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izstrādā jaunu teritorijas plānojumu

2019. gada 21. martā Rēzeknes novada domes sēdē
tika pieņemts lēmums par Rēzeknes novada teritorijas
plānojuma izstrādi (lēmums Nr. 7 (9.§)). Šobrīd publiskai apspriešanai ir gatava Teritorijas plānojuma
pirmā redakcija un Vides pārskata projekts. Līdz ar
to 2020. gada 6. februārī Rēzeknes novada dome ir
pieņēmusi lēmumu (Nr. 5 (3.§)) par publiskās apspriešanas sākumu.
Ilgtermiņa plānošanas dokuments

Rēzeknes novada Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
plānošanas dokuments, kas izstrādāts atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus
nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus. Tajā, līdzsvarojot personu un
sabiedrības intereses ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības
iespējām, tiek noteikts funkcionālais zonējums, publiskā
infrastruktūra, reglamentēti teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas
nosacījumi un aprobežojumi.
Savukārt Vides pārskats ir atsevišķs dokuments, kas
nosaka, apraksta un novērtē teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta
mērķus un darbības jomu.
Kopš 2015. gada Latvijas attīstības plānošanas visu
līmeņu dokumenti, tai skaitā arī teritorijas plānojumi, tiek
izstrādāti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS). Sistēmas izstrādes rezultātā sabiedrība –
iedzīvotāji un komersanti – ir ieguvuši iespēju portālā
Latvija.lv un portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes
un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
palīdzību ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu. Bet galvenā
priekšrocība ir tā, ka visi pašvaldību teritorijas plānojumi
tiek izstrādāti pēc vienotām prasībām. Tas nozīmē, ka arī
pēc administratīvi teritoriālās reformas varēs vieglāk izstrādāt jaunizveidotās pašvaldības apvienoto teritorijas
plānojumu. Lai jau šajā stadijā veidotu saskaņotus attīstības plānošanas dokumentus, izstrādājot to saturu, notiek sadarbība starp Rēzeknes un Viļānu novadu.
Teritorijas plānojums – saistošs visiem

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā notika plašs darbs
pie kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanas. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam tika izstrādāti
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā, apbūves parametri, kā arī citi aprobežojumi
un nosacījumi, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku. Tieši šīs Rēzeknes novada teritorijas plānojuma daļas pēc tā apstiprināšanas Rēzeknes novada domē kļūs
par saistošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka plānojumā
iestrādātās normas būs saistošas gan fiziskām, gan juridiskām personām, kurām ir īpašumi un kas darbojas Rēzeknes novada teritorijā.
Jaunajā plānojumā veikta virkne uzlabojumu. Piemēram, 40 kultūras pieminekļiem noteikta individuālā aizsargjosla, kas praksē nozīmē mazākus ierobežojumus
tiem īpašumiem, kas atrodas blakus šiem pieminekļiem.
Ir noteikts konkrēts perspektīvā Rēzeknes Dienvidu apvedceļa koridors, atbrīvojot no aprobežojumiem vairākus
īpašumus, paaugstināts apbūves blīvums un paplašināts
atļauto darbību klāsts atsevišķiem funkcionālajiem zonējumiem.
Plānojuma izstrādes laikā fiziskām un juridiskām personām bija iespēja koriģēt viņu īpašumiem noteikto funkcionālo zonējumu, kā arī izteikt priekšlikumus par konkrētu
zonējumu nosacījumiem. Kopumā ir saņemti 66 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, pieprasīti nosacījumi no 31 instances, un tos izteica 20 iestādes un uzņēmumi. Izvērtējot iesniegumus un nosacījumus, plānojuma
darba grupai vajadzēja ievērot teritorijas attīstības plānošanas principus, proti, ilgtspējības un pēctecības principus, vienlīdzīgu iespēju un nepārtrauktības principus, atklātības, daudzveidības, savstarpējas saskaņotības principus, kā arī integrētas pieejas principu, kad tiek saskaņoti ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti,
koordinētas atsevišķu nozaru intereses, novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi.
Darba grupa maksimāli mēģināja ņemt vērā dažādu personu intereses, vienlaikus nepārkāpjot minētos principus
un ievērojot spēkā esošo likumdošanu.

Attēlā: Rēzeknes novada jaunā robežzīme. Plānots uzstādīt 2020. - 2021. gadā

Rēzeknes novadā – jauni ciemi

Izvērtējot esošo situāciju, tika pieņemts svarīgs
lēmums – Rēzeknes novadā veidot četrus jaunus ciemus:
l Ciema statuss tiks noteikts vasarnīcu kooperatīvu
teritorijai Pleikšņi.
l Balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, tiks izveidots ciems Greiškāni.
l Izpētot blīvi esošo apbūvi, tiks izveidots ciems Lielie
Dreizi, kas apvienos blīvi apdzīvoto Dreizu teritoriju, kā
arī nelielu daļu no Jupatovkas, Litavniku un Smuškovas
teritorijas.
l Tāpat, izpētot apdzīvojuma struktūras attīstību, tiks
veidots jauns ciems Jaunie Čači, kas apvienos Čaču, kā
arī daļu no Vipingas un Pocelujevkas teritorijas.
Lai izvēlētos ciemu nosaukumus, griezāmies Valsts
valodas centrā, kas, ņemot vērā vēsturiskos nosaukumus
un virkni citu faktoru, sniedza savas rekomendācijas, kas
arī tika ņemtas vērā.
Paralēli, izvērtējot esošo situāciju, robežas tika grozītas
48 novada ciemiem. Būtiskākās izmaiņas skars Dricānus,
Ratniekus, Ilzeskalnu, Maltu, Ciskādus, Stoļerovu, Rosicu,
Prezmu.
Ņemot vērā saimnieciskos apsvērumus, piekļūšanas
iespējas un citus faktorus, pieņemts lēmums nedaudz
grozīt robežas starp Maltas un Lūznavas pagastu, Ozolaines un Griškānu pagastu.
Pilnveidoti nosacījumi biznesa vides
attīstībai novadā

Ievērojot Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu Teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru, plānošanas procesā secināts, ka netiek
sadalīta atsevišķā klasifikācijas kodā smagās rūpniecības
un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve. Līdz ar to savu aktualitāti zaudēja iepriekšējā plānojumā praktizētā Rūpnieciskās apbūves zonas indeksācija RSEZ teritorijās,
kas tieši sadalīja smago un pirmapstrādes rūpniecību. Šī
indeksācija traucēja pilnvērtīgi attīstīties Rūpnieciskās
apbūves teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem, par ko
liecina vairāki pašvaldībā saņemtie iesniegumi no esošo
un potenciālo rūpnīcu pārstāvjiem.
Ņemot vērā Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas
kopīgo uzņēmējdarbības veicināšanas rīku – Rēzeknes
speciālo ekonomisko zonu, svarīgi bija radīt vienotus noteikumus ar Rēzeknes pilsētu, lai maksimāli novērstu birokrātiskos šķēršļus investoriem.
Nosakot skaidrus nosacījumus, kas darbojas visā novada Rūpnieciskās apbūves teritorijā, pašvaldība iegūst
priekšrocības investoru piesaistei un darba vietu radīšanai, veicina gan Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas,
gan arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas pozitīvo
ietekmi uz biznesa vidi novadā.
Publiskā apspriešana

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija
un Vides pārskata projekts ir nodoti publiskai apspriešanai: Tas nozīmē, ka:

r laika posmā no 2020. gada 14. februāra līdz 16.
martam visiem ir iespēja iepazīties ar šiem dokumentiem elektroniski vai klātienē (pašvaldības mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība, vai arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv, kā arī Rēzeknes novada
pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē));

r nepieciešamības gadījumā iesniegt rakstiskus
priekšlikumus visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas
17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, vai arī elektroniski,
sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv;
r piedalīties kādā no piecām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm:

l Nautrēnu hallē, Nautrēnu pagasta Rogovkā –
2020. gada 3. martā plkst. 10.00

l Rikavas kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikavas
pagasta Rikavā – 2020. gada 3. martā plkst. 14.00

l Kaunatas tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatas
pagasta Kaunatā – 2020. gada 4. martā plkst. 10.00
l Maltas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 6, Maltas
pagasta Maltā – 2020. gada 4. martā plkst. 15.00

l Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada 5. martā
plkst. 12.00

Izmantojot informatīvo tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības, ikviens var patstāvīgi pārliecināties par savam
īpašumam noteiktajiem izmantošanas un apbūves nosacījumiem. Iesakām izmantot šādas vienkāršas darbības:
1. Plānojuma Grafiskajā daļā atrast savus īpašumus (to visvieglāk izdarīt portālā www.geolatvija.lv
sadaļā “Teritorijas plānošana”, kartē atrodot un pietuvinot konkrētu vietu);
2. Noskaidrot, kāds tam ir noteikts funkcionālais
zonējums (skaidrojums, ko nozīmē katra ar konkrētu
krāsu iezīmētā zona, meklējams kartes leģendā);
3. Plānojuma daļā, kas saucas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, var atrast, kādas ir atļautās darbības katrā konkrētajā funkcionālajā zonā.
Iesakām iepazīties arī ar citām Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iestrādātajām prasībām, kā,
piemēram, prasības zemes vienību veidošanā, teritorijas
labiekārtojumam, dīķu ierīkošanai u.c.
Savukārt Rēzeknes novada Attīstības plānošanas
nodaļas teritorijas plānošanas speciālisti visu publiskās
apspriešanas periodu sniegs konsultācijas par teritorijas
plānojumā iestrādātajām normām, palīdzēs saprast, kāds
zonējums atbilst jebkurai plānotajai darbībai, ieteiks tālāko rīcību. Lūdzam griezties Rēzeknes novada pašvaldības
administrācijas 30. kabinetā, iepriekš piesakoties pa tālruni 64607205 un norunājot konkrētu konsultācijas laiku.
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

