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Kaut gan otrdien, 2. februārī, valdība kon-
ceptuāli vienojās, ka no 8. februāra mācības
klātienē varētu atsākt 1. un 2. klašu skolēni,
tomēr, pasliktinoties epidemioloģiskajai si-
tuācijai, no šīs ieceres nācās atteikties. Aici-
not sabiedrību kopumā stingri ievērot noteik-
tos ierobežojumus un drošības pasākumus,
ministrija rosinās valdību turpmākā pieejā at-
balstīt reģionālās pieejas principu klātienes
mācību pakāpeniskai atsākšanai tajos nova-
dos, kuros epidemioloģiskie rādītāji ir zemāki
par valsts vidējiem rādītājiem. (Kā liecina Ve-
selības ministrijas valdībai sagatavotā infor-
mācija, pašlaik minētais rādītājs zem 250 ir
tikai vienā lielajā pilsētā – Ventspilī, kā arī
Jaunpiebalgas, Ilūkstes, Alsungas, Dundagas,
Ērgļu, Skrundas, Pāvilostas, Mālpils, Mazsa-
lacas, Rucavas, Mērsraga, Aizputes, Kokne-
ses, Rūjienas, Salacgrīvas, Naukšēnu, Salas,
Kuldīgas, Pārgaujas, Rojas, Ventspils, Saul-
krastu, Durbes, Zilupes un Krustpils novadā.
Rēzeknes novadā šis rādītājs ir 452 uz 100
000 iedz., Viļānu novadā 868, bet Varakļānu
novadā 1672 (SPKC dati uz 10.02.)).  

No 8. februāra visu klašu skolēniem būs
pieejamas individuālās konsultācijas klātie-
nē, īpaši domājot par tiem jauniešiem, kuriem
šajā pavasarī jākārto 12. klašu eksāmeni.
Klātienes konsultācijas jo īpaši svarīgas bēr-
niem, kuriem attālināto mācību laiks pastip-
rina mācību pārtraukšanas, sociāla rakstura
un nevienlīdzības riskus. Tie ir bērni, kuriem
ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierī-
cēm, kuriem ir nopietnas mācību grūtības un
nepieciešams psiholoģiskais atbalsts.

Konsultācija klātienē var notikt tikai pēc
pedagoga aicinājuma, atbilstoši izglītības
iestādē noteiktajai kārtībai un nodrošinot, ka
skolēni savā starpā nesatiekas. Konsultāci-
jas laikā gan pedagogam, gan skolēnam jā-
lieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro

divu metru distance. Vienas konsultācijas laiks
nedrīkst pārsniegt 40 minūtes.

Konsultāciju norises laikā jāievēro visas
epidemioloģiskās drošības prasības:

• konsultācijas nepieciešamību izvērtē
skolotājs,

• konsultāciju norise tiek organizēta atbil-
stoši skolas noteiktajai kārtībai,

• konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40
minūtēm,

• izglītojamais un pedagogs valkā mutes
un deguna aizsegu,

• konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai
izglītojamais un pedagogs,

• konsultāciju telpā jāievēro 2 m distance,
• telpa jāvēdina pēc katras konsultācijas.

Turpinoties attālināto mācību procesam,
lai atbalstītu skolotājus, skolēnus un vecākus,
sākot no 29. janvāra divas reizes nedēļā –
pirmdienās un piektdienās – virszemes ap-
raidē divos televīzijas kanālos: ReTV un Rī-
ga TV24 – ir redzamas “Tava klase” mācību
stundas. Televīzijas programma ir izstrādā-
ta, īpaši domājot par 1. -  4. klašu bērniem, kuri
šobrīd mācās attālināti: diena ir strukturēta,
ievērojot vajadzību izkustēties, atpūsties un
dažādot veicamos uzdevumus.

Rēzeknes novadā attālinātajam mācību
procesam skolēniem tiek nodrošināts atbalsts
ar nepieciešamajām ierīcēm, interneta pie-
slēgumu, konsultācijām attālināti un indivi-
duālajām konsultācijām klātienē. Visiem sko-
lēniem ik pēc divām nedēļām tiek sagatavo-
tas un piegādātas pārtikas pakas. Ja ir kādi
jautājumi vai nepieciešami risinājumi kādā
jomā, tad vecāki un skolēni var griezties iz-
glītības iestādē un iespēju robežās saņemt
nepieciešamo atbalstu konkrētajā situācijā.

Guntars Skudra,
Rēzeknes novada pašvaldības

Izglītības pārvaldes vadītājs

Situācija Rēzeknes novada pirms-
skolas izglītības iestādēs (PII) ir mai-
nīga. No 9. februāra līdz 16. februārim,
sakarā ar izglītojamā saslimšanu ar
Covid-19 vīrusu, ir slēgta Kaunatas
pirmsskolas izglītības iestādes “Zva-
niņš” pirmsskolas programmas reali-
zācijas vieta Čornajā. No 10. līdz 19.
februārim Silmalas PII tiek aizvērta ka-
rantīnā viena grupa ar 14 audzēkņiem
sakarā ar skolotāja pozitīvu Covid-19
testa rezultātu. Arī Griškānu PII “Sprī-
dītis” uz laiku no 11. līdz 21. februārim
karantīnā tiek slēgta viena grupa ar 16
audzēkņiem sakarā ar izglītojamā sa-
slimšanu. Visas pārējās pirmsskolas
izglītības iestādes darbojas pilnā režī-
mā. Kopumā februāra otrajā nedēļā
slimo 4 skolotāji un 2 skolotāju palīgi,
taču šīs saslimšanas nav saistītas ar
Covid-19 vīrusu. Savukārt, ar Covid-
19 vīrusu saslimušie trīs darbinieki un
2 audzēkņi ir aktīvā stadijā un šobrīd
atrodas izolācijā, taču tas netraucē ie-
stāžu darbu, jo visas darbības notiek
saziņā ar valsts Slimību un profilakses
kontroles centra  (SPKC) norādījumiem.

Ikvienas pirmsskolas iestādes vadī-
tājs, tiklīdz saņem informāciju par ie-
spējamu darbinieku, izglītojamo vai vi-
ņu ģimenes locekļu saslimšanu vai po-
zitīvu Covid izmeklējumu, sazinās ar
SPKC un informē Rēzeknes novada
Izglītības pārvaldi par SPKC pieņemto
lēmumu. Šie lēmumi norāda uz karan-
tīnas noteikšanu kādai pirmsskolas ie-
stādes bērnu grupai un vecākiem, ie-
stādes darbiniekiem tiek sniegti ietei-
kumi turpmākai rīcībai. 

Protams, šī brīža situācija arī Rē-
zeknes novada pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestāžu darbinieku vidū ir
radījusi papildu emocionālo spriedzi.
Informācijas pārpilnība par Covid-19
sabiedriskajos medijos, sociālajos tīk-
los, kā arī neziņa, kad uzlabosies epi-
demioloģiskā situācija un beigsies sa-
slimšanas ar Covid-19, rada stresu un
nogurumu. Papildu stress rodas, saska-
roties ar Covid-19 infekciju iestādē.
Piesardzība no apkārtējiem, morāli un
fiziski lielāka slodze pazemina motivā-
ciju strādāt ar pilnu atdevi, taču, nerau-
goties uz saspringto emocionālo fonu,
visās pirmsskolas izglītības iestādēs
mācību darba organizācija un dienas
režīma nodrošināšana tiek veikta piln-
vērtīgi un atbilstoši epidemioloģiskās si-
tuācijas drošības nosacījumiem. 

Ļoti svarīgi, ejot cauri visām, šķieta-
mi nepārvaramām, grūtībām, ir sagla-
bāt cilvēcīgumu. To atzīst arī skolotāji,
sakot, ka viņiem ļoti pietrūkst klātienes
komunikācijas ar vecākiem, pietrūkst
klātienes pasākumu kopā ar vecākiem,
kuros arī bērni mācās parādīt savus
dotumus un apgūt sevis izteikšanas
prasmes. Skolotāji atzīst, ka saziņa ar
vecākiem WhatsApp vietnē ir tikai ziņu
nodošana un saņemšana. Tas ir kā pie-
rādījums tam, cik mēs esam sociālas
būtnes un cik svarīga mums ikvienam
ir socializēšanās apkārtējā sabiedrībā.
Visiem labu veselību un veiksmi grūtī-
bu pārvarēšanā!

Biruta Rīvāne, 
Rēzeknes novada pašvaldības

pirmsskolas izglītības speciāliste

2020./21. gada ziema Latvi-
jā ir gan pārbaudījums, gan ne-
cerēts prieks. Covid-19 pandē-
mija aizvērusi ciet kultūras na-
mus un skolas, ierobežojusi cil-
vēku satikšanos savā starpā,
tomēr daba pēc ilgāka pārtrau-
kuma ir dāvinājusi īstu ziemu
ar salu un sniegu. Arī Rēzeknes
novada pagastu kultūras darbi-
nieki, par spīti stingrajiem ie-
robežojumiem, nesēž dīkā un
cenšas izmantot jebkuru iespē-
ju, lai sarūpētu saviem iedzīvo-
tājiem svētkus kaut attālināti.
Tā Kaunatas pagastu apvienī-
bas ļaudis aktīvi piedalījās snie-
gavīru konkursā, iesūtot savu
darbu fotogrāfijas. 

“Visu janvāri varējām ļauties
fantāzijām un veidot dažādus,
lielus un mazus, īsus un garus,
radošus un sportiskus, ģimenis-
kus un laimīgus, sniega večus
un dāmas. Aktīvi darbojoties gan
ģimenēm kopā, gan individuāli,
tapa brīnumjauki darbiņi svai-
gā gaisā, un katrā no pagastiem
tika iesūtīti daudz un dažādi smaidīgi, laimīgi un atraktīvi sniegavīri. Kopības sajūta, kas
mudināja satuvināt kopā ģimenes un lietderīgi pavadīt laiku, mums, organizatoriem,

deva lielu gandarījumu,” uzsver
Stoļerovas pagasta Saietu na-
ma vadītāja Dzintra Gribuste. 

“Šī ziema ir kā dāvana, par
kuru bērniem ir vislielākais prieks,”
saka Vika Brokāne-Selga, mā-
siņu Lizoletes un Lilijas mamma.
Mākoņkalna pagasta brīvā lai-
ka pavadīšanas centra “Strops”
rīkotajā sniegavīru fotogrāfiju
konkursā ģimenes kopīgi vei-
dotie sniega bērni un sieva ap-
balvoti ar 2. vietu. “Gribējām uz-
taisīt arī sniegavīru – tēti, bet pa-
lika auksti,” smej Vika. 

Lai košāk izskatītos, sniega-
vīri tikuši pie krāsainiem zāba-
kiem, siltām šallēm un spaiņu
cepurēm. Sniegavīru saime mā-
jo sešgadīgās Lizoletes un četr-
gadīgās Lilijas omītes pagalmā
Mākoņkalna pagastā kopā ar
vēl daudziem lieliem, maziem,
pabeigtiem un nepabeigtiem
sniegavīriem. “Tik daudz snie-
gavīru mazās nav cēlušas ne-
kad, mums pat ir nojucis skaits,”
stāsta mamma Vika. “Sniegs tiek

šķūrēts teju katru dienu, tāpēc tagad ir uzcelts arī cietoksnis. Tā kā skolas nav, vismaz
ir, ko darīt. Bērniem ļoti patīk.”                                                         Madara Bērtiņa

RĒZEKNES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 

VELTIN VEĻAS SNIEGAVĪRI!

Gabriela Brokāna foto

SKOLAS TURPINA MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBS
COVID�19 LAIKĀ 

Lilija un Lizolete ar mammu Viku
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APSTIPRINĀTS RĒZEKNES NOVADA BUDŽETS 2021. GADAM
21. janvārī tiešsaistes režīmā norisinājās Rēzeknes novada domes sēde, kurā viens

no svarīgākajiem jautājumiem bija pašvaldības budžeta 2021. gadam pieņemšana.
Sēdē piedalījās 13 no 17 domes deputātiem. Visiem deputātiem balsojot “par”, tika
apstiprināts šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 28 490 486 EUR apmērā un
izdevumiem 36 092 589 EUR apmērā.

Sastādot 2021. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika sadalīti atbilstoši novada
attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2021. gadā ir noteikta izglītība un
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu
stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns
nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru
neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Šis ir administratīvi teritoriālās reformas gads – Rēzeknes novada pašvaldība kā
administratīvā vienība pastāvēs vien līdz šī gada 1. jūlijam, taču budžets ir plānots saim-
nieciski visam gadam. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai
svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo
iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, sa-
skaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri bija EUR
7004945. Neparedzēti liela naudas līdzekļu ekonomija radusies dēļ Covid pandēmijas
nenotikušajiem kultūras pasākumiem, iekšzemes un ārvalstu komandējumiem, kā arī
uz degvielas ietaupījuma. Kā pastāstīja Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs, jau pavasarī, līdz ar Covid pirmo vilni, tika uzsākts mērķtiecīgs darbs,
lai noteiktu tās aktivitātes, ko varētu atlikt, tādā veidā arī kompensējot paredzamos
ienākumu zudumus 2021. gadā, tostarp nacionālajā līmenī pieņemto normatīvo iz-
maiņu sekas: “Kopumā šogad bija izveidojusies 2,7 miljonu EUR finansu “bedre”. Tas
saistīts gan ar izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdalē starp valsti un paš-
valdību, gan minimālā ienākuma apmēra celšanā no 64 EUR uz 119 EUR, gan arī ar
minimālās algas pieaugumu.” Jāatzīmē, ka reizē ar minimālās algas celšanu tika dife-
rencētas pārējās algas, kas pietuvinātas šai algu kategorijai, kā arī veikta algu izlīdzi-
nāšana starp institūcijām, lai vienādas specialitātes un noslodzes darbinieki saņemtu
vienādu atalgojumu. Tāpat atbildības un noslodzes izvērtējums veikts Sociālajā die-
nestā, kur darbiniekiem palielinātas algas.

Apstiprinot budžetu, Monvīds Švarcs pateicās visiem iesaistītajiem par paveikto
darbu, lai budžets būtu labi sabalansēts un nodrošinātu visas pašvaldības noteiktās
funkcijas. “Esam arī sagatavojušies pilnvērtīgam startam jaunajā programmēšanas
periodā Eiropas Savienībā, lai varam iesniegt jaunus projektus un nepieciešamības
gadījumā sākt tos līdzfinansēt.”

Ieņēmumi – 2021. gada plāns

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 28 490 486 kopsummā un tos veido nodokļu ie-
ņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek sa-
ņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt peda-
gogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību
maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens
no būtiskākajiem 2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2021. ga-
dam ir EUR 9141915 (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 32,09%), kas ir par EUR
81192 vairāk, nekā tika plānots saņemt 2020. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parādus,
2021. gadā tiek plānoti EUR 1296010 un tie sastāda 4,55% no kopējiem pašvaldības
ieņēmumiem, kas ir par EUR 11662 mazāk, nekā sākotnēji tika plānots 2020. gadā.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm nenodokļu ieņēmumi (ieņē-
mumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda ka-

pitalizācijas) 2021. gadā tiek plānoti EUR 491386 apmērā (1,72% no kopējiem paš-
valdības ieņēmumiem).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti EUR 200000 apmērā, un
tie sastāda 0,70% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2021. gadā plānota EUR 8505695, kas
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 29,85%, un kas ir par EUR 1250960
mazāk, nekā sākotnēji tika plānots 2020. gadā.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju
nodrošināšanai 2021. gadā, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”,
plānotas astoņiem mēnešiem un veido EUR 3593902. Mērķdotācija izglītības asis-
tentu pakalpojumu nodrošināšanai – EUR 15500. Mērķdotācija pašvaldību māksli-
niecisko kolektīvu atlīdzībai paredzēta EUR 28468, mērķdotācija mācību līdzekļu
iegādei – EUR 47713, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem – EUR 1141254. Valsts
budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par
iespējamo finansējuma apmēru 2021. gadā, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus un
noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības stuktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 569150 apjomā jeb 2,00%, kurus lielā-
koties sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodro-
šināšanu.

Izdevumi – 2021. gada plāns

Budžeta izdevumi plānoti EUR 36 092 589 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņē-
mumu pamatsummas atmaksas).

