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2020. gada 16. novembris Nr. 4 (69)
NOVADA MOTO
Apliecinot Rēzeknes novada
iedzīvotāju piederību un lepnumu par savu dzimto vietu, par
Rēzeknes novada moto izvēlēti
vārdi “OTRAS LĪDZĪGAS DEBEŠU PUSES NAV VISĀ PASAULĒ” – tie ir pārfrāzēti vārdi, ko
mazais puisēns Boņuks saka savam uzticīgajam draugam – suņukam Žikam – mūsu novadnieka, rakstnieka Jāņa Klīdzēja 1956.
gadā sarakstītajā izcilajā romānā “Cilvēka bērns”.

Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju, Latvijā es cerēju,
Jaunu, skaistu Latviju.
(Kārlis Skalbe)

LOGO

Latvijas

Rēzeknes novada logo veido
saules zīmes un datora mātes
plates atmiņas bloka stilizācijas
apvienojums. Jaunā logo filozofijas pamatā ir novads kā administratīvi-ģeogrāfiska teritorija ar savu pagātni un nākotni.
Raksts sastāv no punktiem un
līnijām, un tas ir kā stilizēts ornaments no novada kartes – grafiskas uzartu lauku, upju un ceļu tīklu līnijas, ko ieskauj apdzīvotas
Sveicam Rēzeknes novada un pārnovadu ļaudis
vietas. Logo rakstā simboliski ir
apvienoti novada pagātnes manRepublikas neatkarības proklamēšanas 102. gadadienā!
tojums un izaugsmes perspektīva. Pagātnes mantojums nāk no
Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
mātes villaines, jo raksta pamatu
Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece
veido punktu struktūra, kas pataJānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
pināta no saulītes motīva 19. gadsimta Bērzgales villainē, tādējādi
simbolizējot mūsu dzīves pamatu – senču tikumu un atbalstu.
Savukārt savienojot šos punktus
ar līnijām, līdz ar mātes villaini, iegūstam arī mātes
plati – montāžas plati sarežģītās elektroniskās sistēmās, kas norāda uz novada attīstības virzienu – organizēt un administrēt procesus ar moderno tehnoloģiju
un augsti izglītotu un profesionālu cilvēku starpniecību, nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi. Mātes plates
vizuālajā veidolā saskatāma līdzība ar novada teritorijas satelītkartēm.

RĒZEKNES NOVADA SIMBOLIKA

KRĀSAS

Eduarda Medvedeva foto

14. oktobrī tika uzstādītas jaunās Rēzeknes novada robežzīmes. Robežzīmju projektu pēc Rēzeknes
novada identitātes grāmatas vadlīnijām izstrādāja arhitekts Didzis Jaunzems, zīmes izgatavoja uzņēmums
“Metālprojekts”. Šobrīd zīmes uzstādītas uz šosejas
A 13 Rušenicā, Vonogovā un uz šosejas A 12 Stolbovkā, Ludzas virzienā.
Mēs ļoti priecājamies, ka jaunās robežzīmes raisīja
lielu interesi par Rēzeknes novada identitāti, tāpēc

vēlreiz skaidrojam, kāda simbolika ir novadam, un ko
tā nozīmē.
Rēzeknes novadam ir sava simbolika: ģerbonis,
karogs, himna un logotips. 2017. gadā tika izvēlēts
novada moto, logo, kā arī aizsākts darbs pie novada
identitātes lietišķās grafikas elementu izstrādes, apkopojot to “Novada identitātes grāmatā”.

Logo krāsojumam tiek lietots novada ģerboņa tumši zaļā pamata un karoga gaiši zaļās joslas toņi. Logotips pauž saules dzīvības spēku un novada ļaužu
radošu darbu dzimtajā pusē.
2017. gadā tika izdota “Identitātes grāmata”, kurā
tika aprakstīts grafiskās identitātes elementu saturs
un tehniskie parametri. Identitātes grāmata ir palīgs
dizaineriem un komunikācijas speciālistiem spilgta un
iedvesmojoša Rēzeknes novada tēla veidošanā. Grāmatas pielikumā tika apkopoti komunikācijas un prezentācijas materiālu paraugi.
Tāpat 2017. gadā novada logotips tika reģistrēts
Latvijas Republikas Patentu valdē, iekļaujot Valsts dizainparaugu reģistrā un apliecinot tā unikalitāti.
Visos Rēzeknes novada prezentācijas materiālos,
dāvanās, pašvaldības apsveikumos tiek izmantoti logotipa elementi.
Diāna Selecka, Rēzeknes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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VALSTS SVĒTKU PRIEKŠVAKARĀ PIEŠĶIRTI
RĒZEKNES NOVADA ATZINĪBAS RAKSTI
Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko apbalvojumu – Atzinības rakstu –
sveikt čaklākos, aktīvākos, profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus. Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tiek pasniegts piecpadsmit
Rēzeknes novada iedzīvotājiem septiņās nominācijās. Šo apbalvojumu kopā ar Latvijas Bankas kolekcijas piemiņas monētu saņem uzņēmēji, skolotāji, pašvaldību
darbinieki, kultūras darbinieki, uzņēmēji. Lai arī epidemioloģiskās situācijas dēļ šogad netiek rīkots svinīgais svētku pasākums, šo čaklo cilvēku veikums nav mazāk
svarīgs, un Atzinības rakstu saņēmēji saņems apbalvojumu un monētu individuāli.



NOMINĀCIJĀ “SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE”
MĀRIS LAURECKIS

Rit vienpadsmitais gads kā priesteris Māris
Laureckis kalpo Dricānu un Pilcenes Romas
katoļu draudzē kā arī Jaunstrūžānu kapelā.
Jauns, ražens augumā, apveltīts ar oratora
dotībām un skaistu muzikālu balsi, laipns,
atbildīgs, zinošs ne tikai reliģiskajās, bet saprotošs arī saimnieciskajās lietās.
Augstu godā tur un lepojas ar draudzes garīgo un vēsturisko mantojumu. Par to liecina
milzīgais darbs, izdoma, estētiskuma izjūta un
māka piesaistīt līdzekļus, lai izveidotu un iekārtotu draudzes māju, kur būs gan muzeja
ekspozīciju telpa, gan telpa dažādu draudzes
pasākumu norisei.
Pateicoties prāvesta Māra iniciatīvai, kopējiem spēkiem un ar Dieva palīgu, Dricānu baznīcā realizēts finansiāli apjomīgs projekts –
ierīkota apkure. Jau otro sezonu mūsu baltajā baznīcā ir silti.
Jāatzīmē arī prāvesta Māra lieliskā sadarbība ar Dricānu vidusskolu, kur viņš ir gaidīts
viesis un garīgais audzinātājs. Arī daudzi citu draudžu locekļi savu ģimeņu nozīmīgākos
un skaistākos brīžus – kāzas un kristības – uztic svētīt prāvestam Mārim. Māris Laureckis
ir pelnīti iemantojis cilvēku cieņu un atzinību.
DAINA ZVEJSALNIECE
Daina Zvejsalniece ir z/s “Gunda Z” īpašniece. Tā ir neliela, bet ļoti pamanāma saimniecība gandrīz Rogovkas centrā. Saimniecības galvenais darbības virziens ir zaļā dzīvesveida popularizēšana. Mājai apkārt ir izveidots brīnišķīgs dārzs. Saimniece palīdz arī
citiem interesentiem iekārtot savas mājas apkārtni, izstrādājot projektus, piedāvājot dažādus stādus apzaļumošanai, vadot labiekārtošanas darbus. Daina ir ar idejām bagāts
cilvēks, viņa dara pati un prot iedvesmot citus
dažādu jaunu aktivitāšu radīšanā un iedzīvināšanā. Daina veido noformējumus pagasta pasākumiem gan iekštelpās, gan ārā.
Viņas veidotie ziedu pušķi priecē ikvienu saņēmēju.
Šogad “Modes un talantu” festivāla ietvaros Daina priecēja ar plašu tērpu kolekciju.
Daina Zvejsalniece aktīvi sadarbojas arī ar Rēzeknes novada tūrisma un informācijas
centru, pieņemot ciemiņus no visas valsts. Viņa ir arī biežs ciemiņš pašvaldībā ar
drosmīgām idejām par pagasta teritorijas attīstības un izaugsmes iespējām. Daina ir
savas zemes patriote, kas prot dalīties ar sev piederošo mazumiņu, dodot līdzcilvēkiem
sirsnību un mīlestību.



MAIJA HARTMANE
Maija Hartmane ar ģimeni atgriezās no Lielbritānijas pirms diviem gadiem, 2018. gada jūlijā, un visu šo laiku viņa ir iedvesmotāja tiem,
kas šaubās, vai ir vērts atgriezties dzimtajā zemē. Maija ir remigrācijas vēstnese Latgales reģionā. Viņa aizraujoši stāsta savu atgriešanās
stāstu – par to, cik svarīgi justies laimīgai savā
dzimtajā zemē, par to, cik lielisks ir dzimtais
Lūznavas pagasts un Rēzeknes novads.
Pateicoties savai izglītībai (bakalaura grāds
Līdsas universitātē, specialitātē uzņēmējdarbība un uzņēmumu vadība, Biznesa un ekonomikas fakultāte), Maija veiksmīgi strādā Rēzeknes novada pašvaldībā kā Izglītības - uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības
speciāliste. Kopā ar skolēniem Maltas un Kaunatas vidusskolā veido skolēnu mācību
uzņēmumus. Maijas audzēkņi – SMU komanda no Kaunatas ieguva 3. vietu JA Latvia konkursā “Biznesa skices”, kur ieguva 1000 EUR savas idejas attīstībai. Maija nominēta kā
viena no pieciem gada skolotājiem “Junior Achievement Latvia gada skolotājs 2019”.
Kā iedvesmojoša oratore viņa piedalās dažādos starptautiskos projektos: EDIC Young
Multipliers 2019, vizīte Eiropas Parlamentā, apmācības ar vēl 200 jauniešiem no visas
Eiropas par vēlēšanām, lai aicinātu novada jauniešus piedalīties vēlēšanās. Jauniešu dienās Briselē Maijai bija iespēja izteikt savu viedokli Eiropas parlamentā. Aktīvi piedalās Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektos.
INTA GRIBUSTE
Inta Gribuste aktīvi piedalās Mākoņkalna
pagasta sabiedriskajā darbā. Vada līnijdeju
pulciņu “Super Stars,” dzied folkloras kopā, aktīvi darbojas dramatiskajā pulciņā “Raudive”.
Līnijdeju pulciņu vada jau 8 gadus, māca meitenēm dažādu tautu deju ritmus un dejas. Līnijdeju dejotājas piedalās dažādos pasākumos gan pagastā, gan novadā. Inta godprātīgi veic savu darbu. Viņa ir labākā aktrise
dramatiskajā kolektīvā un tēlo pašas sarežģītākās lomas. Inta ir radoša, spēj aizraut citus, piedalās visos pagasta pasākumos. Inta
pēc profesijas ir pedagoģe, pārvalda 3 svešvalodas: angļu, vācu un krievu valodu. Hobiji –
rokdarbi, grāmatas. Patīk arī ceļot.

