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uzņēmēji aicina ciemos

Ar ābolu smaržu, pīlādžu oranžo spīvumu un pirmajām krīto-
šajām lapām tiek novilkta starta līnija jaunajam mācību gadam.
Pagājušais gads pierādīja, ka “Iespējams ir viss. Neiespējamais
vienkārši prasa vairāk laika” /Dens Brauns/. Ticam, ka gūtā piere-
dze mūs visus ir darījusi stiprākus, parādījusi, cik daudz cilvēks
īsā laikā var iemācīties un paveikt, ātri pielāgoties un kļūt elastī-
gāks. Paldies visiem izglītības jomā nodarbinātajiem, jo izaicinā-
jumi, kuri tika pārvarēti, nebija tie vienkāršākie un vieglākie. Pal-
dies arī visai lielajai skolēnu saimei, kuri lielu daļu mācīšanās pro-
cesa paveica patstāvīgi. Paldies vecākiem, kuri nolika malā ikdie-
nas darbus, lai palīdzētu saviem bērniem mācīties attālināti.

Kāds būs 2021./2022. mācību gads? Šis gads slēpj sevī daudz
nezināmo x un y, kuru risināšanai no izglītības iestāžu vadības
puses būs nepieciešama gan kompetencēs balstīta, gan radoša,
gan starpdisciplināra pieeja. Ar to arī ir pienācis laiks praksē pie-
rādīt Skola2030 izvirzīto mērķi: indivīda spēju kompleksi lietot
zināšanas un paust attieksmes, risinot problēmas reālās dzīves
situācijās. Taču neskumstiet, Jums izdosies, jo, eksprezidentes
Vairas Vīķes-Freibergas vārdiem runājot: “Katrā cilvēkā snauž
potenciāls kalnu gāzējs, kas nav sevi vēl atklājis”.

Priecājieties par dzīvi un dabu, piepildiet savus sapņus, pava-
diet laiku ar draugiem un ģimeni, nododieties vaļaspriekiem un
baudiet sportiskās aktivitātes…, jo tikai emocionāli piepildīts un
stabils cilvēks var ar sirdi un dvēseli pildīt SKOLOTĀJA misiju.

izglītības un sporta pārvalde

SVeicAM ZinīBu Dienā! 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā būs
no plkst. 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju
nobalsot iepriekš: 
m pirmdien, 6. septembrī, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
m ceturtdien, 9. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
m piektdien, 10. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Iedzīvotāji varēs balsot pēc izvēles jebkurā no 32 Rēzeknes
novada vēlēšanu iecirkņiem. Balsot jāierodas ar derīgu pasi vai
ID karti. Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts. Princi-
pa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietots elek-
troniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rēzeknes
novada teritorijā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams no-
kļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā
var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar
Covid-19, kā arī slimojošu personu aprūpētāji.
Vairāk par pieteikšanos balsošanai dzīvesvietā, kā arī citu

informāciju par vēlēšanu norisi var uzzināt www.cvk.lv

18. septembrī visas dienas garumā 26 Rēzeknes novada uzņēmēji atvērs saimniecību durvis,
lai apmeklētājiem pastāstītu par savu ceļu un pieredzi uzņēmējdarbībā. Pasākumā piedalīsies
uzņēmēji no dažādām sfērām, tāpēc ko interesantu un saistošu atradīs ikviens.

Aktīvās atpūtas cienītājus un dabas mīļotājus aicinās zirgu sēta “Untumi” un divas virvju trases
kokos – “Rāznas priedes” un “Garkalni”.  Itkaču mājās varēs apskatīt trušus, savukārt “Strautiņos” –
uzspēlēt lāzertagu. Vēderprieku baudītāji būs gaidīti SIA “Cukurella”, Z/S “Liepkalns”, IK “Lauku gar-
ša”, IK “Lobumeņš”, LPKS “Viļāni”, SIA “KUUP COFFEE” un citviet. Vairāki amatnieki piedāvās
savus darinājumus, bet stādaudzētavā “Sakstagals” varēs iegādāties izturīgus, Latgales klimata
īpatnībām piemērotus stādus.

Viena no saimniecībām, kas gaidīs ciemiņus, ir “Obelisk Farm” Dekšāres pagastā. Saimnieki
Andris un Debora, fotogrāfijā kopā ar bērniem Gabrielu un Fredi, audzē sējas kaņepes, atvē-
ruši Kaņepju skolu un Latvijā vienīgo Kaņepju muzeju, kā arī ražo kaņepju produktus – tēju, kaņepju
sēklu eļļu, olbaltumvielām un šķiedrvielām bagātās maltās kaņepju sēklas, garšvielas ar kaņepēm
un pat saldos musli batoniņus, ko īpaši iecienījuši pašu bērni.

