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Rēzeknes novads – pēc teritorijas un pašvaldību skaita
lielākais, ģeogrāfiski daudzveidīgākais, kultūras piemi-
nekļu ziņā krāšņākais novads Latvijā savus svētkus tra-
dicionāli svin pašā vasaras viducī. Parasti novada svētku
centrā ir bijusi pagastu dižošanās – ar saviem ļaudīm,
amatu prasmēm un dziesmām, krāsām un garšām. Pul-
cēšanās ierobežojumu dēļ šoreiz pagastu dižošanās no-
tikusi citādā veidā, katram pagastam izvēloties kādu īpa-
šu objektu, ar kuru lepoties. Fotogrāfs Aleksandrs Lebeds
iemūžinājis Rēzeknes novada pagastu skaistākos dabas
un infrastruktūras objektus, īpašas vietas un cilvēkus – to,
ar ko pagasti lepojas. Audriņu pagasts izvēlējies piemi-
nekli II Pasaules kara Audriņu traģēdijas upuriem, Bērz-
gales pagastā lepojas ar Svētās Annas Romas katoļu
baznīcu un draudzes prāvestu Andri Jonānu, Čornajas
pagasts izvēlējies iemūžināt Dukstigala līci un peldvietu,
Dricānos lepojas ar skolu, Feimaņos izvēlēts uzņēmums
“Baltic Flags”, Gaigalavas pagasta vārds pēdējos gados
plaši izskanējis, pateicoties zemeņu audzētāja Atvara
Aniņa zemenēm, Griškānos lepojas ar Janapoles parku,
Kaunatā – ar uzņēmēju Pēteri Katkovski, Ilzeskalnā – ar
Ičas upes ainavu, Kantiniekos – ar rakstnieka Jāņa Klī-
dzēja piemiņas vietu, Sakstagalā – ar SIA VLAKON dar-
bību, Ozolainē – ar Gaiduļu ezeru, Ozolmuižā – ar ta-
lantīgo jaunieti Diānu Bačkāni. Lendžos plaši zināma
estrāde, Lūznavā godā celta vietējo iedzīvotāju Polovin-
kinu lapene, Nagļos – puķu dobe, Maltā labi zināmi ke-
ramiķi Vēsma un Aivars Ušpeļi, Silmalā – Prezmas Svēto
apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca, Pušā –
Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca, Stoļerovā –
labiekārtotā teritorija pie pagasta mājas, Rikavā – etno-
grāfiskais ansamblis “Rikava”.  Mākoņkalns plaši zināms
ar savu slaveno Mākoņkalnu, Strūžānos godā celts – dīķis
un gulbju saime, Vērēmos lepojas ar Makašānu amatu
skolu un tās direktori Gundegu Rancāni. Nautrēnu lep-
nums ir pagasta Zaļā klase. No fotogrāfijām tika izveido-
tas kolāžas, un tās jau no 17. jūlija ir apskatāmas īpašā
fotoizstādē “Lepnums, prieks un laime Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldības ēkā. 

Ļoti grūti atlasīt kādu vienu fotogrāfiju un objektu, taču
šoreiz izvēlējāmies pastāstīt par kādu degradēto objektu,
kas pārtapis par lielisku pulcēšanās vietu gan pagasta
ļaudīm, gan viesiem. Bijusī siltumnīca Nautrēnu pagastā
pārveidota par Zaļo klasi, kur notiek gan mācību stundas,
gan dažādi pasākumi. Apkārt Zaļajai klasei ierīkots dārzs,
kurā burtiskā nozīmē savu roku pielicis gandrīz katrs pa-
gasta aktīvais cilvēks. 

Par Nautrēnu pagasta Zaļo klasi – Nautrēnu vidussko-
las direktore Anita Ludborža teic, ka tas ir stāsts par kopā
sapņošanu un darīšanu: “Nautrēnu pagasts ir slavens ar
kopā darīšanu. Liekas, ka nekas nesanāks no trakas ide-
jas, bet kopā saliekot domas un spēkus, rodas  kas jauns
un neatkārtojams.

Viss sākās ar kādu projektu nedēļu Nautrēnu vidus-
skolā, kur katrai klasei vajadzēja veidot jaunu vides ob-
jektu Rogovkā, izveidojot to kā zaļo Latgales pieturu.
Projektos iesaistījās gan skolēni, gan viņu vecāki un vec-
vecāki. Tapa smaržu dobe, putnu būru aleja, dendrologu
Gada koku stādījumi Absolventu dārzā, u.c. Jā, un Absol-
ventu dārzs! Tas ir bijušais skolas “bioloģijas izmēģinā-
jumu lauciņš”, kas tika saglabāts, un dārznieces Anita
Šķesteres vadībā pārveidots par renesanses laikam
raksturīgu parku. Tajā skolas absolventi iestāda savu ko-
ku, krūmu vai ziemcieti, klāt pievienojot izlaiduma numuru
un skolas beigšanas gadu. Skolēni gribēja atjaunot augļu
dārzu, jo vecās ābeles slikti ražoja. Palīgos tika aicināts
vietējais uzņēmējs, zemnieku saimniecības “Liepusala”
īpašnieks, liela augļu dārza saimnieks Jāzeps Sviklis.
Viņš savai skolai ziedoja 50 ābelītes. Katra klase tagad
audzē un lolo pa divām ābelēm – “Auksis”, “Sinap Orlovs-
kij”. Rogovkas iedzīvotāji ziedoja stādus balto robīniju un
etiķkoka audzēm, Japānas spireju dzīvžogu alejām. Dend-
roloģiski vērtīgi Latvijas un svešzemju floras pārstāvji pa-
pildināja skolas parka apstādījumus. Tas bija labs iegul-
dījums skolas vides rotai un izzinošs materiāls skolēniem,
pētot pasaules floras daudzveidību, veicot eksperimen-
tus ar ziediem, sēklām, lapām, koksni mācību stundās. Tā
radās nepieciešamība pēc klases ārā, kur dažādos laika

apstākļos varētu radoši strādāt.
Šajā sakoptajā teritorijā rēgojās izbijušas siltumnīcas

metālā karkass. Ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides
fonda projekta palīdzību tika izveidota Zaļā klase. Pro-
jekta darbus organizēja un vadīja Nautrēnu pagasta pār-
valdes vadītāja Līvija Plavinska. Degradētā objekta daļa
tika sakopta, nolīdzināta, pārveidota. Nobruģēta klases
grīda un celiņš, uzlikts gaismu caurlaidošs jumts, iegādāti
darba galdi un soli, ziedu arkas ar soliņiem. Māksliniece,
floriste Maija Gailuma palīdzēja izvēlēties un iestādīt
vietējiem apstākļiem atbilstošus vīteņaugus – vīteņsaus-
seržus, aristolohijas, atragēnas, citronliānas, mežvīteņus,
vīnogas, aktinīdijas, vīteņhortenzijas, u.c., kas jau ir izvei-
dojuši āra klases zaļās sienas.

Tagad Zaļajā klasē ir tāfele, praktisko darbu izpētes
piederumu kastes. Esam iesaistījušies Rēzeknes novada
pašvaldības izsludinātajā Inventāra projektā ar aprīko-
juma iegādi āra nodarbībām (lupas, mikroskopi, mērtrau-
ki, svari, darbarīki, utt).  Atbildīga Skolēnu pašpārvalde,
vadītājs Viktors Drozdovs un Vita Sinkoveca. Nepiecie-
šams arī āra ekrāns un projektors darbu vizualizēšanai.

Āra Zaļā klase ir ļoti pieprasīta ne tikai mācību stundu
un projektu darbu realizēšanai mācību laikā, bet arī brīv-
laikos un vasarā. Tur notiek mākslas darbnīcas un māk-
slas plenēri, dzejas lasījumi, vecāku saieti, atpūtas pasā-
kumi. To izmanto nometņu organizētāji (pēdējā – Jaun-
sargu nometne 2020. gada jūlijā), orientēšanās sporta
sacensībām, galda sporta spēļu organizēšanai senio-
riem, kursu vadīšanai pedagogiem un jauniešiem, u.c.

Kopā idejas izsapņojam un realizējam! Pērnā gada
rudenī notika kopīga lielā talka skolas bērniem, jaunie-
šiem un Nautrēnu pagasta darbiniekiem. Darbus vadīja
Nautrēnu pagasta pārvaldes izpilddirektors Aivars Šķes-
ters. Ap mākslīgo ūdenskrātuvi tika sakārtotā degradēta
teritorija – izcirsti krūmi un ierakti betona  bluķi. Skolē-
niem tika izsludināts konkurss par teritorijas labiekār-
tošanu. Kopīgi  atkal veidosim ko oriģinālu un funkcionālu!”

Fotoizstāde būs apskatāma katrā pagasta pārvaldē.

Sagatavoja Diāna Selecka

NNAUTRĒNU PAGASTA LEPNUMS – ZAĻĀ KLASE
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Turpinās Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde, kas ir uzsākta pēc
2019. gada 21. martā Rēzeknes novada domes sēdē pieņemtā lēmuma. Apko-
pojot informāciju, kas saņemta teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas sabiedriskās
apspriešanas laikā, kas norisinājās no 2020. gada 10. jūnija līdz 1. jūlijam, 2020. ga-
da 16. jūlijā pieņemts lēmums “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 re-
dakcijas un Vides pārskata pilnveidošanu atbilstoši rezultātiem un institūciju
atzinumiem”. 

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.

Kopš 2015. gada visu līmeņu Latvijas attīstības plānošanas dokumenti, tai skaitā arī
teritorijas plānojumi, ir izstrādājami 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 priekš-
rocība ir tā, ka visi pašvaldību teritorijas plānojumi izstrādāti pēc vienotām prasībām.

Teritorijas plānojums – saistošs visiem
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā notika plašs darbs pie kartogrāfiskā materiāla

aktualizēšanas. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam tiek izstrādāti
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur ir noteiktas prasības teritorijas iz-
mantošanai katrā funkcionālajā zonā, apbūves parametri, kā arī citi aprobežojumi un
nosacījumi, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku. Tieši šī Rēzeknes novada
teritorijas plānojuma daļa pēc tā apstiprināšanas Rēzeknes domē kļūs par saistošajiem
noteikumiem. Tas nozīmē, ka plānojumā iestrādātās normas būs saistošas gan
fiziskām, gan juridiskām personām, kuriem ir īpašumi un kas darbojas Rēzeknes no-
vada teritorijā.

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 vairāk kā 100 iesniegumi no fiziskām un
juridiskām personām, plānojums tika izstrādāts, ņemot vērā institūciju nosacījumus,
kā to nosaka normatīvie akti un labas pārvaldības principi. Plānojuma darba grupai,
izvērtējot iesniegumus un nosacījumus, vajadzēja ievērot teritorijas attīstības plānoša-
nas principus un pēc iespējas ņemt vērā dažādu personu intereses, tomēr nepārkāpjot
augstāk minētos principus un ievērojot spēkā esošo likumdošanu.

Rēzeknes novadā jaunie ciemi
Tāpat, izvērtējot esošo situāciju, tika pieņemts svarīgs lēmums – noteikt ciemu ro-

bežas jau esošām blīvi apdzīvotām vietām Rēzeknes novadā, vienlaikus piemērojot
iedzīvotājiem izdevīgākus apbūves parametrus:

 Ciema statuss tiks noteikts vasarnīcu kooperatīvu teritorijai Pleikšņi.
 Balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, tiks izveidots ciems Greiškāni.
 Izpētot blīvu esošo apbūvi, tiks izveidots ciems Lielie Dreizi, kas apvienos blīvi

apdzīvoto Dreizi teritoriju, kā arī nelielu daļu no Jupatovkas, Litavniku un Smuškovas
teritorijām.

 Tāpat izpētot apdzīvojuma struktūras attīstību, tiks veidots ciems Jaunie Čači,
kas apvienos Čaču, kā arī daļu no Vipingas un Pocelujevkas teritorijām.

