi. “Dīķīši” ir bioloģiskā
saimniecība, saimnieki ieguvuši papildus izglītību bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrā. Piedaloties projektā “Ūdens apgādes
sistēmas ierīkošana vai atjaunošana dzīvnieku novietnēs”, tika izrakta jauna aka, kūtīs
ievilkts ūdens un ierīkota apsildāmā ūdens dzirdne, bet projekta “Tehnikas parka
modernizācija” ietvaros iegādāts jauns traktors un pļaujmašīna.
Saimniecības īpašnieks ir Francis Kipurs ar dzīvesbiedri Viktoriju, kuri pērn nosvinēja Zelta kāzu jubileju, bet lielākie strādātāji ir viņu meita Inese un znots Valdis Koroševski, čakli palīdz mazbērni Līvija un Jānis. Ģimene labi zināma pagastā kā strādīga, izpalīdzīga, kas nevienam neatsaka palīdzību. Inese aktīvi darbojas konsultatīvajā
padomē, ar savu padomu sniedzot atbalstu pagasta izaugsmei.
Inese Koroševska atzīst, ka priecīgākā diena saimniecībā ir tad, kad lopi palaisti
ganos: “Tādā dienā lopiņi priecīgi un prieks pašiem! Jādara tas, kas pašiem patīk, tad
arī viss labi veiksies!”

Pateicības raksts kategorijā
gada ģimenes uzņēmums

“Verems” RSEZ SIA valdes priekšsēdētāja Zinaīda Lovnika

Uzņēmums “VEREMS” RSEZ SIA ir AS “Latvijas Finieris” meitas komercsabiedrība. Uzņēmums specializējas mežizstrādē, kokapstrādē, kokmateriālu iepirkšanā un
vairumtirdzniecībā. “VEREMS” RSEZ SIA tika izveidots 1996. gadā kā finierkluču
iepirkšanas punkts Rēzeknē. Uzņēmums kopš 2007. gada nodarbojas ar lielformāta
bērza saplākšņu ražošanu, ko eksportē ne vien Eiropas Savienības valstīm, bet arī
Japānu un ASV.
2018. gadā uzņēmumā strādāja 345 darbinieki, un tas ir lielākais darba devējs
Rēzeknes novada iedzīvotājiem. Pērn izveidotas 13 jaunas darba vietas.
Uzņēmums “VEREMS” RSEZ SIA 2018. gadā veicis lielākās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Rēzeknes novadā – vienu miljonu 744 tūkstošus 750 eiro.

