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5. jūnijā Latvijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās Rēzeknes novada, Viļānu un
Varakļānu iedzīvotāji, atšķirībā no citiem novadiem, nedevās pie vēlēšanu urnām.
2021. gada 1. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, saskaņā ar kuriem Rēzeknes novada pašval-
dība no 2021. gada 1. jūlija izveidosies tikai no esošajām Rēzeknes un Viļānu no-
vada pašvaldībām, savukārt Varakļānu novads paliks kā atsevišķa administratīva
vienība. Likums grozīts, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, kurā tiesa at-
zinusi, ka Varakļānu novada pievienošana Rēzeknes novadam (kā sākotnēji bija
plānots) neatbilst Satversmei.

Jaunās Rēzeknes novada domes vēlēšanas ieplānotas 2021. gada 11. sep-
tembrī. Līdz tam notiks jauna kandidātu sarakstu iesniegšana, vēlēšanu apgabala
maiņa un citi vēlēšanu norises procesi.

Šobrīd Rēzeknes novadā un Viļānu novadā ievēlēto deputātu pilnvaras beigsies
2021. gada 1. jūlijā, pēc tam pašvaldību vadīs pagaidu administrācija, par kuras
vadītāju ar Likumu iecelts Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds
Švarcs, bet par pagaidu administrācijas locekli – Viļānu novada domes priekš-
sēdētāja Jekaterina Ivanova. Pagaidu administrācija darbosies līdz 2021. gada 1. ok-

tobrim, kad uz pirmo sēdi sanāks 11. septembrī ievēlētā Rēzeknes novada dome.
Lai gan jaunās domes vēlēšanas notiks vien rudenī, tomēr Administratīvi te-

ritoriālā reforma arī Rēzeknes novadā tiks īstenota jau no 1. jūlija. Reformas
īstenošanu vadīs pagaidu administrācija. 

Likums noteic, ka pagaidu administrācija pildīs normatīvajos aktos noteiktās
vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošinās pašvaldības institūciju darba
nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas
vadītājs pildīs domes priekšsēdētāja pienākumus.

Pagaidu administrācijas darbību nodrošinās un finansēs no Rēzeknes novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem, un administrācijas atalgojums ir noteikts pēc
analoģijas ar paredzēto atlīdzību domes priekšsēdētājam un komiteju vadītājiem
proporcionāli nostrādātajam laikam.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6. punktu
Rēzeknes novada pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja ir jaunizveidotā
Rēzeknes novada pašvaldība, kura pārņem Rēzeknes novada pašvaldības un
Viļānu novada pašvaldības tiesības un saistības ar 01.07.2021.

Inga Kruste

No 1. jūlija RēzekNes Novadam pievieNosies viļāNu Novads; 
RēzekNes Novada domes vēlēšaNas Notiks 11. septembRī

Šis mācību gads lielākajai da-
ļai skolēnu un pedagogu paliks
atmiņā ar daudziem “pirmoreiz” –
pirmoreiz teju viss izglītības pro-
cess attālināti, pirmoreiz bez ie-
rastajiem skolas pasākumiem,
pirmoreiz ar diagnosticējošajiem
darbiem pamatskolas eksāmenu
vietā, pirmoreiz sejas maskās un
ar Covid-19 testiem.

Nautrēnu vidusskolas struk-
tūrvienībā Bērzgales pamat-
skolā ir vēl kāds “pirmoreiz” –
pirmo reizi gandrīz nenotika iz-
laidums. Stāsta 9. klases audzi-
nātāja, latviešu valodas skolotāja
Gunta Kopeika: “Kopš aprīļa man
zvanīja vecāki un interesējās, vai
būs izlaidums, bet es teicu, ka vēl
nekas nav zināms. Kad saņēmām
norādījumus, cik kuplā skaitā un
ar kādiem nosacījumiem varam
pulcēties, jau bijām izlēmuši, ka
izlaidumu nerīkosim, bet absol-
venti pa vienam svinīgi saņems
apliecības.” 

Taču divas dienas pirms izlai-
duma audzinātāja tomēr pārlie-
cināja savu klasi, ka izlaidumam
ir jānotiek: “Pati esmu absolvēju-
si lauku skolu, tāpēc zinu, cik sirs-
nīgi, ģimeniski un svinīgi ir mazo
skolu izlaidumi. Gribēju, lai arī
maniem skolēniem paliek šādas
atmiņas.” Kopīgiem spēkiem ātrā
laikā viss tika saplānots un 10. jū-
nija pievakarē skolas priekšpa-
galmā pulcējās septiņi absolven-
ti, viņu vecāki un skolas kolektīvs.

“Gudri, zinoši, centīgi, aktīvi un
idejām bagāti jaunieši,” tā izlai-
duma klasi raksturo audzinātāja
Gunta Kopeika. “Lai gan nebijām
klātienē, tomēr regulāri tikāmies
tiešsaistē un daudz sarunājā-
mies.” Skolotāja arī bija atradusi
veidu, kā ik dienu būt tuvāk sa-
viem audzēkņiem: “Kopš sākās
attālinātās mācības, katru rītu kla-
ses WhatsApp grupā nosūtīju ziņu, 

novēlot jauku dienu, modinot, uz-
mundrinot vai iedrošinot pirms
valsts pārbaudes darbiem.”

Runājot par mācību procesu,
skolēni teic, ka gads nav bijis
viegls, taču iemācījis būt patstā-
vīgākiem un atbildīgākiem. “Mā-
cību priekšmetos, kur iepriekšē-
jos gados iegūtas labas zināša-
nas, nebija problēmu nokārtot
diagnosticējošos darbus, kas bū-
tībā daudz neatšķīrās no eksā-
meniem,” pastāstīja 9. klases au-
dzēkne Evita. “Protams, pašiem
bija vairāk jādara, jāmeklē infor-
mācija, jāmotivē sevi.” Absolven-
tes atklāja, ka visvairāk pietrūku-
šas ārpusstundu aktivitātes – ie-
spējas radoši izpausties, realizēt
savas idejas un rīkot pasākumus:
“Parasti 9. klase organizē Pēdējo
zvanu, Ziemassvētkus, tāpēc ir
bēdīgi, ka mums nebija šādas ie-
spējas,” saka Lelde. 

Pagājušajā nedēļas nogalē
izlaidumi norisinājās daudzās Rē-
zeknes novada pamatskolās, sa-
vukārt jūlija sākumā uz svinīga-
jiem pasākumiem pulcēsies vi-
dusskolu beidzēji. Kopumā Rē-
zeknes novada izglītības iestā-
des šogad absolvē 210 devīt-
klasnieki un 101 vidusskolēns (ie-
skaitot neklātienes programmās).

Izlaidums ir jūsu skolas gados
uzkrāto zināšanu, pieredzes un
panākumu svētki. Kā zināms, vie-
nam ceļam noslēdzoties, atve-
ras vairāki citi, kas gaida jūsu
soļus! Rēzeknes novada pašval-
dība visiem absolventiem novēl,
lai šodienas prieks par sasniegto
iedvesmo mērķtiecīgi doties tā-
lāk un piepildīt savus pārdrošā-
kos sapņus un ieceres!

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada

pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

IzlaIdumu laIks Rēzeknes novada skolās

Pirmajā rindā no kreisās puses: Kaspars Adijāns, Viesturs Valters Kačkāns, Rinalds Šarkovskis,
otrajā rindā no kreisās puses: Samanta Vagina, Līga Reidzāne, audzinātāja Gunta Kopeika, Lelde
Krešova, Evita Kalneja.
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Šopavasar visā Eiropā darbu uzsāka vairāk nekā 420 Europe Direct centri, no
kuriem astoņi arī Latvijā, tostarp Europe Direct Austrumlatgale Rēzeknes novada
pašvaldībā kopā ar sadarbības partneriem – Rēzeknes, Preiļu un Krāslavas bibliotēku. 

Europe Direct centru tīkls iedzīvotājiem sniedz informāciju par nozīmīgākajām
aktualitātēm Eiropā, kā arī rosina diskusijas par Eiropas nākotni. Europe Direct centri
veido būtisku saikni starp Eiropas Savienības institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot
skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā
Eiropa kopīgi pārvar Covid-19 pandēmiju, kā tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar
#NextGenerationEU programmas starpniecību, kā notiek pāreja uz zaļāku un digitā-
lāku vidi un kā ikviens var sniegt savu artavu labākai Eiropas nākotnei, iesniedzot ideju
Eiropas konferences interneta platformā www.futureu.europa.eu.