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 4126681 jeb
11,43% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības dar-
bības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, tai skaitā:
 Domes deputātu, domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai –

EUR 117411;
 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – EUR 100000 (jeb 0,27% no kopējiem izde-

vumiem);
 Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 3860;
 Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – EUR 46581;
 Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar informatīvo izdevu-

mu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem –
kopā EUR 40000;
 informācijas tehnoloģiju pakalpojumi – EUR 183398;
 pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai – EUR 79980;
 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei – EUR 27038;
 Pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināša-

nai – EUR 3528413.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānoti EUR 2000.
Ekonomiskajai darbībai 2021. gada izdevumi plānoti EUR 5038922 apmērā jeb

13.96% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:
 Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD) (EUR 362275);
Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes darbības nodrošināšanai (EUR 106889);
 Projektu “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā”,

5. kārta – EUR 152744;
 Ceļa remontam “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pa-

gasts, Rēzeknes novads” – EUR 347733;
 Ieplānoti EUR 981783 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un

sakārtošanai;
 Autoceļu fonda līdzekļi 2021. gadam plānoti EUR 1361906 apmērā;
 Pārējie izdevumi EUR 1725592 lielākoties attiecināmi uz plānotajiem projektiem

pagastu pārvaldēs un Rēzeknes novada domē.
Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti EUR 517962 jeb 1,44% no kopējiem pa-

matbudžeta izdevumiem.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadam plānoti EUR 4514871 jeb

12,51% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti:
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 EUR 827523 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai;
 EUR 60000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;
 EUR 15000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;
 EUR 153643 plānoti dzīvokļu remontdarbiem Lūznavā Aizsardzības ministrijas

vajadzībām, Aizsardzības ministrija ieguldītos līdzekļus atgriezīs pašvaldībai;
 EUR 3458705 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.
Veselības pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2021. gadā plā-

notie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošinā-
šanai sastāda EUR 155572 jeb 0,43% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 2742661 jeb 7,60% no kopējiem pamat-
budžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti:
 EUR 133590 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās

darbības nodrošināšanai;
 EUR 58463 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas

saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 EUR 510880 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 EUR 1466416 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības

nodrošināšanai;
 EUR 150006 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 u.c. izdevumi sastāda EUR 423306.
Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2021. gadam tiek plānoti

EUR 13716047 jeb 38,00% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:
 EUR 395107 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās

darbības nodrošināšanai;
 EUR 286385 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas

saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 EUR 2924299 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un

saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 EUR 7229048 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un

saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
 EUR 419180 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;
 EUR 1486819 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;
 EUR 47713 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;
 EUR 15500 izglītības asistentu nodrošināšanai;
 Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 586445;
 u.c. izdevumi sastāda EUR 325551 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti

2021. gadam).
Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 5277873 jeb 14,62% no kopējiem pa-

matbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver šādas pozīcijas:

 Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai
EUR 220582;
 Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 361260;
 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti

EUR 2765822, tostarp dažādu veidu pabalstiem plānoti EUR 2003950;

 Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai
plānoti līdzekļi EUR 1662219 apmērā (Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāts,
Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”, Tiskādu bērnu nams);
 Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti EUR 215647;
 EUR 52343 plānoti pagastu pārvaldēs bāriņtiesu un sociālo darbinieku darbības

nodrošināšanai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai poli-
tikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.

Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:
 Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta;
 Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes no-

vads;
 Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;
 Europe Direct;
 Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;
 Following The Enginering Ideas;
 Proti un dari;
 Karjeras atbalsts vispārējās profesionālajās iestādēs;
 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība

Rēzeknes novadā;
 Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2021. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti 76 aizņēmumu līgumi (76 aizņēmumi
ar saistībām uz 01.01.2021 (8 aizņēmumi, kuriem atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir
0, bet 2021. gada janvārī ir jāmaksā aizņēmuma apkalpošanas maksa. Faktiski esoši
uz 2021. gada 1. janvāri ir 68 aizņēmumi)) un 9 galvojumu līgumi ar saistībām uz
01.01.2021 (1 galvojums, kuram atlikums uz 2021. gada 1. janvāri ir 0, bet 2021. gadā
ir uzkrātās saistības. Faktiski esošie uz 2021. gada 1. janvāri ir 8 galvojumi). Rēzeknes
novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzek-
nes novada domes saistošo noteikumu Nr. 73 “Par Rēzeknes novada pašvaldības
budžetu 2021. gadam” 2. pielikumā.

Pašvaldība paredz veikt šādus aizņēmumus 2021. gadā:

 Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes
novadā, 5. kārta” realizēšanai EUR 116091;
 Aizņēmums projekta “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines

pagasts, Rēzeknes novads” realizēšanai EUR 255392;
 Aizņēmums projekta “Following The Engineering ideas” realizēšanai EUR 237275.

Austris Seržants,
Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ekonomists 

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

26. janvārī apmeklētāju vērtējumam tika nodota jaunā Rēzeknes novada
pašvaldības mājaslapa www.rezeknesnovads.lv. Jaunā tīmekļa vietne ir lieto-
tājiem draudzīga. Informācija tajā ir strukturēta, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus, kā arī iedzīvotāju intereses un informācijas meklēšanas paradu-
mus. Lapas dizains izveidots atbilstoši Rēzeknes novada jaunajai grafiskajai
identitātei un mūsdienu dizaina izstrādes tendencēm, kā arī lapa ir tehniski droša
un ātrdarbīga.

Galvenais uzsvars mājaslapas izstrādē bija vērsts uz viedierīču lietotājiem, lai
atvieglotu informācijas iegūšanas procesu, izmantojot viedtelefonu vai planšetdatoru.
Lapas responsīvais dizains automātiski pielāgojas dažādu izšķirtspēju un lielumu
ekrāniem, jo, kā rāda statistika, jau tagad vairāk nekā puse novada pašvaldības inter-
neta vietnes apmeklētāju izmanto tieši viedierīces, turklāt šī tendence gadu no gada
pieaug.

Izstrādājot mājaslapu, sevišķi padomāts, lai tā būtu viegli uztverama un aplūkojama
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par pamatu ņemot WCAG 2.0 rekomendācijas,
piemēram, lapas apmeklētājs augšējā rīkjoslā var izvēlēties teksta lielumu, spilgtumu
un fona krāsu, savukārt iezīmējot tekstu un noklikšķinot ikonu ar skaļruni, kas parādās
blakus, teksts tiek atskaņots skaļi.

Tāpat kā līdz šim, arī jaunā mājaslapa nodrošinās administratīvās informācijas
pieejamību, piedāvās Rēzeknes novada iedzīvotājiem e-pakalpojumus, saistošos
noteikumus, veidlapas, anketas un citus publiskos dokumentus, informēs par
pašvaldības notikumiem, darbības pamatuzdevumiem, pieņemtajiem lēmumiem un
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī nodrošinās sabiedrības līdzdalību pašvaldības
lēmumu pieņemšanā, tostarp iespēju uzdot jautājumus un sekot līdzi domes sēdēm.
Jaunajā mājaslapā katrai pagastu apvienībai un katram pagastam ir sava sadaļa. Vei-
dot šo sadaļu saturu aicinām pašus iedzīvotājus.

Jaunajā mājaslapā pieejama atsevišķa sadaļa “Viesiem”, kur apkopota informācija
par Rēzeknes novada atpūtas vietām un apskates objektiem. Rēzeknes novada
tūrisma informācijas speciālistes rūpēsies, lai šajā sadaļā ceļotāji vienmēr atrastu
aktuālo informāciju par naktsmītnēm, ēdināšanas un piknika vietām, kā arī seno arodu
pratējiem un mājražotājiem, ko tūristi var apmeklēt. Katra objekta precīzu atrašanās
vietu  var apskatīt mājaslapā iestrādātajā kartē.

Lapas saturs šobrīd ir pieejams latviešu valodā, taču iedzīvotāju un tūristu ērtībai šī

gada laikā plānots nodrošināt mašīntulkošanu krievu un angļu valodā. Mājaslapā vēl
ir sadaļas, kas atrodas izstrādes stadijā, bet tikai lietojot mājaslapu mēs varam to piln-
veidot un padarīt apmeklētājiem vēl ērtāku.

Lai līdzšinējās vietnes saturs būtu redzams arī jaunajā lapā, tika pārmigrēti vairāk
nekā 90 GB datu. Ja viens gigabaits datu ir vienlīdzīgs grāmatu tornim trīsstāvu ēkas
augstumā, tad 90 gigabaitu informācijas apjomu varētu pielīdzināt vairākiem debes-
skrāpjiem. Tik lielu datu apjomu pārmigrējot, var gadīties kļūdas, tāpēc lūgums ziņot,
ja pamanāt kādu neprecizitāti. Tāpat arī citus komentārus un ierosinājumus gaidīsim
uz e-pastu majaslapai@rezeknesnovads.lv.

Mājaslapas izstrādi veica SIA “sem.lv” par kopējo summu 15015 Eur (bez pievie-
notās vērtības nodokļa). Līguma summā ietilpst tīmekļa vietnes izstrāde un ieviešana,
kā arī uzturēšanas maksa vienam gadam.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAI JAUNA MĀJASLAPA
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Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī
pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārska-
ta apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (protokols Nr. 25, 1.§) izdošanu. 

Paziņojums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
tika publicēts oficiālajā laikrakstā  “Latvijas Vēstnesis” un līdz ar publikācijas brīdi – 2020. ga-
da 8. oktobri – saistošie noteikumi stājās spēkā.

Atbilstoši likumdošanai, pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās bija paredzēts 2 mēne-
šu laiks ikvienai personai iesniegt iesniegumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (turpmāk tekstā – Ministrija) attiecībā uz apstiprināto teritorijas plānojumu. 

2020. gada 11. decembrī Ministrija informēja pašvaldību, ka ir saņemti trīs teritorijas plā-
nojuma apstrīdēšanas iesniegumi no šādām personām: Rēzeknes speciālās ekonomiskās
zonas  Uzņēmējdarbības  komisijas, SIA “NewFuels” un VAS “Latvijas valsts ceļi”. Ievērojot
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto pārsūdzēšanas kārtību, Minis-
trija, izskatot saņemtos iesniegumus, izvērtēja Rēzeknes novada teritorijas plānojuma iz-
strādes procedūru un tās atbilstību normatīvajiem aktiem.

2021. gada 13. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemta Ministrijas vēstule (at-
zinums), kurā norādīts, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā pie-
tiekami nodrošināta sabiedrības līdzdalība, ievēroti normatīvajos aktos noteiktie termiņi,
nav konstatēti teritorijas plānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi, kā arī pašvaldība uz
personu iesniegumiem un priekšlikumiem, kuri nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji, atbildes
vēstulēs ir sniegusi pietiekamus argumentus un skaidrojumus. Vienlaikus Ministrija norādīja
uz atsevišķām neatbilstībām un neprecizitātēm teritorijas plānojuma teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumos. Lai novērstu šīs neatbilstības, atsevišķi Rēzeknes novada
pašvaldības 2020. gada 8. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 punkti vai to daļas ir dzēša-
mas (atzīstamas par spēku zaudējušiem), izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Atbilstoši Ministrijas norādēm, Rēzeknes novada dome 2021. gada 4. februāra sēdē pie-
ņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošo notei-
kumu Nr. 74 “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves notei-

kumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdošanu” (prot. Nr. 3, 33. §).
Minētā lēmuma ietvaros izdoti Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra

saistošie noteikumi Nr. 74 “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra sais-
tošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”.

Lai pašvaldība varētu izpildīt Ministrijas 2021. gada 13. janvāra atzinumā sniegto norādi
attiecībā uz neprecizitātēm teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. pielikumā, ku-
rā tiek atrunāts sarkano līniju platums gar autoceļiem, bija nepieciešams veikt šī pielikuma
korekcijas. Rēzeknes novada dome 2021. gada 4. februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par izdoto
Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes
novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
precizēšanu” (prot. Nr. 3, 34. §). Lēmums paredz precizēt Rēzeknes novada pašvaldības
2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1. pielikumu, papildinot teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. pielikuma nosaukumu ar sekojošu paskaidrojo-
šo atsauci ar 2. kārtas numuru “2 Nosakot valsts autoceļiem sarkano līniju platumu pa ze-
mes vienības robežu, sarkano līniju platums nevar būt mazāks par normatīvajos aktos no-
teikto minimālo valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslu”. Svarīgi atzīmēt, ka šīs korekci-
jas jeb precizējums neskar personu tiesiskās intereses un neizmaina normatīvā akta būtību.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geo-
latvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. 

Vēršam uzmanību uz to, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir nosūtījusi pieņemtos lēmu-
mus un Saistošos noteikumus Ministrijai izskatīšanai un atzinuma saņemšanai. Līdz Mi-
nistrijas atzinuma saņemšanas brīdim Rēzeknes novada teritorijas plānojums nav īsteno-
jams un pašvaldība teritorijas plānošanas jomā piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika
apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums – Rēzeknes novada domes 2013. gada 1. au-
gusta saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. ga-
dam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu”.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai pašvaldības mājas lapā un portālā geolatvija.lv

Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI 
Rēzeknes novada domes  2021. gada 4. februāra sēdē (protokols Nr. 3, 25. §)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta
pirmās daļas 1. punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu 7.2. apakšpunktu, 13. punkta pirmo un trešo teikumu, 14. punktā vārdus “no
projektētās ielas ass”, 15. punktu, 63.2. apakšpunkta otro daļu “autoceļa pusē – pa sar-
kano līniju (ciemos) vai ārpus ceļa zemes nodalījumu joslas”, 3.4.2. apakšnodaļas no-
saukumā vārdus “un īslaicīgas lietošanas būves”, 3.9.1. apakšnodaļas nosaukumā vār-
dus “koku ciršana”, 309. punkta pirmajā daļā vārdus “lokālplānojumā, detālplānojumā
vai”, 316. punkta pēdējo teikumu, 324. punktu, 489. punktu, 512. punktu, 665. punktu,
673.3. apakšpunktu un 675.2. apakšpunktu.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra
saistošie noteikumi Nr. 74 

“Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo
noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izman-

tošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020. gada 1. oktobra lēmumu  Nr. 25 (1. §) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides
pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
izdošanu” tika izdoti Rēzeknes novada pašvaldības  2020. gada 1. oktobra saistošie noteikumi Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi Nr. 69). Saistošie noteikumi Nr.69 ir spēkā no 2020.gada 8.oktob-
ra (publikācijas datums oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”). Materiāli pieejami: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18437

Rēzeknes novada pašvaldībā 2021. gada 13. janvārī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā – VARAM) atzinums
Nr.1-18/293 (turpmāk tekstā – Atzinums), kurā norādītas atsevišķas neatbilstības un neprecizitātes Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN). VARAM lūdz veikt nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai, lai nodrošinātu Rēzeknes novada teri-
torijas plānojuma atbilstību normatīvajiem aktiem. 

Izvērtējot VARAM Atzinumā sniegtās norādes un rekomendācijas, secināms, ka, lai novērstu neatbilstības, daļa no TIAN punktiem vai atsevišķas punktu
daļas ir dzēšamas (atzīstamas par spēku zaudējušiem).

VARAM 2014. gada metodiskajā materiālā “Pašvaldību saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo aktu izstrāde” tiek norādīts, ka  “….spēkā esošus sais-
tošos noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem tikai ar citiem saistošajiem noteikumiem, bet ne ar domes lēmumu. Līdz ar to, lai atzītu saistošos noteiku-
mus par spēku zaudējušiem, ir jāpieņem atsevišķi saistošie noteikumi.”

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas atzīst par spēku zaudējušiem atsevišķus Saistošo noteikumu Nr. 69 Rēzeknes
novada teritorijas plānojuma TIAN punktus vai punktu daļas.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes no-
vada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. panta pirmās daļa 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu.