Pateicības raksts kategorijā
Gada jaunais uzņēmums
Kopš 2017. gada augusta Rēzeknes novada Audriņu pagastā, netālu no Rēzeknes,
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Z/s “Zelmeņi” Griškānu pagastā, turpat Rēzeknes pievārtē, darbību uzsākusi 1992. gadā. Tas ir īsts
ģimenes uzņēmums, jo tajā strādā
pats saimnieks Ilmārs Spriņģis, viņa
sieva Liene un dēls Ivars. Pamatnodarbošanās ir cūkkopība un graudkopība, audzē arī lopbarības miežus,
auzas un pupas. Zemnieki apsaimnieko 80 ha lielu zemes platību, daļa
zemes ir mantota no vecvecākiem,
daļa iegādāta, tāpēc platības ir visai
sadrumstalotas. Saimniecībā ir vairāk nekā divi desmiti sivēnmāšu,
pieprasījums pēc sivēniem ir liels, ar
mārketingu nodarbojas dēls Ivars.
Pirms dažiem gadiem saimniecībai nācās izturēt nopietnu pārbauLiene un Ilmārs Spriņģi
dījumu – cūku mēra epidēmijas dēļ
bija jālikvidē viss ganāmpulks. “Domājām ko darīt, varbūt pārprofilēt saimniecību, bet
tas nebija iespējams. Nācās sakost zobus un atsākt visu no nulles,” – saka Ilmārs.
Saimniecība rūpīgi ievēro visus Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumus. Arī
šobrīd, lai ievērotu drošības prasības, nepiederošiem ieeja cūku kūtī ir liegta.
Saimniecība ir nodrošināta ar tehniku, lielākoties piesaistot Eiropas Savienības
līdzekļus, ievieš jaunās tehnoloģijas, modernizē un attīsta saimniecību. Saimnieku
sapnis ir izveidot savu modernu kautuvi, lai paplašinātu ražošanu.
SIA “Nairas” Strūžānu aptiekā strādā māte un meita – Nadežda un Irēna Klimones.
Ģimenes uzņēmums dibināts 1996. gada 26. jūlijā. Nadežda uz Strūžāniem atnākusi
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60. gadu beigās, pēc Rīgas medicīnas skolas beigšanas, lai strādātu par farmaceita
asistenti. Toreiz aptiekā bija astoņi darbinieki, tagad ar visu jātiek galā divatā. Meita
Irēna ir pabeigusi Latvijas Medicīnas akadēmiju un arī palikusi strādāt dzimtajā pusē.
SIA “Nairas” Strūžānu aptiekā var iegādāties medikamentus, higiēnas priekšmetus,
ārstniecisko kosmētiku. Plašā apkārtnē tā ir vienīgā aptieka, ne vienmēr lauku iedzīvotājs var aizbraukt uz pilsētu pēc zālēm, tāpēc Irēnai darba ir pilnas rokas. Mamma
vairāk nodarbojas ar grāmatvedības kārtošanu, bet meita apkalpo klientus, izsniedzot viņiem zāles. Šis darbs prasa ne tikai plašas zināšanas farmakoloģijā, bet arī lielu
pacietību un iedziļināšanos pacienta psiholoģijā. Arī dzīvoklis ir turpat aptiekas mājā,
līdz ar to nereti palīdzību nākas sniegt gandrīz vai visu diennakti, jo – kā gan atstāsi
cilvēku nelaimē – saka Irēna Klimone.
SIA “Nairas” ir pievienojusies neatkarīgo aptieku apvienībai “Aptieka 1”, kurā apvienojušās vairāk nekā desmit tūkstoši neatkarīgo aptieku visā Eiropā. Tas dod stabilitāti,
kā arī iespēju piedāvāt plašāku un pieejamāku pakalpojumu klāstu. Aptieka visu laiku
attīstās, seko visam jaunajam farmakoloģijas un medicīnas nozarē.

Irēna Klimone

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošie
noteikumi Nr. 26 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 42
“Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 6, 3.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un 39. pantu,
Ministru kabineta 2006. gda 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu, 11. punktu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.42 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” (Rēzeknes Novada
Ziņas, 2010., Nr. 5 (05)) šādus grozījumus:
1. aizstāt 5. punktā vārdus “pagastu pārvaldēm” ar vārdiem “iestādēm – pagastu
apvienībām –, vai to struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm”
2. Aizstāt 8. punktā vārdus “pagastu pārvaldēm” ar vārdiem “iestādēm – pagastu
apvienībām –, vai to struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm”
3. Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu – pagasta apvienību –
un to struktūrvienību – pagastu pārvalžu – vadītāji;”

kā arī suņu apmācībai” 13. punktu

4. Aizstāt 15.3. apakšpunktā vārdus “pagastu pārvalžu” ar vārdiem “iestāžu –
pagastu apvienību –, vai to struktūrvienību – pagasta pārvalžu –”.

Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs,

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 42 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd mājdzīvnieku uzturēšanas un mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nosaka Rēzeknes novada
pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 42, kuri
spēkā no 2010. gada 18. novembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 17. novembrī Nr. 5
(05)).
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. 42 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes
2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 42.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 42, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr. 42
“Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā, izdoti saskaņā ar saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un 39. pantu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumu Nr. 491„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu un 11. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.42.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 42 5. un 8. punktu, 15.2. un 15.3.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 – vai to struktūrvienībās –
pagastu pārvaldēs.
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
privātpersonām
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU MĀKOŅKALNA PAGASTA TERITORIJĀ
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība
„Mākoņkalna pagasta pārvalde” paziņo par koku nociršanu Mākoņkalna pagasta kapsētu
teritorijās uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes:
1. Lucišku kapi, kadastra numurs 7872 008 0266, 2 bērzi – diametrs 43 cm un 47 cm.
2 . Voveru kapi, kadastra numurs 7872 007 0093, 1 bērzs – diametrs 38 cm.
3. Rukmonu kapi, kadastra numurs 7872 007 0090, 3 bērzi – diametrs 28 cm, 42 cm un 33 cm.
4. Gineviču kapi, kadastra numurs 7872 003 0107, 2 bērzi – diametrs 36 cm , 56 cm.
5. Bereznīku kapi, kadastra numurs 7872 003 0110, 1 bērzs – diametrs 45 cm.
6. Zubkovas kapi, kadastra numurs 7872 003 0108, 2 koki, t.sk. 1 bērzs – diametrs 21 cm
un 1 priede – diametrs 42 cm.
7. Zelenpoles kapi, kadastra numurs 7872 009 0114, 27 koki, t.sk.16 bērzi – diametrs
50 cm, 47 cm, 56 cm, 30 cm, 65 cm, 52,cm, 40,cm, 56 cm, 48 cm, 33 cm, 27 cm, 64 cm,
52 cm, 61 cm, 51 cm, 31 cm; 10 priedes – diametrs 50 cm, 51 cm, 58 cm, 56 cm, 59 cm,

57 cm, 50 cm, 56 cm, 70 cm, 57 cm; 1 apse – diametrs 56 cm.
8. Lipušku kapi, kadastra numurs 7872 008 0263, 1 kļava – diametrs 81 cm.
9. Škrjabu kapi, kadastra numurs 7872 008 0262, 1 bērzs – diametrs 37 cm.
Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no potenciāli bīstamiem kokiem, kas apdraud
cilvēkus, uzstādītos pieminekļus, kā arī citu kapsētu infrastruktūru Ar koku nociršanu tiks
sakārtota vide. Visi koki, kurus plānots cirst, ir atzīmēti ar oranžu krāsu.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts,
Rēzeknes novads) pie lietvedes-kasieres no 2019. gada 10. aprīļa līdz 2019. gada 25.
aprīlim, zvanot pa telefonu 64646741 vai rakstot uz e-pastu: info@makonkalns.lv
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada
15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā ”.

2019. gada 28. marts
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošie
noteikumi Nr. 24 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 6, 1.§)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2011., Nr.2 (08)) šādu
grozījumu:
aizstāt 2.1. punktā vārdus “pagastu pārvaldēs” ar vārdiem “iestādē – pagastu
apvienībā –, vai tās struktūrvienībā – pagasta pārvaldē –”.
Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 49
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 49 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”, turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr. 49, kuri spēkā no 2011. gada 21. aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 20.04.2011.,
Nr.2 (08)).
Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr. 22,
3.§), turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes, reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības
iestādes – pagastu pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu
darbības uzsākšanu ar 2019. gada 1. janvāri. Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr.49 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018.
gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 49.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.49, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai””, izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr.49.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 49 2.1. punkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

4. Informācija par plānoto projekta
Ar Saistošajiem noteikumiem noteiktā mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir komersanti, kuri paši ražo vīnu, raudzētos
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem
pašvaldības teritorijā
(neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus).
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. marta saistošie
noteikumi Nr. 25 “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 41
“Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā””
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 6, 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 41 “Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā” (Rēzeknes Novada
Ziņas, 2010., Nr. 5 (05)) šādu grozījumu:
izteikt 1.5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.5.2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors, iestāžu pagastu apvienību
– un to struktūrvienību – pagastu pārvalžu – vadītāji;”
Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 41 “Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 41 “Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 41, kuri spēkā no 2010. gada 18. novembra
(publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 17. novembrī, Nr. 5 (05)).
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. 41 ietvertā regulējuma atbilstību Rēzeknes novada
domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 41.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 41, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 41
“Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā””, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 41.
Saistošie noteikumi precizē spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 41 1.5.2. apakšpunkta redakciju.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

