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JAUNAIS MĀCĪBU GADS IEZVANĪTS – ATKAL KOPĀ!

Pirmā septembra rīts Latvijas skolās kā allaž bija priecīga un satraucoša atkalsatikšanās, tikai šoreiz ne pēc parastajām vasaras brīvdienām, bet pusgadu ilgušās nošķirtības attālināto mācību periodā. Tomēr koronavīrusa pandēmijas laiks nav spējis izdzēst
ne gladiolu un asteru košumu rudenīgajos dārzos, ne skolēnu un skolotāju vēlēšanos
zinību kalnā kāpt kopīgi. Šis mācību gads būs īpašs ne tikai ar drošības pasākumiem,
kādi būs jāievēro skolām, lai izvairītos no koronavīrusa infekcijas, bet arī jaunā mācību
satura ieviešanu vairāku klašu programmās.
Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā svinīgais pasākums šogad
notika skolas ārpusē, lai ievērotu drošības pasākumus, katrai klasei laukumā bija ierādīta sava noteikta vieta. Šajā mācību gadā skolā mācīsies 119 skolēni, par mācību
procesu rūpēsies 18 skolotāji un 15 tehniskie darbinieki.
“Kāds ir šis jaunais mācību gads? Satraucošs un radošs,” – saka Sakstagala
J. Klīdzēja pamatskolas direktore Silvija Freiberga. Viņa atzīst, ka skolas telpas ir
sagatavotas, lai skolēni varētu droši mācīties un būt kopā. Jaunajiem apstākļiem skolas personāls ir gatavojies jau no augusta vidus, izstrādāta skolas kārtība, par kuru
informēti bērnu vecāki. Skolas telpās izvietoti brīdinājuma uzraksti, roku dezinfekcijas
līdzekļi, papīra dvieļi. Skolas trīs korpusi ļauj ievērot skolēnu pārvietošanos bez drūzmēšanās.
“Galvenais, lai būtu informētība un drošība. Mums ir ļoti atsaucīga skolas padome,
darīsim visu tā, lai mēs šo mācību gadu varētu mācīties kopā klātienē. Mums būs sešas
ēdienreizes, četri bērni pie galda. Mūs atbalsta pagasts, ved bērnus ar trijiem autobusiem, piecos reisos. Šoferi mums šorīt ziņoja, ka ir sagādātas sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļi, kurus palīdzēja sagādāt pagasts, vēl mums katrā klasē būs sētiņas, savs
atpūtas un vēdināšanas režīms.”
Ne skolotājiem, ne bērniem un vecākiem attālinātās mācīšanās posms nebija viegls,
atzīst direktore.
“Jā, bērni jau rakstīja mums gan mykoob, gan whatsapp, ka viņi ļoti grib iet uz skolu,
viņi ir noilgojušies būt kopā. Viņi teica, mācīties jau tā kā varētu, bet trūkst saskarsmes,
komunikācijas, cilvēciskās attieksmes un tuvuma.”
Jaunais mācību gads iezīmējas arī ar to, ka skolās pakāpeniski sāks ieviest jauno