LATGALē SVIN ATBRīVoŠANAS No LIeLINIeKIeM SIMTo GADADIeNu

Latgales pusē gads šogad sācies, atzīmējot atbrīvošanas no lieliniekiem simto gadadienu. Pasākumu virkne aizsākās 3. janvārī Daugavpilī, noslēdzās 26. janvārī Ludzas novadā. Rēzeknes novadā centrālais pasākums par godu Latgales atbrīvošanas cīņām
notika 16. janvārī pie obeliska 3. Jelgavas kājnieku pulkam Rēzeknes novada Feimaņu
pagasta Rušenicā, kur tieši pirms simts gadiem norisinājās smagas cīņas par Latgali.
“Latgales atbrīvošanas cīņas nav mazāk svarīgas kā Bermontiāde, bet Latgales
kontekstā pat vēl svarīgākas”, tā 16. janvārī uzrunājot Latgales atbrīvošanas cīņu simtgades piemiņas pasākuma dalībniekus Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Rušenicā,
sacīja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Pasākumā atklāts un
iesvētīts piemiņas stends Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulkam, jo tieši viņi pirms
simts gadiem piedalījās kaujās pie Rušenicas. Pasākuma dalībniekus uzrunāja arī
Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona komandieris majors Edgars Belinskis, viesis no Jelgavas – Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona veterāns virsleitnants Jānis Oļģerts
Melnis, kas bija atvedis vēsturiskā 3. Jelgavas kājnieku pulka atjaunoto karogu. Karogs
ir viens no nedaudzajiem atjaunotajiem Latvijas Armijas vēsturiskajiem karogiem, tas
ikdienā tiek glabāts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un kā cieņas
simbols tiek izmantots militāri patriotiskos pasākumos.
Monvīds Švarcs uzteica Rēzeknes novada iedzīvotāju – Zemessardzes 32. Kājnieku
bataljona veterānu – iniciatīvu, pateicoties kurai, pērn obelisks 3. Jelgavas kājnieku
pulkam tika atjaunots, bet labākai pieejai, sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts Meži”, līdz
obeliskam izveidots celiņš.
Cik nozīmīgas bija Latgales atbrīvošanas cīņas – jautājām Latgales Kultūrvēstures
muzeja speciālistam kultūrvēstures jautājumos Kasparam Strodam:
Latgales atbrīvošana iezīmēja pilnīgu Latvijas teritorijas apvienošanu un turpmāko
reģiona attīstību jaunās demokrātiskās valsts sastāvā. Valsts iedzīvotāji varēja uzsākt

dzīvi demokrātiskā sistēmā, brīvības apstākļos.
Visa Latgales atbrīvošanas operācija bija interesanta un notikumiem bagāta un vienlīdz svarīga, jo tikai pateicoties veiksmīgajai Latvijas un Polijas armijas sadarbībai, cīņu
gala iznākums bija sekmīgs.
Runājot par Rēzeknes novadu, ir jāizceļ 3. Jelgavas pulka kaujas Rušenicas apkārtnē,
tās sekmēja arī vēlāko Rēzeknes atbrīvošanu 1920. gada 21. janvārī, kurā atradās stratēģiski svarīgs dzelzceļa mezgls. Vairākos vēstures avotos atrodama informācija par Padomju Krievijas bruņoto vienību sastāvā dienošajem ķīniešiem, tostarp mūsdienu Rēzeknes novada teritorijā. Ar kādu ķīniešu karavīru grupu saistās kuriozs atgadījums netālu
no Rēzeknes esošajā Kļavu sādžā. Nav īsti skaidrs, kādā valodā šī ķīniešu kaujas vienība sarunājusies, jo pēc sādžas iedzīvotāju atmiņām, viņi to darīja dažādu žestu veidā.
Tāpat Rēzeknes novadā, netālu no Rēzeknes pilsētas dienvidiem, risinājās cīņa starp
padomju armijas bruņuvilcienu “Ļeņin Nr. 6” un kādu Latvijas armijas bruņuvilcienu. Padomju puse šo cīņu zaudēja.
Latgale bija pēdējais Latvijas valsts reģions, kurš joprojām atradās Padomju Krievijas
15. armijas kontrolē. Līdz ar to reģiona atbrīvošanai bija gan simboliska, gan arī stratēģiska nozīme. No militārā skatu punkta Latgale bija ne tikai pēdējais lielinieku atbalsta
punkts Latvijā, bet tā kļuva par pēdējo Padomju Latvijas valdības uzturēšanās vietu.
Tāpat reģiona atbrīvošana bija mūsu sabiedroto, īpaši poļu, interesēs, kas tādējādi nodrošināja Polijas Ziemeļdaļas drošību pret iespējamo ienaidnieka uzbrukumu.
Latgales atbrīvošanas operācijas notikumi pastiprinātā sabiedrības uzmanības centrā
ir nonākuši sakarā ar tās 100 gadi, tāpat kā pagājušajā gadā bermontiādes piemiņas pasākumi. Bermontiāde daudziem saistās ar Latvijas galvaspilsētas atbrīvošanu, kas sevī
iemieso ne tikai lielu militāro, bet arī simbolisko nozīmi.
Pazīstamākais Latgales atbrīvošanas cīņu dalībnieks ir Latvijas vācu zemessardzes
pulkvedis, brits Harolds Aleksanders. Viņa komandētās vienības piedalījās vairākās kaujas operācijās Rēzeknes novadā. Tieši šīs vienības 21. janvāra rītā ienāca Rēzeknē.
H. Aleksanders savas militārās karjeras laikā paspēja piedalīties arī Otrajā pasaules karā.
Īpaši izceļama H. Aleksandera dalība slavenajā Denkerkas (pilsēta Francijā) operācijā,
kuras laikā britu spēki veica apjomīgu sabiedroto karaspēka evakuāciju no nacistiskās
Vācijas ielenkuma. Protams, nevaram aizmirst Kurzemes divīzijas komandieri pulkvedi
Jāni Puriņu, kurš, tāpat kā daudzas citas Latvijas armijas militārpersonas, kļuva par padomju režīma represiju upuri. Par cīņām Latgalē vairāki karavīri saņēma valsts augstāko
militāro apbalvojumu – Lāčplēša kara ordeni. Viņu vidū – 3. Jelgavas kājnieku pulka kaprāļi Valdemārs Ģinters un Aleksandrs Timmermanis, 9. Rēzeknes kājnieku pulka kapteinis Hermanis Buks, Latvijas vācu zemessardzes (kopš 1920. gada 1. aprīļa 13. Tukuma
kājnieku pulks) kapteinis Harijs Vēbers u.c.
Viens no svarīgākajiem vēsturnieka uzdevumiem ir paralēli akadēmiskām konferencēm censties stāstīt sabiedrībai par Latvijas pagātnes notikumiem arī vienkāršā,
populārzinātniskā veidā. Tas viennozīmīgi palielina cilvēku ieinteresētību par vēsturi,
tostarp lokālā mērogā.
Novēlu Rēzeknes novada iedzīvotājiem pievērst lielāku uzmanību tieši Latgales
vēsturei, kurai ir būtiska nozīme ne vien Latvijas, bet arī Eiropas pagātnes notikumu
kontekstā. Jānovērtē un jāizceļ pašiem sevi!
Diāna Selecka
Foto: Aleksandrs Lebeds

APSTIPRINĀTS RēzeKNeS NoVADA BuDžeTS 2020. GADAM

Piedaloties 13 deputātiem, ārkārtas domes sēdē 23. janvārī tika pieņemts Rēzeknes
novada pašvaldības budžets 2020. gadam. Pirms tam par pagastu apvienību budžetu
plāniem ziņoja apvienību vadītāji, bet novada budžetu prezentēja Rēzeknes novada
pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska. Pēc budžeta
pieņemšanas novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās visiem nozaru pārstāvjiem par veikto skrupulozo darbu budžeta sastādīšanā un novēlēja veiksmi tā izpildē.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Sastādot 2020. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada
attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2020. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu
stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns
nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2020. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko
veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti
ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 23. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 60 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, saskaņojot tos ar Rēzeknes
novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam.
IeņēMuMI

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 29 922 521 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie
nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām
ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā
arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības
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pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija EUR 5974564.
IeņēMuMI – 2020. GADA PLĀNS

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens
no būtiskākajiem 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2020. gadam ir EUR 9060723 (30,28% no kopējiem ieņēmumiem), kas ir par EUR 103078 mazāk,
nekā tika plānots saņemt 2019. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parādus,
2020. gadā tiek plānoti EUR 1307672 un tas ir 4,37% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, kas ir par EUR 3289 vairāk, nekā sākotnēji tika plānots 2019. gadā.
Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi
no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas,
naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) 2020. gadā tiek plānoti EUR 412322 apmērā (1,38% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).
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Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti EUR 350000 apmērā, un tie
sastāda 1,17 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2020. gadā plānota EUR 9756655, kas no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 32,61%, un kas ir par EUR 1397800 vairāk,
nekā sākotnēji tika plānots 2019. gadā.
Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju
nodrošināšanai 2020. gadā, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam”,
plānotas astoņiem mēnešiem un veido EUR 3631429. Kultūras ministrijas dotācija
mūzikas skolai – EUR 96634. Mērķdotācija izglītības asistenta pakalpojumu nodrošināšanai – EUR 18000. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai
paredzēta EUR 23820, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 40782, mērķdotācija
pašvaldības autoceļiem EUR 1141254. Valsts budžeta dotācijas apmērs 1. līdz 4. klases
skolēnu ēdināšanai 2020. gadam plānots EUR 140000. Atkarībā no skolēnu skaita
izmaiņām ir iespējamas izmaiņas finansējuma apmērā. Valsts budžeta transfertu apjoms
plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto infromāciju par iespējamo finansējuma
apmēru 2020. gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas
Savienības stuktūrfondu apguvi.
Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 555625 apjomā, jeb 1,86%, kurus
veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.
IzDeVuMI – 2020. GADA PLĀNS

Budžeta izdevumi plānoti EUR 35425717 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu
pamatsummas atmaksas).