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

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

6. Informācija par konsultācijām ar
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
privātpersonām
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
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25. maijā - Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā informācija, veidota sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju un Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroju.
Uzziņu tālrunis par Eiropas Parlamenta
vēlēšanām – 67049999 (darba dienās no
pl. 8.00 – 20.00)
Kad notiks nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas?
Nākamās Eiropas Parlamenta jeb Eiropas vēlēšanas Latvijā notiks sestdien,
2019. gada 25. maijā. Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs Eiropas vēlēšanas
norisināsies no 23. līdz 26. maijam.
Kas var balsot Eiropas vēlēšanās
Latvijā?
Latvijas pilsoņi un citu ES dalībvalstu
pilsoņi, kuri uzturas Latvijā un ir reģistrēti
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas
Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, cilvēkam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Kur varēs nobalsot Eiropas vēlēšanās?
Eiropas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas
vēlētājs ir iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Latvijas pilsoņi, kas uzturas ārzemēs,
varēs nobalsot pa pastu vai kādā no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajiem vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs.
Balsošanai iecirknī jāreģistrējas no 2019.
gada 16. marta līdz 7. maijam Latvijas
Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās vai elektroniski,
izmantojot e-pakalpojumu, kas būs pieejams www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv.
Pasta balsošanai jāpiesakās līdz 2019.
gada 13. aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās vai līdz 2019. gada 25. aprīlim
vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa
pastu Rīgā, Smilšu ielā 4. Pieteikumu var
sūtīt pa pastu, iesniegt personīgi vai elektroniski, izmantojot Vēlētāju reģistra e-pakalpojumu, vai nosūtīt e-pastā, ja ir iespēja
to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
No 2019. gada 22. līdz 24. maijam Latvijas vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā
balsošana. Plānots, ka pirmo reizi šajā laikā varēs balsot citā iecirknī, ne tikai tajā,
kura sarakstā vēlētājs iekļauts, ja starp iecirkņiem tiks nodrošināta tiešsaistes datu
apmaiņa.
Līdz kuram datumam jāreģistrējas
balsošanai?
Latvijas pilsoņiem, kuri balsos Latvijā,
reģistrēties iepriekš nevajag, jo tas tiks
izdarīts automātiski. Tomēr, ja Jūs nesen
esat mainījis reģistrēto dzīvesvietu, iesākam no 16. marta pārbaudīt www.cvk.lv
un www.pmlp.gov.lv vietnē, vai Jūsu reģistrācija vēlētāju sarakstos ir pareiza. Ja
vēlaties balsot kādā no Latvijas vēlēšanu
iecirkņiem ārvalstīs, balsošanai jāreģistrējas no 16. marta līdz 7. maijam Latvijas
Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kas būs pieejams
www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv.
Kā var nomainīt iecirkni?
Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni no
2019. gada 16. marta varēs interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv.
No 2019. gada 16. marta līdz 7. maijam
(18. dienai pirms vēlēšanām) iecirkni iespējams mainīt uz jebkuru citu iecirkni

Latvijā vai ārzemēs. Reģistrēties balsošanai citā iecirknī var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kas būs pieejams
www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv, vai iesniedzot iesniegumu jebkurā dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē vai ārzemēs – Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās.
Kādi būs vēlēšanu iecirkņu darba
laiki?
Balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu
dienā 25. maijā varēs no plkst. 7.00 līdz
20.00.
Vai būs iespējams nobalsot pirms
oficiālās vēlēšanu dienas?
Jā, varēs balsot 3 dienas iepriekš: 22.,
23. un 24. maijā, kad iecirkņi strādās – 22.
maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00, 23. maijā
no plkst. 9.00 līdz 12.00, 24. maijā no
plkst. 10.00 līdz 16.00. Plānots, ka iepriekšējā balsošanā varēs balsot jebkurā iecirknī bez iepriekšējās reģistrācijas, ja
starp šo iecirkni un vēlētāja iecirkni tiks
nodrošināta tiešsaistes datu apmaiņa.
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai
piedalītos Eiropas vēlēšanās?
Lai piedalītos Eiropas vēlēšanās, ir nepieciešama derīga pase vai personas
apliecība (eID).
Vai Eiropas vēlēšanās var balsot arī
ar nepilsoņa pasi?
Nē, Eiropas vēlēšanās var balsot tikai
ar pilsoņa pasi vai personas apliecību
(eID).
Vai man būtu jāiet balsot Eiropas
vēlēšanās?
Eiropas Parlaments kopā ar ES ministru Padomi pieņem direktīvas un regulas, kuras, pēc aptuvenām aplēsēm, ietekmē aptuveni 80% no Latvijas likumiem.
Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. Tādēļ nobalsojot
Eiropas vēlēšanās, Jūs varat ietekmēt to,
kuri cilvēki pieņems likumus Eiropas
līmenī, kas vistiešākajā veidā attieksies
arī uz Jums.