Piekļuves publiskajām ūdenstilpnēm
Lai paplašinātu cilvēku iespējas piekļūt publiskajām ūdenstilpnēm, teritorijas plā-

nojuma grafiskajā daļā attēlotas publiskās piekļuves vietas. Tās norāda uz vietām, kur
teritorija ir piemērota piekļuvei ar velosipēdu vai kājām. Publisko piekļuvju vietās drīkst
brīvi pastaigāties, sauļoties, peldēties.

Pilnveidoti nosacījumi
biznesa vides attīstībai novadā

Plānošanas procesā, ievērojot Vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumu Teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru, secināts, ka netiek
veikta sadale atsevišķā klasifikācijas kodā smagās rūpniecības un pirmapstrādes
uzņēmumu apbūve. Līdz ar to zaudēja savu aktualitāti iepriekšējā plānojumā praktizēta
Rūpnieciskās apbūves zonas indeksācija Rēzeknes speciālo ekonomiskās zonas
(RSEZ) teritorijās, kas tieši sadalīja smago un pirmapstrādes rūpniecību. Šī indeksācija
traucēja pilnvērtīgi attīstīties Rūpnieciskās apbūves teritorijā strādājošiem uzņē-mu-
miem, par ko liecina vairāki iesniegumi no esošo un potenciālo rūpnīcu pārstāvjiem,
kas ir saņemti pašvaldībā.

Ņemot vērā Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas kopīgo uzņēmējdarbības vei-
cināšanas rīku – Rēzeknes speciālo ekonomiskās zonu, svarīgi bija radīt ar Rēzeknes
pilsētu vienotus noteikumus, lai vietējiem un ārvalstu investoriem maksimāli novērstu
birokrātiskos šķēršļus.

Iepriekšējā plānojuma darbības laikā konstatēts, ka tikai 223 hektāros, kas ir neliela
daļa no Rēzeknes novada rūpnieciskajām teritorijām, bija atļauta smagā rūpniecība.
Jaunajā plānojumā jau visā Rūpniecības apbūves teritorijā, kas ir 1004 ha, varēs dar-
boties, piemēram, metālapstrāde un mašīnbūves, gumijas rūpniecības, ādas, koksnes
pārstrādes vai būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, kas šī brīža likumdošanā tiek
klasificēta kā smagā ražošana.

Nosakot skaidrus nosacījumus, kas darbojas visā novada Rūpnieciskas apbūves
teritorijā, pašvaldība iegūst priekšrocības investoru piesaistē un darba vietu radīšanā,
veicina gan Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, gan arī Latgales speciālās eko-
nomiskās zonas pozitīvo ietekmi uz biznesa vidi novadā, uzņēmējiem ļaus pilnvērtīgi
izmantot esošās ražošanas plātības.

Ar uzlabojumiem Rūpnieciskajā teritorijā ieguvēji būs ne tikai uzņēmēji, bet arī
iedzīvotāji – jo vairāk aktīvi strādājošo uzņēmumu ir Rēzeknes novadā, jo vairāk da-
žāda veida kvalifikācijas darbinieku tiem būs nepieciešami, un jo konkurētspējīgāks
būs arī atalgojums. Kā arī, iespējams, pieaugs zemes vienības vērtība Rūpnieciskās
apbūves teritorijā, jo palielinās izmantošanas iespējas.

Rēzeknes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus,
kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbi-
nātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, jau
devīto gadu Rēzeknes novada pašvaldība rīko konkursu
“Rēzeknes novada uzņēmums”.

Pretendentus konkursam var pieteikt līdz  2020. gada
31. augustam, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu
Rēzeknes novada pašvaldības sekretārei (17. kabinets,
Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes
novada pagasta pārvaldē. Pieteikumus var arī iesūtīt pa
pastu ar norādi: “Konkursam “Rēzeknes novada uzņē-
mums””, adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvo-
šanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601 vai sūtīt uz e-pastu:
info@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam “Rēzek-

nes novada uzņēmums”” un parakstot pieteikuma anketu
ar drošu elektronisku parakstu. Konkursa nolikums un pie-
teikuma veidlapa ir pieejami gan papīra formātā Rēzek-
nes novada pašvaldības administrācijā un pagastu pār-
valdēs, gan elektroniski.

Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes
novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā,
veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas ter-
itoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti,
publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību,
nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to
ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti desmit nominācijās:
1. Gada uzņēmums (rūpniecība, pakalpojumi);
2. Gada lauksaimniecības uzņēmums;
3. Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
4. Gada uzņēmums – novada “VIP” (vietējās identitā-

tes produkts);
5. Gada amatnieks/mājražotājs;
6. Gada inovatīvu produktu/pakalpojumu ieviesējs;
7. Gada jaunais uzņēmums (lauksaimniecība/ rūpnie-

cība/pakalpojumi);
8. Gada mecenāts;
9. Gada ģimenes uzņēmums;
10. Gada darba devējs.
Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir pagastu

iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, citām institūcijām
un iedzīvotājiem sadarbībā ar attiecīgā pagasta pārvaldi,
iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. No-
minācijā “Gada darba devējs” pretendenti tiek vērtēti at-
bilstoši VID datiem.

Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes no-
vada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komi-
sija, kas sastāv no 7 cilvēkiem – Tautsaimniecības attīs-
tības jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, Uzņē-
mēju konsultatīvās padomes pārstāvis, Rēzeknes nova-
da domes deputāts, 1 pagasta pārvaldes vadītājs, 1 Attīs-
tības plānošanas nodaļas speciālists un 2 Izglītības-
uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības spe-
ciālisti. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs,
kurš tiek izvēlēts pirmajā komisijas sēdē. Lai noteiktu Kon-
kursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija apmeklē Kon-
kursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas
vietās. Vizītēs pie Konkursā pieteiktajiem pretendentiem
piedalās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plā-
nošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, kurš
sagatavo publikācijas par pieteiktajiem uzņēmējiem un
ievieto tās novada mājas lapā.

Nomināciju ieguvēji publiski pirmo reizi tiek paziņoti
tikai pasākuma “Rēzeknes novada uzņēmēju diena” laikā,
19. martā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSTRĀDĀ JAUNU TERITORIJAS PLĀNOJUMU

IZSLUDINĀTA PRETENDENTU PIETEIKŠANA KONKURSAM “RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMUMS 2020″
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Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) at-
balstu kopš 2018. gada 3. aprīļa tika īstenots Rēzeknes novada paš-
valdības projekts Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu infra-
struktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta”. 

Projekta mērķis bija uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants
ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamī-
bas nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros līdz 2020. gada 18. jūnijam tika veikta piecu Rē-
zeknes novada pašvaldības grants autoceļu pārbūve. Audriņu pa-
gastā pārbūvēts autoceļa Nr. 4209 “Mazā Puderovo – Audriņi” un
Nr. 4210 “Krīvmaize – Mežāri” 1,2 km posms, kur darbu veicējs bija
vietējā būvfirma SIA “Vaivars”. Arī Gaigalavas pagastā autoceļa Nr.
5408 “Cīmota – Puisāni”  2,5 km pārbūves darbus sekmīgi īstenoja
būvfirma SIA “Vaivars”, kā AS “Kauno tiltai” apakšuzņēmējs. Savu-
kārt Lendžu pagastā autoceļa Nr. 6612 “Ciskova – Cirmas stacija”
1,9 km pārbūves darbu veicējs bija cita vietējā būvfirma – SIA “Ceļi
un tilti”. Nagļu pagastā pārbūvēts autoceļa Nr. 7405 “Ļodāni – Aiz-
pūre” 2,3 km posms, darbu veicējs – SIA “Vaivars”. Kā pēdējā šova-
sar jūnijā Vērēmu pagastā tika pabeigta autoceļa Nr. 9602 “Sondori
– Loborži” 1,5 km posma pārbūve, ko veica AS “Kauno tiltai” apakš-
uzņēmējs SIA “Vaivars” (skat. ceļa foto).  

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 26.06.2020. lēmumu 01.3-
11/20/326-e, precizētās projekta attiecināmās būvdarbu un būvuz-
raudzības izmaksas piecu ceļu pārbūvei ir 1 280 550,83 EUR, no
kurām piešķirtais publiskais  ELFLA finansējums ir 90% jeb 1 152
495,73 EUR. 

Pašvaldība izsaka pateicību visiem būvdarbu un būvuzraudzības
veicējiem, autoruzraugiem, kā arī visiem sadarbības partneriem un
atbildīgajiem darbiniekiem par veiksmīgu kopdarbu projekta īste-
nošanā šo divu gadu garumā!

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne,
64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv 

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047
“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”.  

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pie-
augušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā
(2017. - 2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas
vietas veicot šādas darbības: 

1) Grupu dzīvokļu mājas izvei-
de personām ar garīga rakstura
traucējumiem Dricānu pagasta
Pilcenē – tiks veikta viena stāva
administratīvās ēkas pārbūve
par grupu dzīvokļu māju (8 vie-
tas), būvdarbu būvuzraudzība
un telpu aprīkošana ar materiāl-
tehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra “Vecružina”
izveide Silmalas pagasta Vecru-
žinā – tiks veikti ēkas vides pie-
ejamības izveides būvdarbi Tis-
kādu bērnu nama ēkas labā spār-
na trijos stāvos, būvdarbu būv-
uzraudzība un telpu aprīkošana
ar materiāltehnisko nodrošināju-
mu izveidojot Sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu centru bēr-
niem ar funkcionāliem traucēju-
miem, “Atelpas brīža” pakalpo-
jumu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (6 vietas) un Die-
nas aprūpes centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (10
vietas).

Projekta kopējais budžets ir
597 936,00 EUR attiecināmās iz-
maksas, no kurām ERAF finan-
sējums ir 508 245,60 EUR, valsts
budžeta dotācija – 26 907,12 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums – 62 783,28 EUR. 

Projekta plānotais ilgums – 18 mēneši: no 2020.gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam.
Jūlija mēnesī norit aktīvi būvdarbi Pilcenē, kur Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles

“Pilcene” teritorijā vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvē pašvaldības viena stāva ēku
par grupu dzīvokļu māju. Jau ir pilnībā veikti demontāžas darbi, cokola siltināšana, logu izbūve, daļēji
veikti durvju, sienu un griestu montāžas un sagatavošanas apdarei darbi, turpinās ūdensvada, kana-
lizācijas, ventilācijas, apkures, elektroapgādes u.c. saistīto tīklu izbūves darbi.

Kopš aprīļa sākuma ir uzsākti arī būvdarbi Vecružinā, kur SIA “Rēzeknes būvserviss” triju stāvu ēkā –
Tiskādu bērnu nama ēkas labajā spārnā pielāgos telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar
funkcionālie traucējumiem. Jūlija mēnesī gandrīz pilnībā veikti demontāžas darbi , norit iekšējās ap-
dares darbi un lifta šahtas izbūve.

Būvdarbus gan Pilcenē, gan Vecružinā plānots pabeigt 2020. gada decembrī.

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv 

ĪSTENOTS VIENS NO GRANTS
CEĻU PĀRBŪVES PROJEKTIEM

RĒZEKNES NOVADĀ

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

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

SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRAS
IZVEIDES PROJEKTA AKTUALITĀTES

Kopš jūlija sākuma kā Vecākā vides aiz-
sardzības speciāliste Rēzeknes novada
pašvaldībā strādā Klinta Bērziņa. Klinta nāk
no Saldus, kā viņa pati teic: “Saldeniece, ku-
ru Kurzemes vēji atpūtuši uz Latgali.” Klinta

ir ieguvusi augstāko izglītību Vides  inženie-
rijas jomā Liepājas Universitātē, kā arī stu-
dējusi ģeomātiku Rīgas Tehniskajā univer-
sitātē. Līdz šim Klinta strādāja Liepājā, SIA
“Vides un ģeoloģijas serviss, kur ieņēma
Vides pārvaldības speciālista amatu, tad
strādāja Rīgā, VSIA “Latvijas Vides, ģeolo-
ģijas un meteoroloģijas centrs” ģeologa
amatā, atbildot par derīgo izrakteņu akcep-
tēšanu atradnēs.