NOMINĀCIJĀ “KULTŪRA”
ANNA VIŠĶERE
Ilzeskalna pagastā Annu Višķeri pazīst visi
iedzīvotāji. Anna jau 23 gadus vada Ilzeskalna pagasta kultūras dzīvi. Talantīga, ar labām
organizatora spējām, savaldīga, tieša, patiesa
un ieturēta, tā varētu raksturot mūsu Annu.
Viņa prot uzklausīt un laikā pateikt labu
vārdu, uzmundrināt un atrast izeju no sarežģītām situācijām. Annas pārziņā ir ne tikai Kultūras nama pasākumi, viņas aizraušanās ir
arī savas apkārtnes vēstures pētīšana.
Gan skumjos, gan priecīgos brīžos Annas
rokās iedziedas akordeons. Anna aktīvi piedalās folkloras kopas darbībā un, saglabājot
vietējās katoļu tradīcijas, organizē svecīšu
vakarus kapsētās, kā arī vada psalmu dziedāšanu, pavadot cilvēkus pēdējā šīs zemes
ceļā.
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VASĪLIJS KOZLOVS
Vasīlijs Kozlovs – cilvēks ar augstu atbildības sajūtu, iedvesmo un nemitīgi pilnveidojas, īstenojot dažādus pasākumus un piedaloties apmācībās. Darba pieredze un zināšanas ļauj izcili veikt uzliktos pienākumus. Ar
savu enerģiju spēj iedrošināt apkārtējos un
skatītājus, atvērt jaunas iespējas sevis realizēšanai. Vasīlijs ir ne tikai padomdevējs, bet
arī atbalsts saviem audzēkņiem, iedvesmojot
un prasot iesākto pabeigt līdz galam, saskatīt
un turēt godā dzīves pamatvērtības: godaprātu, darba prieku un atbildību. Ar savu entuziasmu, neizsīkstošu enerģiju un mērķtiecīgu darbu ir veidojis un attīstījis pūtēju orķestri “Vikords”, kas ir atpazīstams ne tikai pagasta un novada mērogā vien. Aktīvi seko līdzi laikam, labprāt iegulda savas zināšanas kolektīvā. Viņam piemīt neizsīkstoša enerģija un
dzīves spars. Vasīlijs Kozlovs lepni nes Maltas vārdu, aktīvā un aizraujošā veidā ieinteresējot aizvien jaunus orķestra dalībniekus piebiedroties kuplajam pūtēju orķestra “Vikords” pulciņam. 2019. gadā svinīgi tika atzīmēta pūtēju orķestra “Vikords” 35 gadu jubileja. Spēj vienot kolektīvā dažāda vecuma dalībniekus – no pensionāra līdz bērnam,
veicinot sapratni un savstarpējo cieņu citam pret citu.
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NOMINĀCIJĀ “DARBS PAŠVALDĪBĀ“
LARISA VINOGRADOVA
Larisa Vinogradova strādāja Juridiskajā un lietvedības nodaļā par vecāko juristi. Sāka strādāt 2007. gada 1. novembrī kā Rēzeknes rajona padomes juriste. Ar augstu atbildības sajūtu Larisa veiksmīgi uzsāka un turpināja darbu publisko iepirkumu jomā, kā arī, ņemot vērā
iepriekš iegūto pieredzi, risināja ar pašvaldības tiesvedībām saistītos jautājumus.
Larisa ir veltījusi daudz pūļu, lai daudzu pagastu pārvalžu iepirkumu procedūras un to dokumenti atbilstu normatīvajiem aktiem. Larisas
precizitāte un atbildība ir tās rakstura īpašības, kas nodrošina lieliskus darba rezultātus. Larisai piemītošā atsaucība un iejūtība ļauj rast
risinājumu dažādās situācijās, konfliktsituācijās priekšroku dodot kompromisa risinājumiem. Larisai piemīt spēja rast risinājumu pat
vissarežģītākajā lietā. Savus amata pienākumus Larisa veic godprātīgi, precīzi un profesionāli. Ja Larisai ir uzticēts kāds pienākums, tad droši,
ka tas tiks izdarīts. Larisa prot ieklausīties un strādāt komandā, gatava jebkurā momentā nākt palīgā un atbalstīt. Tieši šīs rakstura īpašības
ir novērtējuši darba kolēģi, patiesi cienot un uzticoties Larisai.
Larisai ir svarīga ģimene, Larisa mīl pavadīt laiku kopā ar bērniem un mazbērniem un strādāt savā mazdārziņā. Viens no Larisas
vaļaspriekiem ir dziedāšana, ko viņa labprāt arī dara, kļūstot par poļu biedrības kora “Jutrzenka” dalībnieci.
MARIJA VASIĻJEVA
Marijas Vasiļjevas darbs pašvaldībā mērāms 29 gadu garumā, uzsākot darba gaitas kā
kancelejas un Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Kantinieku pagasta padomē, vēlāk pārvaldē, 4 gadus kā struktūrvienības “Kantinieku
pagasta pārvalde” vadītājai. Šobrīd Marija
veiksmīgi kārto lietvedību divās pagasta pārvaldēs Sakstagalā un Kantiniekos. Marija ikdienas darbā izceļas ar erudīciju, profesionālo darba pieredzi un savu redzējumu ikdie-

nas pienākumu veikšanā. Marijai piemīt prasme organizēt savu darbu, godprātīgi un ar
lielu atbildību to veikt. Ar atbildīgo attieksmi pret sev uzticētajiem pienākumiem Marija
panāk augstus darba rezultātus, labi pārzina mūsdienīgas dokumentu pārvaldības aktualitātes, ar kritisku pieeju spēj novērtēt jebkuru darba situāciju un dot padomu kolēģim.
Kolektīvā izceļas ar dzīvespriecīgu noskaņojumu un prot atrast kopīgu valodu gan ar
darbiniekiem, gan pagastu iedzīvotājiem.



REGĪNA BARANOVA
Regīna Baranova jau vairāk nekā 30 gadus strādā Silmalas pagasta pārvaldē par lietvedi, ir arī Rēzeknes novada domes deputāte. Šogad viņai tika atzīmēta 60 gadu jubileja. Viņa ir zinoša un gudra, izcila profesionāle, ļoti sirsnīga un līdzjūtīga, godprātīgi
pildot savus darba pienākumus. Savā darba
vietā iedzīvotājus vienmēr sagaida ar smaidu, ir komunikabla. Par viņu ikviens ar pārliecību var teikt: “Regīna ir īstajā vietā – cilvēks ar ļoti augstu pienākuma apziņu, uz
kuru vienmēr droši var paļauties”.
Viņa ir mīloša un gādīga mamma un nu jau arī vecmamma. Arī darba biedri viņu ļoti
ciena, lepojas ar viņu un augstu novērtē, raksturojot Regīnu kā vispusīgu, intelektuālu,
saimniecisku un izturīgu sievieti, kurai viss ir pa spēkam.
Nepārtraukti atjauno un paaugstina savu kvalifikāciju, ir aktīva, mērķtiecīga un sabiedriska. Ļoti patīk daba, mežs, ziedi, it īpaši gleznainais rudens. Aizrautīgi mīl sēņot,
ceļot, lasīt dažādus žurnālus un grāmatas.

NOMINĀCIJĀ “VESELĪBA UN SOCIĀLAIS DARBS”
INTA GREIVULE - LOCA

MARUTA PAVĻUKA

Inta Greivule - Loca ir Sociālā dienesta
vadītājas vietniece, sociālā darbiniece, kas
aktīvi un godprātīgi organizē un darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu darbiniekiem dažādu sociālo problēmu
risināšanā un novēršanā.
Labsirdība, laipnība un virkne citu lielisku
īpašību, ar ko apveltīta Inta, ir ļoti noderīgas
un pat nepieciešamas, lai strādātu par sociālo
darbinieku. Taču ar to vien nepietiek, jo sociālais darbs balstās uz attiecībām ar cilvēkiem.
Būt spējīgam izveidot attiecības, tās uzturēt
un reflektēt ir sociālā darbinieka galvenā pamatprasme. Intai Greivulei - Locai ir šī prasme
veidot attiecības gan ar kolēģiem, gan ar klientiem.
Lai varētu praktizēt savā profesijā, Inta regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci. Inta analizē savu un kolēģu praktisko darbu, spēj rast risinājumus ar darbu saistītām
problēmām, kas ir gan praktiskas, gan metodiskas, gan emocionālas.
Sevišķi smags ir 2020. gads, bet Inta Greivule - Loca prot mobilizēt savus spēkus,
mobilizēt kolēģus sarežģītajā ārkārtējās situācijas laikā, strādājot profesionāli, veicinot
sociālā darba attīstību un labo praksi.



Maruta Pavļuka ir sociālā rehabilitētāja
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātā. Marutas ikdienas darbs ir saistīts ar senioriem
un cilvēkiem ar invaliditāti. Maruta palīdz viņiem uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes, saglabāt interesi un vēlmi pilnvērtīgi dzīvot. Sociālajam rehabilitētājam jāpiemīt pedagoģiskām, psiholoģiskām iemaņām, un Marutai tādas ir. Maruta vada dažādas nodarbības, palīdz senioriem iekļauties
pansionāta sadzīvē. Šo darbu nevar darīt bez
cilvēkmīlestības un atbildības. Maruta strādā
godprātīgi un ar atbildību, ir atsaucīga, laipna. No darba brīvajā laikā gūst gandarījumu
strādājot dārzā un cepot fantastiski garšīgas
tortes.

NOMINĀCIJĀ “EKONOMIKA UN TAUTSAIMNIECĪBA”
OSKARS MACULEVIČS

Oskars Maculevičs un viņa sieva
Jolanta jau ilgāku laiku nes Lendžu
pagasta vārdu pasaulē. Oskars dzimis
un izaudzis Lendžu pagastā, mācījies
vietējā skolā. Pēc ilgāka laika ir atgriezies dzimtajā pusē un atvēris savu uzņēmumu “KUUP COFFEE”, kas
nodarbojas ar kafijas grauzdēšanu un
pārdošanu. Uzņēmums ražo un pārdod četrus veidus kafijas. Ar savu darbību viņš piesaista tūristus, medijus
un interesentus.
“KUUP COFEE” ražotne Lendžu
centrā īsā laikā kļuvusi par iecienītu
galamērķi tūrisma grupām, šeit tiek rādīts un stāstīts, kā tiek grauzdēta kafija, kā tiek veidotas garšas buķetes, kādā veidā labāk baudīt kafiju. Svarīga ir gan kafija, gan trauki,
gan ūdens, gan kafijas vārītāja noskaņojums.

VELGA KRUKOVSKA
Rēzeknes novada māksliniece Velga Krukovska pirms vairākiem gadiem radījusi ekomodes zīmolu “VelgaCode”, kurš plaši zināms
visā Latvijā kā ekoloģiskās modes zīmols.
Pat citur pasaulē, runājot par ilgtspēju apģērbā un modē, runā par “VelgaCode”. Velga
Krukovska domā globāli, viņas augstākā sociālā misija ir glābt planētu, sākot domāt, cik
daudz ļaunuma rada apģērbs, ko lietotāji izmet pēc dažām valkāšanas reizēm, radot kaitējumu dabai un visai planētai.
“VelgaCode” strādā ar misiju padarīt lietu
atkārtotu izmantošanu prestižu, pievilcīgu un
filozofiski nozīmīgu. Tiek radīti unikāli apģērbi un aksesuāri, izmantojot otrreizēji izmantojamus materiālus, samazinot kaitējumu videi, ko rada jaunu apģērbu ražošana. Neaktuālas vai nevajadzīgas lietas tiek izmantotas, lai radītu jaunas un modernas. Zīmols ar
misiju padarīt lietu atkārtotu izmantošanu prestižu, pievilcīgu un filozofiski nozīmīgu.
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NOMINĀCIJĀ “DARBS AR JAUNATNI“
TAMĀRA KABLANOVA
Kaunatas pagasta jauniešu centra vadītāja Tamāra Kablanova darbojas ar pagasta bērniem un jaunatni: organizē izglītojošus un attīstošus
pasākumus, nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku. Līdzdarbojas dažādu pagasta un novada aktivitāšu un projektu
īstenošanā, konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām, nodrošina informācijas pieejamību un apriti, vada jauniešu brīvprātīgo darbu
un APSD pasākumu pagasta pārvaldē. Piedāvā radošās un praktiskās darbnīcas pagasta dažāda vecuma cilvēkiem. Kopā ar jauniešiem
aktīvi piedalās novada sarīkojumos. Turpina Kaunatas jauniešu centra iesāktās tradīcijas – Ziemassvētkos un Lieldienās dodas ciemos pie
vientuļajiem senioriem, piedalās Lielajās talkās, rīko Ziemassvētku labdarības pasākumu pagasta ļaudīm.
Tamārai ir lieliskas saskarsmes un organizatoriskās spējas. Tamāra ir dažādu interesantu ideju ģenerators un līdzizpildītāja, kas ikdienā
padara ne tikai Kaunatas jauniešu centra, bet arī visa Kaunatas pagasta dzīvi dažādu un interesantu. “Braucam Kaunatu lūkoties!” – tā skan
gan aicinājums tūristiem un viesiem, gan ar aizrautību īstenots vietējās iniciatīvas neformālo apmācību projekta nosaukums, kura realizācijas
laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar pagasta dabas objektiem un amatniekiem, aprakstot redzēto izveidotajā bukletā. Tamāra ar savu
darbu un iesaistītiem domu biedriem iestājas par Kaunatas pagasta vārda atpazīstamību un popularizēšanu, piemēram, Tamāras organizētā
jauniešu radošā akcija – atjaunotais Kaunatas krustojuma autobusu pieturas krāsojums. Tamāra ir arī Kaunatas pagasta informatīvā izdevuma “Kaunatas Vēstnesis” galvenā redaktore, ilgus gadus apkopojot un publicējot Kaunatas pagasta aktualitātes.
Pateicoties Tamāras Kablanovas degsmei un darbīgumam, 2019. gadā Kaunatas pagasts ieguva 1. vietu Rēzeknes novada Jaunatnes
gada balvas nominācijā “Aktīvākais jaunatnes pagasts”.