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 3875359 jeb
10,94% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
l Domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai EUR
124090;
l Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 120000 (jeb 0,33% no kopējiem izdevumiem);
l Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 3868;
l Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – EUR 52710;
l Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā
EUR 40000;
l informācijas tehnoloģiju pakalpojumi EUR 89422;
l aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 25471;
l Pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai
EUR 3419798.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānoti EUR 1000.

ekonomiskajai darbībai 2020. gada izdevumi plānoti EUR 6474077 apmērā jeb
18,28% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:
l Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD) EUR 253334;
l Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanai (EUR 110302);
l Projektiem “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta”, “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta”, “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” – EUR 730942;
l Ieplānoti EUR 2319806 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un
sakārtošanai;
l Autoceļu fonda līdzekļi 2020. gadam plānoti EUR 1581918 apmērā;
l Pārējie izdevumi EUR 1477775 attiecināmi uz plānotajiem projektiem pagastu
pārvaldēs un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti EUR 761768, jeb 2,15% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020. gadam plānoti EUR 3464897, jeb
9.78% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:
l EUR 409714 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 45000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;
l EUR 12500 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;
l EUR 72143 plānoti dzīvokļu remontdarbiem Lūznavā Aizsardzības ministrijas
vajadzībām, Aizsardzības ministrija ieguldītos līdzekļus atmaksās pašvaldībai;
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l EUR 2925540 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2020. gadā plānotie
izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai
sastāda EUR 118285 jeb 0,33% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 2667723, jeb 7,53% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:
l EUR 149555 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai;
l EUR 65051 Rēzeknes novada pašvaldības Sporta aktivitāšu nodrošināšanai;
l EUR 468644 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 1381707 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 96213 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l u.c. izdevumi kopskaitā EUR 506553.

Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2020. gadam tiek plānoti EUR
13343050, jeb 37,66% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:
l EUR 423516 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās
darbības nodrošināšanai;
l EUR 286689 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 2834349 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 7295820 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un
saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 364115 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;
l EUR 1100000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;
l EUR 40782 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;
l EUR 20938 izglītības asistentu nodrošināšanai;
l Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 625041
l u.c. izdevumi sastāda EUR 351800 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti
2020. gadam).

Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 4719558, jeb 13,32% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver sekojošas pozīcijas:
l Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai
EUR 211066;
l Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 407160;
l Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti
EUR 1878001, t. sk. dažādu veidu pabalstiem plānoti EUR 1177391;
l Rēzeknes novada pašvaldības sociāla rakstura iestāžu darbības nodrošināšanai
plānoti līdzekļi EUR 1604619 apmērā (Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāts, Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”, Tiskādu bērnu nams).
l Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti EUR 562282.
l EUR 56430 plānoti pagastu pārvaldēs bāriņtiesu un sociālo darbinieku darbības
nodrošināšanai.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.
Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:
l Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta;
l Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta;
l Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta;
l Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;
l Europe Direct;
l Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;
l Trans – Form;
l Following the enginering ideas;
l Amatniecība bez robežām;
l Proti un dari;
l Karjeras atbalsts vispārējās profesionālajās iestādēs;
l Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
l Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
l Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība
Rēzeknes novadā;
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2020. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 81 aizņēmumu un 10 galvojumu līgumi.
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 996354 apmērā. Galvojumu saistību apmērs
2020. gadam sastāda EUR 64655. Detalizēts Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu
un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr. 60 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 2. pielikumā.
Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2020. gadā:

l Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes
novadā, 2. kārta” realizēšanai EUR 345153;
l Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes
novadā, 3. kārta” realizēšanai EUR 36253;
l Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes
novadā, 4. kārta” realizēšanai EUR 36815;
l Aizņēmums projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
izveide un attīstība Rēzeknes novadā” realizēšanai EUR 470812.
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PRASīBAS uGuNSDRoŠīBAI MĀJoKļoS KļuVuŠAS STINGRĀKAS

Šī gada 1. janvārī stājušās spēkā nozīmīgas ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan
privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem,
bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš: “Ugunsdrošība ir
ļoti būtiska sabiedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku var
piemeklēt ugunsnelaime, kad īsā laikā tiek zaudēta ne
tikai visa mājokļa iedzīve, bet nereti arī cilvēka dzīvība!
Pāris desmitu eiro ieguldījums var izglābt daudzas dzīvības! Aicinu parūpēties par ugunsdrošību – uzstādīt
dūmu detektoru un iegādāties ugunsdzēsības aparātu
savam mājoklim!”
Ieteikumi kļūs par obligātām prasībām

2016.gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības
noteikumu redakcija, noteikumos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020. gada 1. janvārim, kad dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa objektu
nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātu no ieteikuma
par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par
obligātu prasību.
VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā daļā
gadījumu, kad ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta cilvēki,
dūmu detektori nebija uzstādīti. VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir gādāt par ugunsdrošību
mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar
spalgu skaņas signālu vēstīs par radušos sadūmojumu
un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību
vai pat dzīvību.
Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75% samazina ugunsgrēkos
bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir
pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi
bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.
Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī

Autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā
izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju,

siltumu) un par to ar 80 dB skaņas signālu aptuveni
pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus.
Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības
vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN
14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša –
to piestiprina pie griestiem ar komplektā pievienotām
skrūvēm vai abpusējo līmlenti.
Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu dūmu
detektoru, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā.
Detektoru jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā
guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas uz baterijām, tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats
detektors, raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik pa laikam
ar kontroles pogu pārbaudīt detektora darbspēju.

Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst
izmantot tikai tad, ja dzēšana nedara draudus veselībai
un dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz
vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un
izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!
Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanību tam, lai uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķējums. Savukārt ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt
vismaz 21A 113B (kur skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A –
kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad
deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).
Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam

KuRŠ IzTīRīS MANu
SIRSNIņMĀJIņu?

2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Jaunās prasības attiecas uz ikvienu ciemā vai pilsētā reģistrētu īpašumu, ja māja, dzīvoklis (vai vasaras namiņš) nav pieslēgti
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Noteikumi neattiecas uz lauku
teritorijām, tostarp viensētām. Visas ciemu un pilsētu individuālās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav
pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, tiek reģistrēti īpašā
pašvaldību datubāzē un tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas
prasības.
Līdz ar jaunajiem noteikumiem ir radusies nepieciešamība pēc
papildus asenizācijas pakalpojumiem attiecīgajās teritorijās. Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 6. decembra domes sēdē ir apstiprinājusi saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Tie nosaka prasības
arī asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Lai fiziska vai juridiska
persona varētu tikt reģistrēta kā decentralizētās kanalizācijas
pakalpojumu sniedzējs, tai ir jābūt tiesīgai veikt kravu autopārvadājumus ar specializētu transportlīdzekli (izņemot, ja pakalpojums
tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu), jābūt
bez nodokļu parādiem un jābūt noslēgtam līgumam ar notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu
īpašnieku. Reģistrācijas iesniegums un minimālās prasības apliecinošie dokumenti iesniedzami personīgi pašvaldībā, elektroniski vai
iesūtāmi pa pastu. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts un atbilde
sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina komersantus aktīvāk izmantot šo iespēju un reģistrēties asenizatoru reģistrā, lai sniegtu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības teritorijā. Pašlaik Rēzeknes novada pašvaldībā ir reģistrēts viens
asenizators, kas sniedz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus – SIA “Rēzeknes ūdens” (tālr. 64625066, 64622016).
Informācija par asenizatoru reģistrācijas kārtību, prasības un
iesniedzamās dokumentācijas saraksts atrodami Rēzeknes novada
pašvaldības mājaslapā: Saistošie noteikumi Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” (saite: http://rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/)
Rēzeknes novada pašvaldība
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būs jāveic vizuālā apskate
(vai aparāts nav bojāts un ir
atbilstošs spiediena rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes
punktos saskaņā ar ražotāja
noteikto termiņu vai arī, ja
termiņš nav noteikts, tad reizi piecos gados.

Kā VuGD kontrolēs, vai
mājokļos ir uzstādīti dūmu detektori?

Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādātas
ar mērķi sodīt cilvēkus. Noteikumos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no ugunsnelaimes vai mazināt
tās ietekmi.
Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri pārbaudes tiks veiktas tajos mājokļos, par
kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs
notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks veikta arī dzīvojamā sektora apsekošana un pārbaudīta ne tikai dūmu
detektoru esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību
ievērošana mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā
sektora pārbaudes nebūs nekas jauns un katru gadu
tādas jau notiek un notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai
citu ugunsdrošības noteikumos minēto prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants
nosaka, ka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit
līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām —
no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.
Salīdzinājumam – viena dūmu detektora iegāde izmaksā
aptuveni pieci līdz desmit euro.
VuGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa

PAzIņoJuMS PAR PuBLISKo APSPRIeŠANu

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko
apspriešanu 157 koku ciršanai pašvaldības un
kopīpašumā esošās teritorijās. Ciršanai
paredzētiem kokiem norādīts apkārtmērs centimetros. Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem,
dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un
cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem.
Tiks sakārtota kapsētu un pagastu teritorijas,
novērsts
apdraudējums
cilvēku
drošībai.
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku
ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”.
Čornajas pagasta pārvalde – 65 koki
Kalnatuču kapi (kad. Nr. 78460010052; 37 koki):
30 bērzi – 48–198; 6 liepas – 36 - 186; 1 apse – 161;
Bondaru kapi (kad. Nr. 78460010051; 7 koki):
3 bērzi –109 - 136; 4 priedes – 102 - 139;
Putrīšu kapi (kad. Nr. 78460010109; 8 koki):
2 bērzi – 98 - 163; 6 priedes – 96 - 184;
Bratovas kapi (kad. Nr. 78460040104): 4 bērzi –
62 - 126;
Dukstigala kapi (kad. Nr. 78460080065; 9 koki):
7 bērzi – 132 - 265; 1 priede - 129; 1 apse – 111.
Griškānu pagasta pārvalde – 6 koki
Tuču kapi (kad. Nr. 78560060340): 2 bērzi –
140 - 160;
Griškānu kapi (kad. Nr. 78560010406): 1 priede –
191;
Dreizu kapi (kad. Nr. 78560010384): 1 tūja – 120;
1 bērzs – 144;
Janopoles ciems (kad. Nr. 78560060586): 1 priede – 180.
Kaunatas pagasta pārvalde – 23 koki
Sprestišku kapi (kad. Nr. 78620090043): 2 bērzi –
164 - 187;
Dubuļu kapi (kad. Nr. 78620120060; 4 koki): 2
bērzi – 144-173; 1 apse – 124; 1 priede – 128;
Barku kapi (kad. Nr. 78620020342; 4 koki):
3 bērzi – 95 - 183; 1 priede –164;
Vaišļu kapi (kad. Nr. 78620080053): 2 bērzi –