Tā kā pandēmijas ierobežojumi neļāva organizēt publisku Europe Direct Austrum-
latgale atklāšanas pasākumu, nolēmām nelielus svētkus rīkot katru mēnesi visas
vasaras garumā, pievēršoties tā brīža aktuālajiem notikumiem Eiropas Savienībā.
Maijā, sagaidot Eiropas dienu un Mātes dienu, rīkojām sacerējumu konkursu par
Eiropas sievietēm, savukārt jūnijā – bērnu tiesību aizsardzības mēnesī – pievēr-
sīsimies bērnu tiesību ievērošanai. 

“Bērni ir mūsu nākotne” – tas nav tikai sauklis politiskās reklāmās, bet gan nopietns
darbs visās dalībvalstīs, lai katrs tiesību akts, regula vai noteikumi tiktu veidoti,
ievērojot pašu mazāko Eiropas Savienības pilsoņu intereses. 

Bērni izgaismo mūsu ikdienu, tāpēc šoreiz konkurss “Mazo eiropiešu lielās domas”.

Līdz 21. jūnijam gaidīsim jūsu bērnu, mazbērnu, mazo brāļu un māsu vai kaimiņu
bērnu jautrākos un spilgtākos izteicienus vai prātojumus. Sūtiet tos uz e-pastu
ed@rezeknesnovads.lv vai rakstiet mums Europe Direct Austrumlatgale Facebook
lapā, vai sūtiet WhatsApp ziņu uz tel. numuru 26531297, norādot arī bērna vārdu un
vecumu. Iesūtītos darbus apkoposim un publicēsim ED Austrumlatgale Facebook lapā.
Labāko darbu autori saņems gardas, veselīgas un bioloģiski audzētas zemenes no
zemnieku saimniecības “Latgales zemenes” (balvas varēs saņemt Rēzeknē vai pie
saimniekiem Dricānu pagastā). 

“Piparkūkas nav kūkas, tie ir piparcepumi,” palīdzot mammai cept piparkūkas, prā-
toja trīsgadnieks Marks. Bet ēdot rasolu, Marks paziņoja: "Man dārzeņi traucē ēst
desu”. Gaidīsim arī jūsu bērnu “pērles”!

Madara Bērtiņa, 
Europe direct austrumlatgalē vadītājas asistente

Vairāk informācijas: www.facebook.com/EDAustrumlatgale
www.rezeknesnovads.lv/uznemejiem/es-iespejas

Šogad 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savie-
nība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu
deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15
tūkstoši Latvijas pilsoņu. 

Pieminot deportāciju upurus, 14. jūnijā no plkst. 11.00
pasākumā ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80
gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā
tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.
Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs
ārpus Latvijas. Plkst. 10.50 plānota Valsts prezidenta
Egila Levita uzruna. 

Plkst. 11.00 vārdu lasīšana notiks Maltas pagasta bib-
liotēkā. Šeit kopumā tiks lasīti 350 deportēto cilvēku
vārdi. Visas dienas garumā notiks individuāla ziedu un
svecīšu nolikšana pie piemiņas akmens Maltā, Stacijas

ielas skvērā.
Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un

LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta”
izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz
tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk
tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā
arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportā-
cijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot
statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izves-
to cilvēku stāstiem. 

Plkst. 18.00 Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas
Romas katoļu baznīcā notiks Svētā Mise par izsūtījumā
Sibīrijā bojā gājušajiem, mirušajiem, politiski represēta-
jiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem. 

Pasākuma idejas autore Sandra Kalniete norāda: “Nav
nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un
uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves
brīdim un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures
annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, lai viņš nebūtu tikai
sīka vienība kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasīša-
nas ceremonijai vienlaikus notiekot visos Latvijas nova-
dos un pagastos un piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Lat-
vijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas pasākumā pieda-
līties kā Latvijā, tā visā pasaulē mītošajiem tautiešiem.”

Pasākumu Rēzeknes novadā rīko Rēzeknes novada
pašvaldība un Maltas pagasta vēstures muzejs, sadar-
bībā ar Maltas pagasta bibliotēku un kultūras namu. 

Piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi
kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kan-
celeja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar
ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, “Karšu izdev-
niecības Jāņa sēta” un sabiedriskajiem medijiem. 

Ināra pleikšne, 
Rēzeknes novada Kultūras nodaļas vadītāja

RēzEKNES NoVada Maltā pIEMIN
1941. gada dEpoRtācIju 80. gadadIENu

Noskaidroti pašvaldības orgaNizētā uzņēmējdarbības 
projektu koNkursa rezultāti

Šogad Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta projektu konkursā
saņemts rekordliels pieteikumu skaits – tika iesniegta 41 biznesa ideja ar kopējo pie-
prasīto finansējumu 167 742,35 EUR apmērā. Teritoriālais pieteikto projektu pārklā-
jums aptver 18 Rēzeknes novada pagastus. Vislielākais pieprasījums pašvaldības
finansējumam šoreiz bija tieši tūrisma jomā, kur tika iesniegti 14 projekti, viens no tiem
arī sociālais uzņēmums.

Priecē iesniegto projektu kvalitāte un radošums, tāpēc vērtēšanas komisijai nebija
viegli izvēlēties pašus inovatīvākos un ilgtspējīgākos. Rūpīgi izanalizējot un izvērtējot
katru projektu, tika atbalstīti 15 projekti par kopējo finansējumu 60 000 EUR apmērā.
Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar projektu konkursa aizsākumu, kopējā piešķirtā finansējuma
apjomu pašvaldībai izdevies palielināt vairāk nekā divas reizes – no 25 000 EUR līdz
60 000 EUR šogad.

Pašvaldības finansējumu saņēma esošie un topošie uzņēmēji tādās jomās kā tū-
risms, ražošana, tekstilmateriālu apdare, būvniecība, kokapstrāde un citās. Atbalstīti
projekti 10 pagastos: četri Kaunatas pagastā, pa diviem projektiem Nagļu un Vērēmu
pagastā, savukārt ar vienu pieteikumi atbalstīti uzņēmēji Ilzeskalna, Bērzgales, Ozol-
muižas, Griškānu, Lendžu, Lūznavas un Pušas pagastā.

Šajā grantu konkursā papildu punktus saņēma sociālie uzņēmēji, jo Rēzeknes no-
vada pašvaldība jau otro gadu īsteno aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības attīstībai
un atbalstam Rēzeknes novadā. Arī turpmāk pašvaldība strādās pie labvēlīgāku
apstākļu radīšanas sociālajiem uzņēmumiem, saprotot to lielo pienesumu ne tikai
uzņēmējdarbības vides, bet arī sabiedrībai svarīgu sociālo mērķu risināšanā.

Projektus vērtēja neatkarīga un augsti kvalificēta žūrijas komisija, kā sastāvā bija zi-
noši un pieredzējuši eksperti no vairākām ar uzņēmējdarbības jomu saistītām iestā-
dēm: Rēzeknes Biznesa inkubatora, Attīstības finanšu institūcijas ‘Altum’, Rēzeknes

rajona kopienu partnerības, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes novada
pašvaldības.

Rēzeknes novada pašvaldības atbalstītie projekti:
• 10-IL08/2021 “Diedzētu griķu uzkodu ražošana Rēzeknes novadā”;
• 41-KA10/2021 “Post Covid atkopšanās pasākumi Rēzeknes novada biškopības

nozarē”;
• 09-NA15/2021 “Saldumu pietura Cīlovys”;
• 29-KA10/2021 “Ēdināšanas pakalpojuma uzlabošana Rāznas ezera apkaimē”;
• 26-NA15/2021 “Dzimtas vīna darītavas attīstība”;
• 40-LU12/2021 “SIA 'DKRobotics' metālapstrādes pakalpojumu klāsta papla-

šināšana”;
• 28-KA10/2021 “Vietējās produkcijas pieejamībai nepieciešamie ilgtspējas

pasākumi Rēzeknes novadā”;
• 20-OZ18/2021 “Treniņa šķēršļu komplekta iegāde jāšanas sporta nozares attīs-

tībai saimniecībā”;
• 37-GR07/2021 “Ražošanas iekārtu iegāde”;
• 15-BE02/2021 “Aqua Bērzgale”;
• 08-KA10/2021 “Jaunu tūrisma pakalpojumu izveide un pielāgošana ģimenēm ar

bērniem viesu namā Rāznas stāvkrasti”;
• 14-VE25/2021 “KOKRADIS”;
• 39-LE11/2021 “Apdedzināta kokmateriāla darbnīcas izveide”;
• 18-VE25/2021 “Dizaina darbnīcas izveide”;
• 05-PU19/2021 “Ekoloģiskas atpūtas vietas labiekārtošana Svātovas ezera krastā”.