Saistošie noteikumi atceļ atsevišķus Saistošo noteikumu Nr. 69 punktus vai to daļas, ievērojot VARAM Atzinumā sniegtās norādes un rekomendācijas.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu Nr. 69 izstrādes procesā tika nodrošināta sabiedrības iesaiste atbilstoši plānošanas dokumentu izstrādi regulējošiem normatīvajiem
aktiem. Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu projekts paredz tikai atsevišķu saistošo noteikumu Nr.69 TIAN punktu vai punktu daļas dzēšanu, bet neparedz būtis-
ku korekciju veikšanu vai normatīvā akta punktu izteikšanu jaunā redakcijā, kas skartu personu tiesiskās intereses, konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Atbilstoši VARAM Atzinumā norādītajam, Rēzeknes novada teritorijas plānojums ir īstenojams pēc neatbilstību novēršanas, neparedzot papildus
sabiedriskās iesaistes pasākumus. Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
„Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM UN SAISTOŠO NOTEIKUMU
IZDOŠANU SAISTĪBĀ AR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU
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SĒDES PROTOKOLS
Rēzeknē

2021. gada 4. februārī Nr. 3

33. §

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošo noteikumu Nr. 74
“Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69

“Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdošanu

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020. gada 1. oktobra lēmumu “Par Rēzeknes no-
vada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo
noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (protokols Nr. 25, 1. §) tika izdoti Rēzeknes
novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošie noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada te-
ritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Rēzeknes novada pašvaldībā 2021. gada 13. janvārī saņemts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinums Nr. 1-18/293, kurā norādītas atsevišķas neatbils-
tības un neprecizitātes Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz veikt
nepieciešamās darbības neatbilstību novēršanai, lai nodrošinātu Rēzeknes novada teritori-
jas plānojuma atbilstību normatīvajiem aktiem. 

Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā izteiktās norādes
un rekomendācijas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punk-
tu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu, ņemot vērā Tautsaimniecības
attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 28. janvāra priekšlikumu, Rēzeknes no-
vada dome nolemj:

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošos noteikumus Nr.74
“Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69
“Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (saistošie noteikumi un paskaidrojuma
raksts pievienoti).

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālistei paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc
šī lēmuma pieņemšanas publicēt oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” vai vietējā laikrakstā un pašvaldības mājas-
lapā www.rezeknesnovads.lv

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai
piecu darba dienu laikā lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai lēmumu par sais-
tošo noteikumu apstiprināšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) Monvīds Švarcs

IZRAKSTS PAREIZS
Rēzeknes novada pašvaldības
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka
Rēzeknē, 04.02.2021.

SĒDES PROTOKOLS
Rēzeknē

2021. gada 4. februārī Nr. 3

34. §

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

precizēšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu,
43. panta pirmās daļa 1. punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2021. gada 13. janvāra atzinuma 2.4. punktā norādītās neprecizitā-
tes Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi un grafiskā daļa” teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumu 1. pielikumā, ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu precizējums pa-
redz tādu korekciju veikšanu, kas neskar personu tiesiskās intereses un neiz-
maina normatīvā akta būtību, kā arī ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 28. janvāra priekšlikumu, Rēzek-
nes novada dome nolemj:

1. precizēt izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1. pielikumu, papildinot
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. pielikuma nosaukumu ar
sekojošu paskaidrojošo atsauci “2 Nosakot valsts autoceļiem sarkano līniju
platumu pa zemes vienības robežu, sarkano līniju platums nevar būt mazāks
par normatīvajos aktos noteikto minimālo valsts autoceļu ceļa zemes noda-
lījuma joslu”.

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sa-
biedrisko attiecību speciālistei paziņojumu par saistošo noteikumu precizē-
šanu divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas publicēt oficiālajā laik-
rakstā “Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rēzeknes
Novada Ziņas” vai vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā www.rezek-
nesnovads.lv.

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai nosūtīt lēmumu
valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas uzturētājiem
lēmumā norādīto precizējumu iekļaušanai Rēzeknes novada teritorijas plāno-
juma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nosūtīt lēmumu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) Monvīds Švarcs

IZRAKSTS PAREIZS
Rēzeknes novada pašvaldības
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka
Rēzeknē, 04.02.2021.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pa-
gastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pār-
valde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma “Baznīcas iela 10” Sakstagala pagas-
tā (kadastra Nr. 7886 006 0597) jeb bijušās Ciskādu
(Vītolu) skolas elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 32 147 EUR. Iz-
soles solis – 300 EUR. 

Īpašums sastāv no zemes vienības 0,7455 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0592 un sešām bū-
vēm ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0499 001,
7886 006 0499 002, 7886 006 0499 005, 7886 006 0499
006, 7886 006 0499 007 un 7886 006 0499 008.
Īpašums atrodas Baznīcas ielā 10, Ciskādos, Sakstagala
pagastā, Rēzeknes novadā. 

Ēka uzbūvēta 1930. gadā, un līdz pat 2009. gadam tajā
darbojās Ciskādu (Vītolu) pamatskola. Pēc tam vairākus
gadus te mājoja bērnu un ģimenes centrs Vītoli, taču šo-
brīd telpas ir tukšas. Ēkai ir divi stāvi, labajā skolas spār-
nā ir cokolspārns. Skola celta no dzeltenajiem ķieģeļiem.
Pamati izbūvēti no šķeltajiem laukakmeņiem, arī cokol-
stāvs ir no šķeltiem laukakmeņiem ar sarkano ķieģeļu
apdari pie logiem un durvīm. 

Bijusī Vītolu skola ir vietējas nozīmes arhitektūras pie-
mineklis. “Lai gan jaunajam ēkas saimniekam būs jāie-
vēro dažādi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas norādījumi, tomēr tas neliedz telpas pārbūvēt
dzīvošanai, tūrisma mītnes izveidei vai pielāgot uzņēmēj-
darbībai,” pastāstīja Sakstagala pagasta pārvaldes va-
dītāja Tamāra Tutina.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, no 15. feb-
ruāra ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā izsoļu

vietnē https://izsoles.ta.gov.lv un
jāiemaksā nodrošinājuma nauda
3215 EUR apmērā Rēzeknes novada
pašvaldības iestādes “Dricānu pagas-
tu apvienība” kontā (reģ. Nr. 409000
27407, konts: LV71UNLA0055000969
112, AS “SEB banka”, kods UNLALV
2X). Maksa par dalību e-izsolē no-
teikta 20,00 EUR, kas jāieskaita Tiesu
administrācijas norēķinu kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no
15. februāra plkst. 13.00 un turpinās
līdz 7. martam plkst. 23.59. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties elektro-
niski Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
un https://izsoles.ta.gov.lv. Nekus-
tamo īpašumu var apskatīt darba
dienās, iepriekš piezvanot pa tālr.
64640550, 28305701.

Jāatzīmē, ka Rēzeknes novadā ir vai-
rākas plašas ēkas, kur skolas zvans
neskan jau gadiem. Veiksmīgs piemērs ir bijusī Lendžu
pamatskola, tajā šobrīd darbojas sporta zāle, jaunie-
šu istaba, kā arī daļu telpu nomā kafijas grauzdētava
“Kuup”, savukārt Lūznavas tehnikums kļuvis par militāro
objektu. 

“Jautājums par bijušo skolas ēku pielietojumu dienas-
kārtībā bijis vairākkārt,” uzsvēra Rēzeknes novada paš-
valdības izpilddirektors Jānis Troška. “Piemēram, pagā-
jušā gada rudenī izsolē tika pārdota Mākoņkalna pa-

matskolas ēka pie Rāznas ezera, kā arī Nagļu skola un
internāts. Abās ēkās jaunie īpašnieki jau rosās un uzsāk
remontdarbus, lai īstenotu savas ieceres,” atklāja paš-
valdības izpilddirektors. Tikmēr Zarečnajas skolas ēka
Griškānu pagastā, vien deviņu kilometru attālumā no Rē-
zeknes, vēl gaida savu saimnieku.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

EELEKTRONISKĀ IZSOLĒ PAŠVALDĪBA PĀRDOD 
CISKĀDU (VĪTOLU) SKOLU SAKSTAGALA PAGASTĀ

Vilmas Platpīres foto
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Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības die-
nesta speciālisti uzsākuši 2021. gada nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu sagatavošanu, kas jāiz-
sūta nodokļa maksātājiem līdz 2021. gada 15. februārim.

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, in-
formāciju par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam
taksācijas gadam pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam
vai viņa pilnvarotajai personai līdz taksācijas gada 15. feb-
ruārim. Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts uz nodokļa
maksātāja deklarēto dzīvesvietu (fiziskām personām), reģis-
trēto juridisko adresi (juridiskām personām), uz citu norā-
dīto adresi, ja ir saņemts atbilstošs iesniegums. Maksāša-
nas paziņojums tiek nosūtīts uz e-pastu, ja nodokļu mak-
sātājs ir pieteicies maksāšanas paziņojumu saņemšanai
e-pastā, kā arī uz oficiālo e-adresi, ja nodokļu maksātājam
tāda ir aktivizēta.

Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sū-
tot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu,
un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir
derīgs bez amatpersonas paraksta. Maksāšanas paziņo-
jumā ir ietverta informācija par nekustamo īpašumu, t.sk.
nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra
numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi,
informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai
pārmaksu. Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašu-
ma nodokli var apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemša-
nas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu Rēzeknes no-
vada pašvaldībā. Arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav
saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. feb-
ruārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to in-
formēt Rēzeknes novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa
maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kār-
tībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā
viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums ne-
tiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā tak-
sācijas gada 22. martā. Savukārt paziņojumu par adminis-
tratīvajiem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli,
kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība iz-
vieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksā-
tājs ar to var iepazīties.

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts par ēkām
un zemi, un to var maksāt arī avansā, samaksājot visu aprē-
ķināto summu līdz pirmajam maksājuma termiņam, vai pa
daļām norādītajos termiņos. Maksājuma termiņi ir 31. marts,
15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Ja maksājums ne-
tiks veikts norādītajā termiņā, saskaņā ar likumu tiks aprē-
ķināta nokavējuma nauda. Nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanai par pamatu tiek ņemta īpašuma kadastrālā
vērtība, ko aprēķina Valsts zemes dienests. Nekustamā īpa-
šuma nodoklis tiek aprēķināts no nekustamā īpašuma no-
dokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas
gada 1. janvārī. Konkrētā nekustamā īpašuma objekta ka-
dastrālo vērtību iespējams bez maksas uzzināt portālā

www.kadastrs.lv.
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, atbilstoši paš-

valdības 2014. gada 16. oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr. 45 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes no-
vadā” (grozījumi 21.09.2017. Nr. 6 un 04.10.2018. Nr. 18.),
2020. gadā Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ne-
kustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir 1,5% no zemes
kadastrālās vērtības, nedzīvojamām būvēm – 1,5 % no
būves kadastrālās vērtības, dzīvokļiem un dzīvojamām
mājām (šajā kategorijā tiek uzskaitītas arī dārza mājiņas,
jo dārza mājiņai, saskaņā ar būvniecības normatīviem, gal-
venais lietošanas veids ir dzīvojamā māja) – no 0,2 % līdz
1,5 % no būves kadastrālās vērtības.

Dzīvoklim vai dzīvojamai mājai, ja tajā kāda persona ir
deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.), vai arī pats
nodokļa maksātājs ir deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes
novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2021.) un būves
kadastrālās vērtība nav lielāka par 56 915 euro, tad nekus-
tamā īpašuma nodokļa likme ir 0,2 % no dzīvojamās mājas
kadastrālās vērtības. Savukārt dzīvoklim vai dzīvojamai
mājai (izņēmums dārza mājiņām līdz 40 m2), kurā neviena
persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.)
un arī pats nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīves-
vietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.
2021.), nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 % no bū-
ves kadastrālās vērtības.

Dārza mājiņai ar kopējo platību līdz 40 m2, ja šajā māji-
ņā neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu (uz
01.01.2021.) un arī pats nodokļa maksātājs nav deklarējis
savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritori-
jā (uz 01.01.2021.), nekustamā īpašuma nodokļa likme ir
0,6% no būves kadastrālās vērtības.

Dzīvojamai mājai, kura ir reģistrēta Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet kura nav
nodota ekspluatācijā un tajā neviena persona nav deklarē-
jusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2021.) un arī pats nodokļa
maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes no-
vada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2021.), nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinam var piemērot likmi 0,2 % no
šīs būves kadastrālās vērtības, ja nodokļa maksātājs vēr-
sīsies pašvaldībā un nodokļu administrācijā iesniegs spē-
kā esošu būvatļauju.

Nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvojamo māju palīg-
ēkām (izņemot individuālās garāžas) Rēzeknes novada
pašvaldības teritorijā esošiem īpašumiem netiek aprēķināts.

Rēzeknes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem tiek piemēroti tikai likumā “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” noteiktie atvieglojumi. Tie ir atvieg-
lojumi politiski represētām personām, trūcīgām personām
un daudzbērnu ģimenēm. Nodokļu administrācija informē,
ka informācija par trūcīgajām personām un daudzbērnu
ģimenēm tiek saņemta automātiski, ja attiecīgā valsts/paš-
valdības iestāde ir piešķīrusi personai šo statusu. Gadīju-

mā, kad pašvaldība nav piešķīrusi attiecīgo nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu, tad nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājs tiek aicināts vērsties pašvaldībā, ne-
kustamā īpašuma nodokļa administrācijā. Nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojums trūcīgajām personām un daudz-
bērnu ģimenēm pirmām kārtām tiek piešķirts uz dzīvojamo
platību un tad attiecīgi uz dzīvojamās platības piekritīgo
zemi. Tas nozīmē, ka personai īpašumā ir jābūt dzīvojamai
platībai, un, ja personai īpašumā ir tikai zeme, nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums netiek piemērots. Nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanai politiski
represētām personām, šīm personām pašvaldībā ir jāie-
sniedz iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu (ja šāds
iesniegums iepriekš nav sniegts), apliecinot, ka īpašums ne-
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā (piemēram, iznomāts)
un iesniegumam pievienojot politiski represētās personas
apliecības kopiju.

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli var pārskaitot
maksāšanas paziņojumā norādītās nodokļa summas uz
kādu no norādītajiem pašvaldības kontiem bankās. Veicot
pārskaitījumu uz bankas kontu, ir jānorāda maksāšanas
paziņojumā noteiktā informācija, lai veiktais maksājums tik-
tu korekti identificēts un samaksātā summa tiktu ieskaitīta
atbilstošā nodokļa maksātāja uzskaites kontā. Veicot no-
dokļa samaksu ar internetbankas starpniecību, paš-
valdība iesaka izmantot portālu www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv pakalpojumus. Šajos portālos būs
pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski tiek uzrādīta visa nodokļa
nomaksai nepieciešamā informācija. Vienlaikus portālā
www.epakalpojumi.lv nodokļa maksātāji var pieteikties
atgādinājumam par NĪN samaksas termiņa tuvošanos
saņemt savā e-pastā vai mobilajā telefonā īsziņas
(SMS) veidā.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pēc 2021.
gada 1. jūlija var mainīties pašvaldības bankas konti, par to
maiņu pašvaldība informēs atsevišķi.

Iepriekš sazinoties ar attiecīgo pagasta pārvaldi, nodok-
ļa maksājumus var veikt, maksājot jebkurā no Rēzeknes no-
vada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēm (skaidrā naudā).

Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos un ņemot vērā
valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pašvaldības admi-
nistrācija klientus apkalpo attālināti. Saziņai ar nodok-
ļa administrāciju aicinām izmantot tālruni 64607188,
28668496, kā arī e-pastus: nin@rezeknesnovads.lv vai
info@rezeknesnovads.lv, vai arī citus elektroniskos sa-
ziņas kanālus. Pašvaldība nodrošina dokumentu pieņem-
šanu pagastu pārvaldēs un arī administrācijā Rēzeknē.
Gadījumos, kad tikšanās klātienē ir obligāti nepieciešama,
par to jāvienojas iepriekš. Ierodoties pašvaldībā un tās ie-
stāžu telpās, obligāti jālieto sejas maska!

Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības
Zemes pārvaldības dienests

Februāra vidū, tiklīdz ražotāji piegādās Covid-19 vakcī-
nas, tiks uzsākta sociālās aprūpes centru klientu un darbi-
nieku vakcinēšana pret jauno koronavīrusu. Rēzeknes no-
vada pansionātos vakcīnu gaida kā glābšanas riņķi, lai va-
rētu atgriezties normālā ikdienas ritmā, taču daudziem dar-
biniekiem un klientiem pagaidām vēl ir nogaidoša attieks-
me, jo pietrūkst informācijas par vakcīnas iedarbību un ne-
kaitīgumu. 