NOMINĀCIJĀ “IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE UN SPORTS”
SVETLANA KLĪDZĒJA
Svetlana Klīdzēja ir Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja. Viņa ir godprātīga un radoša darbiniece, savus pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu, vienmēr korekta ar darba kolēģiem un audzēkņu vecākiem. Svetlana pastāvīgi paplašina savas profesionālās zināšanas, droši ievieš jauninājumus, spēj radīt un iedvesmot, virzīt citus mērķu sasniegšanai. Griškānu pirmsskolas izglītības
iestāde ir viena no labākajām novadā, par to apliecina vecāku atsauksmes un audzēkņu skaits iestādē. Svetlana vairākus gadus aktīvi darbojas Griškānu sieviešu klubā “Smaids”, pateicoties viņas iniciatīvai, realizēti daudzi projekti iestādē un pagastā – audzēkņiem ir iegādāti
tautas tērpi, iestādes teritorija aprīkota ar jauniem sporta un rotaļu laukumiem, ir baseins ar strūklaku, audzēkņiem ierīkota istaba ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām, ārstnieciskai vingrošanai. Arī pagasta iedzīvotājiem tagad ir pieejami friziera, veļas mazgāšanas pakalpojumi, aktīva laika pavadīšanai ir inventārs un velosipēdi.
Kolektīvs Svetlanu raksturo kā izpalīdzīgu, atsaucīgu cilvēku – ne tikai darbā, bet arī aktīvi piedaloties kultūras pasākumos Griškānu
kultūras namā, sporta svētkos. Brīvajā laikā aizraujas ar riteņbraukšanu, cep garšīgus pīrāgus. Svetlana ir laba saimniece, mīļa māmiņa un
sieva, brīnišķīga vecmāmiņa.

KONKURSA "RĒZEKNES NOVADA
UZŅĒMUMS 2019" UZVARĒTĀJI
2020. gada 19. martā bija plānots jau astoto reizi godināt Rēzeknes novada izcilākos uzņēmējus taču situācija visā pasaulē ļoti strauji mainījās, tāpēc pasākums tika
atcelts. Tika pieņemts lēmums konkursa uzvarētāju un nominantu vārdus paziņot Rēzeknes novada informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas”, novada tīmekļvietnē www.rezeknesnovads.lv un sociālajā tīklā Facebook.
Nominācijā “Gada uzņēmums” kā labākais balvu saņem viesu nams “Svilpaunieki”, Novada vietējās identitātes produkts (VIP) uzvarētājs – kafijas grauzdētava “KUUP COFFEE”, Gada jaunais uzņēmums – Nataļja Zuiča. Nominācijā
“Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” par labāko atzīta SIA “Dabas tūres” (va-

dītāja Ilze Vilšķērste), savukārt “Gada lauksaimniecības uzņēmums” ir Jāņa
Arbidāna zemnieku saimniecība “Liepziedi”. Gada inovācijas ieviesējs ir SIA
“Baltharmonia”, bet nominācijā “Gada ģimenes uzņēmums” labāko godā ir divi
uzņēmumi – bioloģiskā saimniecība “Senču mājas” no Ozolmuižas pagasta un
Zaigas Graudiņas stādu audzētava “Sakstagals”. Gada amatnieks/mājražotājs –
zemnieku saimniecība “DZIMTA”, bet lielākais darba devējs novadā (pēc darbavietu skaita pieauguma) – uzņēmums “Skaida PV.

GADA UZŅĒMUMS

būvēja jaunu publisko pirti tuvāk Lūznavas tehnikuma ēkai, tad vecā ķieģeļu ēka palika novārtā. 2016. gadā “SVILPAUNIEKI” to iegādājās kā graustu ar piemēslotu apkārtējo teritoriju. Uz atkritumu poligonu tika aizvestas 10 kravas atkritumu. Apkārtējā
teritorija blakus viesu namam tika sakārtota – tika ierīkots stāvlaukums transportlīdzekļiem, tika izbūvēti gājēju celiņi apkārt viesu namam un piegulošajā teritorijā, kā
arī tika atjaunots segums Pils ielas posmā.

VIESU NAMS “SVILPAUNIEKI” ir
ģimenes uzņēmums, kas nodrošina naktsmītnes pakalpojumus kopš
2019. gada. Tiek piedāvāti 8 labiekārtoti numuriņi, kur ar ērtībām var
izmitināt 24 personas, bet, nodrošinot papildvietas, līdz pat 50 personām. Viesu nams izveidots maksimāli autonoms, lai viesi varētu iekļūt ēkā
bez saimnieku vai darbinieku klātbūtnes, tādējādi atslogojot viesu nama finanšu plūsmas no darbinieku
dežurējošā režīma. Viesiem pēc rezervācijas apmaksas tiek piešķirts
unikālas kombinācijas durvju kods,
kurš darbojas konkrētā rezervācijas
laikā, līdz ar to viesi var justies maksimāli neierobežoti ierašanās un
SIA “Parka mājas” Mārtiņš un Elīna Kiščenko,
izrakstīšanās laika rāmī.
viesu māja “Svilpaunieki”
Viesu ērtībām notiek sadarbība ar
Jekaterinu Viļumu – pavāri no blakus ciema, kura viesiem nodrošina brokastis. Šāda
sadarbība ir ļoti ērta un lietderīga, jo lielākā daļa viesu vēlas ieturēt brokastis viesu
namā vai turpat blakus Lūznavas muižā. Piemēram, 2019. gada 14. augustā pie mums
viesojās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi un prezidenta kancelejas
pārstāvjiem, bet brokastis tika servētas Lūznavas muižā. Atsauksmes bija izcilas gan
par viesu namu, gan brokastīm.
Viesu nams “SVILPAUNIEKI” ir izveidots Lūznavas muižas parka un Rāznas Nacionālā parka teritorijā, kas ir kultūrvēsturiskas nozīmes teritorija ar simtgadīgiem kokiem
un muižas parkam raksturīgo labiekārtojumu un apbūvi. 1951. gadā parka teritorijā
tika uzbūvēta ķieģeļu ēka, kas kalpoja kā publiskā pirts. Kad Lūznavas ciematā uz-
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Informatīvajā izdevumā izmantotas fotogrāfijas: Aleksandrs Lebeds, Aleksandrs Tolopilo,
uzņēmēju vērtēšanas komisija, no žurnāla A 12 un uzņēmēju privātajiem arhīviem

Kaspars Vaivods saimnieko Čornajas pagastā. SIA “MUNS LAUKS”
apsaimnieko 150 ha zemes un nodarbojas ar graudkopību. Jaunais
zemnieks atbalsta inovācijas, tāpēc
jau četrus gadus izmanto tiešās sējas metodi, kad graudi tiek sēti tieši
rugainē. Kaspars atzīst, ka šāda metode samazina izmaksas, kā arī tā ir
krietni dabai draudzīgāka, jo netiek
apgriezts auglīgās zemes slānis. Papildus pluss – lauki ir zaļāki, tas piesaista CO2, augsnē palielinās mikroorganismu un slieku daudzums un
ražīgums pieaug. Tas ir svarīgi, jo
Kaspars Vaivods domā ne tikai par
peļņu, bet arī mēģina būt dabai draudzīgs. Latvijā šī metode nav īpaši
populāra, bet Kaspars pats iegūst
SIA “Muns lauks” Kaspars Vaivods
zināšanas internetā un daloties ar
iegūto pieredzi ar saviem domubiedriem. K. Vaivods piedalās projektos, par LAD projekta līdzekļiem iegādāta tehnika. Kaspars absolvējis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju
specialitātē Mehatronika, un iegūtās zināšanas ļauj pašam tikt galā ar tehnikas remontu. Kaspars strādā ciešā tandēmā ar savu tēvu Arti Vaivodu, kam pieder SIA “Muns
mežs”, un kas sniedz dēla saimniecībai mežistrādes pakalpojumus.
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GADA UZŅĒMUMS – NOVADA VIP
(VIETĒJĀS IDENTITĀTES PRODUKTS)
Kafijas grauzdētava KUUP (SIA
“KUUP COFFEE”) ir pirmā “specialty”
kafijas grauzdētava Latgalē, kas savas durvis ir vērusi 2019. gada februārī. KUUP grauzdē augstas kvalitātes “specialty” kafijas pupiņas jeb
īpaši atlasītu kafiju, kas ir vēl nebijis
un jauns ikonisks produkts Latgalē.
Kafijas grauzdētava KUUP grauzdē kafijas pupiņas, kas nāk no Brazīlijas, Kolumbijas, Etiopijas un tiek
audzēta mazās kafijas saimniecībās
un fermu kooperatīvos. Patērētājiem
un kafijas interesentiem tiek piedāvāti divi grauzdējumu veidi – espresso grauzdējums, kas piemērots kafijas pagatavošanai kafijas automātos, mokas kanniņā vai kafijas presSIA “KUUP COFFEE”
kannā (BRAZILEJIS NAKTS, KOOskars un Jolanta Maculeviči
LUMBEJIS FLIRTS). Vidēji grauzdētas kafijas pupiņas, kas piemērotas pagatavošanai kafijas brūvrīkos vai vienkārši
krūzītē (JEZUPA ETIOPEJIS SAPYNS). Kafija tiek piedāvāta gan maltā, gan pupiņu
veidā. KUUP kafija tiek grauzdēta mazos apjomos, lai tā veikalu plauktos vienmēr būtu
pieejama svaigi grauzdēta. Tas ir viens no kvalitatīvas kafijas pamatnosacījumiem.
Tā kā SIA “KUUP COFFEE” ir pavisam jauns uzņēmums, tā popularitāte un atpazīstamība Latvijā nepārtraukti aug. Šobrīd KUUP kafija tiek piedāvāta veikalos Latgalē
un citviet Latvijā. Kafija ir pieejama veikalos Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā, Rīgā,
Liepkalnos, Rāmkalnos un pavisam drīz arī Siguldā. Sīkāka informācija atrodama
www.kuup.lv/izplatitaji. Kafijas grauzdētava KUUP piedalās dažādos pasākumos visā
Latvijā un piedāvā degustācijai un baudīšanai dažādus kafijas dzērienus. Piemēram,
augusta beigās un septembra sākumā KUUP kafijas grauzdētava sevi prezentēja
tādos pasākumos, kā jaunrades festivāls iNOVUS un plašākajā pārtikas izstādē Baltijas valstīs RIGA FOOD.
Līdzīgi pasaules kafijas tirgus tendencēm, arī Latvijā attīstās kafijas kultūra. Cilvēki
sāk aizdomāties par kafijas pupiņu kvalitāti, kā konkrētā kafija ir nonākusi līdz viņu
krūzēm. Tas aktualizējas ne tikai veikalos un uzpildes stacijās, bet arī HoReCa segmentā. KUUP kafija ir kvalitatīvs Latgalē grauzdēts produkts ar savu stāstu. Tās izveidotājs un radītājs ir veicinājis un uzsācis kafijas kultūras attīstību Latgalē. “Patiesi
ceru, ka kādreiz Latgale būs interesanta un atpazīstama ne tikai ar saviem podniekiem
un šmakovku, bet arī ar savu kafiju un kafijas kultūru!” saka pirmās kafijas grauzdētavas Latgalē izveidotājs un zīmola “KUUP COFFEE” radītājs O. Maculevičs.
SIA “KUUP COFFEE” ir vēl ļoti jauns uzņēmums. Pusgada darbības laikā ir bijusi stabila ražošana un produkcijas realizācija. Ir realizēts ELFLA projekts “Specializētās
kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos” un LEARN atbalstītais projekts
“Specializētās kafijas grauzdētavas zīmola dizaina, iepakojuma dizaina un mājas lapas
izveide”. SIA “KUUP COFFEE” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta
saņemšanu ERAF projekta Nr. BIZIN-I-2018/571 “Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators” ietvaros.
SIA “CUKURELLA” ir reģistrēta
2019. gada 8. jūlijā. Ideja ražot veselīgus kārumus radās tad, kad uzņēmuma izveidotāja Velga Sarmule
vairākkārt vīlās esošajā saldumu piedāvājumā. Proti, apmeklējot vairākus tirdziņus Latgalē kopā ar bērnu,
viņa nevarēja atrast našķi, kas uzrunātu gan mazo kārumnieku, gan
arī viņa vecākiem liktos pietiekami
dabīgs un nepārsātināts ar visu to,
kas bērna organismam kaitīgs.
Saldumu gatavošana Velgu aizrāva jau kādu laiku pirms uzņēmuma
dibināšanas, bet tā pa īstam noticēt
šai idejai un tās dzīvotspējai, palīdzēja uzvara Latvijas lauku konsultāciju centra (LLKC) rīkotajā konkurVelga Sarmule SIA “Cukurella”
sā “Laukiem būt” 2018. gadā. Konkursa laikā saņemtais ekspertu atbalsts, padomi un iedrošinājums, kā arī iegūtā naudas balva, kura tika izmantota iekārtu un inventāra iegādē, deva iespēju saražoto
saldumu kvalitāti pacelt augstākā līmenī.
Papildus stimuls straujākai attīstībai noteikti bija arī Rēzeknes novada pašvaldības
nodibinājuma LEARN projekta atbalsts 2018. gadā un piešķirtais finansējums, kas tiek
izmantots ražošanas telpu iekārtošanai.
Šobrīd SIA “CUKURELLA” ražo ābolu biezeņa zefīrus ar dažādu vietējo ogu un

augļu biezeņiem, marshmallow pastilas no vietējo ogu un augļu sulām, cake pops
cepumiņus un dažādus citus saldumus pēc pasūtījuma, tāpat periodiski CUKURELLAS
produkciju var iegādāties Rēzeknes novada un tuvākās apkārtnes mājražotāju
tirdziņos. Pašiem par pārsteigumu, ļoti populāras ir saldumu gatavošanas darbnīcas,
kas notiek gan izbraucot pie klienta, gan topošo ražošanas telpu vietā, Velgas Sarmules dzimtajās mājās Dricānu pagastā.
Tuvākajos nākotnes plānos ietilpst saldējuma ražošana un saldējuma gatavošanas
darbnīcas un degustācijas.

GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS
NATAĻJA ZUIČA ar suņiem strādā kopš 1991. gada, kad viņas saimē parādījās vācu aitu sugas suns
Kraida. Ar šo suni Nataļja apmeklēja
izstādes, strādāja pie suņa dresūras.
2004. gadā gimenē nonāca dobermanis, ar kuru sāka nodarboties ar
suņu sportu.
Lai popularizētu suņu sportu –
adžiliti, Nataļja 2014. gadā nodibināja biedrību, bet 2017. gadā sāka
īrēt angāru, lai ar adžiliti varētu nodarboties ari citi interesenti. Tāpat
Nataļja konsultē cilvēkus, kas domā
par četrkājainā drauga ienākšanu ģimenē, pastāstot, ar kādām sugas
īpatnībām var nākties saskarties, kādas iedzimtas slimības var būt dažāSaimnieciskās darbības veicēja Nataļja Zuiča
du šķirņu suņiem, māca, kādiem dokumentiem jābūt konkrētas šķirnes suņiem. Nataļja palīdz atrast godprātīgus suņu
audzētājus, lai vēlāk saimniekiem nebūtu problēmu ar iegādāto ģimenes mīluli. “Ir ļoti
daudz nianšu, kas jāņem vērā cilvēkiem, kas domā par suņa iegādi, īpaši tas attiecināms uz lielajiem suņiem, kuriem jau kucēna vecumā jāveic tests, lai saprastu, vai
šie suņi – vācu aitu suņi, malinua, dobermaņi, ir viņiem piemēroti. Tāpat stāstu cilvēkiem, kā pareizi komunicēt ar suni, jo pareiza dresūra un treniņš ir balstīts uz
pozitīvām emocijām.”
IK “RĀZNAS PRIEDES” Ezerkrastos, Dukstigalā, Čornajas pagastā ir dibināts 2017. gadā ar mērķi
radīt jaunu aktīvās atpūtas pakalpojumu, kāds vēl Rēzeknes novadā nav
bijis pieejams. Tā kā pakalpojuma izveidei bija nepieciešami diezgan lieli
ieguldījumi, topošā uzņēmēja piedalījās Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā LEADER projektu konkursā un veiksmīgi realizēja
jau vairākus projektus. Tūristiem tiek
piedāvāta aizraujoša, aktīva, galvu
reibinoša un emociju piepildīta atpūta šķēršļu trasē “Rāznas priedes”.
Augstā trase līdz pat 6 metriem virs
zemes, bet mazākajiem ir zemā trase. Papildus divām virvju trasēm ir uzSanta Viša - Gaisiņa,
būvēta alpīnisma siena 10 m augsŠķēršļu trase kokos “Rāznas priedes”
tumā, kas apmeklētājiem ļauj pārbaudīt savas spējas klinšu kāpšanā. Sienu var izmantot gan bērni, gan pieaugušie.Tā
kā daudziem bērniem augstā trase kokos sagādā grūtības, tad siena ir kā alternatīva,
jo pa to uzkāpt var pat aktīvs piecgadnieks. Uzņēmumā ir jauns, kvalitatīvs alpīnisma
aprīkojums, gan iekares sistēmas, gan karabīnes “Clic-it”, kas ir augstākās drošības
paraugdemonstrējums.
2019. gadā virvju trasi ir apmeklējuši un savus spēkus tajā pārbaudījuši 500 dažāda
vecuma apmeklētāji, ne tikai Rēzeknes novada, bet arī citu Latvijas novadu un pilsētu
iedzīvotāji, arī ārzemju viesi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Portugāles,
Beļģijas, Izraēlas, Maķedonijas un Ķīnas. Regulāri virvju trasi apmeklē skolēnu nometņu dalībnieki, te tiek rīkoti dažādi pasākumi, pat vecmeitu/vecpuišu ballīšu svinēšana.
Šāda pakalpojuma piedāvājums ir radījis jaunu veselīgu aktivitāti – būt dabā, mežā
un pie ezera, vienmēr būt kustībā, kļūt nedaudz azartiskam, sportiskam un izjust
adrenalīna devu, esot koku galotnēs! Uzņēmums ir sekmējis Rēzeknes novada aktīvā
tūrisma pakalpojumu dažādību, veicinot arī apkārtnē esošo tūrisma uzņēmumu
attīstību.
Ir radīta viena jauna darba vieta, piesaistīts ES finansējums pakalpojuma izveidei
un pilnveidošanai, ir nākotnes plāni uzņēmējdarbības paplašināšanai.
Jaunā uzņēmēja audzina trīs pirmsskolas vecuma bērnus, studē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un ir sava novada patriote.
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JĀNIS STEPIŅŠ Dricānu pagasta “Strautiņos” ir izveidojis jaunu izklaides un atpūtas vietu Rēzeknes
novadā. Te pieejams lāzertaga laukums, spēle 6×6, lāzerbiatlons un piknika vieta, kā arī apkurināma lauku
mājas telpa sliktākiem laika apstākļiem. Lāzertagu var spēlēt gan bērni,
gan arī pieaugušie; teritorijā iespējams organizēt dažādus ģimenes pasākumus un svinības.
Šis uzņēmums ir salīdzinoši jauns,
bet jau ir guvis ievērojamus panākumus un atpazīstamību Rēzeknes
novadā.
Lāzertags, tautā saukts arī par lāzerpeintbolu, ir aizraujoša komandas
spēle ikvienam, kas mīl aktīvi atpūsJānis Stepiņš, saimnieciskās darbības veicējs
ties. Spēlē tiek imitētas kaujas, un tā
parasti notiek speciāli aprīkotos poligonos – kazarmās, angāros, bunkuros, mežā vai
citos brīvdabas objektos. Spēles būtība ir trāpīt ienaidniekiem ar infrasarkano staru.
Kad tiek izšauts, tiek imitēta šāviena skaņa un mazs trieciens. Trāpījumu fiksē elektronika, kas liek mirdzēt sensoriem galvas saitē vai vestē. Salīdzinot ar peintbolu un
airsoftu, lāzertagam ir nozīmīgas priekšrocības, piemēram, liels šāviena attālums, nav
vēja radītu traucējumu, ja lāzertagu izmanto ārpus telpām. Ne mazāk svarīgi, ka atšķirībā no peintbola, lāzertaga spēlē vispār nav sāpju sajūtu vai traumas iespējas.
Praktiski tā ir tā pati datorspēle, taču visas darbības dalībnieks veic pats, svaigā gaisā,
skrienot, kustoties un izjūtot adrenalīnu, nevis klikšķinot ar datorpeli.
Lāzertaga izbaudīšanai nepieciešamas trīs lietas – laukums, spēles inventārs un,
protams, spēlētāji. “Strautiņi” piedāvā laukumu, inventāru 12 spēlētājiem, instruktoru.
Spēles starplaikos ir pieejamas telpas vai nojume, novuss, grilēšanas piederumi, dzeramais ūdens un svaigs gaiss!

Sandra Zāģere IK “Skaistums S”

IK SKAISTUMS – S ir sācis savu
darbību pirms trim gadiem, nodrošinot pakalpojumu citiem uzņēmējiem – šujot darba apģērbus. Pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, bet tajā
pašā laikā diezgan specifisks; tā ir
niša, kura vēl nebija iepriekš aizpildīta Rēzeknes novadā.
Pakalpojumi ietver gan pilnu formas tērpu šūšanu, gan arī logo un
citu tekstu izšūšanu uz apģērbiem.
Līdztekus darba apģērbu šūšanai, uzņēmums gatavo arī suvenīrus, mīkstās rotaļlietas, kas ir mīļa
dāvana mazajiem.
Sandra Zāģere veic arī apģērbu
labošanu un ir uzsākusi sejas masku
šūšanu.

GADA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
SIA “DABAS TŪRES“ vadītājai,
dabas gidei ILZEI VILŠĶĒRSTEI
piemīt īpašā putnu dzirdība: viņa var
katru mazo muzikantu pēc dziesmas
atšķirt un nosaukt vārdā. Uzņēmums
“Dabas tūres” piedāvā putnu vērošanu un citas dabas izziņas tūres mazām grupām Latvijā un uz ārzemēm
gida – dabas speciālista pavadībā.
Ilze vairākus gadus ved putnu vērotājus no visas pasaules uz Lubāna
mitrāju, šo unikālo dabas teritoriju,
kur lielā daudzveidībā un skaitā var
vērot vairāk nekā divus simtus, tostarp retu un īpaši aizsargājamu, putnu sugu. Vairāk nekā 180 sugu Lubāna mitrāju izvēlējušās par ligzdošanas vietu. 2018. gadā Nagļu paIlze Vilšķērste SIA “Dabas tūres”
gasta viesu mājā “Stikāni” ir iekārtots
pirmais un pagaidām vienīgais putnu vērošanas informācijas centrs Latgalē. Vienā no
saimniecības ēkām iekārtots putnu vērošanas informācijas centrs, telpas darbam un
nelielu grupu semināriem, kā arī piemiņas stūrītis ornitologam Jānim Baumanim, kurš
pie Orenīšu dīķiem ir strādājis ilgus gadus.
“Stikāni“ – tas ir arī viesu mājas saimnieku uzvārds. Dažās izloksnēs tā dēvē balto
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stārķi. Šis putns ir arī uz viesu mājas reklāmas materiāliem angļu valodā, kurus Ilze
piedāvā starptautiskajā dabas tūrisma gadatirgū Lielbritānijā. Dabas tūres pasaulē
kļūst arvien populārākas, cilvēki vēlas redzēt neskartu dabu, vērot putnu dzīvi.
“Ik gadu uz braucu uz starptautisko dabas tūrisma gadatirgu Rutlandē, Lielbritānijā –
British Birdwatching Fair, nemitīgi aicinu dabas vērotājus uz šejieni, un nu tagad beidzot ir tā, ka sāk braukt uz Latviju un ir sajūsmā, jo te viņiem viss patīk,” saka Ilze.
VALĒRIJS BROKĀNS kopā ar
ģimeni apsaimnieko VIESU MĀJU
“ZĪDU KOLNS” Čornajas pagastā,
pie Rāznas ezera. Viesu māja iegādāta pirms 12 gadiem, un saimnieki
stāsta, ka tās lielākā vērtība laikam
ir netraucēta iespēja atpūsties pie
dabas, jo šeit ir slēgta teritorija. Viesu māju “Zīdu kolns” iecienījuši ārvalstu viesi, šeit regulāri brauc viesi
no Vācijas, Krievijas. Saimnieks stāsta, ka ierodoties uz starptautisko filmu festivālu, tieši šeit Latgales dabu
izvēlas baudīt slavenais aktieris Ivars
Kalniņš, tāpat brauc viesos Eiropas
Parlamenta un Saeimas deputāti.
Valērijs Brokāns atzīst, ka viesu
māja ir vairāk sirdslieta, jo nopelnīt
Valērijs Brokāns SIA “AVT-V”
praktiski nav iespējams: “Varu teikt,
ka tas ir mans hobijs – iespēja izbraukt un baudīt dabas skaistumu man un manai ģimenei, kā arī uzņemt viesus.”
SIA “MJP BŪVE” (ĪPAŠNIEKS
JURIJS MEŽECKIS) 2018. gada otrajā pusē veiksmīgi uzsāka darbību
jaunā nozarē – tūrisma pakalpojumu
sniegšana, izveidojot atpūtas kompleksu “Medus mājas impērija”. Tas
atrodas Griškānu pagasta Janapolē.
Piedāvāto tūrisma pakalpojumu klāsts
ir visai plašs – viesu mājas noma pasākumiem, viesu grupu izmitināšana
(naktsmājas līdz 60 viesiem), pasākumu rīkošana, saunas pakalpojumi,
telpu noma semināru u.c. pasākumu
vajadzībām, bērnu rotaļu laukums.
Kopīgi ar sadarbības partneriem piedāvā arī izjādes ar zirgiem, pārvietojamās pirts un kubula nomu, ēdināšanas pakalpojumus.
SIA “MJP BŪVE” Jurijs Mežeckis kopā ar
Viesu mājas kompleksa teritorija
dzīvesbiedri Jekaterinu Silovu
ir 4 ha , tā ir sakopta, izveidoti 3 dīķi,
mākslīgā sala ar gleznainu tiltu, dārzs pastaigām, dravnīca. Lielākā ēka ir būvēta no
guļbaļķiem, mazākā ir no māla ar dakstiņu jumtu.
Atpūtas kompleksa apmeklētāju skaits pēdējos 12 mēnešos pārsniedzis 2500. Informācija par pakalpojumiem ievietota tūrisma sadaļā Rēzeknes novada mājaslapā, kā
arī Rēzeknes tūrisma portālā. Šobrīd tiek veiktas sarunas ar asociāciju “Lauku ceļotājs”
par dalību šajā organizācijā. Ir savs profils sociālajā tīklā Facebook.com.
UZŅĒMUMS “GORASPĀKS”
Rēzeknes novada Griškānu pagastā
izveidots 2017. gadā, realizējot ELFLA LEADER atbalstīto projektu “Pirts
nomas pakalpojumu izveide. Projekta mērķis – popularizēt vienu no aktīvās un veselīgās atpūtas veidiem –
pēršanos tvaika pirtī un sildīšanos
kubulā.
Kā uzsver uzņēmuma īpašnieks,
saimnieciskās darbības veicējs Jānis
Aleksāns, mobilās iespējas mūsdienās kļūst arvien populārākas un tautā iecienītākas, un arī šis atpūtai paredzētais pakalpojums ir mobils: pārvietojamā pirts, pārvietojamais kubuls, kā arī lielāka telts pasākumiem,
kuru iespējams sadalīt vairākās da- Jānis Aleksāns , saimnieciskās darbības veicējs
ļās. Mobilā pirts un āra kubuls – tā ir
“Goraspāks”
lieliska iespēja izbaudīt siltu vannu
svaigā gaisā un pērties pirtī klienta izvēlētā vietā un laikā. Kubuls atrodas uz auto piekabes, tāpēc to iespējams paņemt līdzi, gan dodoties zvejā, gan atpūtā pie dabas vai
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ciemos pie draugiem.
Pārvietojamajam kubulam un pirtij piemīt daudz pozitīvu īpašību, gan lai uzlabotu
veselību, gan lai baudītu Latgales dabas ainavu skaistumu, jo – veselā miesā mājo
vesels gars!
“ITKAČU MĀJAS” atrodas Mākoņkalna pagasta Jaunstašuļos, gleznainā vietā. Itkaču ģimene savu darbību uzsāka 2015. gadā, piedāvājot
dažādus tūrisma pakalpojumus. Apmeklētājus, it īpaši bērnus, piesaista
Itkaču trušu saimniecība, ir iespēja
tos pabarot, paglāstīt un paturēt sev
klēpī. 2019. gadā “Itkaču mājas” sāka piedāvāt arī ēdināšanas pakalpojumus – maltītē tiek pasniegtas plānās pankūkas ar dažādiem pildījumiem, kartupeļu pankūkas, dārzeņu
sautējums. Piedāvā iegādāties arī
piemiņas suvenīrus – pašgatavotus
piekariņus no Rāznas ezera akmentiņiem un gliemežvākiem.
“Itkaču mājās” saimnieko dzīves“Itkaču mājas” saimniece Jekaterina Itkača
biedri, kā arī abi viņu bērni. Saimniecība pastāvīgi attīstās, tiek piedāvāti arvien jauni pakalpojumi, kuri tiek sniegti kvalitatīvi
un vienmēr draudzīgā gaisotnē. Lai notiktu straujāka saimniecības attīstība, tiek realizēti arī dažādi projekti, piemēram, 2015. gadā ar LEARN atbalstītā projekta finansējumu tika uzbūvēti trušu būri, izremontēta telpa trušiem, kā arī tika iegādātas dažas
trušu šķirnes.
“Itkaču mājas” regulāri piedalās dažādos pasākumos, gan Rēzeknes novada dienās, gan pasākumos, ko rīko Rēzeknes novada dome, notiek sadarbība ar tūrisma informācijas centriem, tādā veidā regulāri sniedzot sabiedrībai informāciju par savu
saimniecību. Ģimene aktīvi iesaistās arī sabiedriskajās aktivitātēs.