No 2019. gada 12. marta līdz 9. aprīlim ir noteikta
Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu
pieteikšana Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.
Vēlēšanu iecirkņu adreses un nepieciešamais iecirkņa komisijas locekļu skaits
Rēzeknes novada Iecirkņa
pagasts
numurs

Iecirkņa
komisijas
locekļu
skaits

Iecirkņa nosaukums un adrese

Audriņu pagasts

730

Audriņu kultūras nams, Piemiņas iela 9A, Audriņi,
Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

5

Bērzgales pagasts

731

Bērzgales kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale,
Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads

5

732

Čornajas tautas nams, Miera iela 1, Čornaja, Čornajas
pagasts, Rēzeknes novads

5

Dricānu pagasts

734

Dricānu kultūras nams, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu
pagasts, Rēzeknes novads

5

Feimaņu pagasts

735

Feimaņu kultūras nams, “Pagasta māja”, Feimaņi,
Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads

5

Gaigalavas pagasts

736

Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2,
Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads

5

Griškānu pagasts

737

Griškānu pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa,
Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

5

Ilzeskalna pagasts

738

Ilzeskalna tautas nams, Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns,
Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads

5

Kantinieku pagasts

739

Kantinieku pagasta pārvalde, “Administratīvais centrs”,
Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads

5

740

Kaunatas pagasta pārvalde, Rāznas iela 38, Kaunata,
Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

5

Lendžu pagasts

741

Lendžu kultūras nams, Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu
pagasts, Rēzeknes novads

5

Lūznavas pagasts

742

Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava,
Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

5
7

Čornajas pagasts

Kaunatas pagasts

743

Maltas kultūras nams, 1.Maija iela 80, Malta, Maltas
pagasts, Rēzeknes novads

Mākoņkalna
pagasts

744

Brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”, Mākoņkalna
ielā 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads

5

Nagļu pagasts

745

Nagļu tautas nams, “Tautas Nams”, Nagļi,
Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5

746

Nautrēnu pagasta sporta halle - tautas nams, “Halle”,
Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads

7

Ozolaines pagasts

747

Ozolaines pagasta tautas nams, “Bekši 7”, Bekši,
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

5

Ozolmuižas pagasts

748

Ozolmuižas kultūras nams, “Laimas”, Ozolmuiža,
Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads

5

Pušas pagasts

749

Pušas pagasta pārvalde, Parka iela 1, Puša,
Pušas pagasts, Rēzeknes novads

5
5

Maltas pagasts

Nautrēnu pagasts

Vai eksistē vēlētāju līdzdalības slieksnis, lai vēlēšanas skaitītos notikušas?
Nē, vēlēšanu slieksnis neeksistē. Tas nozīmē, ka vēlēšanas tiek uzskatītas par notikušām neatkarīgi no vēlētāju aktivitātes.

Rikavas pagasts

750

Rikavas kultūras nams, Jaunības iela 15, Rikava,
Rikavas pagasts, Rēzeknes novads

Sakstagala pagasts

751

Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka,
Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts,
Rēzeknes novads

5

Vai es drīkstu nobalsot vairākkārt
un par vairāk nekā vienu kandidātu?
Katrās Eiropas vēlēšanās vēlētāji drīkst
balsot tikai vienu reizi. No visiem vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu
sarakstiem balsojot jāizvēlas viens saraksts (viena vēlēšanu zīme); var arī balsot
ar tukšu aploksni (atturoties).
Vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkst izdarīt
neierobežotu skaitu atzīmju „+” pretī attiecīgā saraksta kandidātiem vai svītrot neierobežotu skaitu attiecīgā saraksta kandidātu. Vēlēšanu zīmē drīkst neizdarīt arī
nekādas atzīmes.