kompetenču izglītību. Vai Sakstagala pamatskolas skolotāji tam jūtas sagatavoti?
“Es teiktu, ka jā, ir gatavi, jāteic paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, mēs trīs
gadus piedalījāmies projektā Skola 2030, kur skolotāji mācījās, kādai jābūt jaunajai
mācību stundai, lai tā būtu efektīva. Protams, vēl būs daudz jāmācās. Paldies Rēzeknes
novada Izglītības pārvaldei par metodisko atbalstu!”
Sakarā ar jauno kompetenču izglītību, šajā mācību gadā Sakstagala pamatskolā
strādās jauni direktora vietnieki. Anita Doroščonoka un Vija Dikule būs direktores vietnieces izglītības jomā, bet direktores vietnieces audzināšanas darbā pienākumus pildīs
Evita Kubecka.
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā šogad mācības uzsāka 14 pirmklasnieki.
Jaunajā dzīvē viņus ievadīja devītā klase – 13 jaunieši, kuri šajā mācību gadā iegūs
apliecības par pamatizglītību.
“Kā mēs jūtamies? Droši un lepni!”, saka pirmklasnieces Alīnas tante Mārīte. Alīna
jau prot lasīt, rakstīt, rēķināt un ļoti cenšas, lai viss izdotos, bet vislabāk izdodas tad,
kad meitenei ir labs garastāvoklis.
Pirmklasnieks Lauris gan ir nedaudz satraucies, bet mamma Inta atzīst, ka satraukumam nav īsti pamata – arī šī pusgada laikā sagatavošanas grupiņā mazie ir mācījušies attālināti, rakstījuši, zīmējuši. Šodien viņi katrs no direktores rokām saņēma pirmklasnieka diplomu.
Audzinātājai Evitai Kubeckai šī jau ir piektā audzināmā klase. “Mazliet satraukums,
esmu saviļņota, kaut kā liela priekšā stāvu, mazliet bailes, bet centīsimies būt radoši.
Tagadējie pirmklasnieki ir atraisītāki, drošāki, interesantāki, viņi nebaidās runāt, darīt,
ir atvērti uz visu jauno. Īsti 21. gadsimta bērni!”
Kā informē Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, šogad
Rēzeknes novadā mācības uzsāk 1927 skolēni, no tiem 160 pirmklasnieki. 1. klase ir
visās skolās, bet Tiskādu vidusskolā šogad nav 10. klases, līdz ar to triju gadu laikā šī
skola pārtaps par pamatskolu. Lielākais pirmklasnieku pulciņš arī šogad ir Maltas
vidusskolā (53), Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā un Verēmu pamatskolā, kur
mācības uzsāk pa 14 pirmklasniekiem.
Teksts: Anna Rancāne, foto: Dagnija Bernāne
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MĀCĪBU PROCESA
ORGANIZĀCIJA
RĒZEKNES NOVADA SKOLĀS
Visās Rēzeknes novada izglītības iestādēs klātienē sācies jaunais mācību gads, tomēr jāņem vērā visi ar Covid -19 saistītie ierobežojumi. Katrā izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība par mācību
procesu šajā mācību gadā, ar šo kārtību gan vecāku sapulcēs, gan
ar e-klases starpniecību, ir iepazīstināti gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Ja valstī vai reģionā situācija ar Covid -19 būtiski pasliktināsies,
pašvaldībai būs jāpieņem lēmums daļēji (dažās klasēs) vai pilnībā
pāriet uz mācību procesu attālināti.
Mācību laikā katrai izglītības iestādei ir jānodrošina vairākas prasības attiecībā uz higiēnu, distancēšanos un personas veselības stāvokļa uzraudzību. Līdz ar to skolās mācību stundu un starpbrīžu grafiks
dažādās klasēs ir atšķirīgs. Lai ievērotu 2 metru distancēšanos,
skolās lielāka uzmanība tiek pievērsta skolēnu ēdināšanas organizēšanai, piemērojot gan dažādus pusdienu pārtraukuma laikus, gan
nodrošinot ēdināšanu papildus telpās. Skolas pārkārtoja mācību procesu tā, lai uz/no mācību stundām pārvietotos nevis skolēni, bet gan
skolotāji, tomēr būs mācību priekšmeti (sports, mājturība, dabaszinību kursi u.c.), kuros mācību stundas notiks arī specializētajos
kabinetos.
Īpaša loma būs vecākiem, jo viņiem jāseko līdzi savu bērnu veselības stāvoklim un, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), ir jādodas pie medicīnas
darbinieka un par to jāinformē arī skola. Joprojām spēkā pavasarī
noteiktais princips – ja skolēns ir atgriezies no valsts, kuru Slimību
profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis valstu sarakstā, no kurām
atgriežoties ir jāievēro 14 dienu pašizolācija, skolēnam tātad ir jābūt
mājās, skola šajā laikā šim skolēnam nodrošinās individuālu attālināto mācību procesu. Skolēniem, kuri uz izglītības iestādi dodas ar
sabiedrisko vai pašvaldības transportu, ir jānodrošina elpošanas ceļu aizsegs (lakats, šalle, maska utml.). Izglītības iestādēs jāievēro higiēnas prasības, t.sk., roku dezinfekcija.
Mācību gada laikā pedagogu kolektīvs varēs pieņemt arī lēmumu,
kādu no mācību dienām 7.-12. klasēs rīkot arī attālinātā mācību procesā, par šādu lēmumu skolēni un vecāki tiks informēti vismaz nedēļu iepriekš.
Tomēr cerēsim, ka, visiem kopā ievērojot svarīgākās higiēnas un
distancēšanās prasības, pašvaldībai nevajadzēs pieņemt citus lēmumus un mācības visu mācību gadu noritēs klātienē – tātad izglītības iestādē, kā arī ārpus skolas (bibliotēkas, muzeji, ekskursijas
un pārgājieni).
Rēzeknes novada Izglītības pārvalde