Sanita Vjakse, 
IuK komercdarbības speciāliste

INfoRMē paR ES jautājuMIEM 
uN IzSludINa 

BēRNu IztEIcIENu KoNKuRSu
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BIRuta RupaINE –
vecākā vides

aizsardzības speciāliste
1. jūnijā darba gaitas kā vecākā

vides aizsardzības speciāliste Rē-
zeknes novada pašvaldībā uzsāka
Biruta Rupaine. Speciālistes pārzi-
ņā būs dabas resursu ieguves koor-
dinēšana Rēzeknes novada admi-
nistratīvajā teritorijā, lēmumu un
citu dokumentu sagatavošana par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un privāto zvejas tiesību izmanto-
šanu novada ūdenstilpēs, Rēzek-
nes novada Vides aizsardzības fon-
da padomes sēžu koordinēšana un
iesniegto projektu izvērtēšana, no-
vada vides monitoringa datu bāzes

veidošana un papildināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājumu
koordinēšana pašvaldības teritorijā un citi pienākumi. 

Birutai Rupainei ir Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes profesio-
nālais maģistra grāds vides aizsardzībā, kā arī bakalaura grādi bioloģijā un
vēsturē. 

Kopš 2013. gada Biruta strādājusi par speciālisti Valsts robežsardzes kole-
džas Kinoloģijas dienestā, savukārt pirms tam bijusi Bioloģijas un Latvijas un
pasaules vēstures skolotāja Mežvidu pamatskolā. 

Kontaktinformācija: tel.: 27343634, 
e-pasts: biruta.rupaine@rezeknesnovads.lv

jauNI daRBINIEKI RēzEKNES NoVada paŠValdīBā
līNa ŠlapaKoVa – 

Kaunatas tautas nama vadītāja
No 1. jūnija Kaunatas tautas namu vada Līna

Šlapakova. Jaunā vadītāja beigusi Kaunatas vidus-
skolu un pērn uzsākusi studijas Rēzeknes Teh-
noloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības
fakultātes studiju programmā “Biznesa vadība”. 

“Man patīk, ka šis darbs palīdz radīt labu noska-
ņojumu un emocijas citiem cilvēkiem,” taujāta, kā-
pēc savu karjeru izvēlējusies uzsākt tieši kultūras
jomā, stāsta Līna. “Darbs ir daudzpusīgs, intere-
sants un priecē arī tas, ka varu strādāt tuvu mā-
jām.” Vietējā kultūras dzīvē Līna iesaistījusies arī
līdz šim, dejojot jauniešu deju kolektīvā “Rasa”. Arī
pārējie pagasta pašdarbības kolektīvi Līnai ir labi
pazīstami.

Jaunā tautas nama vadītāja sola pasākumus
dažādām iedzīvotāju grupām, saglabājot tradīcijas,

kas jau iesakņojušās Kaunatas kultūras kalendārā: Bērnības svētki un Jaungada eglīte
pašiem mazākajiem, balles jauniešiem un “groziņu” vakari senioriem. Tāpat tiks turpināts
kaunatiešu iecienītais pasākums “Kāzu valsis”, kurā pulcējas gan pāri, kuri precējušies
pavisam nesen, gan zelta kāzu gaviļnieki. 

Līdzīgi kā lielākā daļa kultūras lauka cilvēku, arī Līna ar nepacietību gaida, kad beigsies
pandēmijas ierobežojumi. Savu pirmo lielo veikumu tautas nama vadītāja atrādīs jau Līgo
vakarā, kad Kaunatas centrs pārvērtīsies par Līgo promenādi – ikviens varēs doties pastaigā
un baudīt pašdarbnieku kolektīvu priekšnesumus, iesaistīties vasaras saulgriežu darbnīcās,
kā arī īpaši tiks godināti Jāņi un Līgas.

Kontaktinformācija: tel.: 22046065, e-pasts: lina.slapakova@kaunata.lv

SilmalaS pagaSta
pārvaldeS vadītājS

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu
apvienība” paziņo, ka 2021. gada 26. maijā izbeigtas dar-
ba tiesiskās attiecības ar struktūrvienības “Silmalas pa-
gasta pārvalde” vadītāju Eduardu Grišuļonoku (skat. foto).

Rēzeknes novada pašvaldība un Maltas pagastu ap-
vienība pateicas Eduardam Grišuļonokam par ilggadēju,
pašaizliedzīgu, godprātīgu un profesionālu darbu pārval-
des vadītāja amatā!

Silmalas pagasta iedzīvotāji līdz 2021. gada 17. jū-
nijam tiek aicināti izvirzīt nākamā potenciālā pagasta
vadītāja amata pretendentus, sūtot ierosinājumus uz
e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai pa
pastu (Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes
novads, lV-4630).

prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība;
• zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē

pašvaldības darbu, un spēja tajos orientēties;
• spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
• labas analītiskās spējas un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts darbā;
• amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
pretendentu nepieciešamo dokumentu iesniegša-

nas termiņš – 2021. gada 18. jūnijs plkst. 9.00.
Līdz jaunā Silmalas pagasta pārvaldes vadītāja iecel-

šanai amatā pārvaldes vadītāja pienākumus veic pagasta

saimniecības pārzinis Jānis Laizāns.
ar konkursa nolikumu un amata aprakstu var iepa-

zīties arī Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Mal-
tas pagastu apvienība” administrācijas 3. kabinetā (1.
stāvā), Brīvības ielā 6, Maltā, Maltas pagastā, Rēzek-
nes novadā, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni
646 34377.

juridiSkāS un lietvedībaS
nodaļaS juriStS

Rēzeknes novada pašvaldībā izsludināts atklātais kon-
kurss uz vakanto jurista amatu. 

Amata pretendentam ir jābūt augstākajai (otrā līmeņa)
izglītībai juridisko zinātņu specialitātē. 

amata pretendentam:
• vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašval-
dības institūcijā vismaz divi gadi; 

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; 
• vēlamas vienas svešvalodas zināšanas; 
• pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesve-
dības procesu dokumentu sagatavošanā;

• darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm;
• vēlama pieredze parādu piedziņā; 
• pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā; 
• nepieciešama prasme rīkoties ar informācijas tehnolo-

ģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja   
tehniku; 

• jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo 
aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties; 

• komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra; 
• spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un 
patstāvīgi pieņemt lēmumus. 

pamatdarba atalgojums: EuR 912.
profesionālās darbības aprakstu (cV), motivācijas

vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu doku-
mentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi “Kon-
kursam uz Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās
un lietvedības nodaļas jurista amatu” līdz 22. jūnija
plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai
līdz 22. jūnija plkst. 12.00 ievietot pašvaldības admi-
nistrācijas pastkastītē pie ieejas atbrīvošanas alejā 95a,
Rēzeknē. Kontaktinformācija: 64607200; 64607202.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā trīs die-
nas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā kon-
kursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumen-
tus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko
zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie
pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām.

Amata apraksts, konkursa nolikums un pieteikuma an-
keta pieejama Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv 

lūznavaS pagaSta kultūraS
paSākumu organizatorS ar
bibliotekāra pienākumiem
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu

apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde”
aicina darbā uz nenoteiktu laiku Lūznavas pagasta pār-
valdes Kultūras pasākumu organizatoru ar bibliotekāra
pienākumiem. Darba amata pienākumi jāsāk pildīt no šī
gada 1. jūlija.

galvenie darba pienākumi:
- kultūras pasākumu organizēšana, vadīšana, pasākumu

plāna sastādīšana un tā realizācija; - sniegt pakalpojumus
bibliotēkas lietotājiem atbilstoši bibliotēkas darbu regla-
mentējošajiem normatīvajiem aktiem; - budžeta plāna sa-
gatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi; - plānot,
koordinēt un vadīt kultūras pasākumus, valsts un tradicio-
nālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu
svētku norisi; - organizēt pulciņu un pašdarbības kolektīvu
darbību; - nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksli-
niecisko līmeni; - veidot un nostiprināt tautas tradīcijas;
- pirms un pēc pasākumiem sagatavot informatīvo relīzi; -
kultūras centru darbību reglamentējošu normatīvo aktu ie-
vērošana; - izdot regulāri Lūznavas pagasta pārvaldes
vietējo informatīvo izdevumu; - izvietot informāciju Lūz-
navas pagasta pārvaldes sociālajos tīklos un mājas lapā.

prasības kandidātei/am:
• Augstākā vai vidējā speciālā humanitārā izglītība;

• zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organi-
zācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas
priekšā; • kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pār-
zināšana; • teicamas latviešu valodas zināšanas, svešval-
odu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī; • iemaņas
darbā ar datoru un citu biroja tehniku; • precizitāte, augsta
atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme
racionāli organizēt savu darbu; • darba pieredze līdzīgā
amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam: aizraujošu pilna laika darbu; iespēju
strādāt radoši un ar iniciatīvu; stabilu atlīdzību; draudzīgu
kolektīvu; mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
bruto alga EUR 630.

cV, motivācijas vēstules un izglītības apliecinošus
dokumentu kopijas sūtīt uz info@luznava.lv līdz 2021.
gada 28. jūnijam vai ienest personīgi lūznavas pagas-
ta pārvaldē, pils ielā 6, lūznavā, lūznavas pagasts,
Rēzeknes novads. 

tālrunis uzziņām: 64607421.

mmm Vakances Rēzeknes noVada pašValdībā
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10. klašu skolēNi saņems
portatīvos datorus

Lai padarītu mācības vidusskolā efektīvākas un kva-
litatīvākas, jaunajā mācību gadā ikviens 10. klases sko-
lēns, kas uzsāks mācības Rēzeknes novada vidusskolā,
saņems portatīvo datoru personīgā lietošanā. Šim mēr-
ķim no novada budžeta atvēlēti 54 000 EUR. Klēpjdatori
jau ir piegādāti un gaida savus zinātkāros skolēnus. 