GADA LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

Jānis Arbidāns ZS “Liepziedi”

ARBIDĀNA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA „LIEPZIEDI” nodibināta
2012. gadā, apsaimniekojot dažus
desmitus hektāru zemes. Pašlaik
tiek apstrādāti 1326 hektāri lauksaimniecības zemes. Saimniecība ir
specializējusies graudkopībā. Šogad
iesēti kvieši 139 ha, rudzi 168 ha,
auzas 53 ha, griķi 134 ha, zirņi 235
ha. Produkciju realizē uzņēmumam
„Scandagra Latvia”. Uzņēmums darbojas kā bioloģiskā zemnieku saimniecība. Otrā Jāņa Arbidāna saimniecības specializācijas nozare ir
lopkopība. Tiek audzēti gaļas liellopi.
Mežizstrāde arī ir saimniecības specializācijas nozare. Apgrozījums no
lauksaimnieciskās ražošanas sasniedz 595000 EUR, no pārējās –

517000 EUR.
Zemnieku saimniecībā “Liepziedi” tiek nodarbināti 13 cilvēki. Visi darbinieki ir vietējie
iedzīvotāji, tai skaitā arī jaunieši, kuri saskata reālu iespēju strādāt un nopelnīt.
Uzņēmuma darbības pamatā ir jēgpilns, sistēmisks, motivēts un uz attīstību virzīts
darbs. Lai attīstītu uzņēmējdarbību, saimniecībā pilnībā ir nodrošināta ražošanas bāze
– moderna tehnika un iekārtas. Tas dod stimulu uzņēmuma darbiniekiem atbildīgi un
čakli strādāt. Ar lepnumu viņi stāsta par veiksmēm un padarīto saimniecībā. Lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti, ir uzcelta graudu kalte, ierīkots tehnikas laukums,
uzceltas remontdarbnīcas. “Liepziedu” attīstību sekmēja dalība sešos ES projektos.
Īstenots ELFLA projekts “Atbalsts jaunajiem zemniekiem”, trīs modernizācijas projekti
un divi LEADER projekti. Tiek ievērota darba vides drošība. Piemēram, mežizstrādes
nozarē darbiniekiem iegādāts speciālais apģērbs un apavi.
Ņemot vērā lielo darba apjomu, darba vide, ražošanas zonas un teritorija ir sakopta
un labiekārtota.
Jānis Arbidāns uzņēmuma intereses pārstāv Latvijas gaļas liellopu asociācijā.
Uzņēmuma veiksmīgas attīstības pamatā ir Arbidānu ģimenes pieredze, uzņēmība,
dzīvesgudrība, darba mīlestība, cieņa pret savu novadu un valsti, un cilvēkiem.
Saimnieciskās darbības veicējs – pašnodarbināta persona DAINIS GUDRIKS
Rēzeknes novada Lendžu pagastā nodarbojas ar bioloģisko augkopības produktu
ražošanu, audzē graudaugus un pākšaugus (rudzus, kviešus, auzas, rapsi, zirņus).
Apsaimnieko ap 200 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tiem 30 ha aizņem

zālāji (āboliņš sēklai). Realizējot saimniecības modernizācijas projektu, ir
iegādāta lauksaimniecības tehnika,
ekskavatori, uzbūvētas divas tehnikas novietnes, nopirkta kalte. Pēdējā
gada laikā, piesaistot ES līdzekļus, ir
nopirkts kombains Ferguson, moderna piekabe, graudu tīrītājs.
Lauki netiek mēsloti ar minerālmēsliem un netiek apstrādāti ar ķimikālijām, ir ieviesta augu seka. Dainis Gudriks ir iegādājies divus ekskavatorus, ar kuriem pats veic meliorācijas grāvju tīrīšanu. Tiek apgūtas apaugušās lauksaimniecības zemes – apaugums tiek novākts, celmi
izrauti.
Saimniecība savas darbības laikā
Dainis Gudriks, saimnieciskās darbības veicējs
ir piesaistījusi liela apjoma investīcijas vairāk nekā 200 000 EUR apmērā, un arī turpina to darīt. Iegādātā modernā
tehnika rada drošu darba vidi, bet uzceltās apjomīgās novietnes, kas vienlaicīgi ir arī
telpas graudu tīrīšanai un daļējai uzglabāšanai, nodrošina ērtus darba apstākļus, dod
iespēju tehniku, iekārtas un produkciju glabāt droši un pārdomāti. Pateicoties bioloģiskajai saimniekošanai, ir nodrošināts videi draudzīgs lauksaimnieciskās ražošanas
process – nenotiek vides piesārņojums ar kaitīgām vielām. Saimniecībā tiek ražota
bioloģiski tīra produkcija.
Rēzeknes novada Nagļu pagasta
zemnieku saimniecība “Soltais
līcis” savu darbību aizsāka ar kartupeļu audzēšanu 50 hektāros. Tagad
zemnieku saimniecības platība ir
pieaugusi līdz pat 200 hektāriem,
kas neapšaubāmi liek piesaistīt investīcijas un modernizēt tehnikas
parku. Saimniecība nodarbojas tikai
ar graudkopību, audzē ziemas un
vasaras kviešus un rapsi, aktīvi strādā ar projektiem, par to finansējumu
iegādāta jauna tehnika. 2019. gadā
sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu realizēts projekts pasākumā
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kā
rezultātā iegādāts jauns moderns
traktors un graudu novākšanas komValdis Zvejsalnieks ZS “Soltais līcis”
bains. “Tas ir ļoti labs atspaids saimniecībai,” – saka saimniecības īpašnieks Valdis Zvejsalnieks. Nākotnē vēlētos pamēģināt audzēt vēl kādu kultūraugu, lai paaugstinātu saimniecības ražību. Saimniecībā pēc iespējām tiek paaugstināta ražošanas efektivitāte, saražoto produktu
apjoms un kvalitāte kā arī nodrošināta darba vides drošība, kas ir ļoti svarīgi strādājot
ar tehniku.
ZS “PUTNIŅI” atrodas Gaigalavas pagastā, kur kopā ar ģimeni
saimnieko Dairis Deksnis. Šeit audzē graudaugus un rapšus, kas tiek
sēti un novākti 250 ha platībā. Dairis
Deksnis stāsta, ka saimniecība ir
mantota, nosaukumu saimniecībai
devuši vecvecāki. D. Deksnis ar rūpi
un lepnumu turpina ģimenes tradīcijas saimniekot dzimtajā zemē.
Saimniekojot Dairis Deksnis izmanto
zināšanas, ko ieguvis Latvijas Lauksaimniecības universitātē (iegūts inženiera diploms), jo tehnika interesē
no mazām dienām. ZS “Putniņi” iesaistās projektu rakstīšanā, LAD
projekta ietvaros iegādāta tehnika –
kombains un miglotājs, ka arī uzbūDairis Deksnis ZS “Putniņi”
vēta graudu pirmapstrādes būve ar
kalti. Izaudzētos graudus saimniecība realizē uzņēmumā “Rēzeknes dzirnavnieks”
Rēzeknē un Jēkabpilī.

GADA INOVĀCIJAS IEVIESĒJS
Rēzeknes novada UZŅĒMUMA “DK ROBOTICS” dibinātājs un līdzīpašnieks ir
Lūznavas iedzīvotājs Dainis Kļaviņš. Kopā ar partneriem – Edgaru Zaicevu, Ritvaru
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Aleksandra Tolopilo foto

No kreisās puses: SIA “DKRobotics” Dainis Kļaviņš, Ritvars Rēvalds, Edgars Zaicevs,
Iļja Sučkovs, Raitis Rudzišs

Rēvaldu un Tomu Kļaviņu tiek attīstīti divi darbības virzieni – ražošana un pakalpojumu
sniegšana.
Uzņēmums piedāvā lāzergriešanas un marķēšanas iekārtu izgatavošanu. Šobrīd
sadarbībā ar RTA, LIAA inovāciju vaučera programmas ietvaros, tika izstrādāts CO2
lāzermarķēšanas/griešanas prototips. Paralēli tam, uzņēmumā tika izveidots diožu
lāzera marķēšanas iekārtas prototips. Abas iekārtas ir aprobētas un tiek uzsākta pasūtījumu pieņemšana.
Pakalpojumu jomā uzņēmums šobrīd piedāvā lāzermarķēšanas pakalpojumus un
3D drukas pakalpojumus, kas tiek realizēti uz vairākiem uzņēmumā esošiem 3D printeriem. Ar sadarbības partneriem tiek piedāvāti arī metālapstrādes pakalpojumi: CNC
frēzēšana, CNC virpošana, elektroerozija un CNC plazmas griešana.
Pie GUNĀRA IGAUŅA Gaigalavā allaž var ieraudzīt ko jaunu un
aizraujošu. Senlaiku mūzikas instrumentu muzejā var paklausīties, kā
meistars spēlē ermoņikas, akordeonu un cītaru, kā arī stāstus par to, kā
šie senie instrumenti ir nonākuši muzejā. Blakus telpā piesaista šmakoukas muzejs, kur apskatāmas vēsturiskas ierīces šī dzēriena gatavošanai, piena kannu, cūku sili un atkritumu tvertni ieskaitot. Gunārs Igaunis ir viens no pirmajiem Latgalē,
kam ir nokārtota oficiāla šī Latgales
kulinārā mantojuma veida darināšanas un pārdošanas licence. Savukārt
mūzikas instrumentus Gunārs ne tikai virtuozi spēlē, bet arī remontē un
SIA “BALT HARMONIA” Gunārs Igaunis
darina no jauna, viņa radītie instrumenti ir gan vienkārši, gan inovatīvi, tostarp mūzikas konstruktors, kas dod iespēju pat
pavisam maziem bērniem apgūt muzicēšanu ātri un aizraujoši. Savukārt tagad SIA
“Balt Harmonia” darbnīcā ir izlolota vēl jauna ideja – muzikālā gulta. Tas ir vēl nebijis
aktīvās mūzikas terapijas produkts Rēzeknes novadā. Guļot uz skaņu gultas, cilvēks
sajūt ķermenī vieglu vibrāciju. Tās palīdz atbrīvot ķermeni, nomierina un palīdz savienot iztrūkstošās nervu saites un savibrēt kopā nomaldījušos nervu galus, kas uzlabo
pašsajūtu un paātrina atveseļošanos.