171 - 187;
Dzerkaļu kapi (kad. Nr. 78620130138): 3 bērzi –
142 - 187;
Kaunatas pareizticīgo kapi (kad. Nr. 78620050145): 1 priede –128; 1 kļava – 142;
Lesinsku kapi (kad. Nr. 78620060154): 2 bērzi –
91 - 126;
Vilkakroga kapi (kad. Nr. 78620010403): 1 priede – 97; 1 bērzs – 148;
Baranovas kapi (kad. Nr. 78620100034): 2 bērzi –
142.
Mākoņkalna pagasta pārvalde – 42 koki
Škrjabu kapi (kad. Nr. 78720080262): 1 bērzs –
182; 1 priede – 168;
Starajas kapi (kad. Nr. 78720100112): 1 bērzs –
135; 1 priede – 182;
Pozņaku kapi (kad. Nr. 78720100113): 5 priedes – 130 - 170;
Annas iela (kad. Nr. 78720080384; 33 koki): 13
apses – 113 - 187; 17 oši – 79 - 204; lapegle – 150;
liepa – 142; ozols – 147.
Stoļerovas pagasta pārvalde – 21 koks
Poludņu kapi (kad. Nr. 7890020284; 5 koki):
4 bērzi – 100-146; 1 apse – 188;
Fomkinu kapi (kad. Nr. 78920050093; 5 koki):
3 bērzi – 82 - 127; 2 priedes – 90 - 125;
Stoļerovas kapi (kad. Nr. 7890020285; 4 koki):
2 liepas – 157 - 159; 2 bērzi – 88 - 156;
Stoļerovas centrā (kad. Nr. 78920020262): 3 vītoli – 137 - 160;
Pie daudzdzīvokļu mājas (kad. Nr. 7890020262 –
jaukta statusa zemes kopīpašums; 4 koki); 2 egles
– 90 - 95; 2 tūjas – 50 - 56.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Kaunatas pagastu apvienībā no 10.02.2020. līdz
24.02.2020., Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas
pag., Rēzeknes nov., LV-4622; tel. 64667000;
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.
lv. Pagastu pārvaldēm: info@stolerova.lv, tel.
64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@
cornaja.lv, tel. 64637598; info@griskani.lv, tel.
64640431.

www.rezeknesnovads.lv
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nO 7. februāra nOteiktas papildu biOdrOšības
prasības mājputnu nOvietnēs

Valdība 4. februārī apstiprināja zemkopības ministrijas ierosinājumu no š. g.
7. februāra Latvijā ieviest papildu bioloģiskās drošības prasības mājputnu turēšanā, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas
risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem.
Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu
ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana.
Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra,
aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt
savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī
piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.
Papildus mājputnu novietnēs darbiniekiem ir nepieciešams lietot darba vai maiņas
apģērbu un apavus. Darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.
Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas
putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta
ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.
Papildu pasākumu īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.
Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika konstatēts pirmais augsti patogēnās putnu
gripas uzliesmojums, uz š.g. 3. februāri ES dalībvalstīs ārpus Latvijas vēl ir reģistrēti:
- 28 putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos;
- 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās platībās turētu putnu ganāmpulkā;
- 2 putnu gripas gadījumi konstatēti savvaļas putniem.
Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas skārusi galvenokārt tādas mājputnu su-

gas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un tītarus. Skarto dalībvalstu kompetento iestāžu epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes avots
ir savvaļas putni. Šajā sezonā ir novērota augstāka vides temperatūra un mazs sniega segas biezums, nekā tas parasti ir skartajos reģionos, tāpēc daudzas savvaļas
putnu populācijas nav migrējušas uz to parastajiem apvidiem dienvidu virzienā, šķērsojot Vidusjūras baseinu. Tādējādi Eiropas valstis, kuras atrodas zemākos platuma
grādos tuvu skarto dalībvalstu reģioniem un kurās ir vērienīga mājputnu ražošana, var
būt pakļautas lielam putnu gripas riskam.
Šeit var iepazīties ar noteikumiem ““Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””.

RēzeKNeS NoVADĀ NoTeIKTAS
25 PARAKSTu VĀKŠANAS VIeTAS

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, atbilstoši likuma “Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7. panta piektajai daļai, Rēzeknes novada pašvaldība paziņo,
ka parakstu vākšana notiek Rēzeknes novada domes noteiktajās parakstu vākšanas vietās –
Rēzeknes novada vēlēšanu komisija ir noteikusi vienotu parakstu vākšanas darba laiku:
l pirmdienās – no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
l otrdienās – no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00;
l trešdienās – no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
l ceturtdienās – no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00;
l piektdienās – no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
l sestdienās – no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00;

l svētdienās – no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00.
Pašlaik gadījumā, ja dome tiek atlaista, ārkārtas
vēlēšanās ievēlētie deputāti strādā līdz nākamajām kārtējām pašvaldību vēlēšanām.
Pērn Saeimas pieņemtie likumu grozījumi paredz, ka šādos gadījumos vienu vēlēšanu ciklu varēs izlaist, ja līdz kārtējām vēlēšanām atlicis mazāk
par diviem gadiem. Tātad ārkārtas vēlēšanās ievēlētie pašvaldību deputāti varētu ieņemt amatus pat
sešus gadus ierasto četru gadu vietā.
Taču 41 deputāts izmantoja iespēju lūgt prezidentam apturēt likuma publicēšanu, un prezidents
Egils Levits grozījumus apturējis. Šādā gadījumā
likums nododams tautas nobalsošanai. 16. janvārī
sākusies parakstu vākšana par to, lai šos grozījumus izvērtētu tautas nobalsošanā. Parakstu vākšana ilgs līdz 14. februārim.
Rēzeknes novada vēlēšanu komisija

Parakstu vākšanas vieta

Parakstu vākšanas vietas adrese

Bērzgales pagasta pārvaldes ēka

Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612

Audriņu pagasta pārvaldes ēka

Čornajas pagasta pārvaldes ēka
Dricānu pagasta pārvaldes ēka

Feimaņu pagasta pārvaldes ēka

Gaigalavas pagasta pārvaldes ēka
Griškānu pagasta pārvaldes ēka

Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēka

Kantinieku pagasta pārvaldes ēka
Kaunatas pagasta pārvaldes ēka
Lendžu pagasta pārvaldes ēka

Lūznavas pagasta pārvaldes ēka
Maltas pagasta pārvaldes ēka

Mākoņkalna pagasta pārvaldes ēka
Nagļu pagasta pārvaldes ēka

Nautrēnu pagasta pārvaldes ēka

Ozolaines pagasta pārvaldes ēka

Ozolmuižas pagasta pārvaldes ēka
Pušas pagasta pārvaldes ēka

Rikavas pagasta pārvaldes ēka

Sakstagala pagasta pārvaldes ēka
Silmalas pagasta pārvaldes ēka

Stoļerovas pagasta pārvaldes ēka
Stružānu pagasta pārvaldes ēka
Vērēmu pagasta pārvaldes ēka

Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
t. 67027070, mob.t.: 26534104; e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4611
Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615

“Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623

Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4641
Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4619

“Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4625
Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627
Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630

Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4626
“Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631

“Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
“Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633

“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4635

Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4648

Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4650
Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630

Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4642
Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643

J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4647

www.rezeknesnovads.lv

OzOlaines pagasta tautas namā
būs sOciālā atbalsta
un pašapkalpOšanās prasmju telpa

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības
pārvalde 23.08.2019. apstiprināja projekta pieteikumu “Sociālā atbalsta
un pašapkalpošanās prasmju telpa Ozolaines tautas namā”’, Nr.19-01AL15-A019.2203-000004, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (rīcība 2.3. “Sociālo un veselības
pakalpojumu attīstība”) ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.
Sociālā atbalsta un pašapkalpošanās prasmju telpā atradīsies virtuve, kas būs aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm un elektroprecēm
(elektriskā plīts virsma, elektriskā cepeškrāsns, ledusskapis, trauku mazgāšanas mašīna, virtuves kombains, elektriskā tējkanna), pieejami virtuves trauki un piederumi: katli un pannas, šķīvji, naži, dakšas, karotes
un tējkarotes. Vieta tiks atvēlēta arī veļas mazgāšanai un šūšanai: veļas
mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, šujmašīna, overloks, gludeklis un gludināmais dēlis.
Projekta mērķis ir izveidot Rēzeknes novada Ozolaines Tautas namā
pašapkalpošanās prasmju telpu sociālo atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai, palīdzot mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Tādējādi projekta mērķgrupa ir bērni, jaunieši, seniori, sociālā riska grupas (maznodrošinātās un trūcīgas personas, personas krīzes situācijās), citas iedzīvotāju kategorijas.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 9429,21 EUR, no kurām publiskais
finansējums 90% apmērā ir 8486,29 EUR, Ozolaines pagasta pārvaldes līdzfinansējums 10% apmērā – 942,92 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
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Rēzeknes novada
jaunIešI aIcInāTI PIeTeIkTIes
šovam “vaRa TalanTs”

Līdz 28. februārim jaunie talanti tiek aicināti pieteikties uz
dziesmu, deju un citu prasmju šovu jauniešiem “Vara Talants”,
kurā tiekas jaunie dziedātāji, dejotāji un citu jomu mākslinieki,
lai parādītu savu talantu plašākai publikai.
Pasākums notiks 6. martā Bērzgales kultūras namā. Tajā skolēniem būs iespēja radoši izpausties un parādīt savu talantu dažādās
mākslas jomās.
Izglītības pārvaldes Interešu izglītības speciāliste
Anita Rudziša

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” turpmāk katra mēneša otrajā
trešdienā organizēs novada amatnieku un mājražotāju darbu tirdziņu, kur vietējiem
amatniekiem un mājražotājiem regulāri tikties un piedāvāt savu ražoto produktu.
12. februārī gaidam pārdot un pirkt gribētājus Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē.
Būs arī radošās darbnīcas, kurās varēs gatavot dāvanas Valentīndienai.