Kopumā Latvijā pēdējo divu nedēļu laikā sociālās aprū-
pes iestādes konstatēti vairāk nekā 1500 Covid-19 gadī-
jumi. Saslimstība tieši sociālās aprūpes iestādēs veido vi-
dēji 10 procentus no visiem gadījumiem, kas tiek reģistrēti
ik dienu. Kā liecina statistika, vissmagāk koronavīruss skar
cilvēkus gados ar lielu slimību bagāžu, tāpēc mediķi uzsver,
ka ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt pansionātu iemīt-
nieku vakcināciju. 

“Es ticu vakcīnām,” saka Maltas veselības un sociālās
aprūpes centra (VSAC) vadītāja vietniece Anna Beitāne.
“Strādājam iestādē, kur ir augsts risks saslimt vai aplipināt
citus, tāpēc rādīšu piemēru un vakcinēšos.” Maltas aprūpes
centrā strādā 31 darbinieks, no kuriem trešdaļa ir gatavi po-
tēties, bet pārējie pagaidām svārstās. “VSAC vadītājs Marts
Hahelis kā mediķis daudz skaidroja gan darbiniekiem, gan
klientiem, ka vakcīna ir droša un tajā nav nedz paša vīrusa,
nedz kā cita bīstama. Turklāt daudziem darbiniekiem radi-
nieki – mediķi – jau ir vakcinējušies un viss ir kārtībā, tomēr
interneta vidē klejo tik daudz viltus ziņu un nepatiesas infor-
mācijas, ka daudzi pagaidām izvēlas nogaidīt.”

Anna Beitāne atzīst, ka, atšķirībā no darbiniekiem, pan-
sionāta iemītniekiem izskaidrot vakcinācijas nepieciešamī-
bu esot vieglāk, jo viņi vairāk uzticas mediķu viedoklim. “Jā-
teic gan, ka daudzi klienti pie mums ierodas ar veselu bu-
ķeti dažādām slimībām, tāpēc mēs nopietni izskatīsim, kuri
drīkstēs vakcinēties.” Tam piekrīt arī Rēzeknes novada ve-
co ļaužu pansionāta Strūžānos vadītāja Ilga Lizdika:
“Mūsu mediķi izvērtēs. Kopā mums ir 46 klienti, ja kādam
ir stipras alerģijas vai citas nopietnas saslimšanas, tad vak-
cinēšanās būs jāizlaiž.” 

Strūžānu pansionāta darbiniekiem ir dalītas izjūtas par
gaidāmo vakcinēšanos. “Daudziem trūkst informācijas, dau-
dzi uzķeras uz nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos,”
saka vadītāja Ilga Lizdika. Viņa pati ir plānojusi vakcinēties.
“Ir taču jābūt gaismai tuneļa galā. Es tiešām ceru, ka vakcī-
na būs glābiņš. Kamēr visi nepārslimos, tā slimība vilksies,
un tad var palīdzēt tikai vakcinācija.”

Tikmēr Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta
filiālē Pilcenē daļa no 27 iemītniekiem Covid-19 jau pārsli-
mojuši, tāpēc neesot īpašas vēlmes potēties. “Gan darbi-
nieki, gan klienti izslimoja vieglā formā,” pastāstīja filiāles
vadītāja Olga Piļka. 

Kā nākamie rindā pēc pansionātu klientiem un darbinie-
kiem vakcīnas saņems sociālo dienestu darbinieki. Rēzek-
nes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale
uzsver, ka vakcinēsies nevilcinoties, tiklīdz būs šāda ie-
spēja. “Ir divi varianti, kā izrauties no šī riņķa – vai nu mas-
veidīga vakcinācija, vai gaidīt, kad vismaz 70 procenti sa-

biedrības pārslimos. Viss ir labi, ja pārslimošana norit vieg-
lā formā, bet ir dzirdēti pieredzes stāsti gan par izslimoša-
nu vieglā, gan smagā formā. Ar Visaugstāko neviens nav
noslēdzis derību, ka tieši viņš izslimos viegli.”

Silviju Strankali saistībā ar Covid-19 visvairāk satrauc
tas, ka reizēm vīrusa pārnēsātājs nemaz nezina, ka ir slims.
“Ja cilvēks ir inficēts, bet viņam nav izteiktu slimības simp-
tomu, viņš pakļauj riskam citus cilvēkus. Es pati esmu riska
grupā, man mājās ir mamma, kurai ir 90 gadi un kura ir ris-
ka grupā. Daudziem ir tuvinieki, kurus šobrīd vajadzētu īpa-
ši aizsargāt, tāpēc turpināt izplatīt slimību ir bīstami.”

Sociālā dienesta vadītāja uzsver, ka svarīgākais ir vērtēt
nevis šūmēšanos sociālajos tīklos, bet klausīties zinātnie-
kos un mediķos: “Es apzinos blaknes, jo tās var būt jebku-
rai vakcīnai. Bet labāk šīs īslaicīgās blaknes vienu vai divas
dienas, nevis slimība, kas citus noņem no trases uz vairā-
kām nedēļām vai pat mēnešiem.”

Kā paredz valstī izstrādātais Vakcinācijas plāns, līdz va-
saras beigām plānots vakcinēt 70 procentus Latvijas ie-
dzīvotāju. Veselības ministrs Daniels Pavļuts intervijā Lat-
vijas Radio pavēstīja, ka brīvprātīgu iedzīvotāju vakcinē-
šanu pret Covid-19 varēs uzsākt aprīlī, uzreiz pēc tam, kad
būs pabeigta mediķu, kā arī sociālās aprūpes centru klien-
tu un darbinieku vakcinācija. Vienlaikus ministrs norādīja,
ka izstrādātais vakcinācijas plāns ir elastīgs, lai reaģētu uz
vakcīnu piegāžu aizkavēšanos.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības 
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Laikā no 3.11.2020. līdz 07.12.2020. Rēzeknes novada iedzīvotāji, kā arī novada
viesi tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā. Aptaujā tika ietverts jautājums par
Rēzeknes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu un darbības jomu novērtēšanu.
Iedzīvotājiem tika lūgts norādīt uz tām iespējām, lietām un pakalpojumiem, kādu
pietrūkst novadā vai kādā konkrētā pagastā, atzīmēt steidzami veicamos darbus, kā
arī novērtēt pašvaldības paveikto pēdējo gadu laikā. Informācija par aptauju bija piee-
jama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, sociālajos tīklos (facebook, in-
stagram), uz informācijas stendiem/ziņojuma dēļiem pagastu pārvaldēs, skolās,
bibliotēkās, kā arī izsūtīta uz e-pastiem uzņēmējiem. Aptaujas anketa aizpildīšanai
papīra formātā tika iestrādāta Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 16. novembra numurā. 

Aptaujā kopumā piedalījās 247 respondenti, no tiem 186 sievietes un 61 vīrietis. Vis-
aktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26 līdz 45 gadiem un vecumā no 46 līdz
61 gadam, savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji (25 aptaujas
dalībnieki), kuriem seko Nautrēnu, Feimaņu, Stoļerovas, Maltas, Vērēmu un Dricānu
pagastā dzīvojošie. Daļa (20) respondentu nav precizējuši savu piederību kādam no
pagastiem, kā arī 12 iedzīvotāji faktisko dzīvesvietu ir norādījuši Rēzeknes pilsētu.

Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, gan aprakstoši. Apkopojot
izteiktos viedokļus par jautājumiem, kur atbilžu varianti ir “Apmierina”, “Drīzāk apmie-
rina”, “Drīzāk neapmierina” un “Neapmierina”, pozitīva jeb apmierinoša vērtējuma
rādītājā tika summēti atbilžu varianti “Apmierina” un “Drīzāk apmierina”, negatīva jeb
neapmierinoša vērtējuma kopējā rādītājā summētas atbildes “Neapmierina” un “Drīzāk
neapmierina”.

Aptaujas rezultātu diagrammu un to skaitlisko vērtību datu avots – portāls visidati.lv
un pašvaldības apkopotā informācija no papīra formātā iesniegtajām aptaujas anketām. 

1. Cik apmierināts/-a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un jomām
Rēzeknes novadā?

Aptaujāto iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar izglītības un sporta pakalpojumiem
un to kvalitāti ir robežās no 66,8% līdz 75,3%, kur visaugstāk novērtēti pirmsskolas
un vispārējās izglītības pakalpojumi. Sporta un aktīvās atpūtas pasākumi apmierina
66,8% aptaujāto, 20,2% – neapmierina. Ar pirmsskolas izglītības pakalpojumiem ko-
pumā neapmierināti ir 6,4% aptaujāto, ar vispārējās izglītības pakalpojumiem – 10,9%
aptaujāto. Salīdzinājumā ar 2017. gada nogalē veiktās aptaujas datiem, ir samazinājies
ar mūžizglītības (izglītība visā dzīves garumā) pakalpojumiem apmierināto iedzīvotāju
skaits (kopumā apmierinātības līmenis sastāda 46,9%), tomēr vēl aizvien salīdzinoši
liels īpatsvars – aptuveni trešā daļa jeb 20,6% – ir norādījuši, ka pieaugušo izglītības
kursi vai apmācību pakalpojumi viņiem nav pieejami un līdz ar to tos nav iespējams
novērtēt.

Vairums aptaujāto (58,3%) veselības pakalpojumus novērtējuši pozitīvi. Gandrīz
trešdaļa jeb 28,7% respondentu norāda, ka ar veselības pakalpojumiem novadā nav
apmierināti. 10,5% no aptaujātajiem ir grūti atbildēt un novērtēt veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti, kā arī ir neliela daļa – 6 respondenti jeb 2,4%, kuriem šāds pa-
kalpojums nav pieejams. Aptaujas rezultāti parāda, ka puse no iedzīvotājiem – 53,4% –
ir apmierināti ar sociālajiem pakalpojumiem, kā arī 19,4% aptaujāto atzīmējuši atbildes
variantu “Grūti pateikt”.

Līdzīgi kā iepriekšējo gadu aptaujās, kultūras jomā visatzinīgāk vērtēti bibliotēku
sniegtie pakalpojumi, kur 76,9% iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēku darbību novadā,
un 10,1% uzskata, ka bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un kvalitāte ir neapmie-
rinoša. Apmierinošu vērtējumu par kultūras un izklaides pasākumiem snieguši 67,6%

aptaujāto respondentu, savukārt 27,1% no iedzīvotājiem šos pakalpojumus vērtējuši
negatīvi. 

Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir apmierināti 58,7% respondentu, bet ar
šo pakalpojumu neapmierināto skaits procentos veido 24,3% no aptaujāto skaita.
Jautājumā par autoceļu infrastruktūru un ceļu uzturēšanu nedaudz vairāk nekā puse
jeb 53,1% respondentu uzskata ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu par
neapmierinošu, bet 44,1% aptaujāto snieguši pozitīvu vērtējumu. Salīdzinot ar 2017.
gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, iedzīvotāju kopējais vērtējums
par ceļu un ielu infrastruktūru saglabājies nemainīgs.

Pašvaldības nodrošināto komunālo pakalpojumu jomā aptaujas anketā tika izdalīti
vairāki jautājumi. No diagrammās norādītajiem pakalpojumiem aptaujas rezultāti
norāda uz iedzīvotāju vislielāko apmierinātību (80,6%) ar atkritumu savākšanas un
izvešanas pakalpojumiem, kurus Rēzeknes novada teritorijā nodrošina SIA “ALAAS”.
Aptuveni puse aptaujāto iedzīvotāju jeb 55,1% ir apmierināti ar kanalizācijas un ūdens-
apgādes pakalpojumiem, aptuveni 1/5 daļa – neapmierināti. Jautājumā par siltumap-
gādes pakalpojumiem 43,3% respondentu ir ar tiem apmierināti, 10,1% – nav apmieri-
nāti, bet lielai daļai respondentu (24,7%) šāds pakalpojums nav pieejams. Atšķiras
aptaujāto iedzīvotāju apmierinātība ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Aptu-
veni trešā daļa jeb 31,2% aptaujāto ir vienisprātis par to, ka daudzdzīvokļu māju ap-
saimniekošana tiek veikta apmierinoši, bet tajā pašā laikā gandrīz tikpat daudz jeb
21,4% ir tādu, kuri norāda, ka nav apmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem daudz-
dzīvokļu māju sakārtošanā, attīstībā. Savukārt 27.5% respondentu nav konkrēta
viedokļa šajā jautājumā.

Lielākā daļa aptaujāto (72,5%) ir apmierināti ar vides sakoptību un zaļo zonu
labiekārtojumu novadā. Novada teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošana, kā norāda
aptaujas rezultātos dominējošais viedoklis (76,1%), tiek veikta kopumā kvalitatīvi un
iedzīvotāji ir apmierināti. Novada teritorijā esošo tūrisma infrastruktūras kvalitāti ap-
mierinoši novērtējuši 62,3%, bet neapmierinošu vērtējumu izteikuši 25,1% aptaujāto.
Jautājumā par apmierinātību ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un drošību
lielākais aptaujāto īpatsvars – 53,9%  – ir snieguši atbildes “Apmierina” vai “Drīzāk ap-
mierina”.

Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem aptaujāto
vidū kopumā novērtēta apmierinoši (50,6%), kā neapmierinošu to novērtējuši 19,4%
aptaujāto, bet aptuveni piektā daļa jeb 22,7% ir snieguši viedokli “Grūti pateikt”.

RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀJU 
APTAUJAS REZULTĀTI (2020.GADS)
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 Kā viskvalitatīvākos pakalpojumus (respondentu pozitīvs vērtējums ir virs 80%)
Rēzeknes novadā aptaujātie iedzīvotāji atzinuši atkritumu apsaimniekošanas un izve-
šanas pakalpojumus.
 Iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši (aptaujāto pozitīvs vērtējums robežās starp 70-

80%) bibliotēku sniegtos pakalpojumus, kapsētu apsaimniekošanu, pirmsskolas un
vispārējās izglītības iestāžu darbu, kā arī vides sakoptību un zaļo zonu labiekārtojumu.
 Visnegatīvāk novērtēta Rēzeknes novada autoceļu un ielu infrastruktūra (po-

zitīvs vērtējums 44,1%, negatīvs – 53,1%). Apmierinātības līmenis zem 50% ir arī par
mūžizglītības jomā īstenotajiem pasākumiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu
un siltumapgādes pakalpojumiem, kur papildus ļoti liela daļa respondentu (42,1% –
46,6%) ir norādījuši, ka šādi pakalpojumi tiem nav pieejami vai tos ir grūti novērtēt.

2. Kādus novada pašvaldības darbus pēdējo gadu laikā Jūs vērtējat īpaši
atzinīgi?

Atbildot uz jautājumu “Kādus novada pašvaldības darbus pēdējo gadu laikā Jūs
vērtējat īpaši atzinīgi?”, piektā daļa jeb aptuveni 22% (anketās minēts 55 reizes)
aptaujāto iedzīvotāju visaugstāk novērtējuši pašvaldības paveiktos darbus ceļu vai
ceļu posmu atjaunošanā, infrastruktūras uzlabošanā un pārbūvē, piesaistot ceļu rekon-
strukcijai ES fondu līdzekļus.

Aptuveni 17% respondentu pozitīvi atzīmē pašvaldības rīkotos kultūras pasākumus,
visbiežāk atbildēs minot novada svētkus, Mākslas pikniku Lūznavas muižā, novada
uzņēmēju godināšanas pasākumu "Rēzeknes novada uzņēmēju diena" un Rēzeknes
novada apskriešanas svētkus. Teritorijas labiekārtošanas un vides sakopšanas pasā-
kumus ciemos (apgaismojuma ierīkošana, parku un citu zaļo zonu labiekārtošana,
bērnu rotaļu laukumu izbūve u.c.) atzinīgi vērtējuši 10% aptaujas dalībnieku. Pozitīvi
novērtēti (norādījuši 4% aptaujāto) Rēzeknes novada izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošanas darbi, tai skaitā sporta zāļu remontdarbi. Arī vērtīgā kultūras mantoju-
ma – Lūznavas muižas – atjaunošanas projektu un tās aktīvo darbību kultūras pa-
sākumu ieviešanā kā īpaši atzinīgu darbu novērtējuši 4% no respondentu kopskaita.
Papildus iedzīvotāji norāda, ka pašvaldība veic daudz un dažādus dzīves vides uz-
labošanas pasākumus, sniedz atbalstu uzņēmējiem, organizējot projektu konkursus un
piešķirot līdzfinansējumu dažādu produktu un pakalpojumu attīstībai novadā, līdzdar-
bojas jauniešu aktivitāšu un projektu finansēšanā, strādā pie novada tēla (simbolika,
robežzīmes) attīstības u.c.