GADA ĢIMENES
UZŅĒMUMS

Bioloģiskā saimniecība “Senču mājas”
Arnis Petrovskis

8

Bioloģiskā saimniecība “SENČU
MĀJAS” nodarbojas ar aitu cūku
(Mangalica) audzēšanu un realizēšanu. Saimniecībā ir četras sivēnmātes, un vidēji gadā tiek realizēti ap
25 sivēniem. Savai saimniecībai tiek
audzēti graudi un kartupeļi, kā arī
graudi tiek nodoti “Rēzeknes dzirnavnieks”. Saimniecībā ir viens liellops. Saimniecība ir bioloģiskā, jo ir
iegūta apliecība par profesionālās
pilnveides izglītību Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrā “Bioloģiskā lauksaimniecība.” Senču mājas Marija Petrovska mantoja no saviem vecākiem, kuri visu savu dzīvi
nodarbojās ar lauksaimniecību, au-
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dzēja gan labību, gan kartupeļus, dārzeņus un turēja lopus. Laikā, kad vecāki kļuva
nespēcīgi, Marija kopā ar savu dzīvesbiedru Jāni atstāja komfortablo dzīvi pagasta
centrā, no labiekārtota dzīvokļa atgriezās laukos – savās dzimtajās mājās, pārņēma
saimniecību savās rokās, turpināja apstrādāt zemi un kopt lopus. Kad paaugās Marijas un Jāņa divi dēli, tie kļuva par lielāko atbalstu vecākiem, jo jau no mazām dienām
aktīvi palīdzēja visos lauku darbos. 2013. gadā tika nodibināta bioloģiskā saimniecība
“Senču mājas”. Marija un Jānis turpina nodarboties ar mājlopu audzēšanu, bet dēls
Arnis Petrovskis audzē un realizē Mangalica aitu cūkas. Arnis ir sarakstījis un iesniedzis vairākus projektus, bet diemžēl tie netika atbalstīti. Jaunais zemnieks nenolaida
rokas, bet par spīti visam, turpina iegādāties visu nepieciešamo saimniecības attīstībai
par saviem nopelnītajiem līdzekļiem, piesaistot arī brāļa Gunāra (kurš arī ir veiksmīgs
uzņēmējs) un vecāku atbalstu. Ar dziļurbuma palīdzību saimnieki ir tikuši pie jaunas
akas, ir iegādāta nepieciešamā tehnika, ir sākta kūts būvniecība, plānota arī jauna
šķūņa celtniecība. Visi šajā bioloģiskajā saimniecībā strādājošie ir aktīvi pagasta pasākumu apmeklētāji un sponsori. Viņi piedalās pilnīgi visos pagastā un novadā organizētajos pasākumos. Arnis ir piedalījies kā spēkavīrs novada dienās. “Senču mājas”
īpašnieki vienmēr ir atbalstījuši pagastu ar savu produkciju, viņi ir vieni no lielākajiem
pagasta sponsoriem. Arnis ir ļoti enerģisks, nebaidās riskēt, nekad nesūdzas par dzīvi,
neatlaidīgs, izpalīdzīgs, pozitīvs Ozolmuižas pagasta iedzīvotājs.
ZAIGA GRAUDIŅA izveidojusi
stādu audzētavu “Sakstagals”, kurā
tiek audzēti gandrīz tūkstoš dažādu
nosaukumu dekoratīvie koki un krūmi, kā arī vairāk nekā 500 dažādu
veidu dekoratīvo augu un ogulāju.
Zaiga veic nozīmīgu darbu, lai eksotiskos augus pielāgotu Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Uz Sakstagalu pēc retajiem un neparastajiem
augiem brauc pircēji no visas Latvijas. “Strādājam kopš 2007. gada maija, kad pārbraucām no Viļāniem uz
Sakstagalu, sākām no nulles. Dēls
Lauris un meita Valda bija vēl pusaudži, meita Māra jau sāka savu patstāvīgo dzīvi, meita Ieva jau bija ārzemēs. Drīz vien Lauris sāka patstāNo labās puses: stādaudzētavas “Sakstagals”
vīgu dzīvi... Gāja gadi, Lauris pastrāvadītāja Zaiga Graudiņa ar meitu Māru Graudiņu
dāja ārzemēs, pirms 5 gadiem atgriezās Latvijā, sāka strādāt mūsu stādu audzētavā; Māra dzīvo Viļānos un arī brauc
strādāt uz Sakstagalu. Pirms pusotra gada Ieva atgriezās no ārzemēm, dzīvo un strādā
Sakstagalā. No maniem 8 mazbērniem 4 jau ir skolnieki un no skolas brīvajā laikā arī
ir labi palīgi stādaudzētavas darbos.
Strādājam: dēls Lauris – tehnikas uzturēšana, viss darbs ar tehniku (arī izcili radošs), laistīšanas sistēmas, būvniecība, ēku remonti. Meita Ieva – potējumi, sējumi,
spraudeņošana. Meita Māra – podošana, ravēšana, piebarošana. Stādu realizācijavisi ģimenes locekļi.”
Iespējams apskatīt augu kolekciju stādījumus un arī tādus eksotiskus augus, kā
tulpju koks, melnais plūškoks, kalnu kļavas un citus. Stādaudzētavā apskatāmi un
iegādājami Latgales skarbajam klimatam piemēroti, uz vietas audzēti dekoratīvo koku
un krūmu, ogulāju, augļu koku, ziemciešu, ūdensrožu un dažādu citu puķu stādi.
ZS “ZEMĪŠI” atrodas Kantinieku
pagastā, šeit Onužānu ģimene –
Anita, Valdis, trīs meitas Kristīne,
Sintija un Tatjana, kopj saimniecību,
kurā ir 15 mājlopi. Onužāni nodarbojas ar piena lopkopību. Zemnieku
saimniecība reģistrēta 1992. gadā.
Anita un Valdis priecājas, ka saimniecībā strādā visa ģimene – vecākā
meita, kas ieguvusi augstāko izglītību grāmatvedības jomā, nodarbojas ar saimniecības grāmatvedības
jautājumiem, jaunākās meitas – skolnieces, maļ miltus, ravē dārzu, pļauj
zāli, rūpējas, lai gotiņām netrūktu
ūdens. Brīvajā laikā Valdis glezno,
šis hobijs ir kopš jaunības laikiem,
kad absolvēta Rēzeknes Mākslas
ZS “Zemīši” Valdis un Anita Onužāni
vidusskola. Savukārt Anitas hobijs ir
jauns – jau vairākus gadus viņa stellēs auž gan lupatu deķus, gan citus darbus. Saimniecībā bieži iegriežas skolēnu grupas, kurām Valdis māca dažādus darbus, lapenē
iespējama jauka kopīga laika pavadīšana skolēnu un tūristu grupām. Gleznu izstādes
bija apskatāmas novada pagastos. ZS “Zemīši” lepojas, ka 2014. gadā saņēma
Zemkopības ministrijas balvu konkursā “Sējējs” kā “Ģimene lauku sētā”, ka savā mājā
saimnieko jau piektajā paaudzē un nekur prom braukt netaisās.
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AIVARS un VĒSMA UŠPEĻI atraktīvi un radoši saimnieko savā
keramikas darbnīcā “Malny Wylky”
Rēzeknes novada Maltas pagasta
“Dzyndruos”. Aivars ir podnieks jau
vairākās paaudzēs. Darbnīcā “Malny
Wylky” var redzēt tradicionālo darbu
tapšanas procesu no virpošanas ar
kājminamo virpu līdz to apdedzināšanai bedres tipa malkas ceplī svēpējuma tehnikā. Aivars Ušpelis ir
viens no “Pūdnīku skūlas” podniekiem, kas izmanto senču uzkrātās
zināšanas melnās keramikas trauku
veidošanā. Vēsma Ušpele ir keramiķe un māksliniece, darbojas gleznotāju apvienībā V.I.V.A, piedalījusies daudzās izstādēs gan Latvijā,
Aivars un Vēsma Ušpeļi,
gan ārzemēs. Aivara gleznieciski atsaimnieciskās darbības veicēji
turīgā keramika un Vēsmas fantastiski košās eļļas gleznas viena otru radoši papildina, tūristi no šejienes aizbrauc
iedvesmoti, ne par velti “Malny wylky” ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem
Rēzeknes novadā, kur var iepazīties ar māla trauku darināšanu, izbaudīt savdabīgu
viduslaiku dzīvesveida gaisotni ar tuvību dabai, priecāties par fantastiski iekārtoto un
sakopto košumdārzu. Vecāku darbu turpina arī dēls Jumis.
Rāznas Nacionālajā parkā, netālu
no Kaunatas, atrodas Medus Foļvarka, kur saimnieko IGAVENU ģimene. Lūk, ko viņi stāsta par savu
saimniecību. Noslēpumaina pasaule
ir tām mūsu medus bitēm. Īpaši, ja
apzinām tās saimi kā vienotu veselumu, kurā katrs atsevišķi pastāvēt
nemaz nevar. Darbīgās bites jaucas,
gluži kā tādi neironi, kā cilvēki, savstarpēji mācās un koordinējas, mērķtiecīgi gatavojas un atnākot labvēlīgiem apstākļiem, izlido uz rezultātu
ar visu potenciālu. Nogādā mājās
nektārus, fermentē tos par mums pazīstamo medu. Viņām medus ir tīras
enerģijas depozīts, ko, pie vajadzības, var pārvērst siltumā. Līdz ar to,
IK “Upeslāči” Guna un Māris Igaveni
ziema nav problēma, problēma drīzāk ir spārni, kas paredzēti vien tūkstots kilometriem. Arī bišu skaitam ir liela nozīme.
Par to rūpējas karaliene, kas ir viena vienīgā, bet nebūt ne galvenā. Vēl interesantāk
ir, ka bites nekad neguļ, bet vibrējot zemās frekvencēs gluži vai meditē. Dziednieciskās
biškopības produkcijas īpašības, ko ražo 14 dažādi bites dziedzeri, ir fiksētas jau senās
tautu liecībās. Sekojot filozofiem, dzejniekiem, zinātniekiem un dizaineriem, kas atrod
iedvesmu bišu aizraujošajā pasaulē, arī mums radās ideja izveidot tūrisma objektu –
bišu viesnīcu. Tādu lauku māju, kas veltīta šo dabai svarīgo dzīvnieku burvīgajai pasaulei, kurā ienākot cilvēkus uzlādē un burtiski atjauno bišu sarūpētais dabas spēks. Tā atjaunojot 19. gs Batņu foļvarku (latv.lit.val. pusmuiža) ir izveidots šis apskates objekts.
Medus Foļvarka atrodas Rāznas Nacionālajā parkā, 2 km pa upi uz leju no Kaunatas.
JURA GARDAS ZEMNIEKU
SAIMNIECĪBA “MADAĻESJA” Stoļerovas pagastā izveidota 2013. gadā, par pamatu ņemot tēva, Meikola
Gardas piemājas saimniecību. No
vecākiem Juris mantoja ne tikai zemi, bet arī darba tikumu, mīlestību
pret zemi, pienākuma apziņu. Juris
saimnieko ar lielu atbildības sajūtu,
palielinot savu saimniecību no 18 līdz
48 ha. Iegūts bioloģiskās saimniecības statuss. Lauksaimniecības zeme tiek nomāta no divām saimniecībām. Galvenā ražošanas nozare ir
piena lopkopība. Gadā tiek saražotas 70 tonnas piena un nodotas Kaunatas PKS. Saimnieks ļoti rūpējas
par piena lopkopības nozares attīsJuris Garda ZS “Madaļesja”
tību, neļaujot samazināties piena
izslaukumiem, sagatavojot augstvērtīgu lopbarību un nodrošinot kvalitatīvas ganības.
Saimniecības ražošanas bāze katru gadu tiek papildināta un atjaunota. Juris Garda
nenolaida rokas, kad notika ugunsnelaime, nopostot kūti. Tā tika atjaunota un moder-

nizēta, ierīkojot mēslu mehanizētu izvešanu un mēslu krātuvi. Īstenoti četri ES projekti. 2019. gadā saimniecībā nopirkts jauns traktors John Deere. Juris Garda saka:
“Pirms pāris gadiem nevarēja noticēt, ka tiks apgrozīti tik lieli līdzekļi. Tas nozīmē, ka
saimniecība tiek virzīta uz attīstību.” Visi darbi tiek izdarīti laicīgi un kvalitatīvi, apkārtējā
vide vienmēr ir sakopta un priecē garāmbraucējus.
Uzņēmuma saimnieciskajā darbībā iesaistās visa ģimene, veiksmīgi sadarbojas trīs
paaudzes. Iespēju robežās palīdz tēvs Meikols. Meitas Viktorijas, Rēznas pamatskolas 7. klases skolnieces, pienākums ir sagatavot lopbarību un izbarot govīm slaukšanas reizēs, kā arī palīdzēt slaukt govis. Sievas Klaudijas pārziņā ir govju slaukšana,
piena sagatavošana nodošanai un daudzi citi darbi saimniecībā. Uzņēmuma attīstības
pamatā ir darba mīlestība, veiksmīga sadarbība un cieņpilna attieksme savā starpā.
Gardu ģimene piedalās pagasta kultūras pasākumos, meita Viktorija ir aktīva
pašdarbības kolektīvu dalībniece.