KĀ ATTīSTīT SoCIĀLo uzņēMēJDARBīBu RēzeKNeS NoVADĀ? –
AICINA uz KoPīGu IDeJu ĢeNeRēŠANu uN DISKuSIJu

19. februārī plkst. 10.00 ikviens, kurš vēlas radīt
pozitīvas pārmaiņas kopējā dzīves telpā, aicināts uz
ideju ģenerēšanu un diskusiju par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Rēzeknes novadā. Tā vienlaikus
būs lieliska iespēja uzzināt vairāk par šo salīdzinoši
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jauno uzņēmējdarbības formu, tās ietekmi, iespējām
Latvijā un kopīgās diskusijās ar Rēzeknes novada
pašvaldības pārstāvjiem iezīmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas novadā. Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

2020. gada 10. februāris

(LSuA) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību
un British Council pārstāvniecību Latvijā.
Pasākumā aicinām piedalīties ikvienu, kurš ar savām
idejām un darbu vēlas uzlabot dzīves kvalitāti reģionālā
un nacionālā mērogā – uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pedagogus, studentus, jaunos uzņēmējus, valsts iestāžu darbiniekus vai vienkārši entuziasma pilnus ideju ģeneratorus. LSUA direktore Madara
Ūlande uzsver, ka sociālā uzņēmējdarbība ir joma, kurā
šobrīd ir ļoti daudz iespēju un iesaistīties var ikviens:
“Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt
pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai
radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības veidi,
formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie
uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski,
gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.”
Diskusija norisināsies līdz plkst.13.00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, lielajā zālē. Lai
piedalītos pasākumā, līdz 17. februārim jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa https://ej.uz/diskusijarezekne,
kas pieejama LSUA mājas lapā www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi” un sociālā tīkla Facebook lapā www.facebook.com/
SocialaUznemejdarbibaLV/, sadaļā “Pasākumi”.
Pēc diskusijas ikvienam sociālās uzņēmējdarbības interesentam LSUA piedāvā individuālu bezmaksas konsultāciju, lai palīdzētu formulēt un piemeklēt veiksmīgāko
praktisko un juridisko risinājumus savai sociālās uzņēmējdarbības idejai. Konsultācijas ilgums 30 min, vietu skaits
ierobežots. Lai pieteiktos konsultācijai, tas jāatzīmē turpat pieteikšanās anketā.
Līga Ivanova,
liga@sua.lv, 26464686, www.sua.lv

www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

1.5. Aizstāt 3.1. punktā ciparus un vārdus
“14,23 euro” ar vārdiem “trijām naudas soda
saistošie noteikumi Nr. 48 “Grozījumi Rēzeknes novada
vienībām”.
pašvaldības 2010. gada 16. septembra
1.6. Aizstāt 3.2. punktā ciparus un vārdus
“71,14 euro” ar vārdiem “četrpadsmit naudas
saistošajos noteikumos Nr. 41
soda vienībām”.
“Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā””
1.7. Izteikt 3.5. punktu šādā redakcijā:
APSTIPRINĀTI
“3.5. Par 2.2.5. vai. 2.2.7. apakšpunktā noteikto prasību
Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra sēdē
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz div(protokols Nr. 23, 3. §) ar precizējumiem
desmit astoņām naudas soda vienībām.”
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē
1.8. Aizstāt 3.6. punktā ciparus un vārdus “142,29 euro”,
(protokols Nr. 26, 6. §)
“no 28,46 euro līdz 213,43 euro”, “no 284,57 euro līdz
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
853,72 euro”, “no 142,29 līdz 350,00 euro” un “no 711,44
43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu
līdz 1400,00 euro”, ar vārdiem “divdesmit astoņām naudas
1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada soda vienībām”, “no sešām līdz četrdesmit trijām naudas
16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 41 “Par sabiedris- soda vienībām”, “no piecdesmit septiņām līdz viens simts
septiņdesmit vienai naudas soda vienībai”, “no divdesmit
ko kārtību Rēzeknes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus “izsa- astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām” un “no
ka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu” ar vārdiem “piemēro viens simts četrdesmit divām līdz divi simti astoņdesmit naubrīdinājumu vai naudas sodu” un vārdus “uzliek naudas sodu” das soda vienībām”.
1.9. Aizstāt 3.7. punktā ciparus un vārdus “71,14 euro” ar
ar vārdiem “piemēro naudas sodu”.
vārdiem
“četrpadsmit naudas soda vienībām”.
1.2. Izteikt 1.5. punktu šādā redakcijā:
1.10.
Aizstāt
3.8. punktā un 3.9. punktā ciparus un vārdus
“1.5. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo
noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lie- “no 284,57 euro līdz 1400,00 euro” ar vārdiem “no piecdesmit septiņām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
nībām”;
1.3. Svītrot 1.5.1. apakšpunktu.
1.11. Precizēt Saistošo noteikumu nodaļu numerāciju
1.4. Izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā:
mainot
„1. Vispārīgie noteikumi” uz “I. Vispārīgie jautājumi”,
“1.6. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
“2.
Aizliegumi
un ierobežojumi Rēzeknes novada adminisadministratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu
tratīvajā
teritorijā”
uz “ II. Aizliegumi un ierobežojumi Rēzekvar pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 17. oktobra

nes novada administratīvajā teritorijā”, “3. Administratīvā
atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu” uz “III.
Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu”, “4. Noslēguma jautājumi” uz “IV. Noslēguma jautājumi”.
1.12. Precizēt Saistošo noteikumu punktu numerāciju
mainot „1.1.” uz „1.”, „1.2.” uz „2.”, „1.2.1.” uz „2.1.”, „1.2.2.”
uz „2.2.”, „1.2.3.” uz „2.3.”, „1.2.4.” uz „2.4.”, „1.3.” uz „3.”,
„1.4.” uz „4.”, „1.5.” uz „5.”, „1.5.1.” uz „5.1.”, „1.5.2.” uz „5.2.”,
„1.5.3.” uz „5.3.”, „1.5.4.” uz „5.4.”, „1.6.” uz „6.”, „1.7.” uz „7.”,
„2.1.” uz „8.”, „2.1.1.” uz „8.1.”, „2.2.” uz „9.”, „2.2.1.” uz „9.1.”,
„2.2.2.” uz „9.2.”, „2.2.3.” uz „9.3.”, „2.2.4.” uz „9.4.”, „2.2.5.”
uz „9.5.”, „2.2.6.” uz „9.6.”, „2.2.7.” uz „9.7.”, „2.2.8.” uz „9.8.”,
„2.2.9.” uz „9.9.”, „2.2.10” uz „9.10.”, „2.3.” uz „10.”, „2.4.” uz
„11.”, „2.5.” uz „12.”, „3.1.” uz „13.”,.”, „3.2.” uz „14.”, „3.3.”
uz „15.”, „3.4.” uz „16.”, „3.5.” uz „17.”, „3.6.” uz „18.”, „3.7.”
uz „19.”, „3.8.” uz „20.”, „3.9.” uz „21.”, „4.1.” uz „22.”, „4.2.”
uz „23.”, „4.2.1.” uz „23.1.”, „4.2.2.” uz „23.2.”, „4.2.3.” uz
„23.3.”, „4.2.4.” uz „23.4.”, „4.2.5.” uz „23.5.”, „4.2.6.” uz
„23.6.”, „4.2.7.” uz „23.7.”, „4.2.8.” uz „23.8.”, „4.2.9.” uz
„23.9.”, „4.2.10” uz „23.10”.
1.13. Aizstāt Saistošo noteikumu tekstā ciparus –
„2.2.1.” ar „9.1.”, „2.2.2.” ar „9.2.”, „2.2.3.” ar „9.3.”, „2.2.4.”
ar „9.4.”, „2.2.8.” ar „9.8.”, „2.2.10.” ar „9.10.”, „2.2.5.” ar
„9.5.”, „2.2.7.” ar „9.7.”, „2.1.1.” ar „8.1.”, „2.2.6.” ar „9.6.”,
„2.4.” ar „11.” un „2.5.” ar „12.”.
2. Saistošo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.,
1.8., 1.9. un 1.10.apakšpunkti stājās spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece
elvīra Pizāne

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

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

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

Norādāmā informācija

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 Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda
apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām
personām — 300 naudas soda vienību. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 41 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 41. Bez tam Saistošo
noteikumu Nr. 41 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 grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 41, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi 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.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 41 punktu, kuros paredzēti naudas sodi, redakcijās naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt
ar naudas soda vienību atbilstošo apmēru attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5, kā arī precizēt Saistošo noteikumu Nr. 41 sadaļu un punktu numerāciju.
Saistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

Ar Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
ar privātpersonām
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
*Sakarā ar Saeimas 2019. gada 12. decembra likumu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā”. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 17. oktobra

saistošie noteikumi Nr. 49 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 16. septembra

saistošajos noteikumos Nr. 42

“Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra sēdē (protokols Nr. 23, 4. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē
(protokols Nr. 26, 7. §)
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, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai
publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13. punktu
Ministru kabineta 2011.gda 21.jūnija noteikumu Nr. 491 “Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu, 11. punktu

www.rezeknesnovads.lv

1.1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 42 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.2. Svītrot 15.1. apakšpunktu.
1.3. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
“16. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
1.4. Aizstāt 17. punktā vārdu “uzliekams” ar vārdu “piemērojams”.
1.5. Aizstāt 17.1. apakšpunktā ciparus un vārdus “284,57 euro” ar vārdiem
“piecdesmit septiņām naudas soda vienībām”.
1.6. Aizstāt 17.2. apakšpunktā ciparus un vārdus “711,44 euro” ar vārdiem “viens
simts četrdesmit divām naudas soda vienībām”.
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne

2020. gada 10. februāris
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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

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

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

Norādāmā informācija

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 Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda
apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām
personām – 300 naudas soda vienību. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 42 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 42.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 42, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

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.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 42 17.1. un 17.2. apakšpunktu redakcijās naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt ar naudas
soda vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5.
Saistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
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
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
ar privātpersonām
mājaslapas starpniecību, 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 17. oktobra

saistošie noteikumi Nr. 51 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr. 82

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra sēdē
(protokols Nr.23, 6.§) ar precizējumiem Rēzeknes novada
domes 2019. gada 21. novembra sēdē (protokols Nr. 26, 8. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2020. gada 2. janvāra sēdē
(protokols Nr. 1, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošajos noteiku-

mos Nr. 82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 67. punktā vārdu “uzliekams” ar vārdu “piemērojams”.
1.2. Aizstāt 67.1. apakšpunktā ciparus un vārdus “no 40,00 līdz 350,00 euro” ar
vārdiem “no astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām”.
1.3. Aizstāt 67.2. apakšpunktā ciparus un vārdus “no 100,00 līdz 1400,00 euro” ar
vārdiem “no divdesmit līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām”.
1.4. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:
“68. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.5. Svītrot 68.2. apakšpunktu.
1.6. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:
“69. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2017. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr. 82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

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

Norādāmā informācija

Šobrīd sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Rēzeknes novada pašvaldībā un dabas resursu
racionālu izmantošanu, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošie noteikumi Nr. 82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 82, kuri spēkā no 2017. gada 14.
aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2017. gada 13. aprīlī Nr. 3 (45)).
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda
apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām
personām – 300 naudas soda vienību. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 82 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 82.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 82, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr. 82
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”, izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 82.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 82 67.1. un 67.2. apakšpunktu redakcijās naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt ar naudas
soda vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

AAr Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.
Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs – pagastu apvienībās – vai to
struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs un Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā.
Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
ar privātpersonām
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
*Sakarā ar Saeimas 2019. gada 12. decembra likumu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā”. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
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Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra
saistošie noteikumi Nr. 57 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2018. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē (protokols Nr. 26, 3. §)
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas
5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” 6. punktu

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

1.1. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

“33. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.2. Papildināt ar 33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“33.4. pagasta pārvalžu vadītāji.”