Silmalas pagasts

752

Silmalas kultūras nams, Saules iela 4, Gornica,
Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

5

Silmalas pagasts

753

Kruķu bibliotēka - klubs, Miera iela 4, Kruķi,
Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

5

Silmalas pagasts

754

Ružinas bibliotēka, Lakstīgalu iela 7, Vecružina,
Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

5

756

Stoļerovas pagasta saieta nams, Skolas iela 2A,
Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

5

Stružānu pagasts

757

Jaunstružānu pamatskola, Miera iela 12, Strūžāni,
Stružānu pagasts, Rēzeknes novads

5

Vērēmu pagasts

758

Vērēmu tautas nams, Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori,
Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

7

Kad būs zināmi vēlēšanu rezultāti?
Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs
zināmi pusnaktī no 26. maija uz 27. maiju,
kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās tradicionāli vēlēšanu diena ir
svētdiena.
Par kādām politiskām partijām es
varu balsot Eiropas vēlēšanās?
Kandidātu sarakstus Latvijā var redzēt
vietnē www.cvk.lv
Uz cik ilgu laiku tiek ievēlēti Eiropas
Parlamenta deputāti?
Deputāti tiek ievēlēti uz 5 gadiem.

www.rezeknesnovads.lv

Stoļerovas pagasts

Vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju
sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā.
Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no
2019. gada 16. marta līdz 7. maijam (18. dienai pirms vēlēšanām) iecirkni var mainīt.
Reģistrēties balsošanai citā iecirknī ir iespējams divos veidos: 1) tiešsaistē – izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu "Vēlēšanu iecirkņa
noskaidrošana un maiņa"; 2) klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Rēzeknes novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonas – Laura
Ieviņa un Olga Kozlova, kuras ir atbildīgas par vēlēšanu iecirkņu maiņu, līdz 2019. gada 7. maijam vēlētāju iesniegumus par vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni pieņems pēc
uzrādītās pases vai personas apliecības, pārliecinoties, vai iesniedzējs ir iesniegumā norādītā persona. Pēc tam amatpersona iesniedzēja klātbūtnē pārbaudīs, vai
persona ir vēlētājs, un vēlētāju reģistrā veiks iecirkņa maiņu uz norādīto vēlēšanu
iecirkni.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilona Turka

2019. gada 28. marts

7

AIJAS ERIŅAS PIEMIŅAS KONKURSS “NŪDREB SIRDS…”
JAUNAJIEM VOKĀLISTIEM, DZIESMU AUTORIEM UN LITERĀTIEM
Aija Eriņa nodzīvoja spilgtu, darbīgu, bet, diemžēl, pārāk īsu mūžu. Viņas radošās aktivitātes vispārliecinošāk
izpaudās mūzikā – soliste, ansambļa dziedošā līdere,
vēlāk arī dziesmu autore. Mazāk zināms paliek Aijas savdabīgais literārais veikums – analītiskā žurnālistika, esejas, dzeja. Godinot Aijas Eriņas mūžu un piemiņu, viņas
tuvinieki, draugi, kolēģi organizē jauno talantu konkursu –
festivālu ar domu un cerību, ka tas kā tradicionāls kultūras notikums ik pēc diviem gadiem bagātinās Latvijas
kultūras dzīvi.
Konkursa organizatori un atbalstītāji: Rēzeknes
novada pašvaldība, Dricānu kultūras biedrība “Auseklis”, SIA “Augstkalnes”.
Norises vieta: Rēzeknes novada Gaigalavas kultūras
nams, laiks: 2019. gada 12. maijs (Aijas Eriņas dzimšanas dienas datums) plkst. 15.00.
Konkursa nolikums
Konkursa mērķis un uzdevumi: 1. Veicināt bērnu un
jauniešu vokālo, māksliniecisko un literāro spēju attīstību. 2. Atklāt jaunus talantīgus bērnus un jauniešus, kuri
paši raksta tekstus, mūziku, kā arī izpilda to un motivēt
viņu radošo pašizteikšanos.
Konkursa noteikumi
Konkurss – festivāls “Nūdreb sirds...” sastāv no 3 (trīs)
atsevišķi vērtētiem konkursiem:
1. Vokālistu konkurss
Dalībnieks izpilda 2 (divas) dziesmas:
1) tautasdziesmu,
2) brīvas izvēles skaņdarbu a capella vai ar pavadījumu. Pavadījums – instrumentālā fonogramma, paša