Kopumā datorus saņems piecu Rēzeknes novada
vidusskolu 10. klašu skolēni, kuri tos varēs izmantot gan
ikdienas mācību procesa modernizēšanai, gan attālināto
mācību nodrošināšanai, ja tas būs nepieciešams. Datori
tiks piešķirti, uzsākot mācības Rēzeknes novada vidus-
skolā 10. klasē pēc 2021. gada 1. septembra, kad tiks
fiksēts precīzs skolēnu skaits. Ar jauniešiem tiks noslēgts
līgums par datora nodošanu personīgajā lietošanā ar
noteiktām atkāpēm par iespējamu klēpjdatora atgrieša-
nu, ja kādu iemeslu dēļ mācības tiks pārtrauktas.

guntars Skudra, 
Rēzeknes novada pašvaldības

Izglītības pārvaldes vadītājs

školuotuojus aicyNoj
dasasaceit vosorys kursim

“vosoruošoNa – 2021”
Nu 8. da 14. augusta Rēzeknis nūvoda Rogovkā nūtiks

latgalīšu volūdys i kulturys vosorys kursi “Vosoruošona –
2021”. Tymūs aicynuoti dasadaleit školuotuoji, kas ško-
luos vuica ci tyvuokajā laikā planavoj vuiceit latgalīšu
rokstu volūdu, kai ari pedagogejis studenti.

Vosorys kursūs “Vosoruošona – 2021” varēs īpazeit
vuiceibu prīkšmata “Latgalīšu rokstu volūda” paraugpro-
gramu gon pamatškolys, gon videjuos izgleiteibys pūs-
mam, specializātuo kursa programys paraugu vyspuo-
rejai videjai izgleiteibai, asūšūs vuiceibu i metodiskūs
leidzekļus, nūstyprynuot latgalīšu rokstu volūdys zynuo-
šonys, uzzynuot par cytom regionalajom i mozuok lītuo-
tajom volūdom, padzilinuot zynuošonys par latgalīšu lite-
raturu i folkloru, par Latgolys kulturviesturi. Dalinīkim byus
vareiba kūpā ar muokslinīkim dorbuotīs radūšojuos darb-
neicuos, īgiut pīredzi, kai lobuok organizēt sovu kasdīnu,
kai sevi motivēt i nūturēt leidzsvorā, i, prūtams, aktivi i ra-
dūši atsapyust vokora pasuokumūs.

Vosorys kursim var dasasaceit da 16. juļa, aiz-
pyldūt tīšsaistis anketu ej.uz/Vosoruosona2021. Vītu
skaits īrūbežuots. ar detalizātu kursu programu da-
linīki tiks īpazeistynuoti juļa beiguos. Kursu beiguos
dalinīki sajims 36 stuņžu aplīceibu.

Organizatori sekuos leidza epidemiologiskajai situace-
jai, ka tei naļaus tiktīs kluotīnē, kursi “Vosoruošona – 2021”
nūtiks tīšsaistē, i jūs nūtikšonys datumi var tik maineiti.

Vosorys kursus “Vosoruošona – 2021” reikoj Latgalīšu
volūdys, literaturys i kulturviesturis školuotuoju asoci-
aceja (LVLKSA) i bīdreiba “LgSC”. Jūs nūtikšonu finan-
siali atbolsta Latvīšu volūdys agentura, Rēzeknis nūvoda
pošvaļdeiba i Nautrānu pogosts. Informativū atbolstu nū-
drūsynoj LVLKSA sātys lopa www.ltgasoc.lv i Latgalīšu
kulturys ziņu portals www.lakuga.lv.

Vineta Vilcāne, bīdreiba “lgSc” 

jauNūs literatu
koNkursa dorbu

īsyuteišoNys laiks teik
pagaryNuots

Nautrānu pogosta puorvaļdis izsludynuotuo “Jaunūs
literatu konkursa” dorbu īsyuteišonys laiks teik pagary-
nuots leidz 20. juņam. Konkurss ar moto “Tu tymsumam
par speiti nes sovu gaismekleiti” veļteits dzejnīka Pītera
Jurceņa 89. godu jubilejai. 

Konkursa laureatu apbolvuošona nūtiks 2021. goda
29. juņa pasuokumā “Pīterdīna Rogovkā” Rēzeknis nūvo-
da Nautrānu pogostā. Kotrys nominacejis laureats sajims
naudys premeju 100 (vīns symts) EUR, kai arī specbolvu
nu LVLKŠA par bārnu prozu latgalīšu volūdā.

Konkursā var pīsadaleit kotrys, kurs ir pīrakstejs nūly-
kumam atbylstūšu, vēļ napublicātu dorbu latgalīšu volū-
dā. Dorbi tiks vierteiti pīcuos nominacejuos: dzeja, proza,
skečs voi vīncielīņs, bārnu literatura i latgaliskūs vierteibu
paruodeišona sevkura dailliteraturys žanra dorbā. 

Konkursam dorbi juoatsyuta leidz 20. juņam (īskaitūt)
pa postu “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rē-
zeknes novads, LV-4652, ar nūruodi “Jaunūs literatu kon-
kursam”, voi elektroniski (iz e-postu: inga.vigule@rezeknes 
novads.lv, nūruodūt  autora vuordu, uzvuordu, telefona
numeri, adresu, nūsadorbuošonu.  

Inga Vigule, Nautrānu sporta hallis – KN vadeituoja

rrr aktualitātes rēzeknes novadā

Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība “pušas pagasta
pārvalde” paziņo par 20 koku nociršanu pušas pagasta kapsētu teritorijās uz
Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes: 

r pušas kapi (kadastra numurs 7880 004 0289): 4 koki, diametrs 1,3 metru augs-
tumā: bērzs – 34 cm, 44 cm, 48 cm; ozols – 24 cm;

r Siugaļu kapi (kadastra numurs 7880 003 0194): 9 koki, diametrs 1,3 metru
augstumā: priede – 31 cm, 40 cm, 43 cm, 50 cm, 55 cm; bērzs – 36  cm, 40 cm, 50
cm; kļava – 30 cm; 

r Svātovas kapi (kadastra apzīmējums 7880 002 0156): 4 koki, diametrs 1,3 metru
augstumā: priede – 50 cm, 50 cm; kļava – 21 cm, 23 cm;

r pašvaldības zeme (kadastra apzīmējums 7880 004 0284): 3 koki, diametrs 1,3
metru augstumā: priede – 50 cm; bērzs – 60; apse – 52 cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizska-
tīgiem, bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus, kapsētu infrastruktūru, uzstādītos pie-
minekļus. Ar koku nogriešanu tiks sakārtota kapsētu teritorija, ainavas kvalitāte tiks
uzlabota. Tiks novērsts apdraudējums cilvēku drošībai. Koki īpašumā ar kadastra nr.
7880 004 0284 apdraud cilvēku dzīvību un trešās personas īpašumu.

lūdzam iesniegt savus priekš-
likumus un pieteikumus Rēzek-
nes novada pašvaldības pušas
pagasta pārvaldē (parka iela 1,
puša, pušas pagasts, Rēzeknes
novads) pie kasieres - lietvedes
no 2021. gada 14. jūnija līdz
2021. gada 9. jūlijam, zvanot pa
telefonu 29398491 vai rakstot uz
e-pastu info@pusa.lv

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

pazIņojuMS paR puBlISKo apSpRIEŠaNu puŠaS pagaStā

aktīva atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla, un došanās pārgājienos ir lielisks veids, kā iepazīt latvijas dabu. latvijā
ir arvien plašākas iespējas izmantot “gājējam draudzīgu” uzņēmumu pakalpojumus, tādējādi padarot pārgājiena
pieredzi pēc iespējas pozitīvāku un kājāmgājējiem radītu sajūtu “es šeit esmu gaidīts, mani šeit sapratīs”. Sagaidot
pavasari, “gājējam draudzīgs” zīmi visā latvijā saņēma vēl 53 tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā kājām-
gājējiem nepieciešamos pakalpojumus.