RĒZEKNES NOVADA NAGĻU PAGASTĀ
PASTA PAKALPOJUMUS TURPMĀK SNIEGS
ATBILSTOŠI REĀLAJAM PIEPRASĪJUMAM
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Rēzeknes novada Nagļu
pagastā no 2020. gada 29. septembra tiek mainīts Nagļu pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Nagļos visi pasta pakalpojumi
katru darbdienu no plkst. 11 līdz 12 tiks nodrošināti Tautas namā vai arī
iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, Nagļu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā
dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu
korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu
apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u.c.
Ar pastnieka starpniecību Nagļu iedzīvotājiem iespējams saņemt
arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Nagļu iedzīvotāji var pieteikt,
zvanot pa tālruni 23281671.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Nagļu pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001,
27008001 vai 27892740 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Viļānu pasta nodaļu Rēzeknes ielā 24,
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās – piektdienās no plkst. 9 līdz 18.
Vineta Danielsone, VAS Latvijas Pasts Vecākā sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja, tālr.: +371 67608504
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DABAS PARKA “ADAMOVAS EZERS”
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDE

Šogad tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamai dabas teritorijai dabas
parkam “Adamovas ezers”, kas atrodas Vērēmu pagastā un tajā iekļauts Adamovas ezers ar piekrastē
sastopamajām dabas un ainavas vērtībām – mežiem, pļavām un viensētām. 15. septembrī plānota Dabas
aizsardzības pārvaldes un novada pašvaldības darbinieku, kā arī plāna izstrādātāju tikšanās, kuras
laikā tiks diskutēts par aktuālajiem jautājumiem, kas jāņem vērā dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā.
Plāna izstrādē būs iesaistīti dažādi dabas aizsardzības speciālisti (tajā skaitā sertificēti sugu un biotopu
eksperti) un tiks veikta putnu, sikspārņu, zivju un augu sugu, kā arī dabas parkā sastopamo īpaši aizsargājamo biotopu izpēte. Plāns tiek izstrādāts 12 gadu periodam, kura laikā valsts institūcijas, pašvaldība
sadarbībā ar citiem dabas parka zemes īpašniekiem cenšas ieviest plānā paredzētās aktivitātes, lai
ilgtermiņā uzlabotu dabas parka ekoloģisko un ainavisko vērtību.
Plašāka informācija par plāna izstrādes uzsākšanu un tā izstrādes gaitu, kas turpināsies līdz 2022. gada janvārim tiks publicēta vietējos laikrakstos, kā arī regulāri būs pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes
un pašvaldības interneta vietnēs.
Klinta Bērziņa, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste
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RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS UN
VIDES PĀRSKATA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA TIEK PAGARINĀTA
Tehnisku iemeslu dēļ tiek pagarināta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma
3.0 redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešana līdz 24. septembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 18. septembrī plkst.
12.00 Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes
novadā.
Dokumentus un kartogrāfiskos materiālus publiskās apspriešanas laikā var apskatīt Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā,
pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs,
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā darbdienās no plkst.
8.00 līdz 16.30 vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv
Tatjana Kārkliniece,
Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