spēlēts instruments vai ne vairāk kā 2 (divi) pavadītāji.
Pavadījuma variantus norādīt pieteikumā.
Dalībniekus vērtēs 3 ( trīs ) vecuma grupās:
“Cālīši “
4 – 8 gadi,
“Cīrulīši”
9 – 13 gadi,
“Lakstīgalas” 14 – 19 gadi.
2. Dziesmu autoru oriģināldziesmu konkurss
(dalībnieku vecums 9 – 19 gadi)
Dalībnieks piedalās ar 1 (vienu) dziesmu. Dziesmu var
izpildīt pats autors, cits solists vai ansamblis.
Atsevišķi vērtēs: 1) autordziesmu (ja dziesmas teksta
un mūzikas autors ir viena un tā pati persona); 2) dziesmas muzikālo materiālu, ja teksts ir cita autora, arī publiskots dzejas krājumos vai citur.
Pavadījums – instrumentālā fonogramma, paša spēlēts instruments vai ne vairāk kā 2 (divi) pavadītāji. Pavadījuma variantus norādīt pieteikumā.
Pieteikumus elektroniski iesniegt līdz 2019. gada
24. aprīlim uz e-pastu andriserins@inbox.lv. Pieteikuma veidlapa atrodama Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/
3. Literārās jaunrades konkurss
(dalībnieku vecums 9 – 19 gadi)
Dalībnieks konkursā var piedalīties, uzrakstot un iesūtot
1) eseju par tēmu “Mana dzimtene – Latvija” vai arī
2) eseju par brīvi izvēlētu tēmu.
Darba apjoms ne mazāk kā 3600 rakstu zīmes (2 A4
formāta lapas).
Eseja jāiesūta elektroniski līdz 2019. gada 1. maijam uz e-pastu dricanuauseklis@inbox.lv

Konkursu vērtēšana: Muzikālos konkursus vērtē žūrija 6 (sešu) cilvēku sastāvā, literārās jaunrades konkursu – žūrija 5 (piecu) cilvēku sastāvā. Žūrijas locekļi savus
audzēkņus un ģimenes locekļus nevērtē. Attiecīgi iegūtajam galīgajam vērtējumam, žūrija piešķir muzikālo konkursu dalībniekiem katrā grupā pirmo, otro un trešo vietu, bet literārās jaunrades konkursā – nosaka 3 (trīs) labākos.
Apbalvošana: visi dalībnieki saņems Aijas Eriņas audioalbumu, pateicības rakstus, bet laureāti diplomus un
balvas.
Vokālistu un dziesmu autoru konkursu
1. vietas ieguvējiem balvā apmaksāts dziesmas ieraksts profesionālā studijā,
2.un 3. vietas ieguvējiem – vērtīgas balvas (biļetes uz
koncertiem, grāmatas).
Visiem literārās jaunrades konkursa dalībniekiem
balvā vienas dienas ekskursija pa Latvijas kultūrvēsturiskajām vietām, bet 3 labākajiem – biļetes uz koncertiem
vai grāmatas.
Papildus informācija:
1. Konkursu norises laiki un uzstāšanās kārtība tiks
paziņoti telefoniski vai uz e-pastu katram dalībniekam
līdz 2019. gada 1. maijam.
2. Iepriekš telefoniski piesakot, konkursa dienā no pl.
9.00 būs iespēja izmantot mēģinājuma laiku.
3. Konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un
filmēti, un materiāls var tikt publiskots.
Kontaktinformācija: Andris Eriņš, t. 29469164,
dricanuauseklis@inbox.lv

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



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

tel. 64607198
tel. 64607205

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