1.3. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

“34. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskām personām – līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, juridiskām
personām – līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.”
1.4. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

“35. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Norādāmā informācija

Pašlaik decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nosaka
Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.19, kuri spēkā no 2018. gada 15. decembra (publicēti izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 5 (56), 2018. gada 14. decembrī).
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma, turpmāk – AAL, 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos
minimālajam naudas soda apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100
naudas soda vienību, juridiskajām personām – 300 naudas soda vienību. AAL 115. panta pirmajā daļā ir noteiktas publisko personu iestāžu
amatpersonas, kuras ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt, saskaņā ar AAL 115. panta trešo daļu, ir noteikts, ka
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic AAL 115. panta pirmajā daļā
minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Bez
tam AAL vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā administratīvā pārkāpuma protokols, bet gan paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas
pieņem procesa ietvaros – būtiskākie no tiem ir lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, lēmums par soda piemērošanu,
kā arī lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu. AAL stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos
noteikumos Nr. 19 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr.19.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 19, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”” projekts, turpmāk –
Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 19.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 19 33. un 34. punktus paredzēts izteikt jaunā redakcijā, tostarp, naudas sodu naudas izteiksmē euro
paredzēts aizstāt ar naudas soda vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5.
Saistošos noteikumus Nr. 19 paredzēts izteikt jaunā redakcijā 35. punktu, kas nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
administratīvā komisija, kuras lēmumu var pārsūdzēt tiesā, kā arī papildināt ar 33.4. apakšpunktu, kas nosaka, ka administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic arī pagasta pārvalžu vadītāji.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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
Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības
administratīvajām procedūrām plānošanas nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājas lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem
vai grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne

*Sakarā ar Saeimas 2019. gada 12. decembra likumu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā”. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra

saistošie noteikumi Nr. 59 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50

“Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē (protokols Nr. 26, 5. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 9. punktu

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada
19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50 “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” šādus grozījumus:
1.1.Aizstāt 23. punktā vārdu “uzliekams” ar vārdu “piemērojams”.

1.2. Aizstāt 23.1. apakšpunktā ciparus un vārdus “EUR 350,00” ar vārdiem “septiņdesmit naudas soda vienībām”.
1.3. Aizstāt 23.2. apakšpunktā ciparus un vārdus “EUR 1400,00” ar vārdiem “divi
simti astoņdesmit naudas soda vienībām”.
1.4. Svītrot 24. un 25. punktu.

1.5. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

“26. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.6. Svītrot 26.1. apakšpunktu.

1.7. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

“27. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne
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Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50 “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Norādāmā informācija

Šobrīd Rēzeknes novada simboliku, tās izgatavošanas un izmantošanas kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošie noteikumi Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 50, kuri ir spēkā no 2015. gada 19.
marta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 3 (32) 2015. gada 3. jūlijā).
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma, turpmāk – AAL, 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam
naudas soda apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību,
juridiskajām personām – 300 naudas soda vienību. AAL 115. panta pirmajā daļā ir noteiktas publisko personu iestāžu amatpersonas, kuras ir tiesīgas
veikt administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt, saskaņā ar AAL 115. panta trešo daļu, ir noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic AAL 115. panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī
citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Bez tam AAL vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā
administratīvā pārkāpuma protokols, bet gan paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros – būtiskākie no tiem ir lēmums
par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, lēmums par soda piemērošanu, kā arī lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu.
AAL stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 50 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības
likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 50.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 50, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.
Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50
“Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo
daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 50.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 50 paredzēts svītrot 24., 25. punktu 26.1. apakšpunktu, 26., 27. un 23. apakšpunktus izteikt jaunā redakcijā,
tostarp, naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt ar naudas soda vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda
apmēru par summu, kas dalās ar 5.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra
saistošie noteikumi Nr. 56 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2015. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 59
“Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē (protokols Nr. 26, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 549
„Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar
hidrotehniskajām būvēm” 7. un 9. punktu
1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Administratīvā pārkāpuma procesu par prasību regulējamā Lubāna ezera
hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.2. Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“3.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
1.3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Par regulējamā Lubāna ezera hidrotehnisko būvju ekspluatācijas režīmam plūdu
draudu novēršanai prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz
septiņdesmit naudas soda vienībām.”
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne

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

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Pašlaik Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nosaka Rēzeknes novada
pamatojums
pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošie noteikumi Nr. 59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” turpmāk –
Saistošie noteikumi Nr. 59, kuri spēkā no 2016. gada 17. marta (publicēti izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 1 (37)” 2016. gada 16. martā).
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma, turpmāk – AAL, 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam
naudas soda apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību,
juridiskajām personām – 300 naudas soda vienību. AAL 115. panta pirmajā daļā ir noteiktas publisko personu iestāžu amatpersonas, kuras ir tiesīgas
veikt administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt, saskaņā ar AAL 115. panta trešo daļu, ir noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic AAL 115. panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī
citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Bez tam AAL vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā
administratīvā pārkāpuma protokols, bet gan paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros – būtiskākie no tiem ir lēmums
par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, lēmums par soda piemērošanu, kā arī lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu.
AAL stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 59 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības
likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 59.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 59, izdodot jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr. 59
“Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 549 “Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm”
7. punktu un 9. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 59.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 59 3. un 4.punktus paredzēts izteikt jaunā redakcijā, tostarp, naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts
aizstāt ar naudas soda vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5. Saistošos noteikumus Nr. 59 paredzēts papildināt ar 3.1 punktu, kas nosaka, ka administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija, kuras lēmumu
var pārsūdzēt tiesā.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto proAr Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas
administratīvajām procedūrām nodaļā. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas
lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem
ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projektā.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne
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*Sakarā ar Saeimas 2019. gada 12. decembra likumu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā”. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
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Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 7. novembra
saistošie noteikumi Nr. 54 “Par braukšanas maksas

atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas
kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra sēdē
(protokols Nr. 25, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās
daļas 21.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu
noteikumi” 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie (turpmāk – izglītojamie) ir tiesīgi
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā
transportā, un kārtību, kādā pašvaldība izglītojamajiem kompensē transporta izdevumus.
2. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumus
sabiedriskajā transportā un kompensē transporta izdevumus no izglītojamā faktiskās dzīvesvietas Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) līdz pašvaldības vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ.
3. Braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtībai tiek noteikta šāda prioritārā
secība:
3.1. pašvaldības organizētā izglītojamo pārvadājuma (turpmāk – pašvaldības transports) lietošana vai sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana;
3.2. personiskā transporta lietošanas izdevumu kompensēšana.
4. Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības
iestāžu izglītojamajiem obligātajā izglītības vecumā par visu
kalendāra gadu, izņemot periodu, kad pirmsskolas izglītības
iestāde vai iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, ir slēgta.
5. Saistošie noteikumi attiecas uz pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par Ministru kabineta
noteikto mācību gada laiku, kā arī, ja sestdienā vai svētdienā mācību gada laikā izglītojamais dodas uz/no skolas internātu vai dienesta viesnīcu.
6. Izglītojamo no piecu līdz septiņu gadu vecumam transportlīdzeklī pavada vecāki/aizbildnis vai personas, kuras
aprūpē bērns nodots, (turpmāk – vecāki), vai vecāku pilnvarota persona, ne jaunāka par 13 gadiem.
II. Pašvaldības transporta organizēšana

7. Pašvaldības transports tiek izmantots, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
8. Pašvaldības transportu var nenodrošināt, ja attālums
no izglītojamā faktiskās dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei ir mazāks:
8.1. par 2 km – izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz
1. klasei;
8.2. par 3 km – 2. - 9. klašu izglītojamajiem;
8.3. par 5 km – 10. - 12.klašu izglītojamajiem.
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9. Pašvaldības transports tiek nodrošināts
atbilstoši
pašvaldības
izpilddirektora
apstiprinātajiem maršrutiem.
10. Pašvaldības transportu nodrošina arī
pavadošajām personām, kas veic izglītojamā
līdz 7 gadiem vai invalīda pavadīšanu.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošana
sabiedriskajā transportā