AICINA PIETEIKT PRETENDENTUS RĒZEKNES NOVADA AUGSTĀKĀ
APBALVOJUMA – NOVADA ATZINĪBAS RAKSTA SAŅEMŠANAI
Tuvojas Valsts svētki – Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas diena, kad tradicionāli godinām novada cilvēkus, kuru profesionalitāte, godprātība, radošums un aktivitāte ir balsts Latvijas valsts
izaugsmei un labklājībai, pasniedzot augstāko Rēzeknes novada pašvaldības apbalvojumu – novada
Atzinības rakstu.
Šogad pretendentus aicinām iesniegt līdz šī gada
1. oktobrim. Kopumā tiks pasniegti 15 apbalvojumi.
Komisijai ierosinājumu par Atzinības raksta piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Rēzeknes novada domes
deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrību
valdes locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome un iedzīvotāju konsultatīvās pado-

mes. Pieteikt pretendentus var vairākās nominācijās –
Sabiedriskā aktivitāte, Izglītība, zinātne, sports, Darbs
pašvaldībā, Ekonomika un tautsaimniecība, Veselības
aprūpe, sociālais darbs un Kultūra.
Iesniegtos pieteikumus vērtēs Rēzeknes novada domes lēmumu izveidotā Apbalvošanas komisija, kuras
sastāvā ir Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietniece, izpilddirektors, domes pastāvīgo komiteju vadītāji un sabiedrisko attiecību speciāliste.
Atzinības raksta saņēmēji tiks godināti Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā, viņiem tiks pasniegts atzinības raksts
un piemiņas monēta.
Diāna Selecka,
Rēzeknes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

PAR PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU ZEMES NODALĪJUMA JOSLU TĪRĪŠANAS
DARBIEM MALTAS PAGASTU APVIENĪBAS TERITORIJĀ
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” informē, ka laika
posmā no 01.09.2020. līdz 30.11.2020. tiek plānota pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslu attīrīšana no krūmājiem un kokiem Maltas pagastu apvienības teritorijā.
Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā ir autoceļa zemes nodalījuma josla,
ir tiesības pašiem veikt tās attīrīšanu no krūmājiem un kokiem, par ko lūdzam informēt
attiecīgo pagasta pārvaldi līdz 15. septembrim.
Ja autoceļa zemes nodalījuma joslas tīrīšanas darbus veic pagasta pārvalde,
attiecīgā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāvienojas par kārtību, kādā no tās tiek
novākti nozāģētie koki un krūmi.
Kontaktpersona saziņai par autoceļu zemes nodalījuma joslu tīrīšanas darbiem pagastos:
• Feimaņu pagastā – Broņislavs Otikovs mob.tālr.: 26367651
• Lūznavas pagastā – Gatis Pučka mob.tālr.: 26493459
• Maltas pagastā – Igors Sorokins mob.tālr: 25425642
• Ozolaines pagastā – Juris Runčs mob.tālr.: 27870687
• Pušas pagastā – Viktors Afanasjevs mob.tālr.: 25444094
• Silmalas pagastā – Jānis Laizāns mob.tālr.: 26568623
Edgars Blinovs, Maltas pagastu apvienības vadītājs

PAZIŅOJUMS PAR KOKU CIRŠANU
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība Feimaņu pagasta pārvalde paziņo par koku ciršanu pašvaldības īpašumā
esošo kapsētu teritorijās:
Vainovas kapsēta (kadastra Nr. 78520050078) – 6 bērzi;
Feimaņu kapsēta (kadastra Nr. 78520060155) – 10 koki, tai skaitā 1 pīlādzis,
2 bērzi, 2 apses, 5 kļavas.
Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem, apkārtējai videi un cilvēkiem bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakār-