Rēzeknes novadā Vecākā  vides aizsar-
dzības speciāliste Klinta Bērziņa atbild par
zvejniecības atļauju izsniegšanu, koordinē
dabas resursu ieguvi, sadzīves atkritumu un
publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanas jau-
tājumus, izskata sabiedrības sūdzības un
priekšlikumus vides aizsardzības jomā, utt.

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ JAUNI DARBINIEKI

Kopš 20. aprīļa Rēzeknes novada paš-
valdības Juridiskās un lietvedības nodaļā
strādā juriste Liāna Proško.

Liāna ir teicami absolvējusi Rīgas Stra-
diņa universitāti un ieguvusi profesionālo

maģistra grādu tiesību zinātnēs, kā arī ju-
rista kvalifikāciju. Savu profesionālo karje-
ru juristes amatā Liāna uzsāka pirms 8 ga-
diem, strādāja gan Rēzeknes pilsētas paš-
valdībā, gan valsts akciju sabiedrībā “Attīs-
tības finanšu institūcija Altum”.

Liānas ikdienas darbs Rēzeknes nova-
da pašvaldībā ir saistīts ar publisko iepir-
kumu procedūru organizēšanu – Liāna iz-
strādā un sagatavo iepirkuma procedūras
dokumentus.

Liāna atzīst, ka viena no jurista vissvarī-
gākajām prasmēm ir spēja savlaicīgi, pre-
cīzi un kvalitatīvi sagatavot nepieciešamo
informāciju. Ikdienā jurists saskaras ar lielu
juridiskās informācijas apjomu, kas ir jāana-
lizē un jāinterpretē, līdz ar to, darbs ir
daudzveidīgs un katra diena ir savādāka. 
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Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020.
gada 6. jūlija līdz 5. augustam pl.16:30. Kopējais pie-
ejamais finansējums: EUR 60 000,00.

Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta)
maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 4500,00.

Papildus finansējums:
 vides pieejamības nodrošināšanai EUR 2000,00;
 kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000,00;.
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par

10 % no projektā pieteiktā granta summas.

Mērķis:

Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt
iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pa-
matprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu,
inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu
un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai

esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

Atbalsta pretendenti:

Fiziskas un juridiskas personas, kuras:
 plāno veikt saimniecisko darbību;
 uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav no-

slēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo se-
šu mēnešu laikā nepārsniedz EUR 15 000,00;

 veic saimniecisko darbību un kuru neto apgro-
zījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz EUR 30
000,00.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta
pieteikumu. Finansējums netiek piešķirts personām, ku-
rām ir nodokļu parādi.

Atbalstāmās izmaksas:

 inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīša-
nas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību
produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots
(izņemot 3.12.1. punktā atrunātos transportlīdzekļus),
sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks
sniegts pakalpojums,

 specifiskas datorprogrammatūras iegāde,
 biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz

10% no projekta kopējās attiecināmās summas, izņemot
gadījumus, kad datortehnika nepieciešama ražošanas
procesa nodrošināšanai,

 būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegša-
nas telpu remontdarbiem,

 PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN
apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:

 starptautiskie pārvadājumi,
 azartspēļu pakalpojumu sniegšana,

 mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdznie-
cības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas rea-
lizācijai, vairumtirdzniecība,

 alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai
tirdzniecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darī-
tavas)

 finanšu starpniecības pakalpojumi,
šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība

(izņemot aukstos ieročus- loku, arbaletu)
 atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām,

kuras minētas Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decem-
bra Regulā (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de
minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.
1407/2013) 1.panta 1. punktā. Ja atbalsta pretendents,
darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas
Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā, tas
nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no
tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts,
nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās
darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*

*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības pro-
duktu primārā ražošana, zvejniecības un akvakultūras
nozare, darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām
valstīm vai dalībvalstīm.

Konsultācijas var saņemt pie IUK komercdarbības
speciālistēm Maijas Hartmanes un Sanitas Zundas,
telefoniski vai tiekoties personīgi vizītes laiku un
vietu iepriekš saskaņojot, zvanot pa tālruni Maija
Hartmane 29110372; Sanita Zunda 26256394:, vai
rakstot uz e-pastiem: maija.hartmane@rezeknesno-
vads.lv; sanita.zunda@rezeknesnovads.lv

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaim-
niekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” un SIA
“ALAAS”, kā arī veikaliem “top!” šķirošanas kampaņā
Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” aicina Rēzeknes no-
vada iedzīvotājus līdz 17. augustam pieteikt nolietoto un
vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no
savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties
akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “top!”
dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.

Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģis-
trācijas anketu šeit – https://ej.uz/elektronikas_skiratlons,
zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektro-
nika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu
un kontaktinformāciju.

Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm
Rēzeknes novadā notiks no 25. līdz  28. augustam, sākot
no plkst. 7.00, visas dienas garumā. Drošības nolūkos
elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai
pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai
pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritori-
jas, SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku,
tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku maz-
gājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram,
mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus,
virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildus var
kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumu-

latorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam ko-
pējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.  

Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās
elektropreces, akumulatorus un baterijas. Netiks savākti citi
atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.

Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā”, ikviens dalībnieks
varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām.
Visi Rēzeknes novada dalībnieki piedalīsies izlozē par

veikala “top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā.  Savukārt tas,
kurš akcijas laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu,
saņems veikala “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. 

Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas “Elektroni-
kas šķiratlons” lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā
www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par
akcijas norisi aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 27853830
vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” plāno veikt mobilā mamogrāfa izbraukumu uz
Rēzeknes novada Maltas pagastu  2020. gada 22. augustā. Mobilā mamogrāfa atra-
šanās vieta: Bērnu un jauniešu centrs, Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes
novads, no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Na-

cionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm – izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa –

EUR 3,00).

AKCIJA! D vitamīna analīzes –
6,00 EUR, kā arī veicam visu veidu
analīzes. Analīžu rezultātus saņem-
siet Jums ērtākā veidā. Tālrunis
uzziņām 26212236.

Pakalpojumu sniegšanas laikā
tiks ievēroti visi higiēniskie un pret-
epidēmiskie aizsardzības pasāku-
mi, kā arī pacientiem tiks izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi.

Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lūdzam ievērot distanci!
Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis Grigorijs Semjonovs

RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIETEIKT
ELEKTROIEKĀRTU BEZMAKSAS IZVEŠANU

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU 
“ATBALSTS UZŅĒMUMU RADĪŠANAI UN ATTĪSTĪBAI RĒZEKNES NOVADĀ”

PAR MOBILĀ MAMOGRĀFA
IZBRAUKUMU MALTĀ
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2020. gada 18. jūnija sēdē

(protokols Nr.16, 1.§) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija sēdē

(protokols Nr. 18, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu,
7. panta piekto daļu, 14. panta astoto daļu, 15. pantu,
17. pantu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 
24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu, 
27. pantu un likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un

sociālajām dzīvojamām mājām" 5. panta ceturto daļu, 
6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka
personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Rēzeknes
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību
dzīvojamās telpas (pašvaldības īpašumā, valdījumā vai
nomā esošas dzīvojamās telpas) jautājumu risināšanā
(turpmāk – palīdzība), palīdzības veidus, reģistrācijas un
palīdzības sniegšanas kārtību. 

2. Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības
saņemšanai pieņem Rēzeknes novada dome.

3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu personai pie-
ņem Rēzeknes novada dome (turpmāk – Dome), izņe-
mot lēmumus, kurus dome deleģējusi pieņemt Rēzeknes
novada pašvaldības Sociālajam dienestam (turpmāk –
Dienests). Pieņemot lēmumu, dome ievēro Rēzeknes no-
vada domes sociālo un veselības aizsardzības jautājumu
komitejas (turpmāk – Komiteja) atzinumu. 

4. Pašvaldības palīdzības dzīvojamās telpas jautā-
jumu risināšanā reģistru (turpmāk – reģistri) uzturēšanu
veic Dienests.

5. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz
tiesiska pamata savu dzīvesvietu ir deklarējušas paš-
valdības administratīvajā teritorijā, izņemot bērniem bā-
reņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības,
repatriantiem, personām, kuras atbrīvojušās no ieslo-
dzījuma vietas, un speciālistiem, kuri nodrošināmi ar dzī-
vojamo telpu.

6. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai reģistros iekļau-
tajām personām, izņemot gadījumus, kad neatliekami
sniedzama palīdzība saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. pantu.

II. Palīdzības un reģistru veidi, personu kategorijas,
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību

7. Pašvaldība sniedz palīdzību personām, kurām tā
sniedzama neatliekami: 

7.1. Ja terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai
citas katastrofas rezultātā personas īrētā vai īpašumā
esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā dek-
larējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi bojā vai daļēji sagru-
vusi un nav atjaunojama, šai personai neatliekami snie-
dzama palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai nodro-
šinot to ar pagaidu dzīvojamo telpu  likuma “Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 23. pantā noteiktajā
kārtībā;

7.2. Ja terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai
citas katastrofas rezultātā personas īrētā vai īpašumā
esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā dek-
larējusi savu dzīvesvietu, daļēji sagruvusi, bet ir atjau-
nojama, attiecīgajai personai neatliekami sniedzama
palīdzība, piešķirot tai vienreizēju pabalstu dzīvojamās
telpas vai dzīvojamās mājas remontam likuma “Par palī-
dzību dzīvokļa jautājumu risināšana” 26. pantā noteiktajā
kārtībā un atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem. Ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja līdz tās at-
jaunošanai nav lietojama, Rēzeknes novada pašvaldība
izīrē attiecīgajai personai pagaidu dzīvojamo telpu uz
laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

7.3. Iesniegumu neatliekamās palīdzības saņemšanai
(Noteikumu 1. pielikums) persona iesniedz Dienestam
ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc terora akta, stihiskas

nelaimes, avārijas vai citas katastrofas.
7.4. Iesniegumam tiek pievienots:
7.4.1. dokumenta, kas apliecina terora ak-

ta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katas-
trofas faktu, kopiju (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta akts u.tml.), uzrādot oriģinālu;

7.4.2. dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas valdī-
juma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot
oriģinālu, ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemes-
grāmatā vai īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.5. Atzinumu par palīdzības sniegšanu attiecīgajai
personai Komiteja sniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc
personas iesnieguma saņemšanas un sagatavo lēmuma
projektu izskatīšanai domes sēdē. Sniedzot palīdzību ša-
jā punktā minētajā gadījumā, netiek piemēroti šo notei-
kumu 3. sadaļas noteikumi.

8. Pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, iekārtojot attiecīgus re-
ģistrus:

8.1. dzīvojamās telpas izīrēšana personām,
kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām
(1. reģistrs);

8.2. sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana
(2. reģistrs);

8.3. īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu (3. reģistrs);

8.4. speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo
telpu (4.reģistrs);

8.5. dzīvojamās telpas izīrēšana citām per-
sonu grupām vispārējā kārtībā (5. reģistrs),

9. Pašvaldības 1. reģistrā dzīvojamās telpas
izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē personas sa-
skaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā”:

9.1. 14. panta pirmās daļas 1. –  5. punktu;
9.2. 14. panta septītās daļas 1. punktu – per-

sonas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumī-
gajam īpašniekam atdotā mājā uz ordera vai īres
līguma pamata, un to lietojušas līdz īpašuma tie-
sību atjaunošanai, ja to lietošanā vai īpašumā
nav citas dzīvojamās telpas un ja ienākumi vie-
nam cilvēkam personas ģimenē nepārsniedz mi-
nimālo mēneša darba algu; 

9.3. 14. panta septītās daļas 2., 3. punktu.
10. Pašvaldības 2. reģistrā sociālās dzīvo-

jamās telpas izīrēšanai tiek reģistrētas:
10.1. likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un

sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta pirmajā
daļā un 1.1 daļā minētās personas (ģimenes);

10.2. pensijas vecumu sasniegusi persona,
kura uz pašvaldības lēmuma pamata pastāvīgi
dzīvo sociālās aprūpes iestādē un tai nav Civil-
likumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja:

10.2.1. personai nepieder nekustamais īpa-
šums;

10.2.2. persona nav atsavinājusi nekustamo
īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

10.2.3. sniegts Dienesta atzinums par to, ka
persona spēj dzīvot patstāvīgi.