11. Pašvaldība nepiešķir braukšanas maksas atvieglojumus un nekompensē transporta izdevumus maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports.
12. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus vai transporta izdevumu kompensāciju par vienu braucienu dienā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un
atpakaļ.
13. Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācijām tiek noteikti šādi kompensāciju veidi:
13.1. iegādājoties braukšanas mēnešbiļeti;
13.2. iegādājoties braukšanas biļetes katru dienu.
14. Braukšanas izdevumi tiek kompensēti sekojoši:
14.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības izglītojamajiem 100 % apmērā, ja izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos;
14.2. vispārējās pirmsskolas izglītības izglītojamajiem
100 % apmērā, ja izmanto Rēzeknes pilsētas maršruta
tīkla sabiedrisko transportu;
14.3. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestādes izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus, kas
saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei novada pašvaldības teritorijā un atpakaļ
100 % apmērā nedēļas pirmajā dienā par braucienu uz
izglītības iestādi un pēdējā mācību dienā par braucienu
atpakaļ, ja izglītojamais dzīvo izglītības iestādes internātā
un izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus, kas pārvadā
pasažierus reģionālajā starppilsētu un vietējās nozīmes
maršrutos;
14.4. vispārējās izglītības iestādes, kura realizē pamatizglītības programmu(as), izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta
ir deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus ar sabiedrisko transportu, kas saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz vispārējās pamata izglītības iestādei, kura realizē pamatizglītības programmu (-as), un kura
atrodas Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā, un atpakaļ
50% apmērā gadījumos, ja līdz novada vispārējās izglītības iestādei, kura realizē pamatizglītības programmu (-as),
nav organizēts pašvaldības transports, bet Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāde, kura realizē pamatizglītības
programmu (-as), ir tuvākā pēc attāluma no izglītojamā dzīvesvietas. Kompensācija netiek izmaksāta gadījumos, ja
līdz vispārējās izglītības iestādei, kura realizē pamatizglītības programmu (-as), un kura atrodas Rēzeknes pilsētas
pašvaldības teritorijā, tiek organizēts pašvaldības transports;
14.5. vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā
no dzīvesvietas līdz vispārējās vidējās izglītības iestādei ar
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sabiedrisko transportu, kas atrodas citas pašvaldības teritorijā, un atpakaļ 100% apmērā gadījumos, ja līdz tuvākajai
vispārējās vidējās izglītības iestādei nav organizēts pašvaldības transports, bet citas pašvaldības vispārējās vidējās
izglītības iestāde ir tuvākā pēc attāluma no izglītojamā dzīvesvietas;
14.6. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestādes izglītojamiem 100 % apmērā, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta citā pašvaldībā, bet izglītības
iestāde ir Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāde.
15. Pašvaldības pagastu apvienību pagastu pārvaldēm
ir tiesības:
15.1. iegādāties sabiedriskā transporta braukšanas mēnešbiļetes un izsniegt tās vispārizglītojošo izglītības iestāžu
izglītojamiem;
15.2. izmaksāt kompensāciju avansā ģimenēm, kuras
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām,
attiecīgi veicot pārrēķinu nākošajā mēnesī atkarībā no
izglītojamā skolas apmeklējumiem.
IV. Nosacījumi personiskā transporta lietošanas
izdevumu kompensēšanai

16. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu
kompensācija šajos saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos attiecas uz Rēzeknes novadā faktiski dzīvojošajiem
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
17. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumi netiek kompensēti, ja konkrētajā maršrutā pašvaldība nodrošina pašvaldības transportu vai ir iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
18. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu
kompensācija attiecas uz izglītības iestāžu izglītojamajiem,
nodrošinot izglītojamo nokļūšanu līdz tuvākajai pašvaldības izglītības iestādei, kurā realizē attiecīgā posma (pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības) izglītības programmu.
19. Personiskā transporta lietošanas izdevumi netiek kompensēti, ja attālums no faktiskās dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei ir mazāks:
19.1. par 2 km – izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz
1. klasei;
19.2. par 3 km – 2. - 9. klašu izglītojamajiem;
19.3. par 5 km – 10. - 12. klašu izglītojamajiem.
20. Vienas ģimenes ietvaros personiskā transporta lietošanas izdevumi tiek kompensēti par vienu braucienu no dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai pašvaldības transporta pieturvietai un atpakaļ dienā, ievērojot šo
noteikumu 19.punktā noteiktos attālumus.
21. Ja personiskā transportlīdzekļa lietošana ir nepieciešama situācijās, kas neatbilst šiem saistošie noteikumiem,
vecāki iesniegumu, kurā aprakstīta situācija, iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē. Ja Izglītības pārvalde, izskatot
iesniegumu, saskaņo vecāku iesniegumu, attiecīgās pagastu apvienības pagasta pārvalde kompensē personiskā
transporta lietošanu.
V. Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas
un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtība

22. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus vai
segtu transporta izdevumus, vecākiem pirms mācību gada
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sākuma līdz 20. augustam jāiesniedz attiecīgās pagastu
apvienības pagasta pārvaldē atbilstoši izglītojamā dzīvesvietai iesniegumu (1. pielikums), norādot, kāds braukšanas
pakalpojuma veids ir nepieciešams. Gadījumos, ja mācību
gada laikā tiek mainīta izglītība iestāde, vai radusies pakalpojuma nepieciešamība, iesniegums tiek iesniegts nekavējoties.
23. Izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 7. datumam iesniedz iesniegumu par iepriekšējā mēneša braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (2. pielikums un 3. pielikums) attiecīgās pagastu apvienības pagasta pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.
24. Biļešu tekstam jābūt skaidri salasāmam, kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.
25. Norādītās informācijas patiesumu kompensācijas saņemšanai iesniegtajos izglītojamā likumisko pārstāvju vai
pilngadību sasniegušo izglītojamo iesniegumos pārbauda
attiecīgās pagastu apvienības pagasta pārvalde un par to
atbild konkrētās pagasta pārvaldes vadītājs.
26. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (deg-

vielas) kompensācijas saņemšanai, iesniedzot iesniegumu
pirmo reizi, pagastu apvienības pagasta pārvaldē jāiesniedz
arī transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, autovadītāja apliecības kopija, informācija par transporta līdzekļa
degvielas patēriņa normu, kā arī ar pagastu apvienības pagasta pārvaldes vadītāju ir jāsaskaņo maršruts. Iesniedzot
ikmēneša iesniegumu par degvielas izdevumu atlīdzināšanu, iesniegumam ir jāpievieno kases čeki ar iesnieguma
iesniedzēja rekvizītiem par degvielas iegādi.
27. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu
(degvielas) kompensācijas apmērs tiek aprēķināts atbilstoši
izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas līdz iestādei vai
pieturvietai un atpakaļ nobrauktajam kilometru skaitam vienu reizi dienā un reizinot to ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, kā arī ņemot vērā degvielas patēriņa
normu. Degvielas patēriņa normai ir jāatbilst konkrētam
transportlīdzeklim norādītajai normai, kas atrodama Ceļu
satiksmes drošības direkcijas mājas lapā. Ja minētajā
mājas lapā nav atrodama informācija par konkrētu transortlīdzekli, degvielas norma tiek noteikta atbilstoši iesniegumā

norādītajai, bet ne lielākai par 10 (desmit) litriem uz 100 km.
28. Attālums personiskā transportlīdzekļa kompensācijas
aprēķinam līdz sabiedriskā transporta pieturvietai vai izglītības iestādei tiek mērīts, pārvietojoties pa māju ceļiem, pašvaldības ceļiem, valsts autoceļiem un ielām.
29. Kompensācijas izmaksu līdz katra mēneša pēdējai
darba dienai veic attiecīgā pagastu apvienības pagasta pārvalde, bet braukšanas mēnešbiļetes izsniedz līdz 1. datumam.
30. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības pagastu apvienības pagastu pārvalžu vadītāji.
31. Pašvaldības pagastu apvienības pagastu pārvalžu
vadītāju pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pašvaldībā.
VI. Noslēguma jautājums

32. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Rēzeknes novada ziņas”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa paredz, ka pašvaldībām ir
tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu
pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punkts nosaka
pašvaldības kompetenci noteikt pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā
esošās izglītības iestādēs. Savukārt, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”
13. punkts nosaka, ka MK noteikumu 9. un 10. punktā minēto kategoriju pasažieri (ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās
izglītības iestādes (klātienes 10. – 12. klase) izglītojamie; ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie izglītības iestāžu izglītojamie, kuru novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1. – 9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes
10. – 12. klase)) biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās
pašvaldības budžeta.
Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībā ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamie ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un kārtību, kādā pašvaldība
izglītojamajiem kompensē transporta izdevumus. Pašlaik pašvaldībā braukšanas maksas atvieglojumus nosaka Rēzeknes novada domes
2010. gada 2. septembra noteikumi Nr. 2 “Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā”.
Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi ir nepieciešamība izdot saistošos noteikumus.
Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību
izglītojamajiem Rēzeknes novadā”, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 “Braukšanas
maksas atvieglojumu noteikumi” 13. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem tiesības
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un noteikt kārtību, kādā pašvaldība izglītojamajiem kompensē transporta
izdevumus.
Saistošo noteikumu projektā tiek noteikta kārtība braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu atlīdzināšanai, kā arī kārtības
prioritārā secība un nosacījumi pašvaldības transporta organizēšanai, braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanai, personiskā transporta
lietošanas izdevumu kompensēšanai.

3. Informācija par plānoto proSaistošo noteikumu projekta īstenošana 2019.gadā neietekmē pašvaldības budžetu un papildus pašvaldības finansējums nebūs nejekta ietekmi uz pašvaldības pieciešams, jo braukšanas izdevumu segšana vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā izdevumi ir plānoti
pašvaldības budžetā.
budžetu
Saistošo noteikumu projekta īstenošana 2020.gadā būtiski neietekmēs.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu fiziskais regulējums attiecas uz Rēzeknes novada vispārējās izglītības iestādēm.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē,
administratīvajām procedūrām Izglītības pārvaldē, iestādē – pagastu apvienībā vai tās struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs, kas arī nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 17. oktobra

saistošie noteikumi Nr. 53 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības

2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par atbildību par

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra sēdē (protokols Nr. 23, 8. §)
ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 5. decembra sēdē
(protokols Nr. 27, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma
22.2 panta otro daļu

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr. 73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” šādus grozījumus:

12

2020. gada 10. februāris

1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.2. Svītrot 3.1. apakšpunktu.