Gājējam draudzīgs/Hiker-friendly zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka
uzņēmējs saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un ne-
pieciešamus pakalpojumus, piemēram, informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču
uzlādi, naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un citu ekipējumu.

2021. gada maija beigās notika jau trešā Gājējam draudzīgs/Hiker-friendly komisijas sēde Latvijā, un līdz šim Latgales pusē
Gājējam draudzīgs/Hiker-friendly zīmes ir saņēmis 21 tūrisma pakalpojumu sniedzējs, tostarp arī vairāki Rēzeknes novada
pārstāvji: Rēzeknes novada TIC Lūznavā, viesu māja “Zaļā sala”, atpūtas komplekss “Ezerkrasti”, viesu māja “Rāznas
stāvkrasti”, viesu māja “Svilpaunieki”, ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”, Nautrēnu vsk. dienesta viesnīca un muzejs,
viesu māja “Stikāni”, brīvdienu māja “Ezera sonāte”, atpūtas vieta “Kabata”.

Vairāk informācijas: https://latgale.travel/

RēzEKNES NoVada tūRISMa paKalpojuMu SNIEdzējI 
SaņEM “gājējaM dRaudzīgS” zīMI
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audriņu pagasts 
17. jūnijā

12.00 – Audriņu kapsētā
18. - 19. jūnijā

7.30 -13.30 – Puderovas kapsētā
19. jūnijā

14.00 – Mežāru kapsētā
7.00 – Fiļkinas kapsētā

20. jūnijā
8.00 - 11.00 – Hvorobinas kapsētā

10. jūlijā
14.00 – Strankaļu kapsētā
15.00 – Kuciņu kapsētā

17. jūlijā
12.00 – Drebejas kapsētā

24. jūlijā
13.00 – Staudžu kapsētā
14.00 – Vabaļu kapsētā
15.00 – Vusaru kapsētā

7. augustā
14.00 – Skredeļu kapsētā

bērzgales pagasts
24. jūlijā

15.00  – Lītavnīku kapsētā
16.00  – Grebēžu kapsētā 

7. augustā
12.00 – Sv. Mise Bērzgales baz-
nīcā
13.00 – kapusvētki Bērzgales 
kapsētā

Čornajas pagasts 
(dukstigala draudzē)

23. jūnijā 
13.00 – Svētā Mise Dukstigala
baznīcā, sv. Jāņa Kristītāja atlaidas
14.30 – Puncuļu kapsētā

4. jūlijā
13.00 – Svētā Mise Dukstigala
baznīcā
14.30 – Dukstigala kapsētā

24. jūlijā
12.00 – Mazo Barīsu kapsētā

28. jūlijā 
18.00 – Svētā Mise Rēzeknes
Sāpju Dievmātes baznīcā 

25. jūlijā
13.00 – Svētā Mise Dukstigala
baznīcā
14.30 – Baltiņu kapsētā

31. jūlijā
14.00 – Sokorņu kapsētā
15.00 – Putreišu kapsētā

7. augustā
11.00 – Svētā Mise Dukstigala
baznīcā, Kunga Pārveidošanās
atlaidas
13.00 – Mitru kapsētā

dricānu pagasts
23. jūnijā

13.00 – Sv. Mise Piļcines baznīcā
14.30 – Piļcines kapsētā 

3. jūlijā
11.00 – Sv. Mise Dricānu baznīcā 
12.00 – Dzeņagola kapsētā
13.00 – Lempu kapsētā 

5. jūlijā 
16.30 – Sv. Mise Dricānu baznīcā
par Lempu kapos apbedītajiem

9. jūlijā
10.00 – Sv. Mise Jaunstrūžānu
kapličā par Rubuļu kapos apbe-
dītajiem

10. jūlijā
11.00 –  Sv. Mise Dricānu baznīcā
12.30 – Taunagas kapsētā
13.30 – Myura kapsētā 

12. jūlijā 
16.30 – Sv. Mise Dricānu baznī-
cā par Myura kapos apbedītajiem
14.00 – Rubuļu kapsētā 

31. jūlijā 
12.00 – Saukavīšu kapsētā 

1. augustā 
12.30 – Dricānu kapsētā 

2. augustā 
16.30 – Sv. Mise Dricānu baznī-
cā par Dricānu kapsētā apbedī-
tajiem 

Feimaņu pagasts
(Feimaņu sv. jāņa
kristītāja draudze)

10. jūlijā
15.00 – Antanišku kapsētā 

7. augustā
13.00 – Silajāņu kapsētā

21. augustā
13.00 – Feimaņu Baznīcā Sv. Mi-
se nodomā par mirušajiem, kas
apglabāti Feimaņu kapsētā
14.00 – Feimaņu kapsētā 

gaigalavas pagasts
19. jūnijā

13.00 – Pintānu kapsētā

15.00 – Svētiņu kapsētā
24. jūlijā

13.00 – sv. Mise Bikovas baz-
nīcā par draudzes mirušiem
15.00 – Gaigalavas kapsētā 

griškānu pagasts 
19. jūnijā

14.00 – Staroščiku kapsētā
3. jūlijā

14.00 – Dreizu kapsētā
26. jūnijs 

14.00 – Sprūževas kapsētā
31. jūlijā

14.00 – Greiškānu kapsētā

ilzeskalna pagasts
26. jūnijs

13.30 – Sološnīku kapsētā
14.00 – Vorkaļu kapsētā

3. jūlijs
11.00 – Sv. Mise Ilzeskalna kapelā
12.00 – Stogoršņu kapsētā

17. jūlijs 
12.00 – Žogotu kapsētā
13.00 – Gailumu kapsētā

kantinieku pagasts
19. jūnijā

14.00 – Bancuļu kapsētā
15.00 – Pauru kapsētā

3. jūlijā
14.00 – Kantinieku kapsētā

kaunatas pagasts
3. jūlijā

13.00 – Kaunatas vecajā kapsētā
14.00 – Mozgu kapsētā

10. jūlijā 
13.00 – Verasovkas kapsētā
14.00 – Vilkakroga kapsētā

24. jūlijā
13.00 – Barku kapsētā

7. augustā
13.00 – Rikapoles kapsētā
14.00 – Petrovsku kapsētā

lendžu pagasts
3. jūlijā

12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14.00 – Bižu kapsētā (Sarkaņu
draudze)

10. jūlijā
13.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14.00 – Ceplīšu kapsētā (Sarka-
ņu draudze)
15.00 – Lešku kapsētā (Sarkaņu
draudze)

17. jūlijā
11.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
12.00 – Vasarānu kapsētā (Sar-
kaņu draudze)
13.00 – Lobvōržu - Zeltiņu kap-
sētā (Rēzeknes Jēzus Sirds baz-
nīcas draudze)

18. jūlijā
12.00 – Sv. Mise Sarkaņu baznīcā
14.00 – Sarkaņu kapsētā

maltas pagasts 
(rozentovas sv. krusta

pagodināšanas draudze)
17. jūlijā

14.00 – Pinku kapsētā
16.00 – Ostrovsku kapsētā

31. jūlijā
15.00 – Rozentovas baznīcā Sv.
Mise nodomā par mirušajiem,
kas apbedīti Rozentovas kapos

16.00 – Rozentovas kapsētā

lūznavas pagasts
26. jūnijā

13.00 – Veczosnas kapsētā
10. jūlijā

13.00 – Gudeļu kapsētā 
17. jūlijā

14.00 – Miera kapsētā

mākoņkalna pagasts
(zosnas draudze)

26. jūnijā
14.00 – Bereznīku (Birzgaļu)
kapsētā 

31. jūlijā
14.30 – Lipušku kapsētā 
15.00 – Lucišku kapsētā 

Nagļu pagasts
7. augustā

13.00 – Īdeņas kapsētā 
14.30 – Ļodānu kapsētā

28. augustā
12.00 – Sv. Mise Nagļu baznīcā 
13.00 – Nagļu jaunajā kapsētā 

29. augustā
12.00 – Sv. Mise Nagļu baznīcā 
13.00 – Nagļu vecajā kapsētā 

Nautrēnu pagasts
19. jūnijā

12.00 – Rasnupļu kapsētā
13.30 – Laizānu kapsētā 

26. jūnijā
12.00 – Desetnīku kapsētā

10. jūlijā
12.00 – Jaunzemļu kapsētā 

ozolaines pagasts
20. jūnijā

13.00 – Sv. Mise Prezmas Svēto
apustuļu Sīmaņa un Jūdas Ro-
mas katoļu baznīcā 
14.30 – Dzeņu kapsētā 