tota kapsētu teritorija un novērsts ap-draudējums cilvēku drošībai.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Feimaņu pagasta pārvaldē (“Pagasta
māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.) pie lietvedes no 2020. gada 14. septembra līdz 27. septembrim, pa tel. 64644892 vai rakstot uz e-pastu: info@
feimani.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 Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu,
ka saņemts zemes īpašnieka iesniegums, kurš plāno veikt 6 koku (2 bērzi, apkārtmērs 0,50 m, 1 bērzs, apkārtmērs 0,70 m un 3 bērzi, apkārtmērs 0,40 m) izciršanu īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0137, kas atrodas Rēzeknes
novada, Mākoņkalna pagasta, Lipuškos, Rāznas ielā 28.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldī-

bas Mākoņkalna pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā pie lietvedes līdz 2020. gada 21. septembrim (tel.: 64646741 vai
epasts: info@makonkalns.lv).
Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.
gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža
Rēzeknes novadā”.
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AUDRIŅU “VĪRU SKOLA”
AICINA DALĪBNIEKUS
Jau kopš marta Audriņu pamatskolas telpās darbojas pulciņš “Vīru skola”, kuru vada Zemessardzes 35. kājnieku bataljona zemessargs un šaušanas sporta entuziasts
Rihards Misjuns. Visu vasaru jaunieši trenējās un kārtoja fiziskos normatīvus. Pamata
vingrinājumi bija atspiešanās, preses vingrinājumi un skriešana. Gandrīz katrs jaunietis spēja uzlabot savus sākotnējos rezultātus. Iegūtā fiziskā izturība lieti noderēja
pārgājienā augustā. Jaunieši uz trīs dienām devās uz Krāslavas novadu, kur satikās
ar Krāslavas airsoft komandu. Tika kopīgi apgūtas iemaņas dzīvei mežā, kā apmetnes
ierīkošana, ugunskura kuršana, ēdiena gatavošana, orientēšanās apvidū. Kopā ar
jauniegūtajiem Krāslavas draugiem tika risinātas airsoft spēļu kombinācijas, pielieto-

jot nesen iegādātos airsoft ieročus. Veicot ievainoto evakuāciju, bāzes ieņemšanu un
citus uzdevumus, pārgājiena beigās varēja secināt, ka jaunieši labi pavadīja laiku un
guva gandarījumu par paveikto.
Šobrīd Audriņos regulāri kopā pulcējas astoņi “Vīru skolas” pulciņa dalībnieki. Blakus
Audriņu pamatskolai jaunieši saviem spēkiem būvē mācību pilsētiņu, kurā var gan
šaut ar airsofta ieročiem, gan izmantot kā treniņu lauku ar šķērsļiem. Pulciņa vajadzībām ir iegādāti septiņi moderni airsoft G36 ieroči, kas ir kopijas Latvijas armijā lietotajiem, kā arī nepieciešamais drošības ekipējums. Ir arī gaisa šautenes, ar kurām instruktora vadībā tiek šauts Audriņu pamatskolas 50 metru slēgtajā šautuvē. Jaunajam mācību gadam sākoties, “Vīru skola” aicina pieteikties jaunus dalībniekus – zēnus un meitenes, vecumā no 13 līdz 18 gadiem, arī no citiem pagastiem. Dalības maksas pulciņam
nav. Pieteikšanās pulciņam pie Audriņu pagasta lietvedes pa talruni 64628241.
Aleksandrs Bindemanis