GADA AMATNIEKS/MĀJRAŽOTĀJS
Zemnieku saimniecība “DZIMTA”
ir dārzkopes un vīndares Martas
Igaunes izveidota saimniecība ar izteiktu specializāciju – vīna darināšanu no vietējām izejvielām. Atgūtajā
un brikšņiem atkarotajā vecāsmātes
zemē izveidots dārzs augļu un ogu
ieguvei, kā arī atpūtas vieta vīna un
sarunu par vīndarīšanu baudīšanai.
Šogad iztīrīts dīķis un ar iegūto zemi
izveidots reljefs vīnogulāju kolekcijas
stādīšanai piemērotākā vietā, birzī
pārpotēti pīlādži. Nolīgtie darbinieki
ir pagasta iedzīvotāji, tiek izmantota
arī sezonas laukstrādnieku programma. Tā kā zeme atrodas Nagļu – Īdeņas ceļa malā, tad viss darītais tiek
pamanīts, un tas, ko no pilnībā degraZS “Dzimta” Marta Igaune
dētas teritorijas spēj veidot viena sieviete, savukārt iedvesmo un iedrošina vietējos iedzīvotājus meklēt savas idejas un izmantot savus zemes resursus dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Diemžēl senču zeme tika atgūta nopostīta, bez ēkām, ar atslēgtu elektrību, tāpēc
savāktā raža tiek vesta uz pārstrādes telpām Rīgā, kur ērti aprīkotā vīndarītavā top
pieprasītie “DZIMTAS VĪNI”, kas, sapildīti pudelēs, tiek vesti atpakaļ uz Latgali. Liela
daļa saražotā tiek arī klientiem Rīgā un tās apkārtnē dažādās izstādēs un pasākumos.
2018. gadā pēc realizētās produkcijas apjoma z/s DZIMTA bija 10. lielākā (no 85)
Latvijā, kas ir visaugstāk no Latgales vīndarītavām.
Vīnu ražošanā tiek izmantotas izejvielas, kas audzētas Nagļu pagastā. “Dzimtas
vīni” ir unikāls, kvalitatīvs, vietējās izcelsmes produkts, kam ir īpaša pievienotā vērtība.
Saimniece aktīvi domā par attīstības vīzijām nākotnē – iespēju visu vīna darīšanas
procesu veikt Nagļos. Ir iespēja pieteikt vīna degustācijas vizītes.
DZIMTAS VĪNI ir kļuvuši par atpazīstamu zīmolu visā Latvijā, kas daudzina Nagļu
pagasta un Rēzeknes novada vārdu.

LIELĀKAIS DARBA DEVĒJS
Nominācijā Lielākais darba devējs saskaņā ar VID datiem, tiek apbalvots Kaunatas pagasta uzņēmums “SKAIDA PV”.
Šajā uzņēmumā novērots lielākais darba vietu skaita pieaugums –
izveidotas jaunas darba vietas 10
cilvēkiem. Mežizstrādes uzņēmums
“Skaida PV” dibināts tieši pirms divdesmit gadiem. Šajā laikā tas nodarbojies arī ar koksnes apstrādi,
taču nu jau vairāk nekā desmit gadus koncentrējies uz mežizstrādi un
kokmateriālu pārvadājumiem. Uzņēmumam ir stabila izaugsme, tehnikas parks ir optimāli nokomplektēts,
un tagad galvenais akcents tiek likts
uz efektivitātes paaugstināšanu.
Uzņēmuma “Skaida PV” vadītājs
“Skaida PV” un saistītajos uzņēmuPēteris Katkovskis
mos nodarbināti ap 90 strādājošo.
Uznēmuma vadītājs Pēteris Katkovskis nebaidās no izaicinājumiem: “Rēķinu, ka
kādi 60 procenti mežizstrādē strādājošo sākuši pie mums pilnīgi no nulles. Mēs
nebaidāmies no darbiniekiem bez pieredzes – galvenais, lai cilvēks vēlas strādāt un
mācīties. Cenšamies nodrošināt pēc iespējas labākus darba apstākļus. Darbinieki
novērtē, ka tehnikas parks regulāri tiek atjaunots, un redz, ka uzņēmums investē
attīstībā. Turklāt modernā tehnika piedāvā arvien komfortablākus apstākļus operatoriem un autovadītājiem. Uzskatu, ka pašlaik mums ir diezgan optimāls tehnikas parks
un tikai jāturpina celt darba efektivitāti.”
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PĀRTIKAS PAKAS SKOLĒNIEM TIKS PIEGĀDĀTAS TUVĀKAJĀ LAIKĀ!
Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 6. decembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās
vidējās izglītības programmas apguve 7. – 12. klasē notiek attālināti (speciālā izglītības
iestāde mācību procesu turpina īstenot atbilstoši skolas izvēlētajam modelim),
Rēzeknes novada domes sēdē 5. novembrī tika pieņemts lēmums, ka visi Rēzeknes
novada skolu 7. - 12. klašu izglītojamie, kuri mācās attālināti, jānodrošina ar pārtikas
pakām. Papildus, pēdējā brīdī, Rēzeknes novada domes lēmumā tika iekļauts atbalsts arī visiem vidusskolēniem, ne tikai 7. - 9. klašu skolēniem. Tas radīja papildus
aprēķinus, pasūtīšanu, loģistiku un paku sagatavošanu, tāpēc pārtikas paku piegāde

aizkavējās. Tā kā no 9. novembra līdz 6. decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija
valstī, 7. - 12. klašu skolēni tiks nodrošināti ar pārtikas pakām vēl par trim nedēļām. Šīs
pakas plānots izsniegt sākot ar 23. novembri – par periodu no 16. novembra līdz 4. decembrim par 14 attālinātajām mācību dienām visiem Rēzeknes novada 7. - 12. klašu
skolēniem. Šāds novada domes lēmums ir atbalstāms, jo paplašina atbalsta saņēmēju
loku, tāpēc šī iemesla dēļ lūdzam mazliet paciesties. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām un radīto satraukumu.

PUBLISKAS PERSONAS MANTAS NOMAS MAKSAS
ATBRĪVOJUMA VAI SAMAZINĀJUMA
PIEMĒROŠANA SAKARĀ AR COVID-19 IZPLATĪBU
RĒZEKNES NOVADĀ
Uz ārkārtējās situācijas laiku, kas ir izsludināta no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada
6. decembrim, Rēzeknes novada dome komersantiem un citiem saimnieciskās darbības
veicējiem, kurus ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 infekcijas
izplatību, piemēro publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai
samazinājumu.
Publiskas personas nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu
piemēro pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem
kritērijiem:
1.) Nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vismaz par 30%;
2.) Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēta nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir
piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu
samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3.) Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
4.) Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto
maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi,
iesnieguma iesniegšanas dienā ir jābūt dzēstām visām esošajām parādsaistībām pret
iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku.
Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
5.) Nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai
personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
Nomas maksas atbrīvojumu var piešķirt tikai tad, ja nomnieks nekustamo īpašumu
noteiktajā laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai.
Nomas maksas samazinājumu piešķir atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības
ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no
nomas līgumā noteiktās nomas maksas.
Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska
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Guntars Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs
T. 646 07201, e-pasts: Guntars.Skudra@saskarsme.lv izglitiba@saskarsme.lv

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
APMEKLĒJUMS TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA, IZMANTOJOT SEJAS
AIZSARGMASKU
Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, Rēzeknes novada pašvaldība
aicina pēc iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus attālināti, ierobežojot
ēkas apmeklēšanu klātienē. Ja tomēr nepieciešams apmeklēt pašvaldību, atgādinām par piesardzības pasākumiem – nepieciešamību lietot sejas masku,
apstrādāt rokas ar dezinfekcijas līdzekli un ievērot distancēšanos.
Klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšanu klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās, izņemot Dzimtsarakstu nodaļas apmeklējumu.
APMEKLĒTĀJI PIRMS APMEKLĒJUMA AICINĀTI SAZINĀTIES
AR NOVADA SPECIĀLISTIEM:

Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība – 646 22238;
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par
darījumiem ar lauksaimniecības zemēm – 64607706;

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas jautājumos – 64607191;
Jautājumos par NĪN piespiedu piedziņu bezstrīdus kārtībā un parādu
atmaksas grafikiem – 64607202;

Teritorijas plānojuma, atmežošanas un apmežošanas jautājumi –
64607205;

Vides jautājumi – 64607195;
Grāmatvedības jautājumi – 64607180;
Kultūra – 26336831;
Izglītība – 29495624, 64607201;
Sociālais dienests – 64607176, 26531970, 64607184, 26531497;
Zemes pārvaldības dienests – 64607189, 64607188;
Nekustamā īpašuma nodokļa administratori – 64607188;
Dzimtsarakstu nodaļa – 64607178, 28343617;
Būvvalde – 26531328.
Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu
pārvaldēs. Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada
mājas lapā un sociālajos tīklos.
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NO 2. LĪDZ 27. NOVEMBRIM TIEK SLĒGTA SATIKSME
CENTRĀLĀS IELAS POSMĀ PLEIKŠŅOS
Centrālās ielas slēgtais posms

Rēzeknes novada pašvaldības investīciju projekta “Centrālās ielas (1,400 km)
pārbūve Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā” ietvaros kopš 2020. gada 15. oktobra
norit Centrālās ielas posma pārbūves darbi Pleikšņu ciemā, kurus veic SIA “Krustpils”
apakšuzņēmējs SIA “Pamatceļš”.
Ielas pārbūves darbu veikšanai laika posmā no š.g. 2. novembra (pirmdienas rīta)
līdz 27. novembrim (piektdienas vakaram) TIEK SLĒGTA satiksme un gājēju kustība
Centrālās ielas sākuma posmā: no krustojuma ar Smilšu ielu pie Pleikšņu kapiem (t.i.
virzienā no Rēzeknes pilsētas Saules ielas sākot ar ielas pirmo krustojumu aiz garāžu
zonas) līdz krustojumam ar Dzirksteles ielu (skat. pievienoto slēgtā posma shēmu).
Lūgums iedzīvotājiem savlaicīgi izvēlēties satiksmei citus sānu ceļus Pleikšņu ciemā
vai arī satiksmes autobusa plānoto maršrutu, apbraucot slēgto posmu pa Rēzeknes
pilsētas Atbrīvošanas aleju līdz pilsētas robežai, tad Daugavpils virziena apvedceļa
aplī nogriežoties Zosnas virzienā pa kreisi un tālāk sasniedzot Pleikšņu ciemu, braucot no Ritiņu puses pa pašvaldības ceļu Nr.7601 Rēzekne-Pleikšņi-Ritiņi.
Kamēr būvdarbi notiks slēgtajā zonā, posms no Centrālās ielas gala pieturas
(Rītausma) līdz Dzirksteles ielai netiks papildus apgrūtināts, kā arī netiks ierobežota
piekļuve Dzirksteles ielai.
SIA “Rēzeknes satiksme” pa Centrālo ielu veic divus autobusu maršrutus: Nr. 15
“Blaumaņa iela – Rītausma” un Nr. 19 “Blaumaņa iela – Dzirkstele”. Uz Centrālās ielas
posma slēgšanas laiku abi maršruti tiek apvienoti vienā maršrutā: “Blaumaņa iela –
Rītausma – Dzirkstele”.