10.3. maznodrošināta pensijas vecumu sa-
sniegusi persona vai maznodrošināta persona,
ar kuru kopā dzīvo tās apgādībā esošs nepilnga-
dīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, pensijas
vecumu sasniegusi persona vai persona ar I vai
II invaliditātes grupu, ja:

10.3.1. persona pēdējo piecu gadu laikā vis-
maz trīs gadus īrē fiziskai vai juridiskai personai
piederošu dzīvojamo telpu Rēzeknes novadā un
deklarējusi tajā pamata dzīvesvietu;

10.3.2. izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu
izbeidz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta
otrās daļas 2., 3. punktā paredzētajos gadījumos.

10.4. pensijas vecumu sasniegusi persona, ja
personai nav likumiska vai līgumiska pamata uz
citu dzīvojamo telpu.

10.5. trūcīga vai maznodrošināta persona
(ģimene) ar diviem vai vairāk nepilngadīgiem

bērniem (arī aizbildnībā esošiem vai audžuģimenē ievie-
totiem bērniem līdz pilngadības sasniegšanai) un stājies
likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas (ģime-
nes) izlikšanu no tās īpašumā esošas dzīvojamās telpas.

11. Pašvaldības 3. reģistrā – pašvaldībai piederošās
dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu tiek reģistrētas personas,
kuras:

11.1. vēlas īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu ar mazāku platību vai ar ze-
māku labiekārtojuma līmeni;

11.2. veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvoja-
mā telpa ēkas zemākā stāvā;

11.3. vismaz 3 (trīs) gadus ir īrējušas pašvaldības
dzīvojamo telpu un vēlas apmainīt to pret citu neizīrētu
dzīvojamo telpu;
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11.4. Pašvaldības 3. reģistrā reģistrētajām personām
īrēto dzīvojamo telpu apmaiņa tiek veikta, ja personai
(ģimenei) par īrēto dzīvojamo telpu nav parādsaistību
par īri un saņemtajiem pakalpojumiem, un persona ir
pildījusi citus pienākumus, kas noteikti īres līgumā.

11.5. Noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajām perso-
nām dzīvojamās telpas apmaiņa tiek veikta, ja neviena
no pašvaldības attiecīgajā reģistrā prioritāri reģistrētām
personām nav izteikusi un apliecinājusi nepieciešamību
īrēt dzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamās mājas pir-
majā vai otrajā stāvā, vai dzīvojamā telpa ir pielāgota
personas ar invaliditāti vajadzībām.

12. Pašvaldības 4. reģistrā – speciālista nodrošinā-
šana ar dzīvojamo telpu reģistrē personas (turpmāk –
speciālists) saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 21.1 pantu:

12.1. Pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīs-
tāmajā nozarē – tūrisms, izglītība, veselības aizsardzība,
sociālā aprūpe, kultūra, sports, būvniecība, nodarbinā-
tam kvalificētam speciālistam saskaņā ar speciālista
darba devēja iesniegtu pieprasījumu speciālista nodro-
šināšanai ar dzīvojamo telpu, kurā norādīts, kādā jomā
saskaņā ar šo punktu nodarbināts speciālists un kopējā
nodarbinātības situācija pašvaldībā speciālista pārstā-
vētajā jomā vai profesijā (amatā).

12.2. Speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
tūrisma, izglītības, veselības aizsardzības, sociālās ap-
rūpes, kultūras, sporta, būvniecības jomās, kurās kons-
tatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinā-
jums, saskaņā ar speciālista darba devēja iesniegtu pie-
prasījumu speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu,
kurā norādīts, kādā jomā saskaņā ar šo punktu nodar-
bināts speciālists, un pamatots nepietiekamais kvalificētu
speciālistu nodrošinājums jomā, profesijā (amatā), kurā
nodarbināts speciālists.

12.3. Lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu
pašvaldības 4. reģistrā reģistrētajam speciālistam pie-
ņem Dome atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības no-
teikumiem par Rēzeknes novada pašvaldības dienesta
dzīvokļa izīrēšanas kārtību.

13. Pašvaldības 5. reģistrā – dzīvojamās telpas izīrē-
šana citām personu grupām vispārējā kārtībā reģistrē
personas:

13.1. Personas ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir
apgādnieki, bet pamatotu iemeslu dēļ tiem nav iespē-
jams nodrošināt savus apgādājamos ar dzīvojamo telpu.

13.2. Pensionāriem, kuriem ir apgādnieki, bet pama-
totu iemeslu dēļ tiem nav iespējams nodrošināt savus
apgādājamos ar dzīvojamo telpu.

13.3. Persona (ģimene), kura ir noslēgusi laulību
pēdējā gada laika, ja viens no laulātajiem savu dzīves
vietu ir deklarējis Rēzeknes novada pašvaldībā.

13.4. Ja dzīvoklī uz viena īres līguma pamata dzīvo
un ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu personas,
kuras izveidojušas vairākas pilnas (vīrs un sieva) ģime-
nes, bet katrai ģimenei lietošanā nav izolēta dzīvojamā
istaba.

13.5. Maznodrošināta persona (ģimene), kuras
aizgādībā ir divi un vairāk nepilngadīgie bērni;

13.6. Daudzbērnu ģimene, kuras aizgādībā ir trīs un
vairāk nepilngadīgi bērni, ja:

13.6.1. tā īrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu,
kurā kopēja platība ir ne lielāka kā 9 (deviņi) m2 uz vienu
cilvēku vai arī tādu dzīvojamo telpu, kad vienā istabā jā-
dzīvo pretēja dzimuma personām (izņemot laulātos) vai
tā īrē dzīvojamo telpu no privātpersonas;

13.6.2. ģimenes locekļu īpašumā/valdījumā nav dzī-
vošanai derīga nekustamā īpašuma.

13.7. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, ja:

13.7.1. personai ir izsniegta Ministru kabineta noteikta
parauga apliecība, kas apliecina Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu;

13.7.2. personas dzīvesvieta pēdējo piecu gadu laikā
nepārtraukti deklarēta Rēzeknes novada administra-
tīvajā teritorijā.

13.7.3. personas vai tās laulātā/ās īpašumā/valdījumā
nav dzīvošanai derīga nekustamā īpašuma, un tie nav
atsavinājuši nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu
laikā.

III. Kārtība, kādā personas tiek reģistrētas reģistros

14. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību, iesniedz
Dienestam iesniegumu (1.pielikums), norādot palīdzības
veidu un pievienojot dokumentus, kas apliecina per-
sonas tiesības saņemt attiecīgo palīdzību.

15. Noteikumu 9.1.punktā norādītajām personām ies-
niegumam jāpievieno sekojoši attiecināmi dokumenti:

15.1. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” 14. panta pirmās daļas 1., 1.1, 2. punktā minē-
tajām personām:

15.1.1. tiesas sprieduma par personas izlikšanu no
dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, noraksta
kopija, uzrādot oriģinālu,

15.1.2. pensijas vecumu sasniegušas vai politiski
represētās personas apliecības vai atbildīgās institūcijas
lēmuma par invaliditāti vai invaliditātes apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;

15.1.3. lēmuma par aizgādnības nodibināšanu kopija,
uzrādot oriģinālu, ja šī informācija nav Dienesta rīcībā;

15.1.4. kopā dzīvojošas maznodrošinātas pensijas
vecumu sasniegušas personas pensionāra apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu;

15.1.5. kopā dzīvojošas maznodrošinātas personas
ar invaliditāti atbildīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti
vai invaliditātes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

15.1.6. politiski represētās personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;

15.1.7. Dienests pievieno iesniegumam lēmumu par
maznodrošinātās personas statusa noteikšanu iesnie-
dzējam un ar to kopā dzīvojošām personām iesnieguma
iesniegšanas brīdī.

15.2. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām per-
sonām:

15.2.1. lēmuma par ārpusģimenes aprūpi bez vecāku
gādības palikušam bērnam kopija, uzrādot oriģinālu, ja
šis dokuments nav Dienesta rīcībā.

15.3. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 14. panta pirmās daļas 4. punktā minētajām per-
sonām:

15.3.1. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta ko-
pija, uzrādot oriģinālu;

15.3.2. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai
vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļo-
šanas no Latvijas kopija, uzrādot oriģinālu.

15.4. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 14. panta pirmās daļas 4.1 punktā minētajām per-
sonām:

15.4.1. politiski represētās personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;

15.4.2. Dienests pievieno iesniegumam lēmumu par
maznodrošinātās personas statusa noteikšanu iesnie-
dzējam iesnieguma iesniegšanas brīdī.

15.5. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā” 14. panta pirmās daļas 5. punktā minētajām per-
sonām:

15.5.1. izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņem-
šanas soda izciešanas kopija, kurā norādīts faktiski iz-
ciestais brīvības atņemšanas soda laiks, uzrādot oriģi-
nālu;

15.5.2. izziņa, ka personai nav iespējams likumā no-
teiktajā kārtībā iemitināties pirms notiesāšanas aizņem-
tajā dzīvojama telpā;

15.5.3. Dienests pievieno iesniegumam lēmumu par
maznodrošinātās personas statusa noteikšanu iesnie-
dzējam iesnieguma iesniegšanas brīdī.

16. Noteikumu 9.2. punktā norādītajām personām ie-
sniegumam jāpievieno sekojoši attiecināmi dokumenti:

16.1. Dokumenta, kas apliecina, ka māja, kurā per-
sona dzīvo, ir denacionalizēta vai atdota likumīgajam
īpašniekam kopija, uzrādot oriģinālu;

16.2. Personai izsniegta ordera vai noslēgta īres lī-
guma kopija, uzrādot oriģinālu;

16.3. Personas (ģimenes) ienākumus apliecinošu do-
kumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

17. Noteikumu 9.3. punktā norādītajām personām ie-
sniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta
septītās daļas 2. vai 3. punktā noteikto statusu.

18. Noteikumu 10.1. punktā norādītajām personām

iesniegumam jāpievieno sekojoši attiecināmi dokumenti:
18.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot

oriģinālu;
18.2. personas ar invaliditāti atbildīgās institūcijas lē-

muma par invaliditāti vai invaliditātes apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;

18.3. bērna invalīda vai pilngadīgas personas ar inva-
liditāti, kas atrodas personas aprūpē, atbildīgās institū-
cijas lēmuma par invaliditāti vai invaliditātes apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu; 

18.4. Dienests pievieno iesniegumam lēmumu par
maznodrošinātās vai trūcīgās personas (ģimenes) statu-
sa noteikšanu iesniedzējam iesnieguma iesniegšanas
brīdī.