11.jūlijā
15.00 – Pleikšņu kapsētā 

10. jūlijā
14.00 – Runču kapsētā 
15.00 – Ūsveišu kapsētā

17.jūlijā
14.00 – Skuju kapsētā 
15.00 – Barkānu kapsētā 

ozolmuižas pagasts
11. jūlijā 

11.30 – Ozolmuižas kapsētā
24. jūlijā 

14.00 – Laļu kapsētā

pušas pagasts
26. jūnijā

12.00 – Siugaļu kapsētā 
14.00 – Patmaļnīku kapsētā 

22. augustā
15.00 – Pušas kapsētā 

rikavas pagasts

20. jūnijā
13.00 – Zirkolna kapsētā 

3. jūlijā
13.00 – Medinsku kapsētā 

4. jūlijā
13.00 – Murānu kapsētā 

10. jūlijā
14.00 – Makužu kapsētā 

18. jūlijā
13.00 –  Privšu kapsētā 

22. augustā
13.00 – Rikavas kapsētā 

sakstagala pagasts
26. jūnijā

14.00 – Vorkaļu kapsētā
15.00 – Subinaites kapsētā

3. jūlijā
15.00 – Pedeļu kapsētā
16.00 – Pedeļu jaunajā kapsētā

4. jūlijā
11.30 – Ciskādu kapsētā
10.00 – Sv. Mise baznīcā

silmalas pagasts
(prezmu draudze)

19. jūnijā
12.00 – Ružinas kapsētā
14.00 – Sopru kapsētā
15.00 – Zamožu kapsētā

20. jūnijā
14.30 – Dzeņu kapsētā
13.00 – Sv. Mise Prezmas baz-
nīcā

21. jūnijā 
7.00 – Sv. Mise Rēzeknes Sāpju
Dievmātes baznīcā 
13.00 – Trūpu Čaču kapsētā  

22. jūnijā  
7.00 – Sv.Mise Rēzeknes Sāpju
Dievmātes baznīcā

26. jūnijā
12.00 – Daugaviešu kapsētā 

28. jūnijā 
7.00 – Sv. Mise Rēzeknes Sāpju
Dievmātes baznīcā
13.00 – Silmalas kapsētā

30. jūnijā 
7.00 – Sv. Mise Rēzeknes Sāpju
Dievmātes baznīcā 

18. jūlijā
14.30 – Prezmas kapsētā
13.00 – Sv. Mise Prezmas baz-
nīcā

stoļerovas pagasts
26. jūnijā

15.00  – Starincu kapsētā
3. jūlijā

15.00 – Spruktu kapsētā
10. jūlijā

15.00  – Anču kapsētā
24. jūlijā

15.00 – Bataru kapsētā
31. jūlijā

15.00  – Stoļerovas kapsētā

vērēmu pagasts
26. jūnijā

14.00 – Makašānu Zelteņu kap-
sētā

3.jūlijā
14.00 – Škeņevas kapsētā

10. jūlijā
14.00 – Veremu kapsētā

17. jūlijā
14.00 – Plikpūrmaļu kapsētā
15.00 – Borisovas kapsētā

7. augustā
14.00 – Lejas Ančupānu kapsētā

Kapusvētku dalībniekiem jā-
ievēro pandēmijas dēļ valsts
noteiktie aktuālie drošības pa-
sākumi – jālieto mutes un de-
guna aizsegs (maska), jāie-
vēro savstarpēja 2 m distance
(distanci drīkst neievērot 1 māj-
saimniecības jeb ģimenes lo-
cekļi).

KapusvētKi RēzeKnes novada Kapsētās (no 2021. gada 14. jūnija) 
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2021. gada 15. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 8, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” šādu grozījumu - 1. Pielikumu izteikt šādā
redakcijā:

audriņu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (42): Aļhovka, Asači, Brizgi,
Dovidovka, Drebi, Fiļkina, Goruškas, Greivuļi, Hvorobina, Janīši, Jaunā zeme, Je-
gorovka, Jiuseri, Kaļvi, Kaulači, Kļovi, Krīvmaizes, Kuciņi, Lielā Puderova, Līpūri,
Lounīki, Mazā Fiļkina, Mazā Puderova, Mazie Kaulači, Miurinīki, Muhi, Novaja, Pus-
toška, Samrekovka, Seiļi, Silinīki, Skredeļi, Staudži, Strankaļi, Šulehi, Tabakirkas,
Taraputkas, Vabaļi, Zarečje, Zeltiņi, Zīmeļi, Zujeva.

Bērzgales pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (34): Augstīkolni, Bakovka,
Červonka, Čumine, Grebeiži, Inčuki, Juzupole, Kalniņi, Kaspari, Kozlova, Lītaunīki,
Ļetki, Maļiki, Marientāle, Mediņmuiža, Meirāni, Micāni, Palsinieki, Pesčanka, Petuni,
Pūriski, Rejeņi, Sauleskalns, Silaunieki, Steivanči, Tarnava, Teļakalni, Uļinova,
Viecināni, Vornaiši, Voveri, Vovernīki, Uškaunieki, Zaļesje.

Čornajas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (65): Anči, Balbiši, Baļinova,
Bandari, Besovka, Baltais Dukstigals, Bondari, Bratova, Broliši, Bulāni, Buši, Dergilova,
Foļvarkova, Golenti, Īvuški, Kaipi, Kolpaki, Kalnāji, Karpuškina, Kašina, Kazeiki,
Kazuši, Kisluhina, Knutova, Tuči, Kovaļi, Kupčinki, Ladusi, Lipuški, Loci, Mahoņina,
Melnais Dukstigals, Mazie Bareisi, Mežāri, Mitri, Osinovka, Otrie Baltiņi, Patrejevka,

Pauļučenki, Petuški, Pirmie Baltiņi, Piskuni, Plīns, Puncuļi, Putrīši, Račiki, Rečeni,
Rivoni, Silagoli, Soboļeva, Sokorņi, Sprukti, Sučkina, Šņitniki, Tarkilova, Tilīši, Treuhi,
Uškāni, Vagaļi, Vaičuļi, Vindači, Zapāni, Zīdi, Žogotas,  Žurīli.

dricānu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (83): Abramovka, Aizupīši,
Apšinīki, Asinova, Aizpurves, Babri, Batarāgi, Beleviči, Brokas, Brukāni, Ceglineica,
Češļi, Čirkas, Daukstes, Drebeinīki, Dreimaņi, Drinki, Dzeņagols, Elkšņi, Igauņi,
Gaileiši, Jaunlesna, Jaunā Rūbežneica, Kakarvīši, Kārkliņi, Kalastiņas, Kaulači, Kises,
Koirovka, Komultinova, Kovšovka, Krusti, Kūzmi, Kubulsola, Lempi, Lizdiki, Loči, Mor-
tuži, Mosāni, Noviki, Ozinīki, Piļcine, Piļcinova, Piļkas, Piziki, Pivori, Plasi, Poikas,
Putrāni, Radionovka, Raibie, Ratinīki, Romanovka, Rūbežneica, Rudzusīki, Rūbež-
kolns, Sarkaņkolns, Saukavīši, Semuļi, Silagaiļi, Skūškova, Smaudži, Smuti, Streļči,
Susekļi, Špuni, Tarasovka, Taunaga, Trimaļnīki, Troškas, Turcines, Uguļova, Vacai-
nīki, Veituļnīki, Vēršukolns, Viļumi, Zahari, Zakari, Zalingova, Zarečka, Zileņi, Zimkas,
Zuiči. 

feimaņu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (51): Adamiški, Akminīši,
Apšinīki, Bufališki, Ezergailīši, Cibļi, Černoste, Dubina, Dudari, Gorbačovka, Grohoļski,
Grudes, Guļāni, Kaļvi, Kancāni, Kazmirova, Kondrašova, Kovališki, Krāce, Krupeniški,
Leinakolns, Leperi, Liska, Maļinovaja Gora, Maļinovka, Mazie Pizāni, Meļderi, Meža
Gaileiši, Nikitiški, Novokiriļina, Petrovka, Pīzāni, Poslovas, Pūdnīki, Rogozovka,
Rušeinica, Rutka, Rušona Petrovka, Seksti, Skrauči, Surikovka, Šahmovka, Šejevka,
Timošiški, Tuči, Vainova, Valaši, Valteri, Veideri, Vorslovāni, Zaharovka.

gaigalavas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (35): Apšinieki, Atlaka,
Bikava, Cīmota, Cīmotas Foļvarka, Čakši, Dērvaniene, Drobas, Dūliņas, Dziļāri,
Garanči, Gribuļi, Karitoni, Kozori, Kraukļi, Krēsle, Kučkauški, Kuderi, Līpusola, Loči,
Meirāni, Puisāni, Putni, Pudinava, Ruskuļi, Sauleskalns, Staudži, Stribas, Strūžānu
Jaunsaimnieki, Strūžānu sala, Svētiņi, Šaurītes, Vējpļavas, Vilnauce, Žogotas.

griškānu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (42): Barsuki, Čači, Čapkova,
Dervāni, Dreizi, Gajova, Geikina, Ignašāni, Jeroškina, Jupatovka, Jusi, Jurčenki,
Košeļova, Kozlova, Ladusi, Lipski, Litavniki, Manuhina, Mihalova, Minkina, Niperova,
Novaja, Pazareva, Pocelujevka, Podberezje, Punduri, Pustoška, Račeva, Reiki, Rūņi,
Skangaļi, Slesarevka, Smuškova, Staroščiki, Stolbovka, Šļahotska, Taraputki, Ti-
hanovka, Tumenki, Tuči, Vipinga, Zemesgols.