Vairāk nekā piektajai daļai jeb 22 % aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā,
bet 9 % no visiem iedzīvotājiem, kas ņēma dalību aptaujā, ir norādījuši, ka pašvaldība
pēdējos gados nav veikusi darbus, kas vērtējami atzinīgi.

3. Kādu iespēju vai pakalpojumu Jums pietrūkst Rēzeknes novadā un/vai
konkrētā apdzīvotā vietā?

4. Kādi ir, Jūsuprāt, steidzamākie darbi, kurus pašvaldībai būtu jāveic?

Apkopojot respondentu sniegtās atbildes, secināms, ka šie abi jautājumi pārklājas
un viens otru papildina, tādēļ tie tiek skatīti un apkopoti kopā. Svarīgākā problēma,
kas uztrauc iedzīvotājus, ir ceļu kvalitāte, kur vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku
(aptaujā minēts 166 reizes) norādījuši, ka primārais uzdevums gan katrai pagasta
pārvaldei atsevišķi, gan novadam kopumā ir ceļu uzturēšanas (īpaši rudens, ziemas
un pavasara periodā) un atjaunošanas darbi (grants ceļu seguma atjaunošana vai no-
maiņa pret melno/pretputekļu segumu). Otrā visbiežāk minētā problēma (norādījis
katrs septītais aptaujas dalībnieks) ir nodarbinātības jautājums. Iedzīvotāji aicina paš-
valdību sadarbībā ar uzņēmējiem radīt jaunas darba vietas, saglabājot iespēju novada
iedzīvotājiem palikt un strādāt dzimtajā pagastā, novadā. Aptaujātie norādījuši uz vairā-
kiem trūkumiem pārvaldes, struktūrvienību un iestāžu darbā un sadarbībā ar iedzīvo-
tājiem, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas jautājumos, vides labiekārtojuma un
vides infrastruktūras nepilnībām, veicamajiem darbiem izglītības un sociālajā jomā u.c.

Steidzamākie darbi, kas pašvaldībai būtu jāveic un
nepietiekamie pakalpojumi/iespējas (iedzīvotāju atbildes)

 Jāveic pagastu optimizāciju/restrukturizāciju un apvienošanu – veidot vienu pagastu
apvienības centru, kur varētu saņemt konkrētus pakalpojumus (komunālie, sociālie, ceļi,
skolas, bērnudārzs utt., jo kādā jautājumā nezini, uz kuru pagastu doties, visur savi vadītāji
un darba laiki, likumi – beigās skaidrība tāpat tikai rodas, nonākot līdz novadam.
 Jāķeras pie iepriekšminēto nepilnību uzlabošanas un attīstības. Jāizvirza nopietnas
ambīcijas un darbības plāns katrā pašvaldības kompetences jomā. Sāciet ar novada
vadības un administrācijas sapulci.
 Pagastu apvienībām jāsāk darboties reāli, nevis formāli, un tāpēc jāapvieno apvienības
pagastu resursi, lietojot budžetu kopīgi, nevis katrs savam “šķūnītim”, kā joprojām notiek.
Forma jauna, saturs vecais.
 Naudu jātērē taupīgāk. Pagastā jābūt visiem pieejamai informācijai par to, kam tērēs nau-
du – plānu gada sākumā. Un gada beigās – kam izlietots. Pie sienas koridorā – lai katrs redz.
Cilvēkiem, kuri dzīvo nomaļus, arī būtu jāpajautā, kādas ir vajadzības.
 Darbus, kurus plāno veikt pašvaldības teritorijā, pagastu pārvaldēs vajadzētu apvienot,
kā tas tiek darīts ar dažu ceļu rekonstrukciju Rēzeknes novadā.

 Jāpaaugstina to pagasta pārvalžu darbinieku atbildība, kuri veic pašvaldībai piederošās
teritorijas uzturēšanas un sakopšanas darbus.
 Jānomaina novada vadība.
 Sakārtot pagastu apvienībās vadītāju pakļautību, jo tagad pagastu apvienības vadītājs
ir kā “ķēniņš”, kurš ne par ko neatbild un nerisina jautājumus, ko prasa iedzīvotāji. Izrādās,
tā nav viņa kompetence!
 Pašvaldībai nepieciešamos iepirkumus jāveic centralizēti, nevis katra apvienība to veic
pati. Būs lielāka līdzekļu ekonomija.
 Paaugstināt pašvaldības iestāžu darbinieku un vadošo speciālistu saimniecisko atbildību
par uzticēto pienākumu veikšanu.
 Pensionāriem, kuri strādā pašvaldībā un kuriem jau ap 70, jāpalūdz dot darba vietu jau-
najiem.
 Darbinieku nodrošināšana ar individuālās aizsardzības līdzekļiem un atbilstošu apģērbu
darbu veikšanai.
 Novērtēts atalgojums darbiniekiem izglītības iestādēs, kultūras namos, sociālajā darbā,
iestādēs.
 Veidot ērti sasniedzamus pakalpojumus no jebkura novada pagasta, neveicinot
pārvākšanos tuvāk pilsētai.
 Jāsekmē vienlīdzīga pārvaldība, atalgojuma algoritms pagastu apvienībās, ņemot vērā
novada paplašināšanos.
 Domāt, kā paaugstināt algas pirmsskolas izglītības iestādēs un meklēt iespējas jaunām
darbavietām, lai novads vienkārši nepaliktu tukšs.
 Samazināt pašvaldību darbinieku štatus, kuri neko nedara, bet pelna naudu.
 Primitīva un novecojusi e-vide, pašvaldības mājaslapa – ļoti trūcīga.
 Pietrūkst iespēju novērtēt iestāžu darbinieku darbu novada mājaslapā.
 Nav pieejama lielākā daļa sniegto pakalpojumu, jo darba laiks sakrīt ar novada domes
darbalaiku.

 Turpināt sakārtot autoceļus, ceļu stāvokļa kvalitatīva uzlabošana un uzturēšana (īpaši
visu rudens, ziemas, pavasara periodu).
 Grāvmalu, ceļmalu sakārtošana un attīrīšana no krūmājiem.
 Vajadzētu vienu zinošu speciālistu katrā pagastā, kurš biežāk izbrauktu pagasta ceļus.
 Pagasta ceļu sakārtošana, jo infrastruktūra ir viens no faktoriem, lai cilvēki paliktu dzīvot
novadā (arī mana ģimene).
 Bet galvenais ir ceļi, lai pavasarī un rudenī var izbraukt no mājas, un kad sniegs noputina,
tad lai ir, kas iztīra. Un lai tas ir mierīgi, kārtīgi un bez bļaušanas.
 Grants autoceļu pārklāšana ar melno vai pretputekļu segumu.
 Ceļu pieejamība pie dzīvojamām mājām, ziemā ceļu tīrīšana līdz tālākajām viensētām.
 Ceļu sakārtošana, vērtējot pēc transporta plūsmas intensitātes un tūrisma attīstības
iespējām, nevis pēc ieinteresēto personu loka.

 Sakārtot meliorāciju pašvaldības tīrumos, notekcaurules uz pašvaldības ceļiem.
 Uzsākt pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu (piem., Maltas meži), iz-
mantojot sagatavoto malku pašvaldības iestāžu apkurei, nevis katra iestāde pērk par tirgus
cenām malku un pa visu novadu tērē lielas naudas summas.
 Uzlabot/attīstīt infrastruktūru ciematos.
 Pienācīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumus, iznomājot, izsolot, izvērtējot visas iz-
mantošanas iespējas.
 Jāatvieglo un jāpaātrina iespēja jaunām ģimenēm un jauniem cilvēkiem atsavināt
pašvaldības īpašumus.
 Sakārtot pašvaldības autotransporta izmantošanu tikai pašvaldības funkciju veikšanai,
nevis personīgām vajadzībām. Ne visas pašvaldības iestāžu automašīnas ir aprīkotas ar
kontroles ierīcēm, netiek kontrolēti to maršruti ārpus darba laika, brīvdienās.
 Sakārtot vieglā autotransporta un citas tehnikas novietošanu pēc darba tikai
apsargājamas garāžās, nevis ar izpilddirektora rīkojumu pie pašvaldības darbinieku
dzīvesvietām.
 Neapsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu nomas iespējas.

 Jāpalīdz mazajiem ražotājiem cīņā par nodokļu atvieglojumiem, vairāk atbalstīt
uzņēmējus.
 Veicināt uzņēmējdarbību, lai pagastā tiktu radītas jaunas darbavietas un jaunatne ne-
brauktu projām.
 Atbalstīt mazās saimniecības.
 Trūkst infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstībai.

 Atbalsts, pabalsti grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ.
 Daudz lielāka interese par sociāli neaizsargāto kategoriju iedzīvotājiem.
 Trūkst ilgstošas un īslaicīgās Sociālās aprūpes.
 Izveidot sociālos dzīvokļus, sociālās  aprūpes  centrus guļošajiem  slimniekiem.
 Dienas centru izveide cilvēkiem ar garīgu vai fizisku invaliditāti, apkopot informāciju par
to, kuros pagastos tādu cilvēku ir visvairāk, no turienes arī sākt veicināt sociālo uzņēmēj-
darbību.  
 Vismaz katrā apvienībā norīkot ārstu ar māsiņu, kas varētu izbraukt pie veca cilvēka, lai
noteiktu vismaz aptuveno veselības stāvokli, noņemtu analīzes pārbaudei, uzliktu sistēmu,
utt.
 Līdzvērtīgi sociālā dienesta pakalpojumi/atbalsts kā citur Latvijā (šeit tie ir nožēlojami).
 Caurskatīt trūcīgās personas statusa piešķiršanas kārtību, iekļaujot noteikumos kon-
krētus kritērijus un informāciju, kāda veida īpašums pieder/nepieder un kādā apjomā (piem.,
ha). Tagad cilvēki ar mežu saņem naudu malkas iegādei.
 Trūkst veselības aprūpes. Pagastos varētu būt pieejamas, piemēram, medmāsas, tas

Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi
Rēzeknes novadā kopumā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, ir
lielākoties pozitīvs – 72,4%. Atbilžu “Drīzāk neapmierina” un “Neapmierina”
īpatsvars ir 22,7%, bet atbildi “Grūti pateikt” uzrādījuši 4,9% no aptaujāto iedzīvotāju
skaita. Salīdzinājumā ar 2017. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem,
šogad pašvaldības darbs ir vērtēts mazāk atzinīgi – iedzīvotāju pozitīvs vērtējums ir
samazinājies par 8%.

Rezumējot pakalpojumu novērtējumu:

Pārvalde

Ceļu, ielu infrastruktūra

Novada teritorija, pašvaldības īpašumi

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Sociālā palīdzība un veselība
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vecāka gājuma cilvēkiem būtu liels atbalsts, arī pārējiem, piemēram, ja ārsts izrakstījis in-
jekcijas, un cilvēks vēlas, lai to dara speciālists, nebūtu jābrauc uz pilsētu.
 Trūkst veselības aprūpes saņemšanas iespējas (piemēram, lai būtu pieejamas ne tikai
ģimenes ārsta, bet arī citu medicīnas speciālistu izbraukuma konsultācijas).
 Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, visu individuālo māju pieslēgšana centralizētajai
kanalizācijai ciemos.
 Noslēgt līgumus ar visām saimniecībām par atkritumu apsaimniekošanu.

 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakopšana, seguma uzlabošana, stāvvietu iekār-
tošana pie daudzdzīvokļu namiem.
 Sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, lai nav jābrien pa dubļiem, līdz tiek līdz
ciemata "centrālajai ielai".
 Izbūvēt sadzīves kanalizāciju ciematos.
 Jāsniedz iedzīvotājiem kvalitatīvs un tīrs ūdens. Ūdens smird pēc rūsas.
 Jāatjauno dzīvojamās mājas, nevis par lielām naudām jāremontē daži dzīvokļi.
Materiālais atbalsts kanalizācijas un ūdensvada sistēmu iekārtošanai privātmājās, kurās
nav iespēju pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai.

 Pie kapsētām jādomā varianti par atkritumu konteineru pareizas vietas izvēli vai citi
risinājumi, jo sadzīves atkritumi tiek mesti vienā bedrē ar komposta materiālu.
 Izveidot māju norādes un uzstādīt tās – lai vieglāk ugunsdzēsējiem, neatliekamajai palī-
dzībai atrast objektus.
 Vajag nojaukt sabrukušās fermas un citas ēkas, kas maitā skatu.
 Vajag kā Latvijas mežiem – pie ceļiem, ezeriem uztaisīt atpūtas vietas ar pamatīgiem
soliem, nojumēm, lai nevar nojaukt vai sabojāt viegli.
 Atrisināt problēmu par vieglo automašīnu stāvlaukumiem pie daudzīvokļu dzīvojamām
mājām,jo pašlaik ielas ir auto stāvvieta – tā tas notiek Maltas ciemā (arī aizliegtās vietās).
 Ciematos laternas jāievieš un ceļu segums, ar to ir katastrofa.
 Pie kapiem arī varētu standarta nojumi ar soliem, kā projektu – visā novadā vienādus vai
daļā vienādus. Tur tad varētu pēc bērēm pieminēt mirušo, ja nebrauc uz ēdnīcu. Bet neva-
jag dārgi. Vajag risināt tādas vienkāršas lietas, kas svarīgas un pieejamas daudz cilvēkiem.
 Rāznas ezerā jāatļauj pārvietoties ar iekšdedzes dzinējiem.
 Koordinēt sētnieku darbu – ne jau tikai pagastmājas apkārtne ir kopjama.
 Ciemata teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras uzlabošana, kas piesaistītu jaunus
iedzīvotājus.
 Nepārdomāta vides resursu apsaimniekošana (ūdens resursi kopumā, Rāznas Nacio-
nālais parks).
 Pietrūkst veloceliņu, lai varētu droši ar bērniem izbraukt pa tuvāko apkārtni. Izdangāti
daudzdzīvokļu namu pagalmi. Stāvvietu problēma pie daudzstāvu namiem – mašīnu daudz,
bet infrastruktūras nav, cilvēki mašīnas liek zaļajā zonā.
 Pietrūkst norāžu, piemēram, kur kāda mājsaimniecība utt., piemēram, braucot pa Balvu
novadu, tur forši uzstādītas norādes kur un kas atrodas, pie jums novadā ir par maz.
 Sakārtotas vides mazajos ciematos.
 Izklaides vietu, dabas zonu, izklaides vietas brīvā dabā, parku ārpus pilsētas, taciņas pa
mežu garām kādai īpašai vietai.
 Trūkst zaļo zonu. Katrā pagastā būtu nepieciešams kaut kur aiziet, brīvā dabā. Covid dēļ
mēs nevaram tikties klātienē, bet kādu iniciatīvu novads varētu uzņemties, lai varētu iedzī-
votāji iziet no mājas. Piem., izstādes u.c.

 Katram ciemam, pagastam savu identitāti (savs logo, savs virziens, savs stāsts), lai vei-
dotu kopīgu novada tūrisma ķēdi, iesaistiet cilvēkus tā izstrādē.
 Projektu iespējas bez biedrības starpniecības.
 Mazināt lauku nomaļu efekta veidošanos.
 Netiek realizēti pārdomāti, interesanti projekti. Netiek domāts par jaunu iedzīvotāju pie-

saisti novadam un novada attīstību.

 Jācīnās par skolu saglabāšanu, nelikvidēt izglītības iestādes, it sevišķi dārziņus, sākumskolas.
 Sakārtot izglītības jautājumus, jo bērni no pagastiem ir pēdējā rindas kārta, kas tiek
uzņemti skolās. Sakārtot izglītības kvalitatīvu pieejamību izglītības iestādēs.
Mazo pagasta skolu uzturēšana. Izglītības iestāžu atvēršana, lai vismaz pirmsskolas ve-
cuma bērniem būtu iespēja apmeklēt bērnu dārzus pēc iespējas savā dzīvesvietā.
 Vairāk organizētu sporta nodarbību novadu apvienību līmenī un dažādām vecuma un
sportiskās sagatavotības grupām.