19. Noteikumu 10.2. punktā norādītajām personām ie-
sniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

19.1. Dienests pievieno iesniegumam atzinumu par to,
ka persona spēj dzīvot patstāvīgi;

19.2. Dienests pievieno iesniegumam pašvaldības
lēmuma par personas ievietošanu sociālās aprūpes ie-
stādē kopiju.

20. Noteikumu 10.3. punktā norādītajām personām
iesniegumam jāpievieno sekojoši attiecināmi dokumenti:

20.1. ar personu kopā dzīvojošās aizgādnībā esošas
personas lēmuma par aizgādnības nodibināšanu kopija,
uzrādot oriģinālu, ja šī informācija nav Dienesta rīcībā;

20.2. ar personu kopā dzīvojošās personas ar I vai II
invaliditātes grupu atbildīgās institūcijas lēmuma par in-
validitāti vai invaliditātes apliecības kopija, uzrādot ori-
ģinālu;

20.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot
oriģinālu;

20.4. dzīvojamās telpas izīrētāja rakstveida atteikuma
personai pagarināt īres līgumu, kur norādīts atteikuma
pamatojums, kopiju, uzrādot oriģinālu;

20.5. Dienests pievieno iesniegumam lēmumu par
maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteik-
šanu iesniedzējam iesnieguma iesniegšanas brīdī.

21. Noteikumu 10.5. punktā norādītajām personām ie-
sniegumam jāpievieno sekojoši attiecināmi dokumenti:

21.1. tiesas sprieduma par personas izlikšanu no dzī-
vojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, noraksta ko-
pija, uzrādot oriģinālu;

21.2. lēmuma par ārpusģimenes aprūpi bez vecāku
gādības palikušam bērnam kopija, uzrādot oriģinālu, ja
šis dokuments nav Dienesta rīcībā;

21.3. Dienests pievieno iesniegumam lēmumu par
trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) sta-
tusa noteikšanu personai iesnieguma iesniegšanas brīdī.

22. Noteikumu 11. punktā norādītajām personām ie-
sniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

22.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot
oriģinālu;

22.2. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas
izdotas izziņas par personas veselības stāvokli kopija,
uzrādot oriģinālu;

22.3. izziņa par īres un saņemto pakalpojumu maksā-
jumu parādu neesamību.

23. Noteikumu 12. punktā norādītajām personām ies-
niegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

23.1. speciālista darba devēja pieprasījumu, kurā iz-
teikta pamatota nepieciešamība nodrošināt speciālistu
ar dzīvojamo telpu;

23.2. speciālista izglītību (kvalifikāciju) apliecinoša
dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

23.3. darba līguma (valsts iestādes speciālistam –
rīkojuma par iecelšanu amatā) un amata apraksta kopiju,
uzrādot oriģinālu.

24. Noteikumu 13. punktā norādītajām personām ie-
sniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:

24.1. personām ar I un II grupas invaliditāti – atbil-
dīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti vai invaliditātes
apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

24.2. daudzbērnu ģimene – īres līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu;

24.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieks – Ministru kabineta noteikta pa-
rauga apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

25. Iesniegumu aizpilda un paraksta visas pilngadīgās
personas, kuras vēlas saņemt palīdzību.
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26. Lai pieņemtu lēmumu par palīdzības piešķiršanu,
Dienesta darbiniekam ir tiesības pārbaudīt iesniedzēja
sniegto ziņu patiesību un par iesniedzēju iegūt papildu
informāciju no citām institūcijām un datu reģistriem.

27. Dienests pārbauda informāciju no Valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas par personas īpašumiem
pirms reģistrācijas reģistros un pirms palīdzības saņem-
šanas.

28. Personas, kuras saskaņā ar Noteikumiem atzītas
par tiesīgām saņemt palīdzību un iekļaujamas personu
iesniegumā norādītajā reģistrā, reģistrē tādā secībā,
kādā tās iesniegušas Dienestam iesniegumu Noteiku-
mos noteiktajā kārtībā attiecīgā palīdzības veida sa-
ņemšanai. Lēmums par personas iekļaušanu vai attei-
kumu iekļaut reģistrā tiek paziņots personai rakstveidā.

29. Persona ir tiesīga iesniegt iesniegumu par cita
palīdzības veida saņemšanu, ja tā vēlas saņemt attie-
cīgo palīdzību. Saskaņā ar Domes lēmumu persona tiek
reģistrēta citā reģistrā, ievērojot iesnieguma saņemša-
nas datumu.

30. Ne retāk kā reizi gadā Dienests pārbauda reģis-
tros iekļautos datus, vai personas ir saglabājušas tiesī-
bas saņemt palīdzību. Nepieciešamības gadījumā Die-
nests lūdz personas sniegt aktuālo informāciju. Reizi
mēnesī Dienests reģistros aktualizē reģistrēto personu
rindas kārtas numurus.

31. Pēc domes lēmuma par dzīvojamās telpas izīrē-
šanu spēkā stāšanās persona tiek izslēgta no attiecīgā
pašvaldības reģistra.

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un
izīrēšanas kārtība

32. Dzīvojamo telpu uzskaiti veic Dienests, izmantojot
dzīvojamo telpu uzskaites sistēmu “Bridzis”.

33. Noteikumu izpratnē dzīvojamās telpas tiek klasi-
ficētas:

33.1. dzīvojamā telpa – dzīvoklis ar ērtībām, dzīvoklis
ar daļējām ērtībām, dzīvoklis bez ērtībām un dzīvojamā
telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām;

33.2. dzīvoklis ar ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts
ar centrālapkuri vai autonomo gāzes/elektrības apkuri,
vannu/dušu, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju, sa-
dzīves atkritumu izvešanu, karstā ūdens apgādi (cen-
trālais ūdensvads, boilers vai gāzes katls), dabasgāzes,
elektrības apgādi (var būt vēl citi papildpakalpojumi);

33.3. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kas nodroši-
nāts ar krāsns apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju (dzī-
voklī vai ārpus dzīvokļa), sadzīves atkritumu izvešanu;

33.4. dzīvoklis ar daļējām ērtībām – dzīvoklis, kurā
nodrošināti visi dzīvoklī bez ērtībām pieejamie pamat-
pakalpojumi un kāds(i) no dzīvoklī ar ērtībām pieejamiem
papildpakalpojumiem;

33.5. dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām
palīgtelpām – dzīvojamā telpa dažādu sociālo grupu dzī-
vojamā mājā vai istabu plānojuma dzīvojamā mājā,
kurās palīgtelpas (gaitenis, virtuve, tualete, duša) nodo-
tas koplietošanā vairākiem īrniekiem;

33.6. sociālā dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurai
noteikts sociālās dzīvokļa statuss vai kura atrodas so-
ciālā dzīvojamā mājā.

34. Ja pašvaldības rīcībā ir sertificēta speciālista atz-
inums par to, ka pašvaldībai piederoša dzīvojamā māja
vai dzīvojamā telpa ir sliktā tehniskā vai avārijas stāvoklī
un nav dzīvošanai derīga, tad attiecīgās dzīvojamās
mājas vai dzīvojamās telpas īrnieki ir prioritāri no-
drošināmi ar citu dzīvojamo telpu Noteikumu 7. punktā
noteiktajā kārtībā.

35. Personai ar veselības traucējumiem tiek piedāvāta
īrei dzīvojamā telpa, kas atrodas dzīvojamās mājas

pirmajā vai otrajā stāvā.
36. Personai ar invaliditāti, kas saistīta ar kustību

traucējumiem, tiek piedāvāta īrei dzīvojamā telpa, kas ir
pielāgota personas ar invaliditāti vajadzībām.

37. Izīrējamas dzīvojamās telpas piedāvāšanu atliek
uz laiku ne ilgāku par vienu gadu, kamēr reģistrā re-
ģistrētā persona atrodas:

37.1. ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē un ies-
niegts medicīnas iestādes vai ārsta apliecinājums;

37.2. ieslodzījuma vietā un iesniegts brīvības at-
ņemšanas iestādes apliecinājums.

38. Līgums par pagaidu dzīvojamās telpas īri, kas
noslēgts ar personu, kurai sniedzama palīdzība saskaņā
ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
13. panta pirmās daļas 1. punktu, tiek parakstīts no paš-
valdības puses divu darba dienu laikā pēc lēmuma pie-
ņemšanas.

39. Pašvaldība izīrē:
39.1. dzīvojamās telpas uz laiku līdz trīs gadiem, īres

līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrnieka tiesības
prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu no jau-
na, ja īrnieks ir saglabājis tiesības saņemt pašvaldības
palīdzību atbilstoši normatīvajiem aktiem un pilda līguma
nosacījumus;

39.2. sociālās dzīvojamās telpas uz laiku līdz sešiem
mēnešiem un īres līgumu atjauno ikreiz, kad saņemts
īrnieka iesniegums par līguma atjaunošanu, ja persona
nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo telpu.

40. Attiecīgās dzīvojamās telpas īres līguma noslēg-
šanas no jauna pamatotību vērtē Dienests un atbilstoši
Dienesta nolikumam sniedz domei atzinumu.

41. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu atbil-
stoši likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 11. panta otrajai daļai persona ies-
niedz, ja nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, šādā
termiņā:

41.1. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms sociālā
dzīvokļa īres līguma termiņa beigām, ja tiek vērtēts trū-
cīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;

41.2. pārējos Noteikumos minētajos gadījumos – ne
vēlāk kā divas nedēļas pirms sociālās dzīvojamās telpas
īres līguma termiņa beigām.

42. Ja 41.1. punktā minētais iesniegums iesniegts vē-
lāk kā vienu mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņa beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt at-
jaunots, ja Dienests atzīst iesnieguma iesniegšanas ka-
vējumu par pamatotu un ja persona pēc sociālā dzīvokļa
īres līguma termiņa beigām nav zaudējusi tiesības īrēt
sociālo dzīvokli.

43. Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma un
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu no jauna īrniekam jāiesniedz pašvaldībai ne
vēlāk kā divus mēnešus pirms dzīvojamās telpas īres
līguma termiņa beigām.

44. Dome lemj par dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu no jauna, ievērojot normatīvajos aktos no-
teikto un ņemot vērā:

44.1. dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildi;
44.2. Dienesta veiktu īrnieka ienākumu un materiālā

stāvokļa izvērtējumu.
45. Dome lemj par speciālistam izīrējamas dzīvoja-

mās telpas īres līguma noslēgšanu no jauna, ievērojot
normatīvajos aktos noteikto, un ņemot vērā:

45.1. speciālista dzīvojamās telpas īres līguma sais-
tību izpildi;

45.2. speciālista darba izpildes un tās rezultātu no-
vērtējumu.

46. Sociālās dzīvojamās telpas īrnieks maksā 25 pro-

centus no sociālās dzīvojamās telpas īres maksas, ap-
kures, kanalizācijas/asenizatora, aukstā un karstā ūdens
pakalpojumu maksas. Atlikušie 75 procenti no īres mak-
sas, apkures, kanalizācijas/asenizators, aukstā un karstā
ūdens pakalpojumu maksas, pamatojoties uz dzīvoja-
mās telpas apsaimniekotāja iesniegtajiem maksāju-
ma dokumentiem, tiek segti no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

47. Speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu paš-
valdība var izīrēt ne vairāk kā 6 (sešus) procentus no
pašvaldības dzīvojamo telpu skaita.

V. Sociālo dzīvokļu uzturēšana,
apsaimniekošana un pārvaldīšana

48. Sociālo dzīvokļu pārvaldīšanu/apsaimniekošanu
veic pašvaldības iestādes – pagastu apvienības – un to
struktūrvienības – pagastu pārvaldes, kuru teritorijā atro-
das dzīvoklis. 

49. Sociālo dzīvokļu  pārvaldniekam ir sekojošie pie-
nākumi:

49.1. veikt sociālo dzīvokļu visu telpu apskati, pārbau-
dīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu un sastādīt par to
apsekošanas aktu;

49.2. ja sociālā dzīvokļa telpas nav derīgas dzīvo-
šanai, organizēt sociālo dzīvokļu remontu;

49.3. nodot īrniekam dzīvojamo telpu lietošanas kār-
tībā saskaņā ar dzīvojamās telpas pieņemšanas – nodo-
šanas aktu;

49.4. koordinēt sociālo dzīvokļu uzturēšanu un kon-
trolēt apsaimniekotāja pienākumu izpildi;

49.5. kontrolēt sociālo dzīvokļu īrnieku apmaksu par
komunālajiem pakalpojumiem.