1.3. Papildināt ar 3.1. punktu šādā redakcijā:

“3.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.
Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
1.4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņpadsmit naudas soda vienībām.”
1.5. Svītrot 5. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

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

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Norādāmā informācija

Šobrīd kārtību, kādā noteikta atbildība par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošie noteikumi Nr. 73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 73, kuri spēkā no 2016.
gada 15. septembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas 2016.gada 14.septembrī Nr.4 (40)).
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda
apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām
personām – 300 naudas soda vienību. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 73 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 73.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 73, izdodot jaunus saistošos noteikumus.
Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos Nr. 73
“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””, izdoti saskaņā ar
Meliorācijas likuma 22.2 panta otro daļu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 73.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 73 4. un 5. punktu redakcijās naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt ar naudas soda vienību
atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5.
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

5. Informācija par
Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē un Zemes pārvaldības dienestā.
administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
ar privātpersonām
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. novembra

saistošie noteikumi Nr. 55 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 94

“Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē (protokols Nr. 26, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 549
“Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar
hidrotehniskajām būvēm” 7. punktu un 9. punktu

hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic šādas amatpersonas:”
1.2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Pašvaldības atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu pamatojoties arī uz citu kompetentu institūciju vai amatpersonu sniegtā
akta par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu pārkāpumiem.”
1.3. Izteikt 9. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.”
1.4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
šādus grozījumus:

“10. Par regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam
plūdu draudu novēršanai prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu no četrpadsmit
līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.”

“7. Administratīvā pārkāpuma procesu par prasību regulējamā Rāznas ezera

Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne

1.1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Norādāmā informācija

Pašlaik Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada
pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 94, kuri spēkā no 2013. gada 23. februāra (publicēti laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” 2013. gada 22. februārī Nr. 23 (10952)).
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma, turpmāk – AAL, 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam
naudas soda apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību,
juridiskajām personām – 300 naudas soda vienību. AAL 115. panta pirmajā daļā ir noteiktas publisko personu iestāžu amatpersonas, kuras ir tiesīgas
veikt administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt, saskaņā ar AAL 115. panta trešo daļu, ir noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic AAL 115. panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī
citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Bez tam AAL vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā
administratīvā pārkāpuma protokols, bet gan paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros – būtiskākie no tiem ir lēmums
par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, lēmums par soda piemērošanu, kā arī lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu.
AAL stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 94 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības
likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 94.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 94, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 94
“Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 549 “Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” 7.
punktu un 9. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 94.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 94 7. un 8. punktus, 9. punkta pirmo teikumu, kā arī 10. punktu paredzēts izteikt jaunā redakcijā, tostarp, naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt ar naudas soda vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par
summu, kas dalās ar 5.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

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

6. Informācija par konsultācijām
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas
ar privātpersonām
lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem
Saistošo noteikumu projektā.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne
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*Sakarā ar Saeimas 2019. gada 12. decembra likumu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā”. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
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1.5. Aizstāt 16. punktā vārdus “teritoriālo pagasta pārvalžu” ar vārdiem “pašvaldības
iestādes
–
pagastu
apvienības
–
struktūrvienības – pagastu pārvaldes –”.
1.6. Aizstāt 22.12. apakšpunktā vārdus “pagasta pārvaldi” ar vārdiem “pašvaldības iestādi –
pagastu apvienību vai tās struktūrvienību – pagasta pārvaldi –”.
1.7. Aizstāt 23. punktā vārdus un ciparus “350,00 euro”
ar vārdiem “septiņdesmit naudas soda vienībām” un
“1400,00 euro” ar vārdiem “divi simti astoņdesmit”.
1.8. Svītrot VIII. nodaļu.
1.9. Aizstāt 56. punktā vārdu “nomnieka” ar vārdu “uzturētāja”.
1.10. Aizstāt 57. punktā vārdu “nomnieks” ar vārdu “uzturētājs”.
1.11. Aizstāt 58. punktā vārdu “nomniekiem” ar vārdu
“uzturētājiem”.
1.12. Svītrot 60. punktā vārdu “nomnieks”.
1.13. Papildināt ar 67.1 punktu šādā redakcijā:
“67.1 Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu no divām naudas soda
vienībām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām”.
1.14. Izteikt X. nodaļu šādā redakcijā”
“X. Neuzraudzīto kapa vietu aktēšana”.
1.15. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:
“70. Kapa vietas uzturētājs, ja tas iespējams, reizi gadā
tiek brīdināts par iespējamo neuzraudzītās kapa vietas uz-

Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 17. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 52
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada
17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 30 „Par Rēzeknes
novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 17. oktobra sēdē
(protokols Nr. 23, 7. §) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. novembra sēdē
(protokols Nr. 26, 9. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 2. punktu,
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17.
jūnija saistošajos noteikumos Nr. 30 “Par Rēzeknes novada
kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. “Ģimenes kapa vieta – noteikta lieluma zemes teritorija kapsētā mirušā tuvinieku apbedīšanai, kapavietas
izveidošanai un teritorijas uzturēšanai.”
1.2. Svītrot 2.8. apakšpunktu.
1.3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Rēzeknes novada teritorijā atrodas 285 kapsētas
(1. Pielikums).”
1.4. Aizstāt 10. punktā vārdus “teritoriālās pagasta pārvaldes” ar vārdiem “pašvaldības iestādes – pagastu apvienības – struktūrvienības – pagastu pārvaldes –”.

turēšanu. Pēc piektā rakstiskā brīdinājuma, par iespējamo
kapa vietas nolīdzināšanu, kasētas apsaimniekotājs pieņem
lēmumu par kapa vietas nolīdzināšanu. Kapa vietas nolīdzināšana tiek veikta 1 (viena) gada laikā pēc lēmuma pieņemšanas.”
1.16. Svītrot 72. punktu.
1.17. Aizstāt 79. punktā vārdus un ciparus “7,11 euro” ar
vārdiem “divām naudas soda vienībām” un “71,14 euro “ ar
vārdiem “četrpadsmit naudas soda vienībām”
1.18. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:
“83. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo
noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības iestāžu – pagastu apvienību –, vai to struktūrvienību – pagasta pārvalžu – vadītāji.”
1.19. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:
“85. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu
var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.”
1.20. Svītrot 86. punktu.
1.21. Aizstāt 87. punktā vārdu “uzlikšana” ar vārdu “piemērošana”.
1.22. Papildināt 89. punktā un 91. punktā pēc vārda “novada” ar vārdu “pašvaldības”.
1.23. Izteikt 1. Pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums pievienots).
2. Saistošo noteikumu 1.7. punkts, 1.13. punkts un 1.17.
punkts stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.
Domes priekšsēdētāja vietniece elvīra Pizāne

PAzIņoJuMS PAR PuBLISKo APSPRIeŠANu
KoKu CIRŠANAI KAuNATAS PAGASTĀ

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada
15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku
nozāģēšanai Kaunatas ciema Skolas ielas ceļa malas
posmā pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 78620050441: 2 oši diametrā 22 cm un
60 cm; 3 kļavas diametrā 28 cm, 30 cm un 60 cm; 2 papeles diametrā 26 cm un 30 cm; 1 blīgzna diametrā 30 cm.
Koku ciršanas mērķis: ceļa seguma atjaunošanas un
san grāvju tīrīšanas plānotajiem darbiem.
Ierosinājumus lūdzam sniegt Kaunatas pagasta
pārvaldei no 2020. gada 10. februāra līdz 24. februārim pa e-pastu: info@kaunata.lv; tālr.64667000, korespondencei: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas
pagasts, Rēzeknes novads.
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Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības
2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 30 “Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

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

Norādāmā informācija

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošana un uzturēšana, savukārt 43. panta pirmās daļas 6. punktā un trešajā daļa ir
noteiktas domes tiesības izdot saistošas noteikumus par sanitārās tīrības uzturēšanu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi. turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 30, kuri spēkā no 2010. gada 17. jūnija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas 2010. gada 13. septembrī Nr. 4 (04)).
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. 30 ietvertā regulējuma
atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 30.
Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16. panta septītajai daļai, pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos minimālajam naudas soda
apmēram jāatbilst šā panta trešās daļas nosacījumiem, bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām
personām – 300 naudas soda vienību. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.* Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 30 ietvertā regulējuma atbilstību Administratīvās atbildības likumam, jāpārskata izdotie Saistošie noteikumi Nr. 30.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 30, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
30 “Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””, izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. punktu.
Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 30.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 30 23. un 79. punktu redakcijās naudas sodu naudas izteiksmē euro paredzēts aizstāt ar naudas soda
vienību atbilstošo apmēru, attiecīgi samazinot vai palielinot naudas soda apmēru par summu, kas dalās ar 5, izslēgt Saistošo noteikumu Nr.30
VIII.nodaļu par kapavietas nomas noteikumiem un punktus, kuri attiecās uz nomniekiem, kā arī precizēt Saistošo noteikumu Nr. 30 10., 16., 70., 83.,
85., 89., 91. punktu redakcijas.
Saistošo noteikumu īstenošana būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un iestāžu – pagastu
apvienības – vai struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 30.

6. Informācija par konsultācijām
Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
ar privātpersonām
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.
Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
*Sakarā ar Saeimas 2019. gada 12. decembra likumu “Grozījumi Administratīvās atbildības likumā”. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

LATVIJAS ĢeoTeLPISKĀS INFoRMĀCIJAS AĢeNTūRA
VeIKS TeRIToRIJAS APSeKoŠANu DABĀ

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk –
Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša
valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem
iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.
Lūgums informēt novada iedzīvotājus un uzņēmējus,
ka Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika
periodā no 2020. gada janvāra līdz decembrim turpinās
veikt topogrāfisko karšu mērogā 1:10 000 sagatavošanu
Rēzeknes novada teritorijai, tas nozīmē – veiks teritorijas
apsekošanu dabā.

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā
esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek
tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var
atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas
ar burtiem LA.
Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros
lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku
sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:
1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti
atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai
apvidū.

2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un
to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.
3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un
objektiem.
4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu
fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis –
drons).
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs
www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors pulkvedis Mārtiņš Liberts

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti
arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PRoTI un
DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un
DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram
projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls,
tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un
vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās
un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības
personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos
iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata
meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, spe-

cifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti.
Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu
un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, aicinām griezties Rēzeknes novada pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas
vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības
iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un
nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un
daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un
sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, palīdzot viņiem spert pirmo soli un
mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda
apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos
Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodar-

binātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas
pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus
informāciju, raksti uz e-pastu gunita.veismane@
saskarsme.lv vai zvani pa tālruni 20214720.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var
atrast šeit – http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/
par-projektu-proti-un-dari
“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014. 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru
īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

JAuNIeTI, MAINI DzīVI, PIeDALIeS PRoJeKTĀ “PRoTI uN DARI!”

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

Tatjana Kārkliniece,

tel. 64607205

Iespiests SIA „Latgales druka”