NOTIKS ZEMESSARDZES 3. LATGALES BRIGĀDES
MILITĀRĀS MĀCĪBAS “ZOBENS 2020”
No 5. līdz 13. septembrim Zemessardzes 3. Latgales brigādes atbildības teritorijā, Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” ietvaros, notiks lauka taktiskās mācības “Zobens 2020”.
Mācības notiks Rēzeknē un Rēzeknes novadā, Ludzas
novadā, Preiļu novadā, Dagdas novadā, Aglonā un Aglonas novadā, tāpat arī Daugavpilī un Daugavpils novadā,
kā arī Aizkraukles, Jēkabpils, Salas, Krustpils un Aknīstes novadā.
Militārajās mācībās piedalīsies vairāk nekā 1300 Zemessardzes 3. Latgales brigādes karavīri un zemessargi, kā arī sadarbības partneri no Lietuvas Bruņoto spēku
Brīvprātīgo aizsardzības spēku 5. teritoriālās vienības.
Militārās mācības tiek organizētas sadarbībā ar Valsts
policiju un Valsts robežsardzi, tādējādi trenējot sadarbību un savstarpējo savietojamību kopīgo spēju pilnveidošanai. Mācībās tiks stiprināta sadarbība arī ar pašvaldībām civilo aizsardzības komisiju darba ietvaros.
Kolektīvās apmācības ietvaros tiks trenētas darbības
hibrīdapdraudējuma apstākļos, tāpat tiks pilnveidotas komandvadības spējas, stiprināta sadarbība starp apakšvienībām un pārbaudītas vienības spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas.
Militāro mācību uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldībām, kā arī juridiskām un
privātām personām piederošas zemes īpašumiem.
No 15. augusta līdz 4. oktobrim, visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls “Namejs 2020”, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.
Zemessardzes 3. Latgales brigādes teritorijā atrodas
seši bataljoni – Zemessardzes 32. kājnieku bataljons Rēzeknē, Zemessardzes 34. kājnieku bataljons Daugavpilī,
Zemessardzes 35. kājnieku bataljons Preiļos, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons Lūznavā un Zemessardzes 55. kājnieku bataljons Aizkrauklē, kā arī Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljons Jēkabpilī.
Zemessardze ir lielisks piemērs Latvijas pilsoņu brīvprātīgai iesaistei mūsu valsts aizsardzībā, kas ir visas
mūsu sabiedrības kopēja atbildība. Zemessardze – tā ir
iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne
tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes
situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju.
Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu
vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplašināt sa-

4

vu redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā,
gan ārvalstīs.
Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam ir jābūt Latvijas pilsonim no 18 līdz 55 gadiem ar valsts valodas zināšanām
vismaz vidējā (B1) līmenī, bez kriminālās sodāmības, atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Pieteikuma iesniegšanai kandidātam jāsazinās ar dzīves vai
studiju vietai tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz
tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi esizemessargs@mil.lv vai personīgi ierodoties vienībā. Uzzini vairāk tīmekļvietnē www.
zs. mil.lv!
Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi
savas zemes sargs – stājies
Zemessardzē!

cīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību laikā.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem
poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita
veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu
dažādās Latvijas vietās.
Zemessardzes 3. Latgales brigādes
Informācijas daļas speciāliste dižkareive Ruta Bernāne