50. Sociālo dzīvokļu pārvaldītāja/apsaimniekotāja pie-
nākumi ir:

50.1. slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu;
50.2. nodrošināt siltumenerģijas padevi;
50.3. nodrošināt ar auksto ūdeni un kanalizāciju;
50.4. kontrolēt sociālo dzīvokļu līguma saistību ievē-

rošanu, vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot sociālo
dzīvokļu īrniekus par līguma termiņa beigām;

50.5. katru mēnesi iesniegt Rēzeknes novada sociā-
lajam dienestam informāciju par sociālo dzīvokļu īres
līguma saistību izpildi.

51. Dienesta sociālais darbinieks:
51.1. kontrolē iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

sociālajos dzīvokļos;
51.2. katru mēnesi uz 1. datumu nolasa skaitītāju rā-

dītājus par elektrības izlietošanu sociālajā dzīvoklī, sa-
dala skaitītāju rādītājus proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo
personu skaitam, ieraksta sociālo dzīvokļu īrnieka mak-
sājuma grāmatiņā.

VI. Noslēguma jautājumi

52. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās
dienai ir reģistrētas pašvaldības reģistros palīdzības sa-
ņemšanai, netiek izslēgtas no reģistriem, tās tiek pārre-
ģistrētas šo Noteikumu noteiktajos reģistros un tām ir
tiesības Noteikumu noteiktā kārtībā saņemt palīdzību.

53. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zau-
dējušiem:

53.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 1.ok-
tobra saistošos noteikumus Nr. 7 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2010,
Nr.2 (02));

53.2. Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 15.
oktobra saistošos noteikumus Nr. 9 “Par sociālo dzīvokļu
izīrēšanas kārtību” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2010, Nr.1
(01)).

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

APSTIPRINĀTI                                                                                   
Rēzeknes novada domes 2020. gada 16. jūlija sēdē (protokols Nr. 18, 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta
otro  daļu, 7. panta piekto daļu, 14. panta astoto daļu, 15. pantu, 17. pantu, 21.1
panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro

daļu, 27. pantu un likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un  sociālajām dzīvojamām
mājām" 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu 

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteiku-
mos Nr. 65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” šādus grozījumus:

1.1. Izslēgt saistošo noteikumu 15.1.3., 18.2., 20.1., 21.2., 24.2., 24.3. apakšpunktus.
1.2. Saistošo noteikumu 7. punktā vārdu “personas” izteikt kā “personām”.
1.3. Saistošo noteikumu 18.4. apakšpunktā vārdu “bērns” izteikt kā “bērna”.
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā

kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 16. jūlija

saistošie noteikumi Nr. 66 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 18. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
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Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā, izslēdzamas no tā, kā arī per-
sonas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 1. oktobra  sais-
tošie noteikumi Nr. 7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 7, kuri ir spēkā no 2010. gada 22. aprīļa
(publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 2 (02) 2010. gada 21. aprīlī).

Savukārt, sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamos māju veidošanas un finansēšanas principus, to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos
dzīvokļus, kā arī kārtību, kādā pašvaldība sniedz sociālo palīdzību, izīrējot sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīvojamās mājas, nosaka
Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”, turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr. 9, kuri ir spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada
Ziņas” Nr.1 (01) 2010. gada 22. februārī).

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr. 7 un Saistošos noteikumus Nr. 9, konstatēta nepieciešamība precizēt, kādos gadījumos tiek
pieņemts lēmums par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamās telpas izīrēšanai, precizēt pašvaldības palīdzības
reģistrus, precizēt pašvaldības reģistrā – sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai, reģistrējamo personu kategorijas, precizēt, kādas personas
tiek reģistrētas pašvaldības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai, precizēt nepieciešamos dokumentus, kas iesniedzami pašvaldībai
un apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību, noteikt, kādas dzīvojamās telpas tiek piedāvātas īrei personām, kurām neatliekami snie-
dzama palīdzība, noteikt, kādas personas prioritāri nodrošināmas ar citu dzīvojamo telpu, noteikt dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas
kārtību un citi jautājumi. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. un 184.
punkta prasībām, saistošo noteikumu grozījumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu
normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu saistošo noteikumu projektu.

Bez tam, pielietojot praksē, ir secināts, ka ir lietderīgi Saistošajos noteikumos Nr. 7 un Saistošajos noteikumos Nr. 9 regulētos jautājumus
apvienot vienu saistošo noteikumu teksta redakcijā.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdot jaunus Saistošos noteikumus, kas regulētu pašlaik spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 7 un
Saistošo noteikumu Nr. 9 jautājumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta piekto daļu, 14. panta astoto daļu, 15. pantu, 17. pantu, 21.1 panta otro daļu,

21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu, 27. pantu un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzī-
vojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu.

Saistošie noteikumi “Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas
saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (turpmāk — palīdzība), pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvo-
jamās telpas izīrēšanas kārtību, sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību; palīdzības sniegšanas kārtību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, palīdzības sniegšanas kārtību
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī dzīvojamās telpas izīrēšanu personām vispārējā kārtībā.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

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 pro-
jekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta, taču tika ņemts vērā personu iesniegumos par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā norādītais, par to, ka nepieciešams pilnveidot noteikto palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
saņemšanas kārtību. Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu ap-
vienība” struktūrvienība “Dricānu pagasta pārvalde” paziņo par koku
ciršanu pašvaldības īpašumā esošo kapsētu teritorijās:

Dricānu  kapsēta (kadastra Nr. 78500050289) – 11 koki, tai skaitā
2 liepas, 1 ozols, 8 kļavas, koku apkārtmērs  no 86 cm līdz 162 cm; 

Pilcenes kapsēta (kadastra Nr. 78500070244) – 16 koki, tai
skaitā 15 bērzi, 1 priede, koku apkārtmērs no 110 cm līdz 175 cm;

Taunagas kapsēta (kadastra Nr. 78500030197) – 5 bērzi, no 90
cm līdz 218 cm;

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem,
vizuāli neizskatīgiem, cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem ko-
kiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un
novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Dricānu pagasta pār-
valdē (“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.) pie
lietvedes no 2020. gada 3. augusta līdz 16. augustam, pa tel.
64644069 vai rakstot uz e-pastu: dricani@rezeknesnovads.lv.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada
pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 91
“Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Pušas pagasta
pārvalde” paziņo par 42 koku  nociršanu Pušas pagasta kapsētu teritorijās uz Rēzeknes novada paš-
valdības īpašumā esošās zemes:

Baldas kapi (kadastra apzīmējums 78800010068; 3 koki): bērzs – diametrs 20 cm – 31 cm;
Svātovas kapi (kadastra apzīmējums 788000002056; 6 koki): priede – diametrs 36 cm – 46 cm;
Žierkļu kapi (kadastra apzīmējums 78800050122; 5 koki): priede – diametrs 42 cm; bērzs – 29 cm –

47 cm;
Pušas kapi (kadastra numurs 78800040289; 8 koki ): bērzs – diametrs 34 cm – 65 cm; kļava –

22 cm – 43 cm; 
Siugaļu kapi (kadastra numurs 78800030194; 15 koki ): priede – diameters 34 cm – 62 cm; bērzs –

40 cm – 62 cm; kļava – 20 cm – 37 cm, papele – 22 cm; 
Patmaļnīku kapi (kadastra numurs 78800060133; 5 koki ): bērzs –  diametrs 20 cm – 51 cm; priede –

36 cm; kļava – 33 cm.
Koku ciršanas mērķis:  atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem bīstamiem

kokiem, kas apdraud cilvēkus, kapsētu infrastruktūru, uzstādītos pieminekļus. Ar koku nogriešanu tiks
sakārtota kapsētu teritorija, ainavas kvalitāte tiks uzlabota. Tiks novērts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Pušas pagasta pārvaldei no 2020. gada 3. līdz 16. au-
gustam  uz e-pastu: info@pusa.lv; tālr. 25444094, 29398491; korespondencei: Parka iela 1, Puša,
Pušas pag., Rēzeknes novads, LV 4635.

Sabiedriskā apspriešana notiek  saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novem-
bra saistošiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”.

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
PUŠAS PAGASTA KAPSĒTU TERITORIJĀS

PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU 
PAR KOKU CIRŠANU 

DRICĀNU PAGASTA KAPSĒTĀS
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Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība
“Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679,

piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta

Nekustamā
Īpašuma
nosacītā

cena, EUR
(atkārtotās 

izsoles
sākumcena)

Nodrošinājuma
nauda,
EUR

Izsoles solis,
EUR

Izsoles
dalības
maksa

Dzīvoklis Nr. 3, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900
0062,  kas sastāv no dzīvokļa  39,5 m² platībā,  3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122.

EUR 841,00 EUR 84,10 EUR 100,00 EUR 20,00 

Dzīvoklis Nr. 4, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900
0064,  kas sastāv no dzīvokļa 39 m² platībā, 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122. 

EUR 742,00 EUR 74,20 EUR 100,00 EUR 20,00 

Dzīvoklis Nr. 8, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900
0063, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m² platībā,  3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122. 

EUR 930,00 EUR 93,00 EUR 100,00 EUR 20,00 

Dzīvoklis Nr. 11, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900
0066, kas sastāv no dzīvokļa 40 m² platībā,  4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122.

EUR 851,00 EUR 85,10 EUR 100,00 EUR 20,00 

Dzīvoklis Nr. 13, Miera ielā 6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 7894 900
0065,  kas sastāv no dzīvokļa 28,5 m² platībā,  2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 7894 002 0122 001, 2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122 002 un 2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 7894 002 0122.

EUR 718,00 EUR 81,70 EUR 100,00 EUR 20,00

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, no 2020.gada 17.jūlija plkst. 13:00 līdz 2020.gada 6.augustam plkst. 23:59 ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas LR oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv., un ir jāiemaksā nodrošinājuma
nauda par konkrēto izsolāmo nekustamo īpašumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu kontā:
LV53UNLA0055000968854, kods UNLALV2X. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2020.gada 17.jūlijā, plkst. 13:00, turpinās līdz 2020.gada 17.augustam, plkst.23:59. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu
vietnē. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 64667552, 28723059.

Rūpējoties par iedzīvo-
tāju dzīves kvalitāti, Rēzek-
nes novada pašvaldība vei-
kusi grants ceļu apstrādi,
lai mazinātu putekļu dau-
dzumu.

“Novada teritorijā kopē-
jais pašvaldības ceļu ga-
rums ir ~1600 kilometri, un
~1300 no tiem ir grants ceļi,
kur sausā laikā novērojama
putēšana, sagādājot prob-
lēmas apkārtējo teritoriju
iedzīvotājiem. Lai mazinātu
šo problēmu, Rēzeknes no-
vada pašvaldība veikusi ce-
ļu apstrādi ar kalcija hlo-
rīdu. Kopējais apstrādāto
ceļa posmu garums ir gan-
drīz 28 km. Protams, labākais risinājums būtu ap-
strādāt visus novada grants ceļus, bet tik daudz
līdzekļu pašvaldības rīcībā pašlaik nav, tāpēc tika
apstrādāti ceļu posmi ar lielāku satiksmes inten-
sitāti un blīvāk apdzīvotās vietās, lai mazinātu prob-
lēmas iedzīvotājiem. Šis risinājums ļoti labs vienai
sezonai, un putekļu daudzums samazinās būtiski,
turklāt nedaudz samazinās arī izdevumi par ceļa
greiderēšanu, jo trepe gandrīz neveidojas”, stāsta
Rēzeknes novada pašvaldības komunālinženieris
Alberts Kindzulis.

Ceļa apstrādi veica firma SIA Eco Baltia vide,
kas uzvarēja iepirkumā, viena kvadrātmetra ap-

strāde izmaksāja 24 centus (bez PVN). Šāda veida
apstrāde jāveic reizi sezonā.