 Turpināt atbalstīt kultūru, vairāk atbalstīt pašdarbības kolektīvus un sporta darba
organizēšanu, jo pašdarbība un sports ir gandrīz vienīgās skaitliski nozīmīgas līdzīgu in-
terešu cilvēkus vienojošās nodarbes pagastos un novadā.
 Pienācīgi novērtēt kultūras darbiniekus.
 Kultūrvēsturisko objektu sakārtošana.
 Pašvaldībās, kurās nav zaļās estrādes, noderētu uzcelt.
 Saglabāt kultūras namus un bibliotēkas.
 Kultūras pasākumu organizēšana, piemēram, nedēļas garumā, lai nebūtu nepiecieša-
mības kopā pulcēties lielam daudzumam cilvēku.
 Trūkst izklaides pasākumu, zaļumballes.
 Nav izklaides, atpūtas vietu, kuras var apmeklēt ar ģimeni, bērniem.

 Jārada darba vietas un jāveicina nodarbinātība, lai piesaistītu iedzīvotājus konkrētai paš-
valdībai. Jāsaglabā iespēja novada iedzīvotājiem palikt un strādāt dzimtajā pagastā, novadā.
 Jādomā par jauno ģimeņu ar bērniem atbalstu, lai iedzīvotāju skaits novadā tik strauji
nesamazinās.
 Atbalsts jauno ģimeņu piesaistei.
 Lielāku uzmanību pievērst atbalstam ģimenēm ar bērniem, piemēram, nodrošināt bez-
maksas ēdināšanu bērnudārzos un skolās.
 Jauniešu atgriešanās (pēc studijām/darba ārzemēs) piesaiste, atbalsta programmas/
stipendijas jaunajiem speciālistiem.
 Rūpēties par bezdarba samazināšanu, iesaistot vairāk bezdarbnieku APSD.
 Trūkst informācijas par atbalstu ģimenēm ar bērniem Covid-19 laikā.
 Nodrošināt darba iespējas cilvēkiem savā pagastā.

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu uzlabošana un nodrošināšana gan piepilsētas
laukiem, gan citviet, nokļūšanai uz/no darba vai ārstniecības iestādi.

 Pietrūkst policijas uzmanības uz ārā pīpējošiem bērniem, kuri sabiedrībā lieto arī alkoholu.
 Trūkst sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un drošības pasākumu.

 Velo celiņu izbūve daudzu km garumā, nevis nomarķēti maršruti, kur vietām pat iziet
nevar, kur nu izbraukt.
 Nepieciešams veidot oriģinālas dabas takas, ģimeņu izklaides objektus.
 Ūdenstūrisma centrs Bāka, žēl, ka atdots privātajam, to vajadzēja attīstīt pašvaldībai.
 Labiekārtotas pludmales pie Rāznas ezera. Dabas un velo celiņi (jauki būtu ap  Rāznas
ezeru). Kvalitatīvi ēdināšanas uzņēmumi novadā.
 Maz tūrisma objektu, apskates vietu. 

 Nodrošināt pasta nodaļu darbību ciemos.
 Nepietiekošs bankomātu nodrošinājums pagastu centros.

Audriņu pagasts
- Nav saņemti priekšlikumi un/vai viedokļi 

Bērzgales pagasts
• Neaizlaist postā muižas ēku.

• Attīstīt dzīvojamo fondu.

•Sporta aktivitātes, kurās var piedalīties visi pa-

gasta iedzīvotāji, ne tikai pašvaldību kabinetos

sēdošie. Intelektuālie pasākumi, kā piemēram, Cie-

tie Rieksti". Tā, lai cilvēki izkustās no mājām.

Čornajas pagasts
• Kvalitatīvu kultūras un brīvā laika pavadīšanas

pasākumu.

• Vajadzētu vienu zinošu speciālistu, kurš biežāk

izbrauktu pagasta ceļus.

Dricānu pagasts
• Sociālā reāla palīdzība veciem cilvēkiem, kuri

vientuļi nīkst lauku sētās.

• Jāaizrauš ceļa bedres pie skolas, šausmīgi vien-

kārši. Un pie pagasta mājas vai kluba. Pietrūkst sa-

kārtotu, laikā nogreiderētu ceļu. Arī krūmi vietām

jau karas uz ceļa, kas apgrūtina braukšanu.

• Sociālais darbinieks jānomaina.

• Ceļu izveidē jāņem vērā iedzīvotāju vēlmes un

viedoklis.

• Pietrūkst izklaides pasākumu, balles.

• Pietrūkst bērnu pulciņu ārpus skolas Dricānu,

Stružānu pagastos

Feimaņu pagasts
• Apkārtnes un vides sakopšana pagastā, latvāņu

apkarošana ciemata centrā pie ezera, vēlams sa-

kārtot, izpļaut acīmredzami nekoptas vietas, sa-

kopt dīķus un ceļus.

• Feimaņos vajag sakārtot hokeja laukumu, kas

sākotnēji bija domāts florbola, ielas basketbola

u.c. sporta veidiem.

• Panākt Feimaņu parka un ciemata teritorijas,

kas pieder zemes īpašniekam, sakārtošanu.

• Autoceļa Feimaņi - Silajāņi uzturēšana (nomaļu

regulāra appļaušana, sniega tīrīšana, pretslīdes

materiāla kaisīšana). 

• Sakopt nolaisto teritoriju abpus ceļam ap abiem

veikaliem un autobusa pieturu – veco ceļu-dīķi.

Šis ir Feimaņu ciema centrs un vizītkarte.

• Pietrūkst sportisko aktivitāšu iedzīvotājiem, in-

terešu izglītības un kursu, trūkst atpūtas vietu,

jauniešiem vakaros nav ko darīt.

• Informācijas nepieejamība par norisēm ciemā

un pagastā.

• Santehniķa un elektriķa maksas pakalpojumu,

friziera pakalpojumi 1-2 reizes mēnesī.

• Dzīvojamo māju apsaimniekošana, iedzīvotāju

lūgumu uzklausīšana.

Gaigalavas pagasts
• Auto ceļu sakārtošana Gaigalava - Vecstrūžāni.

• Mūžizglītība, uzņēmējdarbības bonusi, atbalsti.

• Trūkst apmācību, nodarbību tiem, kam 30 +.

• Vairāk iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemša-

nā par pagasta līdzekļu izlietošanu, veicot aptau-

jas, prasot idejas u.tml.

• Uzlabot sabiedriskā transporta satiksmi uz

Rēzekni.

Griškānu pagasts
• Zarečnajas pamatskolas ēkas pārdošana vai

iznomāšana.

• Kanalizācijas pakalpojumu ieviešana ciemos.

Ilzeskalna pagasts
• Labiekārtotu, sakoptu publisko peldētavu.

• Trūkst sporta pasākumu. Agrāk bija, bet pēdējos

gados nekas nenotiek. Novadā galvenokārt orga-

nizē tikai volejbola vai pludmales volejbola sacen-

sības.

• Trūkst šūšanas pakalpojumu –  kaut 1 x nedēļā.

Kantinieku pagasts
- Nav saņemti priekšlikumi un/vai viedokļi.

Kaunatas pagasts
• Autoceļu/ielu infrastruktūra, ceļu uzturēšana, pie

daudzdzīvokļu mājām centrā sakārtot ceļu no

ciemata centra līdz mehāniskajām darbnīcām.

• Iekārtot zobārstniecības kabinetu Kaunatā

(ievērojot to, ka jauns speciālists dzīvo Kaunatā).

• Nodrošināt ar bankomātu pagasta iedzīvotājus.

• Nodarbības pensionāriem, pulciņi, meistarkla-

ses, radošās darbnīcas.

• Nav velo celiņu un vietu, kur var pastaigāties ar

bērnu ratiņiem.

• Trūkst gājēju parku, kur varētu ar bērniem pa-

braukāt ar velosipēdiem vai skrejriteņiem.

Lendžu pagasts

• Ceļa seguma uzlabošana vismaz līdz Sarka-

ņiem, ceļš no Lendžiem līdz Sarkaņu baznīcai ir

ļoti sliktā stāvoklī. Nepieciešams melns segums,

nepieciešams cietais segums lielajam ceļam.

• Jāsakārto pagasta centrs.

• Pietrūkst izglītības iestādes. Rast iespējas ap-

saimniekot skolas telpas, piemēram, ierīkot tur

muzeju, kādu tūrisma objektu vai pulciņus,

nodarbības vietējiem iedzīvotājiem. Un tāpat arī

citos ciemos radīt iespēju tikties, izglītoties da-

žādām paaudzēm.

• Šajā laikā pietrūkst baļļu. Gribas pabūt jautrā

kompānijā ar draugiem un atpūsties no ikdienas

rūpēm.

• Lielāka esošās uzņēmējdarbības atbalstīšana,

runāšana, diskusijas ar vietējiem uzņēmējiem.

Steidzamākie darbi un trūkstošie pakalpojumi/iespējas konkrētā apdzīvotā vietā/pagastā (iedzīvotāju atbildes)

Dzīvojamais fonds, ciemu infrastruktūra, komunālie pakalpojumi

Vide, labiekārtojums

Attīstība un projekti

Izglītība, sports

Kultūra

Iedzīvotāji, nodarbinātība

Sabiedriskais transports

Drošība

Tūrisms

Citi pakalpojumi
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5. Kāds ir Jūsu viedoklis par valstī īstenoto administratīvi teritoriālo reformu,
kuras ietvaros Rēzeknes novads tiek paplašināts (2021. gadā tiks pievienots
Viļānu un Varakļānu novads)?

Aptaujas noslēdzošajā jautājumā par Administratīvi teritoriālo reformu, aptuveni
trešajai daļai jeb 31,7%  aptaujāto viedoklis ir neitrāls, aptuveni tikpat lielai daļai –
30,5% respondentu – viedoklis ir negatīvs un 17,1% – pozitīvs. Atbilžu variantā “Cits”,
iedzīvotāji norāda, ka neizprot reformas būtību, kas īsti mainīsies, kādi ir ieguvumi un
zaudējumi. Daļa (7 aptaujas dalībnieki) uzskata, ka Varakļānu novadam ir jāpaliek

Madonas novadā. Respondenti papildus norāda, ka, viņuprāt, iedzīvotājus reforma
neskars, ka ir jānodzīvo vismaz gads, lai saprastu reformas ieguvumus, kā arī uzskata,
ka  ir jāveido vēl mazāk novadu. Iedzīvotājus uztrauc tas, lai  reformas īstenošanas re-
zultātā nepieaug nekustamā īpašuma nodoklis, nekļūst lēnāki birokrātiskie procesi, lai
pievienotajiem novadiem un novada attālākajiem pagastiem tiek pievērsta vienlīdzīga
uzmanība kā novada centram tuvākajiem pagastiem, lai nesamazinās, bet pieaug no-
darbinātība.

Rēzeknes novada pašvaldība izsaka pateicību iedzīvotājiem par dalību aptaujā!

Paldies visiem, kas veltīja laiku aptaujas anketas aizpildīšanai, tādējādi snie-
dzot pašvaldībai iespēju gūt informāciju par to, kas no paveiktā ir bijis nozīmīgs
iedzīvotājiem. Ir saņemts arī vairums vērtīgu ieteikumu gan pārvaldes darba
efektivitātes uzlabošanai, gan norādītas konkrētas lietas un pasākumi, kas būtu
jāuzlabo attiecīgā pagastā vai ciemā. Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi
tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijai ar novada iedzīvotājiem, pašval-
dības darbības izvērtēšanā (tai skaitā attīstības plānošanas dokumentu īsteno-
šanas izvērtēšanā), kā arī plānojot veicamos darbus turpmāk.

Aptaujas rezultātus apkopoja Attīstības plānošanas nodaļa

Lūznavas pagasts
• Trūkst sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu,

bibliotēkas pakalpojumi – ārpus darba laika.

• Trūkst aktivitātes un vides jauniešiem, izklaides

pasākumu.

• Vairāk informācijas par pasākumiem arī pārē-

jiem pagasta iedzīvotājiem, nevis tikai lūznavie-

šiem. Ne jau visiem ir datori un ne visi prot caur

internetu izlasīt notiekošo.

Maltas pagasts
• Maltas ezera  pie Maltas vidusskolas sakoptība,

pastaigu taku veidošana apkārt ezeram.

• Maltas ciemā netiek veikta daudzdzīvokļu dzīvo-

jamo māju teritorijas apsaimniekošanā ar PSIA

Maltas DZKSU, šo māju apsaimniekošanas kvali-

tāte un attieksme pašlaik nav “saimnieka” līmenī.

• Celiņi starp dzīvojamām mājām Maltas ciemā

ļoti sliktā stāvoklī (izdrupis asfaltsegums, smilts un

dubļaini mitrā laikā). Pašvaldībai vajadzētu finan-

siāli (līdz 80%) atbalstīt daudzīvokļu dzīvojamo

māju piebraucamo ceļu un stāvlaukumu rekonstruk-

ciju Maltas ciemā, kā to dara citās pašvaldībās.

• Trūkst sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu.

• Trūkst kanalizācijas izvešanas mašīnas.

• Nav pašvaldības pretimnākšanas, nav uzturētas

kapsētas.

• Aptieka strādā, kad grib.

• Uzlabot apvienības vadītāja attieksmi un sadar-

bību ar iedzīvotājiem. Pagastu apvienībā tā vadī-

tājam vajadzētu veikt  pagastu pārvalžu vadītāju,

kā arī tiem pakļauto darbinieku jautājumu pārbau-

di, ja saņemta mutiska sūdzība par viņiem.

• Pietrūkst izklaides un atpūtas vietu.

• Sabiedriskais transports. No Rēzeknes uz Maltu

nevar tikt pēc 23.00 (ja cilvēks strādā pilsētā, pie-

mēram, līdz 22.00).

• Pašvaldības teritorijas, mežu apsaimniekošana

Maltas apvienībā.

• Kārtīga un pastāvīga autoceļu  ikdienas uzturē-

šanas darbu organizēšana no atbildīgo speciā-

listu puses, Maltā, Stacijas iela šausmīga.

Mākoņkalna pagasts
• Autoceļa P56 Malta - Kaunata asfaltēšana, ceļa

Malta - Lipuški - Mākoņkalns noklāšana ar melno

segumu.

• Pirmsskolas iestādes slēgšana, pasta pakalpo-

jumi uz vietas.

• Vāji attīstīts ūdens tūrisms, ir iespējams pie-

saistīt ES finansējumus, realizējot projektus, kas

veicinātu gan tūristu pieplūdumu, gan sniegtu pa-

pildu darba vietas.

• Uz vietas santehniķis, elektriķis pēc kuriem bieži

ir vajadzības.

• Nav pasta nodaļas un grūtības ar rēķinu nomak-

su, jo ne visiem mājās ir datori un interneta pie-

slēgums. 

Nagļu pagasts
• Jāuzliek ceļam cietais/pretputekļu segums pos-

mā: Nagļi - Īdeņa un Nagļi - Varakļāni

• Ceļš pie veikaliem, kluba sānos Nagļos ir bed-

rains, jāsalabo.

• Pie kapiem vajag nojumi, nav kapsētas pārziņa,

pie Nagļu jaunās kapsētas vajag atkritumu kon-

teineru.

• Pietrūkst skolas, pasta pakalpojumu, ārsta pa-

kalpojumi, reti kursē sabiedriskais transports.

• Nagļos trūkst sporta un jaunatnes lietu koordi-

natora, metodiķa.

• Pensionāriem jālaiž strādāt jauni ļaudis.

Nautrēnu pagasts
• Uzklāt melno segumu ceļam Ilzeskalns - Rogov-

ka, salabot piebraucamo ceļu “Liesmas mājai”,

novākt akmeņus no ceļa, jo apdraud satiksmi.

• Nav sporta zāles mūsu pagastā, normāla sta-

diona.

• Rogovkā vairāk aktivitātes vakaros, kur var iz-

pausties dziedāt, teātris, radoši pasākumi, izstā-

des un cits. Varbūt bezmaksas kursi, floristika,

māksla!

• Trūkst informācijas par pagasta darbu, infor-

matīvo semināru par kaut kādiem jautājumiem,

varētu būt kursi.

• Vecu cilvēku aprūpe, pansionātos nav vietu.

• Nautrēnu pagastā ļoti sāpīgs ir dzīvokļu jau-

tājums.

• Sabiedriskais transports,pirmskolas izglītības

iestādes darba laiks.

• Piekļuve pagasta centram apgrūtināta.

Ozolaines pagasts
• Pagalmu labiekārtošana, papildu stāvvietu izveide.