Ilzeskalna pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (66): Aizezere, Babri, Berjo-
zovka, Blantiņa, Čakši, Čikuli, Čudarāni, Danči, Dirši, Dubrovka, Elkšņi, Gleizdi, Gola
Čakši, Goliševa, Gorsvani, Ērzeļova, Iugulova, Ivoni, Jaungailumi, Jaunsloboda,
Jekimāni, Ķipļuki, Klaugi, Klomostova, Kļasica, Kozudauņa, Kravaļi, Krīvu Čakši,
Kubulova, Kūkoji, Kruķi, Kuļņeva, Lielie Čakši, Lucatnieki, Lupiki, Ļadi, Ļetki, Majevka,
Mazie Čakši, Mivrinieki, Morozovka, Maļinovka 2, Maļinovka 1, Mortuzāni, Otrie
Škierbinīki, Pirmie Škierbinīki, Plešaunieki, Puisāni, Puksti, Puškrīvi, Puskundži,
Reidzāni, Rogozas, Silaraši, Sološnieki, Stogoršņi, Sutrova, Šaraki, Trikimi, Turlaji,
Vecgailumi,  Voseļi, Zači, Zagorje, Zaļūkšņi, Žogoti.

Kantinieku pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (27): Bancuļi, Borovaja,
Borovaja Sloboda, Brizgi, Ciskāni, Dundas, Kantinīki, Kaši, Kazradži, Kolesovka, Ko-
zlovka, Klementinova, Kondroti, Kristceļi, Krusti, Leimniški, Leimaņi, Mīzāni, Pauri,
Piertnīki, Romanovka, Staudži, Sūļi, Svečovka, Zirkova, Zīmeļovka, Zjabki. 

Kaunatas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (65): Ababļeva, Akmenīši,
Antropova, Astici, Baranova, Batņi, Bidzāni, Borovaja, Brīdiški, Bukateņi, Černiki,
Dzerkaļi, Eisaki, Gajeva, Golišovka, Graši, Idzepole, Irševa, Izoti, Jaunsloboda, Juguļi,
Kaļinovka, Karpiņje, Katkovski, Kļučki, Kromoni, Kušneri, Lamaši, Leiņi, Lesinski,
Labovka, Ļetnijskuts, Maļinovka, Marguči, Matuļi, Meški, Mihailovka, Mozgi, Mukoni,
Namjoti, Noviki, Novinka, Orehovka, Otrie Kromoni, Pārtova, Piliki, Pintāni, Podlesje,
Rāzna, Rogs, Rozalina, Silvestrina, Skadeņi, Spirgiņi, Sprestiški, Sprūževnieki, Strodi,
Širini, Šļakoti, Tarasovka, Vecsloboda, Vaišļi, Vilkakrogs, Virvi, Zabeļje.

lendžu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (41): Apši, Bārzusola, Biži,
Brusova, Ceplīši, Ciskova, Cīmota, Dača, Danski, Dekšņi, Kotāni, Kozlova, Kozubērži,
Kozukolni, Križini, Leški, Leimaņi, Liuza, Liuzinīki, Mežagaiļi, Midziņi, Morcinīki,
Novoselki, Pokuļi, Poznane, Požogi, Pūriski, Rūņi, Sarkaņi, Skangaļi, Skobuļnīki,
Stapuļi, Suņova, Škinči, Taudejāni, Vilkusola, Voskāni, Voverova, Zabolotje, Zalise,
Zeltiņi.

lūznavas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (26): Astiki, Dupini, Grumuži,
Gudeļi, Harčenki, Ismeri, Īvuški, Kivleņi, Lipuški, Ļadi, Maiziki, Markovka, Mostovaja,
Pustoška, Pušbāri, Rabskova, Regži, Rubčinska, Rutki, Serpovka, Skradeļi, Soboļi,
Stiļbi, Turčāni, Ūzuliški, Višķeri. 

Mākoņkalna pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (45): Bebrinka, Bereznīki,
Bondari, Bungas, Dvarči, Galdeņi, Gineviči, Gorelovka, Grumuži, Ilza, Jaunstašuļi, Je-
gorova, Kozuliški, Kozupka, Krepši, Krievu Virauda, Latviešu Virauda, Luciški, Ļoļi,
Maiziki, Maltečka, Malukšta, Martušovka, Melteņi, Milka, Novaja, Plīna Romani,
Pozņaki, Purviņi, Rabova, Rabskova, Rukmoni, Rusiški, Stepiņi, Stikuti, Stiļbi, Škrjabi,
Ubogova, Utāni, Vecstašuļi, Voveri, Zastenki, Zelenpole, Zeļonki, Zundi. 

Maltas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (35): Balda, Barauha, Bički,
Bikaunīki, Brīžgoni, Černoste, Dupini, Dzementova, Dzeniški, Garkolni, Griščati,
Jakoviči, Jaudzemi, Jevtišovka, Kiseļovka, Lapatiški, Leimaniški, Lejnīki, Locukolns,

Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 15. aprīļa
saistošie noteikumi Nr. 79 “grozījums Rēzeknes novada pašvaldības

2018. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19
“par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites

kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””
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paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2018. gada 18. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””

paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nosaka
Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 19, kuri spēkā no 2018. gada 15. decembra
(publicēti izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 5 (56), 2018. gada 14. decembrī). 

Rēzeknes novada pašvaldība 2020.gada 1.oktobrī ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 69, (apstiprināti ar Rēzeknes novada domes
2020. gada 1. oktobra lēmumu, protokols Nr. 25, 1. §) ar precizējumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 4. februāra
lēmumiem (protokols Nr. 3, 33. § un protokols Nr. 3, 34. §). Saistošie noteikumi Nr. 69 piemērojami no 2021. gada 15. februāra. 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Saistošajos noteikumos Nr. 69) ir apstiprināti četri jauni ciemi Greiškāni, Lielie Dreizi, Jaunie Čači
Griškānu pagastā un Pleikšņu ciems Ozolaines pagastā, teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir iezīmētas jauno ciemu robežas, uz kuru
teritorijām tiks piemērota decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.19, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”” projekts, turpmāk –
Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 19.
Spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 19 1. Pielikumu paredzēts izteikt jaunā redakcijā, tādējādi precizējot Rēzeknes novada pagastu

adresācijas un vēsturiskos ciemus (mazciemus), uz kuru teritorijās esošajām decentralizētās kanalizācijas sistēmām neattiecas saistošajos
noteikumos noteiktās prasības.

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

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

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

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

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt priekšlikumus par Saistošo noteikumu grozījumu
projektu.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.    domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Maltečka, Mīškoņi, Paškeviči, Pinki, Rozentova, Sergejevka, Sidorovka, Skutāni,
Solomenka, Strodi, Šmeiļi, Špieļi, Viežakrūgs, Viškeri, Zagajevka, Zamostje.

Nagļu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (13): Bernāni,  Īdeņa, Ļodāni,
Orenīši, Teirumnīki, Zvejsola, Vīksnas, Gaigalavas muiža, Namežnīca, Ozolkalns,
Jumpravsola, Kaijas, Ločakārts.