Laika posmā no 02.11.2020. – 27.11.2020. SIA “Rēzeknes satiksme” nodrošinās šādus reisus maršrutā “Blaumaņa iela – Rītausma – Dzirkstele”:
Maršruta “Blaumaņa iela – Rītausma – Dzirkstele” shēma:

(Karti sagatavoja SIA “Rēzeknes satiksme”)
Pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām visiem iedzīvotājiem un uzsver,
ka šāds risinājums tika pieņemts kā atbilstošākais ielas būvdarbu raitai veikšanai vēl
šī gada nogalē, kad ielā ir salīdzinoši mazāka iedzīvotāju kustība un satiksme,
salīdzinot ar vasaras periodu.
Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:
Brigita Arbidāne, 26582773, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

RĀZNAS EZERS PIEEJAMS ZVEJNIEKIEM UN SABIEDRĪBAI

Pēdējā laikā sabiedrībā izskan viedokļi, ka Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk
tekstā – Pašvaldība) ir vienaldzīga par Rāznas ezerā notiekošo. Rāznas ezers atrodas Rāznas Nacionālajā parkā. Visas Latvijā esošās Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (arī Natura 2000) ir Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā. Apsaimniekošanu, kontroli un dabas aizsardzības politikas īstenošanu kontrolē Dabas aizsardzības
pārvalde. Pašvaldības kompetencē ir tikai zivju resursu pārvaldība.
Laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” iedzīvotājs izteica viedokli, ka ezers aizsprostots ar
tīkliem, kas stiepjas kilometriem tālu. 2018. gadā Pašvaldība vērsās Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” (turpmāk tekstā – Institūts)
ar lūgumu sniegt viedokli par noteikto zivju tīklu limitu Rāznas ezeram (17 175 m)
atbilstību pašreizējai situācijai. Institūts informēja, ka pēc 2018. gadā Rāznas ezerā
veiktajām kontrolzvejām, zivju krājumi ir labā stāvoklī. Zivju krājumu stāvoklis pēc
Institūta rīcībā esošās informācijas (zinātniskās zvejas rezultātiem un zvejas žurnālu
ierakstiem) neliecina par nepieciešamību samazināt zivju tīklu limitu Rāznas ezerā.
2019. gadā Institūts izstrādāja “Rāznas ezera zivsaimniecisko raksturojumu un rekomendācijas ezera resursu turpmākai apsaimniekošanai”. Arī šeit tika noteikts, ka
Rāznas ezera kopējā zivju krājuma izmantošana jārealizē saskaņā ar Rāznas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos minēto, tas ir, nemainot noteikto zivju tīklu
limitu ezeram.
Pēc Pašvaldības rīcībā esošās informācijas, komerciālajā zvejā šobrīd tiek izmantoti zveju tīkli ar linuma acs izmēru ne mazāku par 50 mm. Zvejas tīklus ar linuma acs
izmēru 30 mm izmanto tikai pašpatēriņa zvejā. Zvejas tīklus ar linuma acs izmēru
mazāku par 30 mm nav atļauts izmantot atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Iedzīvotājs savā viedoklī uzsvēra, ka zivju krājumi ezerā ir izsmelti. 2019. gadā un
2020. gadā Pašvaldība papildināja zivju resursu krājumus, ielaižot Rāznas ezerā 40
000 līdaku mazuļu un 85 000 zandartu. Tāpat, arī turpmākajos gados Pašvaldība plāno
papildināt Rāznas ezera zivju apjomu sadarbībā ar Latvijas zivju fondu un sadarbības
partneriem. 2020. gadā biedrība “Rāznas ezers – cilvēkam un dabai” Rāznas ezerā
ielaida 10 000 stikla zušus.
Pašvaldība ir saņēmusi vairākus iedzīvotāju viedokļus par kormorānu (jūras kraukļu)
lielo populāciju Rāznas ezera salās. Kā zināms, kormorāni Latvijā 20. gadsimta sākumā bija gandrīz izzuduši. Tikai šobrīd ornitologi apliecina, ka punktu populācija aug.
2018. gadā Latvijā bija zināmas vairākas dažāda lieluma kormorānu ligzdošanas
kolonijas. Rāznas ezerā mitinās viena no lielākajām kolonijām Latvijā. Līdz ar to Pašvaldība apņemas veikt pētījumu par kormorānu ietekmi un to skaitu Rāznas ezerā.
Bieži vien uzņēmējdarbības veicēji vaicā par iespējām izmantot laivas ar iekšdedzes
motoriem ezerā. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka griežoties Dabas aizsardzības
pārvaldē iespējams saņemt atļauju par laivas ar iekšdedzes motoru izmantošanu
Rāznas ezerā, ja persona atbilst kritērijiem. Ar kritērijiem var iepazīties Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 447 “Rāznas Nacionālā parka individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 37. punkts nosaka, ka zemūdens medības ir atļautas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, ar īpašnieka
atļauju – privātajos ezeros, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, šo noteikumu pielikumā Nr. 7 minētajos ūdeņos, kā arī citos ūdeņos, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētas makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību ir organizētas licencētās zemūdens medības. Šo noteikumu pielikumā Nr. 7 Rāznas ezers
nav minēts, līdz ar to zemūdens medības ir aizliegtas.
Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori veic zivju resursu uzraudzību un
aizsardzības pasākumus, kā arī kontrolē makšķerēšanas noteikumu un citu normatīvo
aktu ievērošanas kontroli īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpēs, tai skaitā
Rāznas ezerā. Tāpēc aizrādījumam par kontroles neesamību ezerā nav vietas.
Dabas aizsardzības pārvalde ir izveidojusi Rāznas Nacionālā parka konsultatīvo
padomi, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Valsts meža dienesta, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts
meži", Dienvidlatgales un Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes,
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes, Daugavpils Universitātes, pašvaldībām, kuras atrodas nacionālā parka teritorijā.
Pašvaldība informē, ka ir atvērta sadarbībai ar visām ieinteresētām pusēm, lai veicinātu Rāznas ezera zivju resursu saglabāšanu, pavairošanu un aizsardzību no nelikumīgām darbībām.
Rēzeknes novada pašvaldības
Vecākā vides aizsardzības speciāliste Klinta Bērziņa
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SKOLOTĀJI MĀCĪSIES
INTEGRĒT TEHNOLOĢIJAS
PULCIŅU DARBĀ
2020. gada 1. novembrī
Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris
sāka īstenot Erasmus+ programmas finansēto projektu “INTEGRA”. Projekts mērķis ir atjaunot un dažādot skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu Rēzeknē, Rēzeknes novadā, Viļānu novadā, Jonavā (Lietuva), Kupišķos (Lietuva), Hēdemēstē (Igaunija) un Mariborā (Slovēnija).
Projekta aktivitātes norisināsies gandrīz divu gadu garumā – līdz 2022. gada 31. decembrim.
Šajā laikā dažādu priekšmetu un pulciņu skolotāji, kuri vēlas piedāvāt mūsdienīgus
un interesantus pulciņus, eksperimentēt un paplašināt savu redzesloku, mācīsies
integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās,
mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.
Rēzeknes novada un pilsētas, kā arī Viļānu novada skolotājiem būs iespēja pilnveidot zināšanas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pedagogu vadībā. Kursu programma
ir paredzēta gan tehnoloģiski pieredzējušiem skolotājiem, gan iesācējiem tehnoloģijās –
galvenais, lai skolotājam ir izpratne un vēlēšanās eksperimentēt. Pirmās nodarbības,
pagaidām tiešsaistē, notiks 28. novembrī un 5. decembrī. Pedagogi mācīsies izmantot
ekoloģiski tīras rotaļlietas – lielizmēra koka konstruktorus “BauBau”, 3D pildspalvas, 3D
projektēšanas pamatus, kā arī robotus nestandarta uzdevumu veikšanai.
Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolas angļu valodas
skolotāja Ilze Kuhaļska atzina, ka šie kursi būs liels izaicinājums, jo humanitārajos
priekšmetos tehnoloģijas līdz šim netika mācītas. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centra “Zeimuļs” interešu izglītības nodaļas metodiķe Agita Gailiša piebilst, ka iegūtās
zināšanas un izstrādātie metodiskie līdzekļi ļaus iesaistītajiem pedagogiem atjaunot
pulciņu saturu, piedāvājot tehnoloģijas arī bērniem ar īpašām vajadzībām.
Projektā piedalīsies arī robotikas pulciņu skolēni, kuri kopā ar pedagogiem vadīs
meistarklases ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā. Tā skolēniem būs

Diānas Seleckas foto

lieliska izdevība iegūt praktisku pieredzi tehnoloģiju izmantošanā, nostiprināt spēju
darboties komandā, izteikt savu viedokli, nebaidīties būt radošiem, kā arī uzlabot angļu
valodas zināšanas un iegūt jaunus draugus citās valstīs.
2022. gada oktobrī, kad Rēzeknē ieplānots projekta noslēguma pasākums, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Slovēnijas skolēnu vadītajās meistarklasēs varēs piedalīties
arī vecāki un citi interesenti.
Pašlaik projektā iesaistītie partneri cer, ka pandēmija drīz beigsies, un būs iespēja
īstenot visus plānotos pasākumus.
Uzziņai: Erasmus+ programmas īstenoto projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496
“Founding the network of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education”
(Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā - LV) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, biedrība
“Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, Häädemeeste
Keskkool (Igaunija), Kupiskis Povilas Matulionis progymnasium (Lietuva), Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras, Jonava (Lietuva), Academia družba za storitve
d.o.o., Maribor (Slovēnija).
Inta Rimšāne, projekta vadītāja

JAUNS TŪRISMA MARŠRUTS VEDĪS PA
INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA PĒDĀM

2019. gada nogalē aizsākās starptautisks projekts LVRU-029 “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide”. Projekta laikā paredzēts izveidot jaunu tūrisma maršrutu,
kas vedīs caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas
apgabalu (Pļussā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Tūristi varēs iepazīties ar 19. gadsimta beigu Latvijas un
Krievijas industriālo mantojumu, lai labāk izprastu sabiedrības attīstību un vēsturi. Jaunais maršruts apliecinās,
ka tā laika inženiertehniskie risinājumi bijuši tik progresīvi, ka tiek lietoti arī mūsdienās, 200 gadus vēlāk.
Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Krievijā 19. gadsimta
otrajā pusē cilvēki varēja brīvi pārvietoties, tāpēc strauji
attīstījās pilsētas un rūpniecība. 1860. – 1870. gados sākās apjomīga dzelzceļu tīkla un tiltu būvniecība starp
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Krievijas guberņām un Baltijas jūras ostām. Viens no tā
laika pazīstamākajiem inženieriem bija lietuviešu izcelsmes poļu muižnieks Staņislavs Kerbedzs (1810 - 1899),
kura vasaras rezidence atradās Lūznavas muižā. Viņš
projektējis pirmo paceļamo tiltu pāri Ņevai Pēterburgā,
tāpat arī tiltus Varšavā, Daugavpilī un Rēzeknē. Savukārt Pļussā darbojās pulksteņmeistars Pāvels Burē
(1810 - 1882), bet Lugā – zemūdeņu projektētājs Nikolajs Kudrjavcevs (1857 - 1900).
Projekta rezultātā ceļotāji varēs apskatīt atjaunoto Pāvela Burē vārdā nosaukto skvēru Pļussā, kā arī iepazīties ar inženiera Kudrjavceva pētījumiem par zemūdenēm un izstaigāt labiekārtoto laukumu pie ezera Lugas
apgabalā. Savukārt Lūznavas muižā apmeklētājus gaidīs interaktīva izstāde par Kerbedza veikumu, kā arī inženiertehnisko ideju attīstību dzelzceļa un tiltu
būvē.
Interaktīvā izstāde būs
izvietota muižas pagrabstāva trīs telpās. Slavas
zālē varēs iepazīties ar
pašu inženieri Staņislavu
Kerbedzu, sekojot viņam
cauri gadu desmitiem
mirkļos, kad saņemti apbalvojumi. Tāpat interaktīvajā ekrānā varēs ceļot
pa Eiropas karti un iepazīt Kerbedza inženiertehniskās būves. Hologrammas telpa būs vieta, kur
360 grādu ainavā varēs
redzēt dažādus objektus
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un tēlus, kas saistīti ar Lūznavu un inženierbūvēm. Savukārt Klases telpā, gluži kā neparastā Fizikas vai Vēstures mācību stundā, apmeklētāji varēs iepazīties gan ar
tiltu, tuneļu un dzelzceļa būvēšanas aizsākumiem, gan ar
fizikas likumiem, kas ietekmē būvniecību, gan ar grūtībām, ko nācās pārvarēt inženieriem. Klases telpā ikviens
interesents būs arī aicināts pārbaudīt savu atjautību inženiertehniskajās jomās, kā arī prasmes tiltu un citu konstrukciju veidošanā.
350 km garo tūrisma maršrutu 2021. gadā plānots piedāvāt abu valstu – Latvijas un Krievijas – tūrisma operatoriem. Jācer, ka jaunizveidotais maršruts būs interesants gan vietējiem ceļotājiem, gan tiem, kuri dodas ceļā
no Eiropas uz Sanktpēterburgu.
Uzziņai:
Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma
2014. - 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes
novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu
Vairāk informācijas: http://rezeknesnovads.lv/projekti/following-ideas/
Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014. - 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Kopējais projekta budžets ir 456 455,00 EUR. Projekta līdzfinansējums
no Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014. - 2020. gadam ir 410 809,50 EUR.
Kontaktpersona: projekta vadītāja Sintija Batare
Attēlā: S. Kerbedza projektētais tilts Rēzeknē,
Eduarda Medvedeva foto
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Cienījamie informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” saņēmēji!
Minētā aptauja paredzēta aizpildīšanai.
Aicinām izgriezt aptauju, aizpildīt un nogādāt pagasta pārvaldē vai izsūtīt pa pastu.
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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
 Atbildīgā par izdevumu Diāna Selecka, Anna Rancāne
tel. 64607198


Datormaketētāja

Tatjana Kārkliniece

tel. 64607205

Iespiests SIA „Latgales druka”