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
No 5. līdz 13. septembrim
Rēzeknē un Rēzeknes novadā, Ludzas novadā, Preiļu
novadā, Dagdas novadā,
Aglonā un Aglonas novadā,
tāpat arī Daugavpilī un Daugavpils novadā, kā arī Aizkraukles, Jēkabpils, Salas,
Krustpils un Aknīstes novadā pa autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā
tehnika, karavīri un zemessargi.
Mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai
mācību munīcija un kaujas
imitācijas līdzekļi, kas rada
troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās
nezināmus priekšmetus, tos
aizliegts aiztikt vai pārvietot.
Bruņotie spēki aicina ar
izpratni izturēties pret iespējamiem pārvietošanās īslai-
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Rēzeknes novada pašvaldības
2020. gada 6. augusta saistošie noteikumi Nr. 68
“Par Rēzeknes novada pagastu robežu maiņu administratīvās
teritorijas ietvaros”
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2020. gada 6. augusta sēdē (protokols Nr. 68)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 27.03.2012. noteikumiem Nr.216
“Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas,
kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 8. punktu
1. Noteikumi apstiprina Rēzeknes novada teritoriālā iedalījuma vienību – Maltas pagasts, Lūznavas pagasts, Griškānu pagasts un Ozolaines pagasts – grozāmās robežas.
2. Noteikt, ka šo noteikumu 1. punktā noteiktās teritoriālā iedalījuma vienības atbilst
Rēzeknes novada Maltas pagasta robežu aprakstam (1. pielikums), Lūznavas pagasta
robežu aprakstam (2. pielikums), Griškānu pagasta robežu aprakstam (3. pielikums), Ozolaines pagasta robežu aprakstam (4. pielikums), Maltas pagasta robežu kartei (5.
pielikums), Lūznavas pagasta robežu kartei (6. pielikums), Griškānu pagasta robežu kartei
(7. pielikums), Ozolaines pagasta robežu kartei (8. pielikums).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
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Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 6. augusta saistošie noteikumi Nr.68
“Par Rēzeknes novada pagastu robežu maiņu administratīvās teritorijas ietvaros”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Rēzeknes novada pašvaldība 2016. gada 3. novembrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam
grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Nepieciešamība veikt izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā radās, pamatojoties uz saņemtajiem
privātpersonu iesniegumiem. Uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, radās nepieciešamība sakārtot arī citus jautājumus.
Lēmums par jauna Teritorijas plānojuma izstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā tika pieņemts 2019. gada 21. martā domes sēdē (lēmums Nr.
7. (9.§)). Tika izveidots priekšlikums, kas paredz Maltas pagasta un Lūznavas pagasta robežu maiņu, kā arī Griškānu pagasta un Ozolaines
pagasta robežu maiņu.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa no Maltas ciema teritorijas atrodas Maltas pagasta teritorijā, bet neliela plānotā ciema teritorijas daļa – Lūznavas
pagastā, Teritorijas plānojumā tika iekļauts priekšlikums Maltas pagasta teritorijas un Lūznavas pagasta teritorijas administratīvo vienību
robežu maiņai, pievienojot Maltas pagasta teritorijai Maltas ciemam pievienoto Lūznavas pagasta teritorijas daļu.
Savukārt, ņemot vērā, ka neliela daļa no ciema Pleikšņi robežās plānoto esošo blīvas apbūves teritoriju (bijušā kooperatīva “Centība” teritorija) atrodas Griškānu pagasta teritorijā, bet lielākā daļa Pleikšņu ciemā iekļauto blīvas apbūves teritoriju atrodas Ozolaines pagastā, Teritorijas plānojumā iekļauts arī priekšlikums Ozolaines pagasta teritorijas un Griškānu pagasta teritorijas administratīvo vienību robežu maiņai,
pievienojot Ozolaines pagasta teritorijai Pleikšņu ciemā iekļauto Griškānu pagasta teritorijas daļu.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 216 “Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 27. punkts nosaka, ka “lai grozītu administratīvās teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības robežu,
pašvaldība, izmantojot apstiprināto administratīvās teritorijas robežas aprakstu, robežas karti un kadastra kartes datus, sagatavo grozāmā
robežas posma robežas aprakstu un robežas karti”, 8. punkts nosaka, ka “pašvaldība sagatavo un ar saistošajiem noteikumiem apstiprina
administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienības robežas aprakstu un robežas karti”. Izpildot Ministru kabineta noteikumos noteikto,
pašvaldība ir sagatavojusi grozāmās robežas posma robežu aprakstu un robežu karti, kas ir jāapstiprina ar saistošajiem noteikumiem.
Saistošie noteikumi apstiprina Rēzeknes novada teritoriālā iedalījuma vienību Maltas pagasta, Lūznavas pagasta, Griškānu pagasta un
Ozolaines pagasta robežu aprakstu un robežu karti.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Rēzeknes novada pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Iedzīvotāju informēšana un viedokļa, kā arī priekšlikumu uzklausīšana notikusi, izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu,
Sabiedriskās apriešanas laikā.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
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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
 Atbildīgās par izdevumu: Diāna Selecka, Anna Rancāne, tel. 64607198
 Datormaketētāja

Tatjana Kārkliniece,

tel. 64607205

Iespiests SIA „Latgales druka”