• Velomaršrutu, aktīvā tūrisma iespēju, ceļu infra-

struktūra, apgaismojums, vides sakārtotība.

• Pleikšņos (tagad ciems) ūdensapgādes un ka-

nalizācijas pakalpojumus ir jānodrošina atbilstoši

nosaukumam.

• Trūkst āra trenažieru pieaugušajiem,velo celiņu

(maršrutu), apskates objektu.

• Trūkst bērnu laukumiņa Pleikšņos. Bērnu ir daudz

apkaimē, bet nav kur kopīgi pavadīt laiku, gan ve-

cākiem bērniem gan mazākiem.

• Pleikšņu ciemā nav sakārtota infrastruktūra.

Nav ielu nosaukumu, nav pieejama kanalizācijas

ūdens padeve. Nav elektrības. It kā dzīvojam 18.

gadsimtā.

Ozolmuižas pagasts
• Trūkst kultūras pasākumu, baseina, kafejnīcas

pagastā.

• Optimāla piepilsētas sabiedriskā transporta,

biežākus reisus.

• Vairāk veloceliņu.

Pušas pagasts
• Pietrūkst speciālistu – projektu vadītāja, kurš ap-

gūstot projektu iespējas spētu piesaistīt ES fondu

u.c. līdzekļus daudzās jomās (daudzdzīvokļu mā-

ju remontdarbi – renovācija, bērnu laukuma izvei-

de, kultūrvides sakopšana, pludmales labiekār-

tošana, tehniskās bāzes atjaunošana u.c.).

• Jāsakārto kapsētu atkritumu izmešanas vietas,

jāsakopj Pušas parks, pašvaldībai jānomaina vieg-

lais auto, jo kauns uz to pat skatīties, kā arī jātiek

vaļā no norakstītās tehnikas.

• Zobu ārsta pakalpojumi, izbraukuma ārstnie-

cības veciem cilvēkiem, kuriem ir lielas grūtības

pārvietoties.

• Trūkst brīvā laika nodarbību, interešu nometņu,

veselības aprūpes, pasta nodaļas un bankomāta.

Rikavas pagasts
• Padomāt par ielu norādēm, jāsakārto apgais-

mojums Rikavas centrā.

• Kultūras dzīves Rikavas pagastā, jauniešu ak-

tivitātes.

• Trūkst pakalpojumu (medicīna, darījumi u.c.),

ērta sasniedzamība ar sabiedrisko transportu.

• Sporta pasākumu, interešu izglītības (rokdarbu

pulciņš u.c.), pietrūkst projekta "Dzīvo veselīgi

Rēzeknes novadā".

Sakstagala pagasts
• Sniegti priekšlikumi pasākumiem, pakalpoju-

miem novada ietvaros.

Silmalas pagasts
• Ceļi ir drausmīgā stāvoklī, pagasta priekšsē-

dētājs labiekārto tikai to ciemu, kurā pats dzīvo.

• Friziera, šuvēja, apavu remontdarbnīcas pakal-

pojumu trūkst.

Stoļerovas pagasts
• Nodrošināt apgaismojumu Stoļerovas pagasta

daudzdzīvokļu māju teritorijā.

• Nav redzams pagasta sociālo darbinieku darbs

pie veciem vientuļiem pensionāriem, pagasta teri-

torijas labiekārtošanā, lielāka uzmanība daudz-

bērnu ģimenēm, mazas dāvaniņas pensionāriem

Ziemassvētkos u.c. sociālo darbinieku darbi.

• Lielāku informācijas apmaiņu starp pagasta pār-

valdi un iedzīvotājiem visās jomās (pakalpojumi,

projekti, dalība tajos, tālākizglītība, piemēram, lauk-

saimniecībā u.c.jomās, sociālais darbs u.c.).

• Jāiegādājas tehnika pakalpojumu sniegšanai,

ūdens kvalitātes uzlabošana Rosicā.

• Stoļerovā sakārtot ezeru, stadiona labiekārto-

šana, jāiegādājas jauns autobuss bērnu pārva-

dāšanai.

• Pietrūkst bibliotēkas organizēto pasākumu, ap-

tiekas, sētnieka, kapu apsaimniekošanas pasā-

kumu, bankomāta, aptiekas, veterinārārsta pakal-

pojumu.

Stružānu pagasts
• Teritorijas sakopšana, Miera 3 mājas remonts,

dzīvojamo māju kāpņu telpu remonts.

• Ceļu Strūžāni - Dricāni apzīmēt vismaz ar stabi-

ņiem vai horizontālo ceļu apzīmējumu, tumšajā

laikā ir apgrūtināta braukšana.

• Fasādes un kāpņu remonts pie Strūžānu kul-

tūras nama. 

• Nomainīt ūdens notekas daudzdzīvokļu mājām

un salabot grunts ceļus pagalmos un pie garāžām.

• Nevar noīrēt dzīvokļus un apmainīt pret lielākiem.

• Nodrošināt kvalitatīvus kultūras, izklaides un ak-

tīvās atpūtas pasākumus, atbalsts amatierkolek-

tīviem.

• Strūžānos ļoti maz (nerunāsim par Covid-19 si-

tuāciju) notiek kultūras pasākumu. Balles ar dzīvo

mūziku nenotiek, diskotēkās pamatā tiek nodar-

bināts viens dīdžejs DJ Raivis, pasākumu apska-

ņošana vienmēr ir ar problēmām. Nav attīstības,

KN šķiet iesūnojis. Forši, ka Strūžānos ir jaunais

centrs, kur darboties, bet strādājošie cilvēki netiek,

viss notiek darba laikā. Arī pagasta iedzīvotāju sa-

pulces gribētos, lai notiktu visiem pieejamā laikā,

savādāk atnāk tikai pensionāri, pārējie nemaz

netiek.

• Strūžānos ir lielisks kultūras nams, taču pasāku-

mi ir reta parādība, un šķiet, ka novada vadību tas

pilnībā apmierina. Tāpat nav saprotama novada

politika attiecībā par dzīvokļu piešķiršanu Strū-

žānos. Dzīvokļi netiek doti jauniem, darbaspējī-

giem cilvēkiem, un ciemats pamazām tiek pār-

vērsts par sociāli nelabvēlīgo ģimeņu, maznodro-

šināto un trūcīgo ciematu. Pirmsskolas izglītības

iestādē tiek maksātas niecīgas algas un visu laiku

ir problēmas nodrošināt pedagogus. Skola pama-

zām tiek iznīcināta, kaut arī Strūžānos bērnu ne-

kad nav trūcis.

• Dzīvojamo māju pagalmu zaļās zonas uzlabo-

šana, dzīvokļu īres pieejamība visiem iedzīvo-

tājiem (ne tikai bāreņiem), priekšroku dodot Stru-

žānu pagastā deklarētajiem, lai dzīvokļi nestāvētu

neapdzīvoti. Sociālajam dienestam sniegt palī-

dzību ne tikai vientuļiem veciem cilvēkiem, bet pēc

vajadzības, izvērtējot katra veca, slima cilvēka va-

jadzības un situāciju. Organizēt humāno palīdzī-

bu Stružānu pagasta iedzīvotājiem.

• Pagastā pietrūkst atkritumu konteineru (vien-

mēr konteineri ir pārpildīti un nekārtība ap tiem).

Pagalmos un pie garāžām ir šausmīgi grants ceļi

(rudenī, pavasarī ne iebraukt, ne izbraukt, jo ir dub-

ļi, lielas dobes). Pagasta centrā uz ceļa pietrūkst

gulošu policistu (bail laist bērnus uz skolu, jo daž-

reiz mašīnas brauc nevis 50, bet 70 un 80 km/st,

ziemā uz ceļa jaunieši taisa dragreisus).

• Māju jumti un ūdens notekas ir kritiskā stāvoklī.

Pilns pagasts ar klaiņojošiem kaķiem. Nodrošināt

lielāku kārtību pagastā.

Vērēmu pagasts
• Trūkst normāla pagasta pārvaldnieka, kas visu

saved kārtībā, jānomaina lielākā daļa pagasta

pārvaldes darbinieku.

• Ūdensvada nomainīšana Sondoru ciemā.

• Jāveic ceļu remonts, īpaši centrālā ceļa, ūdens

vada remonts, divus mēnešus rudenī 2020. gadā

ūdens bija “smirdīgs” un rūsains, kā arī jauna Tau-

tas nama būvniecība vai esošā pārbūve atbilstoši

mūsdienu prasībām.

• Ceļa Sondori - Šķeņeva asfaltēšana, Šķeņevā

aiz skolas turpināt ceļa remontu.

• Sabiedriskā transporta nodrošināšana pa ceļu

(Taudejāņu ceļš, A-12).

• Labiekārtot autobusu pieturas (Jermolu autobu-

sa pieturu u.c.) – soliņus, atkritumu urnas, zāles

regulāra pļaušana. Virzienā uz Makašāniem au-

tobusu pietura ir bez pazīmēm, ka autobuss

varētu iebraukt pieturas vietā, cilvēkiem jākāpj ārā

dubļos lietainā laikā. Atbilstošāk uzturēt ceļu no-

males, kur ir aktīva meža zvēru pārvietošanās pa-

gastos. Lūgums Makašānu ceļa posmu turpmāk

uzturēt atbilstoši normām – pļaut to vismaz 2 rin-

dās un vismaz 2 reizes gadā – pirms Līgo un tad

jau pirms rudens sezonas – augusta otrajā pusē.

• Ūdens vadu maiņa, ūdens un ceļu kvalitāte ir

šausmīgā stāvoklī.

• Nenotiek pilnīgi nekas izklaides un atpūtas jo-

mā. Kultūras pasākuma vadītāja neatbilst amatam,

kultūras nams eksistē tikai pagasta pārvaldes dar-

binieku vajadzībām un senioriem, līdz ar to izpa-

liek aktivitātes jauniešiem un bēniem, nenotiek

balles, trūkst pasākumu, kurus varētu apmeklēt

pagasta iedzīvotāji.

• Bērnu laukumi tiek veidoti tikai par iedzīvotāju

savākto naudu, kaut gan pagastam tiek piešķirti

līdzekļi.

• Pietrūkst pasta pakalpojumu, iespēju nodarbo-

ties ar sportu, nav sporta zāles.

• Vērēmu pagastā iebraucot, galvenais ceļš, neru-

nājot par apkārtējiem ceļiem, ir kritiskā situācijā.

• Jaunā trenažieru zāle ir ļoti maza un nav pārdo-

māts par ventilāciju, Tautas nams ir ļoti noveco-

jies, vecas mēbeles.

• Visi pasākumi un sanāksmes tiek rīkotas tādā

laikā, kad pagasta iedzīvotāji, kuri strādā Rēzek-

nē, nemaz nevar tikt.

• Pietrūkst sociālo pabalstu, attīstības kursu, daudz-

dzīvokļu namu apsaimniekošanas.

• Pietrūkst optimāla sabiedriskā transporta un

palīdzības no pašvaldības bērnu transportēšanā

uz skolu.

• Trūkst atpūtas un izklaides pasākumu tuvākajā

apkārtnē, aktīvāka kultūras dzīve (izņemot Lūz-

navas muižu, kas tomēr ir patālu cita pagasta ie-

dzīvotājam).
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Apvienojamo Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada pašvaldību deputātu kopsa-
pulce 2020. gada 24. novembrī pieņēma lēmumus, ar kuriem par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāju ievēlēja Ilonu Turku un par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēja Aiju
Ščucku, Ingu Šidlovsku, Juri Zvīdriņu, Sarmīti Strodi, Irīnu Klimanovu, Irēnu Čehoviču.

Rēzeknes novada vēlēšanu komisija savā pirmajā sēdē 2020. gada 1. decembrī no komisijas locekļu
vidus par vēlēšanu komisijas sekretāru ievēlēja Juri Zvīdriņu.

Izveidotās komisijas darbības mērķis: nodrošināt 2021. gada pašvaldību vēlēšanas novados, kurus
skar administratīvo teritoriju apvienošana, tas ir, Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadā.

Kārtējās pašvaldību vēlēšanas notiks 2021. gada 5. jūnijā. Vēlēšanu organizēšanas nodrošināšanai
Rēzeknes novada vēlēšanu komisija, atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam, vismaz četrdesmit dienu pirms vēlēšanu dienas izveidos vēlēšanu
iecirkņu komisijas piecu līdz septiņu locekļu sastāvā.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanai Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ar
atsevišķu lēmumu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 5. aprīlim noteiks iecirkņa komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņu par to paziņojot apvienojamo pašvaldību mājaslapās un izliekot paziņojumu
attiecīgo pašvaldību informācijas sniegšanas vietās.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa);
3) attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju,
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu sarak-

sta iesniegšanai;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes

deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot normatīvajos

aktos minētajos gadījumos.

Rēzeknes novada iecirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanai tiek sagatavota  noteikta parauga
pieteikuma veidlapa. Rēzeknes novada iecirkņa komisijas locekļa kandidāts pieteikumu iesniedz no-
vada vēlēšanu komisijai. 

Tāpat kā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanām 2021. gada 5. jūnijā varēs pieteikt
iecirkņa komisijas locekļu kandidātus 27 vēlēšanu iecirkņos Rēzeknes novadā, 3 vēlēšanu iecirkņos
Varakļānu novadā un 5 vēlēšanu iecirkņos Viļānu novadā. 

Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilona Turka

SIA “ALAAS” apkalpošanas zonā – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novadā –
maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir, 13,00 EUR/m3 (bez PVN), kopā ar
pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m3.

Savukārt jaunais tarifs tiks piemērots tiem klientiem, kuri paši ar savu transportu vedīs nešķirotos sa-
dzīves atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu “Križevņiki”. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ikgadējām
izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, ko apstiprina Saeima. Tas nosaka to, ka no 2021. gada
1. janvāra DRN likme ir 65,00 EUR/t (bez PVN). Salīdzinoši 2020. gadā tas bija 50,00 EUR/t (bez PVN).
Poligona atkritumu apglabāšanas tarifs no 2021. gada 1. janvāra ir 78,89 EUR/t ar pievienotās vērtības
nodokli. 2020. gadā bija 69,85 EUR/t ar PVN.

Tik neliela šī tarifa izmaiņa, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai
atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA “ALAAS” veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas
visā darbības reģionā. 2020. gadā veiksmīgi ir darbojušies divi atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk
nekā 300 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dod
poligona “Križevņiki” šķirošanas līnijas darbība. Kad iedzīvotāju nešķirotie sadzīves atkritumi tiek atvesti
uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek atšķiroti tie atkritumi, kuri der otrreizējai pār-
strādei. Līdz ar to poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķi-
rotiem sadzīves atkritumiem.

SIA “ALAAS” aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis
pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saglabāt dabas sniegtos resur-
sus, gan saudzēt vidi, gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

Psihosociālas individuālās konsultācijas – tas ir reāls profesio-
nālais atbalsts, ja esi nonācis sarežģītā dzīves situācijā. Mēs palī-
dzēsim atrast risinājumu, ja  tev ir grūtības attiecībās ar bērniem, ar
ģimeni, ar kolēģiem, ar pasauli, pašam ar sevi. Mēs tevi uzklausīsim,
garantējot tev konfidencialitāti un cieņpilnu attieksmi.

Izmantojot dažādas metodes mūsu konsultācijās, fokusējamies
uz resursiem, iespējām un pozitīvo pieredzi. Mēs respektējam, ka
ikvienā var atrast kaut ko labu un veiksmīgu.

Psihosociālas individuālās konsultācijas notiek darba dienās
no 9.00 līdz 16.00.

 Ināra – 22045059, inara.polakova@rezeknesnovads.lv
 Ināra – 26373100, inara.samusa@rezeknesnovads.lv
 Rita – 26531497, rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada Sociālais dienests piedāvā arī psihologa
attālinātu atbalstu:

 krīzes situācijās;
 konsultācijas vardarbību veikušām personām vardarbīgas

uzvedības mazināšanai;
 vecākiem un līdzcilvēkiem par bērna drošību un audzināšanas

jautājumiem;
 vardarbībā cietušām personām.

Pie psiholoģes Ilonas Žabo par konsultācijām var vienoties,
zvanot darba dienās no 9.00 līdz 15.00 uz tālruni 26191979 vai rak-
stot uz e-pastu: ilona.zabo@rezeknesnovads.lv.