Novadā SIA Eco Baltia vide šāda veida ceļu
apstrādi veic jau trīs gadus, un iedzīvotāji to ir
pozitīvi novērtējuši.

Kalcija hlorīdu nelielās devās izmanto piena
produktu ražošanā, un tas ir sastopams dabā.
Salīdzinot ar nātrija hlorīdu (ziemā kaisāmo sāli),
tas ir vismaz trīs reizes mazāk kaitīgs. Līdzšinējie
novērojumi liecina, ka nevienā objektā, kur veikta
atputekļošana, zāle nav sākusi kalst, bet, tieši
otrādi, tā ir kļuvusi veselīgāka.

Rēzeknes novada pašvaldība

RĒZEKNES NOVADĀ VEIKTA 
GRANTS CEĻU ATPUTEKĻOŠANA

24. jūlijā biedrība “Rāznas ezers – cilvēkam un dabai” sadarbībā
ar Latvijas uzņēmumu SIA “WALL TRADE BALTIC LOGISTIC” un
Lietuvas akvakultūras audzēšanas uzņēmumu ŽUB “Žemele” veica
aptuveni 9000 zušu mazuļu ielaišanu Rāznas ezerā – Tīlīšu, Čorna-
jas un Zosnas līcī. 

Viengadīgo zušu mazuļu ielaišanā piedalījās Rēzeknes novada
domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Valsts vides dienesta Rē-
zeknes reģionālās vides pārvaldes un Pārtikas un veterinārā die-
nesta Ziemeļlatgales pārvaldes pārstāvji, biedrības “Rāznas ezers –
cilvēkam un dabai” aktīvisti, uzņēmumu SIA “WALL TRADE BALTIC
LOGISTIC” un “Žemele” pārstāvji. 

Kopējā zušu mazuļu iegādāšanās un transportēšanas izmaksas
bija aptuveni 5 tūkstoši eiro. Zušu iegāde veikta, pateicoties biedrī-
bas “Rāznas ezers – cilvēkam un dabai” locekļu ziedojumiem. 

Klinta Bērziņa,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas

vecākā vides aizsardzības speciāliste

RĀZNAS EZERĀ IELAISTI
ZUŠU MAZUĻI
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Ievērojot visus Covic-19 laika noteiktos iero-
bežojumus, 18. jūlijā Kaunatas pagastā Rēzeknes
novada dienas ietvaros notika kulinārijas meistar-
klase “Veselīgi Eiropas ēdieni kopā ar Rēzeknes
novada uzņēmējiem”. Tajā godā tika celta novada
saldā bagātība – medus, apvienojot to ar mūsdie-
nu tehnoloģijām – lifolizētām piedevām, t.i.  žāvē-
jot, piemēram, ogas aukstumā, tādējādi saglabājot
to dabīgās garšas īpašības un uzturvērtību. Medu
piedāvāja Rēzeknes novada  biškope Gunta Silkā-
ne, kura nesen iegādājusies iekārtu, lai patērētā-
jiem pasniegtu jaunu produktu – putotu medu. Lai
padarītu medus garšu vēl interesantāku, Rēzek-
nes novada pašvaldības Europe Direct informā-
cijas centrs Austrumlatgalē sadarbojās ar Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmijas Pārtikas pārstrādes
laboratoriju, kuras speciālisti putoto medu apvieno-
ja ar liofilizētām piedevām. Kulinārijas meistarklasē
tika rādīts medus pagatavošanas process, degus-
tācijai tika piedāvāts medus ar dzērvenēm. Pasā-
kuma apmeklētāji atzina, ka jaunais produkts ir iz-
devies gana interesants, tas patiks pat tiem, kam
negaršo medus. Tāpat viesi atzina, ka šāda veida
produkts varētu kļūt par interesantu suvenīru no
Rēzeknes novada.

Tāpat meistarklases stendā veselīgo un nepa-
rasto ēdienu klāstu papildināja karamele uz kociņa
un batoniņš, kas gatavots no kaņepēm. To pie-
dāvāja saimniecība “Obelisk Farm” no Dekšārēm.

Kulinārijas meistarklases dalībnieki aktīvi de-
gustēja medu ar piedevām, kā arī piedalījās kon-
kursā par Eiropas Savienību. Kaunatieši un pagas-
ta viesi bija pietiekami erudīti, tāpēc vairums sa-
ņēma Europe Direct informācijas centra Austrum-
latgalē sarūpētās balvas.

Europe Direct informācijas centrs Austrumlat-
galē  ilgstoši sadarbojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju

akadēmiju, kopīgas kulinārijas meistarklases tiek
veiksmīgi organizētas jau otro gadu. RTA Pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas “Pārtikas produktu pārstrāde” direk-
tore M. soc.sc. Inese Silicka apmierināta ar sadar-
bību starp  Rēzeknes novada pašvaldību un RTA.
Stāsta  Inese Silicka: “RTA  tika īstenots Interreg V-
A Latvijas – Lietuvas programmas projekts “Nodar-
binātības kompetenču uzlabošana pārdošanas
laboratorijās/ SalesLabs”. Šī projekta ietvaros tika
ieviesta jauna studiju kursu apgūšanas metode –
problēmbalstīta mācīšanās, kur studenti risina uz-
ņēmēju uzdevumus, kas  savukārt atrisina kādu no
šī uzņēmuma problēmām, t.i. notiek jaunu produk-
tu/ideju izstrāde. Šī projekta ideja  turpina īsteno-
ties  arī šobrīd. Gada sākumā sākās jauns uzņē-
mumu un studentu sadarbības sasaukums, kur ar
studentu spēkiem uzņēmēji vēlējās risināt kādu sa-
va uzņēmuma attīstības problēmu. Pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmu “Ra-
žošanas loģistika” un “Pārtikas produktu pārstrā-
de” studenti izvēlējās pētīt Guntas Silkānes vadīto
uzņēmumu SIA “Plašumi”  kas nodarbojas ar biško-
pību un biškopības pirmproduktu apstrādi un to
pārdošanu. Pētnieciskais uzdevums bija izstrādāt
jaunus medus produktus. Par izejvielu kļuva  puto-
tais dažādu ziedu medus, kurš tika papildināts ar
dažādām liofilizētām augu valsts izejvielām vai
aromātvielu ekstraktiem.

Europe Direct informācijas centra Austrumlatga-
lē un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pārtikas
laboratorijas sadarbība turpināsies arī 12. septem-
brī, kad pārcelto Podnieku dienu ietvaros Lūzna-
vas muižā arī notiks Kulinārijas meistarklase “Vese-
līgi Eiropas ēdieni kopā ar Rēzeknes novada zaļo
griķu audzētājiem”. Baudīsim zemnieku saimniecī-
bas “Liepkalns” zaļos griķus. Nāciet! Būs Interesanti!

Saulainā 17. jūlija rītā plkst. 7.00 pie Ūdenstūrisma centra “Bāka”
Lubāna ezera krastā tika dots starts Rēzeknes novada apskriešanas
svētkiem – Kopības skrējienam, kas šogad pirmo reizi tiek rīkots par
godu Rēzeknes novada dienai.

Pirmie skrējienu sāka Nagļu un Gaigalavas pagasta skrējēji, ku-
rus sveica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs,
pasniedzot simbolisko karodziņu, kas pēc savas distances veikša-
nas būs jānodod nākamajam pagastam – Stružāniem. Katra Rēzek-
nes novada pagasta līdzdalība paredzēta atbilstoši skrējiena grafi-
kam, laikam un skrējiena posmu sadalījuma nodrošinājumam. Skrē-
jiens notiek divos maršrutos apkārt Rēzeknes novadam. Katrs pa-
gasts bija padomājis par savas komandas noformējumu, daudz-
krāsainiem krekliņiem, uzmundrinājumu skrējējiem. Visas dienas
laikā, cits citam nododot stafetes karodziņu, tika noskrieti 214 kilo-
metri, lai vakarā, plkst. 21.00 sasniegtu finišu leģendām apvītajā Mā-
koņkalnā pie Rāznas ezera. Starta vietā skrējējus ar muzikālu svei-
cienu uzmundrināja Ralfs Arbidāns un Imants Spīčs, savukārt Mā-
koņkalnā visus sveica Mākoņkalna pagasta folkloras kopa. Vasaras
nakts gaišajās debesīs uzvijās ugunspuķe, kā apliecinājums gais-
mai un spēkam.

“Kopības skrējiens bija brīnišķīgs, vienojošs un interesants pa-
sākums. Tas bija ne tikai vienkārši skaisti un interesanti, bet arī svē-
tīgi, ar mazāku un lielāku solīšu jostu apjozt savu novadiņu. Ilzes-
kalna pagasta iedzīvotāji, gan bērni un jaunieši, gan arī pieaugušie
ļoti aktīvi iesaistījās šajā pasākumā. Pasākuma noslēgums Mākoņ-
kalnā arī bija skaists, pārdomāts un ļoti interesants,” – tā par pasā-
kumu saka Ilzeskalna pagasta kultūras nama vadītāja Anna Višķere.

Foto: Daila Ekimāne, Ilze Čudare (Bērzgale)
Plašāka fotoreportāža par Rēzeknes novada Kopības skrējienu

apskatāma Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezek-
nesnovads.lv

KKOPĪBAS SKRĒJIENS – 
RĒZEKNES NOVADA 

APSKRIEŠANAS SVĒTKI

VESELĪGS EIROPAS NAŠĶIS NO RĒZEKNES NOVADA –
PUTOTAIS MEDUS AR LIFOLIZĒTĀM PIEDEVĀM

Braucot garām Feimaņiem, ik dienu, neskato-
ties uz svelmi vai lietu, var redzēt aktīvi skrienošus
cilvēkus. Tie ir sporta skolotājs Ivars Upenieks un
viņa audzēknis Emīls Verčinskis. Mācoties Feima-
ņu pamatskolā, jaunietis piedās dažādās sacen-
sībās. Šī gada janvārī, kad Emīls startēja Ludzas
atklātajās vieglatlētikas sacensībās slēgtās telpās,
viņu ievēroja treneris Leonīds Valdonis. 

Maijā sporta klubs “MAGNEN” aicināja piedalī-
ties virtuālās skriešanas sacensībās. Sacensības
notika divās kategorijās: visvairāk noskrietie kilomet-
ri mēneša laikā un ātrāk noskrietie pieci kilometri.

Skrējiena vietai nebija nozīmes, taču bija jāievē-
ro visi valdības noteiktie ierobežojumi, nedrīkstēja
skriet stadionā! 16 gadīgajam jaunietim, konkurējot
ar piegušajiem vīriešiem, izdevās pirmajā katego-
rijā iegūt 3.vietu – noskrienot mēnesī 248,28 km
(1. vieta – Jurim Dombrovskim ar 300,58 km,
2. vieta – Dainim Susejam – 265,16 km) un otrajā
kategorijā iegūt 1. vietu – noskrienot 5 km 17 mi-
nūtēs 10 sekundēs.

Centīgi izpildot trenera norādījumus, Emīls ne-
lielā laika sprīdī ir sasniedzis ievērojamus rezul-
tātus: jūnijā starpnovadu sporta skolu (Madona-
Balvi-Jēkabpils) sacensībās 800 m – 1. vieta; jūlijā –
Saldū 1000m no 25 dalībniekiem – 12. vieta, Jel-
gavā – 1500 m no 12 dalībniekiem – 7. vieta.

Taču Emīlam labāk padodas tieši garās discip-
līnas. 

22. un 23. jūlijā Ventspilī Latvijas U18 un U20
čempionātā vieglatlētikā Emīls bija vienīgais Rē-
zeknes novada pārstāvis. Pirmajā dienā, 5000 m
disciplīnā, ar rezultātu 17:06.18, Emīls ieņēma
1.vietu. Savukārt 23. jūlijā, disciplīnā 3000 m, skrie-

not ar pieredzējušiem sporta skolu sportistiem, ar
lielisku rezultātu – 9:29.84, spraigā cīņā izcīnīja
bronzu! 