Nautrēnu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (75): Bierzinīki, Bilinski, Bliseni,
Brožgola, Caunīši, Cepleiši, Cisocka, Ciukori, Čakši, Čornie, Daukste, Desetnīki,
Drikaškas, Gabri, Gleizdova, Gļaudas, Goldadiervīši, Īvulāni, Jaškas, Jaundzemļi,
Jaudzemļi, Jūrdži, Kapiņi, Kloneitis, Korklinīki, Kristiņkas, Kuciņas, Laigolova, Laizani,
Leškas, Livzinīki, Lozdas, Maigļi, Mazuri, Meikaļi, Miglinīki, Mikitāni, Miurinīki,
Obrumāni, Oļhovka, Opiņki, Otrās Drankas, Pārkolni, Piļnīki, Pintāni, Pirmās Drankas,
Pujati, Putrāni, Pūramola, Rancāni, Razgaļi, Rejeņas, Ruduki, Rudukova, Rūbežnīki,
Rogozas, Salinīki, Saukavīši, Saukāni, Sārņi, Smilktinis, Soloviči, Sosiņi, Svikļi,
Šķesteri, Sila mājas, Stropicas, Upeitnīki, Ūzuļnīki, Viļumi, Vilkadūbīši, Zaļmuiža,
Znūteņi, Zuši, Zvieri.

ozolaines pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (27): Andronova, Balbiši,
Benislavova, Berjozovka, Bumbiški, Cegeļna, Deimaņi, Dzeņi, Gaiduļi, Groveriški,
Jeroščenki, Kampiški, Kaulinka, Kivki, Križevņiki, Laizāni, Losi, Maremonts, Pauliņi,
Ritiņi, Rubuļi, Runči, Skujas, Škvarki, Tēviņi, Uļjanova, Usviši.

ozolmuižas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (22): Aleksoti, Bumbiškas,
Dreijerovka, Jaunsaimnieki, Jaunsloboda, Kozori, Krīviņi, Krievu Sloboda, Laļi,
Latviešu Sloboda, Lielie Garanči, Mazie Garanči, Pauliņi, Pilskalns, Platači, Račeva,
Ratinieki, Skujas, Spundžāni, Taurinka, Tēviņi, Voronova.

pušas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (26): Babri, Balda, Butleri, Čuksti,
Dekšņi, Dītlovi, Dorotpole, Gulinova, Kirkiliški, Kristceļnīki, Lazareva, Liuki, Loci,
Ostrovīši, Parma, Patmaļnīki, Peirāgi, Poļanka, Siugaļi, Stolbovka, Svātova, Virbuli,
Vocīši, Zambari, Žagari, Žierkļi. 

Rikavas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (25): Asņīnis, Babrovka, Baļtina,
Dagumnīki, Dzipšļi, Jaunrikova, Joksti, Kaļvi, Kolnasāta, Kūrpinīki, Liuzi, Makuži,
Medinski, Mihalki, Murāni, Osnīši, Piertnīki, Piliskolns, Pļuskova, Putni, Sameņi,
Skujaunīki, Solaviersi, Uguļova, Žagatnis. 

Sakstagala pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (51): Aļhovka, Apari, Aga-
fonofka, Azara Bodži, Bolbiši, Bondarevka, Boreņi, Bunduli, Cerkovka, Ciukori,
Deičmaņi, Dzerkaļi, Garanči, Guriliški, Jaudzemi, Jaunā Sloboda, Kauliņi, Keidāni,
Kolna Sloboda, Komulteņi, Kraupeļi, Kudļi, Kukuči, Laizāni, Lakši, Lejas Sloboda, Lielā
Markovka, Lukna, Mazā Markovka, Mežalovnieki, Mežasorgi, Mihejevka, Mortiški,
Odotas, Papki, Pedeļi, Piertnīki, Pilveļi, Pivteļi, Rjabki, Silinieki, Skangaļi, Skromeliški,
Somi, Spočinoki, Stirāni, Studeni, Subinaite, Vorkaļi, Žabrovka, Zaikova.

Silmalas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (72): Agejevka, Antonopole,
Baļucki, Barzovka, Belobabina, Beloglazovka, Bikaunieki, Bodrovka, Bondari, Borisovka,
Burlakovka, Čači, Čulki, Danilovka, Deneliški, Dzeņi, Feklistovka, Gasuļi, Groveriški,
Gruzdeļi, Gušči, Hatki, Ignatovka, Indričāni, Jaskina, Jaunružina, Jekimovka, Karno-
pole, Karnopoles Bikaunieki, Kalni, Kļonovka, Kočujevka, Kosmačovka, Kovaļovka,
Kozlovka, Krasutina, Kurteņi, Kvasovka, Lisovski, Losa, Losu Čači, Māmulnieki, Meža
Juri, Meža Gasuļi, Meža Pīgožņi, Mozgi, Odumāni, Ostrovski, Paramonovka, Paški,
Patrejevka, Pustinka, Putni, Rubāni, Silanži, Silmala, Sopri, Sprinda, Špēļi, Šutovka,
Tarakanovka, Teiruma Pīgožņi, Trūpu Čači, Trūpu Zamoži, Tuči, Zabolotje, Zahariha,
Zaikova, Zaikovka, Zakutajevka, Zemski, Zuji.

Stoļerovas pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (31): Asaniški, Asāni, Batari,
Bļaideri, Cegeļņa, Čornaja Ņiva, Dilāni, Doroškeviči, Fomkini, Gerardova, Gudakovski,
Kravaļi, Kupkini, Madoļesje, Mihalina, Ostrovski, Paborga, Ostrovskie, Pokrovka,
Poludņi, Rikopole, Rozeļmuiža, Rudzāti, Rudzīši, Škiņči, Veselovka, Viši, Vorkaļi, Za-
kati, Zatiši, Zverinci. 

Stružānu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (7): Čeveri, Esti, Jurģeļi,
Krogasēta, Ramaškas, Seiļi, Viļumi.

Vērēmu pagasta ciemi bez robežām (mazciemi) (36): Biksinīki, Burzova, Gabi-
nova, Gajova, Greivuļi, Gribuļi, Jaunborisova, Jermolas, Jurki, Juškāni, Kleperova,
Kolna Ančupāni, Krampova, Lejas Ančupāni, Loborži, Meļņova, Mežagaiļi, Obricki,
Olūtnīki, Petrovka, Plikpūrmaļi, Pustinki, Pūrmaļi, Ratinīki, Rubļevski, Rūdzes, Silinīki,
Skudras, Stučeva, Svikļi, Škierbinīki, Taudejāni, Tūmuži, Vecborisova, Veremes,
Zeltiņi.

domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs



c atbildīgās par izdevumu: Madara Bērtiņa, anna Rancāne,  tel. 64607198 
c datormaketētāja tatjana Kārkliniece, tel. 64607205 

adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, lV - 4601 Reģ. nr. 90009112679  t. 64622238, e-pasts:
info@rezeknesnovads.lv

Iespiests SIA “Latgales druka”

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada
15. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu “par Rēzeknes novada ozolaines pagasta
pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu,
izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 8, 31. §).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir Rēzeknes novada teritorijas plānojuma deta-
lizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema
teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciemā,
paredzot transporta infrastruktūras attīstību un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu.

Lokālplānojumu, kas ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plāno-
šanas dokuments, paredzēts izstrādāt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijai ar
aptuveno platību 340 ha. Lokālplānojuma teritorija vēsturiski veidojusies kā vasarnīcu
un dārzkopību teritorija, un tajā ietilpst bijušo dārzkopības sabiedrību (Rožlejas, Uzvara,
Zvaigzne, Cerība, Rītausma, Daina, Veselība, Dzirkstele un Dzintara dārzs) teritorijas.

Plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiks meklēti risinājumi vairākām šā brīža
aktuālajām problēmām, kā piemēram, transporta infrastruktūras risinājumi (ielu tīkls,
piekļuves iespējas operatīvajam transportam, ceļu un ielu sarkano līniju precizēšana
u.c.), inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju (energoapgāde, ūdensapgāde, kanali-
zācijas sistēmas u.c.) izvietojuma priekšlikumi, kas atbilst arī vides aizsardzības normām,
publiski pieejamu sporta, atpūtas un dabas teritoriju nodrošinājums, kā arī citi risinājumi.

Papildus lokālplānojuma izstrādes darba uzdevums paredz to, ka, nepieciešamības
gadījumā atbilstoši īpašnieku ierosinājumiem, atsevišķiem zemes gabaliem var tikt
grozīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums ar nosacījumu, ka
funkcionālais zonējums netiek mainīts uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).

Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un pēc tā izstrādes

apstiprināšanas novada domē tas
tiks izmantots pašvaldības darbā
turpmākai Pleikšņu ciema attīstī-
bas plānošanai, kā arī būvprojek-
tēšanai.

lokālplānojuma izstrādes va-
dītāja – Rēzeknes novada paš-
valdības attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja anna jaudzema
(e-pasts: anna.jaudzema@rezek-
nesnovads.lv, tālr.: 64607197).

Rakstiskus priekšlikumus vai
ieteikumus lokālplānojuma iz-
strādei aicinām iesniegt Rēzek-
nes novada pašvaldībai līdz
2021. gada 28. jūnijam (adrese:
Rēzeknes novada pašvaldība,
atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, lV-4601; e-pasts: info@rezeknesnovads.lv).

Pašvaldības domes lēmums par lokālplānojuma uzsākšanu, kā arī lokālplānojuma
izstrādes darba uzdevums atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
sadaļā “Izstrādē esošie plānošanas dokumenti”, kā arī portālā geolatvija.lv (https://ge-
olatvija.lv/geo/tapis#document_20293).

līga Romančuka, Rēzeknes novada pašvaldības 
attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

pašvaldība uzsāk ozolaiNes pagasta pleikšņu ciema 
teritorijas lokālplāNojuma izstrādi