Lai atbalstītu atkarībā nonākušos Rēzeknes novada iedzīvotājus,
tiek piedāvāts attālināts atbalsts atkarīgām personām un viņu tu-
viniekiem. Konsultācijas notiek darba dienās no 8.00 līdz 12.00. Ma-
rina – marina.mihalkevica@rezeknesnovads.lv, 26343406.

Rēzekne novada Sociālais dienests

Lai izceltu un godinātu tos Rēzeknes novada jaunatnes lietu spe-
ciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizā-
cijas, kuras ar savu veikumu 2020. gadā ir mainījušas novada jau-
niešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzek-
nes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību
novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde
izsludina pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes
gada balva”.

Labākos un aktīvākos ir iespēja pieteikt kādā no deviņām
nominācijām:

 GADA SKOLĒNS;
 GADA BRĪVPRĀTĪGAIS;
 GADA JAUNAIS SPORTISTS;
 GADA JAUNAIS MĀKSLINIEKS;
 GADA JAUNATNES DARBINIEKS;
 JAUNATNEI DRAUDZĪGĀKĀ PAGASTA PĀRVALDE;
 GADA JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA;
 GADA SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMS;
 GADA AKTĪVĀKAIS JAUNATNES PAGASTS. 

Rēzeknes novada gada balvas nominācijām var tikt pieteikts jeb-
kurš Rēzeknes novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
Rēzeknes novada vidusskolu skolēnu mācību uzņēmums vai jau-
niešu organizācija.

Nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” var pieteikt novada pa-
gastu jauniešu centru vadītājus, jaunatnes darbiniekus un jaunatnes
lietu speciālistus, kas ir snieguši atbalstu jauniešiem iniciatīvu re-
alizēšanā, savukārt nominācijā “Jaunatnei draudzīgākā pagasta pār-
valde”, var pieteikt kādu no 25 Rēzeknes novada pagastu pārval-
dēm, kura 2020. gadā ir palīdzējusi īstenot vietējo jauniešu idejas
vai attīstīt viņu talantus un prasmes, sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Pieteikumus nominācijām var iesniegt jebkurš Rēzeknes novada
iedzīvotājs vecumā no 13 gadiem, kā arī jebkura Rēzeknes novada
juridiska persona, tai skaitā,  pašvaldības iestādes un nevalstiskās
organizācijas.

Pieteikumi Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas nomi-
nācijām jāiesniedz līdz 19. februārim. Pieteikumus iesniegt
iespējams tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@
rezeknesnovads.lv.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, Rēzeknes novada Jaunatnes
gada balvas konkursa nominanti un nomināciju uzvarētāji tiks sveikti
individuāli.

Sīkāku informāciju par Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvu
un pieteikuma anketas nominācijām skatīt Rēzeknes novada pašval-
dības mājaslapā. 

Līga Bistrova, Aivars Mežatučs,
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti

IEDZĪVOTĀJIEM MAKSA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
NO 2021. GADA 1. JANVĀRA NEMAINĀS

PAR RĒZEKNES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
DARBU, GATAVOJOTIES PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM

SOCIĀLAIS DIENESTS PIEDĀVĀ
PSIHOLOGA ATTĀLINĀTU 

ATBALSTU UN PSIHOSOCIĀLAS
INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS

IZSLUDINĀTS KONKURSS “RĒZEKNES NOVADA
JAUNATNES GADA BALVA 2020
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Iespiests SIA „Latgales druka”

2020. gads ir Rēzeknes novada at-
jaunotās kultūrvēsturiskā mantojuma
pērles – Lūznavas muižas – piektais
pilnais aktīvās darbības gads, kas, ne-
raugoties uz globālo situāciju, pagāja,
radoši strādājot un vairojot izpratni sa-
biedrībā par kultūras mantojuma un tā
potenciāla izmatošanas sociālo un eko-
nomisko nozīmīgumu. 

Ja agrāk cilvēka dzīves kvalitāti
raksturoja, galvenokārt, ar materiālās
labklājības līmeni, mūsdienās kvalitā-
tes mērīšanā būtisks faktors ir kultūrai
un ar to saistītajai ietekmei uz cilvēka
identitāti, labsajūtu, pašrealizāciju, ko-
pības sajūtu, jēgpilnu eksistenci, fizis-
ko un emocionālo veselības stāvokli,
labklājību utt. Lūznavas muiža piecu
gadu nogrieznī ir sekmīgi atradusi sa-
vu vietu gan plašajā Latgales reģiona
un visas Latvijas kultūras piedāvāju-
mā kā lieliska kamerkoncertu un va-
saras festivālu kultūrvieta, gan arī
sociāli atbildīgā ekonomiskajā attīstī-
bā kā kopradei, iekļaujošai sabied-
rībai, sociālajai uzņēmējdarbībai un tūrismam drau-
dzīgas vides veidotāja. 

Muižā notiek gan tradicionālās un laikmetīgās māks-
las izstādes, dažādu žanru kamermūzikas koncerti, gan
latgaliešu un latviešu kultūru, valodu, literatūru populari-
zējoši pasākumi, lasījumi, diskusijas un sarunas, kā arī
ir iespēja kļūt par mākslas un biznesa ideju līdzradītāju.
Te pulcējas brīvprātīgie jaunieši, studenti un apgūst kul-
tūras jomas darba prasmes, te norit izglītojoši semināri
un forumi kultūrvēstures mantojuma saglabāšanā, tūris-
ma, atbildīgas uzņēmējdarbības un inovatīvu ideju  attīstī-
bā. Te top gan jaunas idejas, gan to vizualizācijas, jeb pir-
mais “solis” uz īstenošanu, kā, piemēram, sociālo uzņē-
mēju “Mājvieta” sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmiju ir ieguvusi reālas aprises un pārtapusi diplom-
projektā.

Ja salīdzina 2020. gada tendences ar iepriekšējiem
muižas darbības gadiem, tad jāsecina, ka šis ir bijis Lat-
gales apceļotāju un individuālā tūrisma uzplaukuma brī-
dis – ģimenes ar bērniem, radi, draugi, kolēģi mazākos
un lielākos pulkos devās izzināt Latviju, aktīvi iegriežoties
arī Lūznavas muižā. Muižu apmeklēja gandrīz 12 000
viesu, arī organizēto ekskursiju grupas (126), tajā skaitā
skolēnu klases, kas iepazina kultūras mantojumu un līdz-
darbojās dažādās meistarklasēs un meistardarbnīcās.

Atskatoties uz 2020. gadu, muižā koncertus snieguši
gan Latvijas mūziķi: dziesminieks Goran Gora, “Trio Tre-
sensus” un dzejnieks Rihards Ošenieks, ģitārists Gints
Smukais un citi, gan ārvalstu mūziķi: vijolnieks Jevgēnijs
Čepoveckis un Austrijā bāzētais ansamblis “Oberton
String Octet”, baroka čelliste Ilze Grudule un elektro-
niskās mūzikas duets “Blue Divided by Blue“ (Šveice),
Vincent Flückiger & Fred Chappuis (notika tiešsaistē),
franču mūziķi – saksofonists Emils Parisjēns un pianists
Roberto Negro un citi.

Vasaras vidū Lūznavas muižā tradicionāli jau piekto
reizi bija jānotiek mākslu un garšu festivālam “Mākslas
pikniks”, taču, ievērojot pasaulē valdošās pandēmijas
drošības un piesardzības nosacījumus, festivāla formāts
šogad tika mainīts un ikviens tika aicināts radīt un baudīt
piknikus muižas parkā visas vasaras ilgumā, kā arī ap-
meklēt atsevišķus sitaminstrumentu ansambļa “Perpetu-
um Ritmico”, grupas “Riga Reggae” un grupas “Melo-M”
koncertus.

Vasaras nogalē jau otro reizi norisinājās Baltijas dže-
za festivāls “Škiuņa džezs”, kurā tradicionāli notika meis-
tarklases topošajiem mūziķiem (piedalījās vairāk nekā
40 jaunie mūziķi) vadošo Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
džeza mūziķu vadībā, kā arī seši koncerti.

Gada garumā dažādās izstādēs bija skatāmi latviešu

mākslinieku – Jolantas Ābeles, Unas Guras, Jūlijas Šilo-
vas, Baibas Feoktistovas, Jāņa Igoveņa, Ilzes Laizānes,
Vitas Lukstiņas, Gundegas Strautmanes – darbi. Muiža ai-
cināja arī uz lietuviešu mākslinieka Jonasa Butkeviča dar-
bu izstādi, kā arī ievērojamā amerikāņu fotogrāfa un rakst-
nieka Gordona F. Sandera retrospektīvu fotoizstādi “My
America 2”, kas kļuva iespējama ar Amerikas vēstniecī-
bas Latvijā atbalstu, un komiksu izstādi “Rīgas mīti”, sadar-
bojoties ar Gētes Institūtu Rīgā un komiksu žurnālu “kuš!”.

Pavasarī Lūznavas muižas “Kulturys škiunī” tika ie-
kārtota astoņu Latgales podnieku jaunāko darbu izstāde
“Pūdu pavasars”. Līdz ar izstādi uz Lūznavas muižas
kompleksā esošās vecās skolas ēkas sienas pie 2018.
gadā atklātā Lūznavas muižas cepļa tapa grafiti sienas
zīmējums “Pūdi”, kuru veidoja hiphopa apvienības “Aus-
meņa Records” dalībnieks DJ Valns. Savukārt rudenī
“Kulturys škiuņs” uzņēma  40. Latgales Podnieku dienu
izstādi, kurā bija apskatāmi 34 keramikas meistaru darbi
un metālkalēja Jāņa Ļubkas metālkalumi.

Svarīgs ir Lūznavas muižas darbs projektu veidošanā
un īstenošanā (gadā vidēji 10 projekti), lai veicinātu pro-
fesionālu kultūras norišu organizēšanu, muižas komplek-
sa un apkārtējo sociāli ekonomisko attīstību kopumā. 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu 2020.
gadā tika realizēti 5 projekti: restaurēts 1901. gadā Jo-
zefa Tresselta klavieru fabrikā Rīgā jūgendstilā veidots
pianīns, realizēti divi muzikālie projekti – kamermūzikas
koncertu cikls “Latvija – Pasaule – Latvija” un otrā Balti-
jas džeza festivāla aktivitātes, notikušas literārās sarunas
ar Inesi Zanderi un Svenu Kuzminu projektā “Literārās
sarunas Lūznavas muižā”, saņemts finansējums tradi-
cionālās kultūras nozares jomā nu jau par tradīciju kļu-
vušās “Kadriļu balles” organizēšanai. VKKF Latgales kul-
tūras programmā saņemts finansiāls atbalsts Lūznavas
muižas “Mākslas piknikam”. Rēzeknes novada Radošo
darbu finansēšanas projektu konkursā atbalstīta Vēsmas
Ušpeles radošās rezidences norise un tautas deju melo-
diju aranžējumu radīšana Lūznavas muižas kadriļu deju
grupas darbības nodrošināšanai. Kopumā kultūras aktivi-
tāšu nodrošināšanai  2020. gadā tika piesaistīti 16 400 eiro.

Sadarbībā ar biedrību “ESTO” un Nodarbinātības
valsts aģentūru ES programmā “Bezdarbnieku ar inva-
liditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā
“Pasākumi noteiktām personu grupām”” 2020. gadā tika
uzsākts sadarbības projekts, kurā bezdarbnieka ar inva-
liditāti nodarbināšanas nodrošināšanai, veicinot  iekļau-
šanos sabiedrībā, izveidota un divu gadu garumā nodro-
šināta jauna darbavieta – klientu apkalpošanas operators.

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atbalstu, Lūznavas pagastā 2020. gadā tika

īstenots projekts muižas parka sakār-
tošanai, pieejamības uzlabošanai un
teritorijas labiekārtošanai –  iekārtotas
piknika vietas gan pie muižas, gan Lūz-
navas pagasta publiskajās peldvietās,
iegādātas teltis un gaismekļi, uzstādī-
ti velo statīvi un divas laipas ar terasi
parka dīķos (projekta kopējais finansē-
jums 29 358 eiro), otrā projekta “Jū-
gendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju
grupas radošās darbības nodrošinā-
šanai” gaitā (projekta finansējums 4
998 eiro) tika izgatavota 8 vīriešu un
8 sieviešu jūgendstila tērpu kolekcija
Kadriļu deju grupai, kas veicina ar Lūz-
navas muižas vēsturi saistīto notiku-
mu, tradīciju, modes, stila un vides kul-
tūras mantojuma saglabāšanu un po-
pularizēšanu.

Lūznavas muiža līdzdarbojas divos
Latvijas-Krievijas pārrobežu projek-
tos, kuru rezultātā tiks radīti jauni tū-
risma piedāvājumi, akcentējot gan kād-
reizējā muižas īpašnieka – lietuviešu
izcelsmes poļu muižnieka Staņislava

Kerbedza (1810–1899) inženiertehnisko ideju attīstību
dzelzceļa un tiltu būvē, gan izzinot dabas varoni – siks-
pārni Mūzi ar ultraskaņas detektoru palīdzību un dodo-
ties nakts ekskursijās. 

Sadarbībai un komunikācijai ir izšķiroša nozīme ikvie-
na darba īstenošanā, tāpēc priecājamies, ka Lūznavas mui-
žas sadarbības partneru vidū ir 63 mazi un lieli uzņēmēji.

Lūznavas muiža ir kļuvusi par sociālās uzņēmējdarbī-
bas vēstnesi Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, rī-
kojot vairākus iedvesmas seminārus, forumu, un aicinā-
jusi uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus, lai kopā vei-
dotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi. Lūznavas
muiža līdzdarbojas projektā “Building Resilience and Co-
operation: Social Entrepreneurship for Stronger Com-
munities in Latvia” (īsteno Latvijas Sociālās uzņēmējdar-
bības asociācija sadarbībā ar British Council Latvia), kur
Rēzeknes novads meklē labākos risinājumus sociālās
uzņēmējdarbības attīstībai.

Mums ir ļoti svarīga sadarbība ar vietējo kopienu,
tāpēc ļoti augstu vērtējam tās iesaisti muižas darbībā,
vai tā būtu novada jauniešu brīvprātīgā līdzdarbošanās
kultūras aktivitātēs, kopīga dekorāciju veidošana ar pa-
gasta aktīvākajām rokdarbniecēm vai Zemessardzes 36.
kaujas atbalsta bataljona palīdzība muižas vēsturiskā
parka sakopšanā, vai arī kopīga piederības sajūta šai
kultūrvēsturiskajai vietai. 

Priecājamies, ka vietējie iedzīvotāji papildina arī mui-
žas vēstures izziņu, tā, piemēram, Maltas iedzīvotāja
Sandra Štekele (dz. Bikoviča) atnesa muižai vērtīgu
dāvinājumu, domājams – 20. gs. sākuma Lūznavas muiž-
kundzes Eugēnijas Kerbedzas veļas kreklu, kuru ekspo-
nēsim kā smalku jūgendstila apģērba paraugu. Aicinām
novada iedzīvotājus izšķirstīt savu dzimtu albumus, var-
būt tur atrodas muižā vai tās apkārtnē senatnē tapušas
fotogrāfijas, varbūt ir kāds  atmiņu stāsts vai saimniecībā
palicis seno muižas laiku priekšmets vai liecība, ko var
atnest apskatei un zināšanai.

Kā vērtējums muižas darba piecgadei ir Latvijas
sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā “Kilograms
kultūras 2020” ziemas balsojuma rezultāts, kurā ska-
tītāji un klausītāji tika aicināti vērtēt 2020. gada laikā
pieteiktās kultūras baudīšanas vietas un Lūznavas
muiža ir kļuvusi par Latgales reģiona uzvarētāju – Kul-
tūrvietu, un nu aicinu no 1. februāra piedalīties fināla
balsojumā portālā lsm.lv un atbalstīt muižu sacen-
sībā par 2020. gada Latvijas kultūrvietas titulu.

Ar cerīgu skatu raugoties nākotnē, aicinot sekot
www.luznavasmuiza.lv jaunākajiem notikumiem,

aizrautību, prieku un veselību 2021.gadā vēlot,
Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne

LŪZNAVAS MUIŽAS PIEKTAIS DARBĪBAS GADS AIZRITĒJIS 
AR JAUNIEM PROJEKTIEM, ATTĪSTĪBU UN AKTĪVU APMEKLĒTĀJU PLŪSMU