Emīla rezultāts atbilst II pieaugušo sporta klasei,
kas ir izcils rezultāts sasniegts tik neilgā laika perio-
dā. Sirsnīgs paldies trenerim Leonīdam Valdonim
par treniņu programmām un atbalstu!

Lai Emīlam  pietiek motivācijas trenēties un sa-
sniegt iecerēto! 

Laura Kancāne

VENTSPILĪ IZSKAN RĒZEKNES NOVADA VĀRDS!
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

Ir vasaras vidus, kad pilnā sparā notiek dažādi vasaras darbi. Ņemot vērā ārkārtējo
situāciju un dažāda atbalsta sniegšanu Covid-19 krīzes laikā, Rēzeknes novada
Izglītības pārvalde jau maijā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu jau-
niešu darba praksēm vasaras periodā, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām radītu
iespēju novada jauniešiem strādāt apmaksātu vasaras darbu kādā no Rēzeknes no-
vada pagastu pārvaldēm. Kopumā no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta šim
mērķim tika atvēlēti 49532 EUR.

Pirmie jaunie darbinieki uzsāka savas darba gaitas 10. jūnijā. Viens mēnesis ir
nostrādāts – darbi ir paveikti un darba pieredze ir iegūta. Lielā jauniešu atsaucība un
aktivitāte mudināja atkal un atkal palielināt prakšu vietu skaitu. Darba vietu skaits jau-
niešiem vasaras mēnešos 22 pagastu pārvaldēs ir sasniedzis 172. Jauniešiem ir
iespēja strādāt līdz 2 mēnešiem uz puslodzi ar minimālās mēnešalgas atalgojumu, tas
ir 3,5 vai 7 stundas dienā, atkarībā no vienošanās, ar 430 EUR lielu atalgojumu par
slodzi, attiecīgi 215 EUR par pusslodzi. Ar visiem jauniešiem ir noslēgts darba līgums,
tiek ieturēti ienākuma nodokļi, tiek aprēķināta arī atvaļinājuma nauda par nostrādāto
mēnesi vai diviem. Katram jaunietim ir piešķirts mentors, kas nosaka veicamos darba
pienākumus, informē par darba drošību un veselības pārbaudēm, kā arī vienojas par
darba apjomu un noslodzi.

Apmeklējot dažus pagastus, ir jāsecina, ka tik tiešām veicamo darbu ir ļoti daudz.
Tie ir teritorijas labiekārtošanas darbi, dažādu objektu uzkopšanas darbi, darbs
kultūras namā, jauniešu centros, bērnudārzos, palīdzība vientuļajiem pensionāriem –
darbi pagasta iedzīvotāju labā. “Mēs strādājam, lai citiem būtu labi!” – atzīmēja jaunie-
tis no Griškāniem. Paši jaunieši atzina, ka strādāt viņiem patīk, neviens darbu nekavē,
jau astoņos no rīta visi ir savās darba vietās, ja darba grafiks nav noteikts citādi.
Dažiem jau ir darba pieredze, iepriekš strādājot Nodarbinātības valsts aģentūras darba
praksēs. Arī nopelnītā nauda ir ļoti svarīga, it īpaši šajā laikā, kad tas ir ļoti ne-
pieciešams. Protams, šis atalgojums nav liels, bet tas dod motivāciju tiekties uz kaut
ko vairāk – mācīties, studēt un iegūt profesiju, kura ir pieprasīta darba tirgū un ir labi
apmaksāta, vairāk nekā minimālā vai mēneša vidējā alga Latvijā. Kāds par nopelnīto
naudu iegādāsies velosipēdu vai skrejriteni, savukārt cits tiks pie kārotā apģērba, vēl
kāds mērķtiecīgi uzkrās kaut kam lielākam.

Lai jaunieši va-
rētu strādāt un gūt
darba pieredzi, ir ne-
pieciešami arī nere-
dzamie darba darītā-
ji un virzītāji, kas sa-
stāda līgumus, rak-
sta rīkojumus, infor-
mē, atgādina, in-
struē, māca, piešķir
līdzekļus, lai būtu tā,
kā Raiņa dzejas rin-
dās: “Ikvienam ir ro-
ka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!”. Gribētos pateikties mūsu jauniešiem, kas
atsaucās iespējai strādāt, paldies par viņu darba tikumu! Paldies arī pagastu pārvalžu
darbiniekiem, kas uzņēma savus jauniešus darba rindās, jauniešu speciālistiem par at-
balstu jauniešiem strādāt un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! Paldies Rēzeknes no-
vada pašvaldībai par atvēlēto finansējumu, lai ikviens jaunietis, kurš grib strādāt, tiktu
pie sava darbiņa! Viens no galvenajiem šī atbalsta mērķiem ir rosināt lokālās pie-
derības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu jauniešu vidū, ko arī
vēlamies īstenot.

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra
Fotoattēlā: jauniešu darbs pirmsskolas izglītības iestādē 

VVASARAS DARBA PRAKSĒS JAUNIEŠIEM RĒZEKNES NOVADĀ DARBA NETRŪKST

No 14. – 16. jūlijam pie Ismeru-Žogotu ezera Lūz-
navas pagastā notika neformālās apmācības Rēzeknes
novada jauniešiem “Esi uzņēmējs 4”’. Apmācībās pie-
dalījās 19 jaunieši vecumā no 16 līdz 20 gadiem.

Pirmajā dienā nometnes dalībnieki iepazinās savā
starpā, piedaloties interaktīvās  aktivitātēs. Tās ne tikai
ļāva jauniešiem saliedēties kā vienai, draudzīgai ko-
mandai, bet arī pārbaudīja viņu zināšanas par uzņē-
mējdarbību. Pēcpusdienā jauniešiem bija iespēja iepazīt
ideju ģenerēšanas procesus – kā risināt ikdienas prob-
lēmas caur uzņēmējdarbību, kā esošie uzņēmumi ģe-
nerē idejas, kā arī iemēģināt savu roku jaunu produktu
izveidē, balstoties uz “problēmām”, kuras viņi saskatīja
savā ikdienā.

Otrajā dienā jaunieši tika iepazīstināti ar produktu un
pakalpojumu izveides pamatprincipiem. Tika veicinātas
vairākas diskusijas par uzņēmējdarbības pieņēmumiem,
kā arī galvenās lietas, ko vajadzētu zināt katram uzņē-
mējam, veidojot jaunu produktu vai pakalpojumu.

Rīta otrajā pusē jaunieši veidoja savas darba koman-
das un ķērās pie “uzdevuma X”. Šīs aktivitātes laikā da-
lībnieki iejutās uzņēmējdarbības konsultantu lomā; viņi
izlozēja kādu no Rēzeknes pilsētas un novada uzņēmē-
jiem, kuriem dienas laikā veidoja jaunus produktus vai
pakalpojumus, tādējādi iegūstot jaunas prasmes un zinā-
šanas komandas darbā, inovācijā, stratēģiskajā plāno-
šanā un pārdošanā.

Pēcpusdienā neformālo apmācību ietvaros tika pie-
dāvāta batikošanas meistarklase, lai jaunieši atpūstos
no darba procesa un caur kreativitāti izveidot paši sev

suvenīru kā atmiņu par apmācībām.
Pārsteigums jauniešiem bija tas, ka vakarā uz prezen-

tācijām pievienojās arī uzņēmumu pārstāvji – Dainis
Kļaviņš (DK Robotics), Aldis Meirāns no Atpūtas bāzes
Ismeru ezera krastā, Mārtiņš Pundurs (Adornments) un
Igors Isupovs, pārstāvot T/C Sjuzanna. Viņi uzklausīja
jauniešu padomus uzņēmumu attīstībai un dalījās ar
savu pieredzi, atbildot uz visiem jautājumiem.

Ar savu veiksmes stāstu dalījās arī Instagram blogeris
Ainārs Olūtnieks (@dailypurrr), stāstot par to, kā izvei-
doja savu kontu sociālajos tīklos, kādas ir iespējas pelnīt
šajā pavisam jaunajā sfērā un kā sasniedza 651 tūkstoti
sekotāju tik īsā laikā.

Šī vakara daļa atstāja vislielāko iespaidu uz jaunie-
šiem, neformālas sarunas gan ar uzņēmējiem, gan savā
starpā turpinājās arī pēc pasākuma.

Noslēdzošā diena sākās ar komandu aktivitātēm, kas
attīstīja stratēģisko domāšanu, komandu darbu un citas
prasmes, kas piemīt veiksmīgiem uzņēmējiem, kā arī
sporta aktivitātēm pļavā, kas uzlādēja jauniešus pēdējam
nometnes cēlienam.

Šī diena bija veltīta mārketingam, kur jauniešiem bija
iespēja uzzināt vairāk par “Mārketinga 1 2 3″, jeb kā
veiksmīgi veidot mārketinga stratēģiju savam uzņēmu-
mam. Lai stiprinātu jauniegūtās zināšanas, visi dalībnieki
piedalījās konkursā un iemēģināja savu roku video rek-
lāmu filmēšanā un montēšanā.

Šīs reklāmas tika rādītas neformālo apmācību noslē-
gumā, un jaunieši balsoja par savu favorītu, tādējādi no-
sakot konkursa uzvarētājus. Konkursā tika apbalvoti visi

dalībnieki.
Kopumā jauniešiem bija iespēja ne tikai uzzināt vairāk

par uzņēmējdarbību, iesaistoties dažādās aktivitātēs, bet
arī dzirdēt īstus uzņēmēju stāstus. Tieši tas atstāja vis-
lielāko iespaidu uz jauniešiem un iedvesmoja sākt domāt
par savām uzņēmējdarbības idejām daudz nopietnāk.

Dažas jauniešu atziņas par apmācībām:
Indra: “Man tiešām ļoti patika šīs apmācības. Patika

iepazīt jaunus un interesantus cilvēkus, uzņēmējus. Li-
kās interesantas un, vismaz man, nezināmas spēlētās
spēles un aktivitātes. Es ieguvu jaunu pieredzi ne tikai
uzņēmējdarbībā, bet arī citās dzīvei ļoti noderīgās jomās.
Paldies par šo iespēju man tur būt!”

Amanda: “Šo dienu laikā es uzlaboju savas komuni-
kācijas spējas, sāku labāk izprast uzņēmuma veidoša-
nas iespējas. Tā ir kolosāla pieredze ideju ģenerēšanā.
Iepazīstot citus uzņēmējus, sapratu ka nav nekā neiespē-
jama. Liels paldies par doto iespēju!”

Kaspars: “Paldies par šīm trim aizraujošajām, atrak-
tīvajām un, protams, ļoti pamācošajām dienām! Bija prieks
iepazīt jaunus, interesantus cilvēkus. Ceru satikties arī
nākošajā gadā.”

Elīna: “Šīs trīs dienas bija vienreizējas un neaizmirs-
tamas. Paldies arī visiem foršajiem cilvēkiem, kas pieda-
lījās un organizēja pasākumu.”

Kaspars: “Šīs dienas, kuras mēs pavadījām kopā,
mums paliks atmiņā uz ilgu laiku. Ar nepacietību gaidīšu
vēl šāda veida pasākumus!”

Maija Hartmane,
IUK komercdarbības speciāliste

NOSLĒGUŠĀS NEFORMĀLĀS APMĀCĪBAS “KĻŪSTI PAR UZŅĒMĒJU 4”

Guntara Skudras foto

KAUNATAS VIDUSSKOLA 
AICINA DARBĀ MŪZIKAS SKOLOTĀJU (viena slodze).

Pieteikties līdz 2020. gada 17. augustam. 

Kontaktinformācija: tālrunis 29107692, e-pasts: kaunata@saskarsme.lv
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