Kā izrādās, mūsu senču jau izsenis kultivēto kaņepi var ne tikai ēst, bet ar to iespējams arī
apģērbties, māju nosiltināt un pat virvi vai papīru uztaisīt – to visu izstāstīs un parādīs Andris un
Debora – rīdzinieks un portugāliete, kas māju sajūtu atraduši Obelišku sādžā Viļānu pievārtē. Te
piepildot savu sapni par veiksmīgu kaņepju saimniecību un ieaudzinot bērnos mīlestību pret dabu.
Brauciet ciemos 18. septembrī!

Saraksts ar visām saimniecībām un uzņēmējiem, ko varēs apmeklēt 18. septembrī, pieejams
Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā.

Lai uzņēmēji varētu rēķināties ar apmeklētāju skaitu, paredzēta obligāta iepriekšēja pieteikšanās
līdz 17. septembrim, zvanot vai rakstot pašiem uzņēmējiem. 

Teksts: Madara Bērtiņa, foto: Dagnija Bernāne

“Kad ir svarīgas spriešanas un domāšanas, dienas paiet ātri,”
teicis mazais Boņuks Jāņa Klīdzēja romānā “Cilvēka bērns”. 

Lai arī visiem Rēzeknes novada skolas bērniem dienas paiet ātri
un piepildīti, ar nerimstošu zinātkāri mācoties, pilnveidojot sevi un
atklājot lielo pasauli visapkārt! 

Rēzeknes novada pašvaldība

11. septembrī – 
rēzeknes novada 
domes vēlēšanas
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rosinājusi 2025. ga-
dā piecas valstspilsētas apvienot ar tām līdzās esošajiem novadiem. VARAM piedāvā-
jums veidots, atsaucoties uz Satversmes tiesas spriedumu, ka ikviena novada teritorijā
jābūt arī valsts vai reģionālajam attīstības centram. Tas nozīmētu Rēzeknes novada ap-
vienošanu ar Rēzeknes valstspilsētu. 

Rēzeknes novada pašvaldība atzinīgi vērtē VARAM ideju attīstīt reģionālos centrus,
lai stiprinātu pašvaldību ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību, taču, ņemot vē-
rā situāciju ar Rēzeknes pilsētas budžetu un grūtības ar līdzšinējo sadarbību, plānoto
apvienošanos vērtējam ar pamatotām bažām, vai tas nesīs gaidītos ieguvumus arī
Rēzeknes novada iedzīvotājiem. 

Iepriekšējā plānošanas periodā vairākās Eiropas Savienības fondu programmās
piedalīties varēja tikai noteiktas pašvaldības, tas ir, fondu līdzekļi, kuri bija pieejami Rē-
zeknes pilsētai, nebija pieejami Rēzeknes novadam. Līdz ar to novada pašvaldība,
pat ļoti gribot, nevarētu pretendēt uz šo līdzekļu apgūšanu. Visās programmās, kur
novada pašvaldība atbilda pretendēšanas nosacījumiem, esam piedalījušies un apgu-
vuši projektu finansējuma iespējas. 

Pēdējo gadu laikā Rēzeknes novada pašvaldība īstenojusi dažādus projektus ap-
tuveni 55 miljonu EUR vērtībā, tostarp, pašvaldības objektu rekonstrukciju un sil-
tināšanu, ceļu rekonstrukciju un citus projektus, kas uzlabo ikdienas dzīvi novada
iedzīvotājiem. 

Lai gan paveikti lieli darbi, Rēzeknes novada pašvaldības parādsaistības ir nelielas –
vien 15,1 miljons EUR (10 637 869 EUR – no bijušā Rēzeknes novada un 4 472 883
EUR no bijušā Viļānu novada) jeb 539 EUR uz vienu novada iedzīvotāju. 

Tajā pašā laikā pilsētas parādu slogs ir vairāk nekā 88 miljoni EUR jeb 3835 EUR
uz katru rēzeknieti (informācija no Valsts kases mājaslapas). Bez šaubām, pēc apvie-
nošanās šī smagā parādu nasta gulsies arī uz novada iedzīvotāju pleciem un ma-
ciņiem. Turklāt pilsētas izveidotie objekti ik gadu prasa arī ievērojamas summas to
uzturēšanai.

Rēzeknes novada pašvaldība ļoti atbildīgi un ilgtspējīgi izturas pret pašvaldības
budžetu – izvērtējot prioritātes un finansiālās iespējas. Saimnieciski strādājot un liekot
lietā Covid pandēmijas laikā radušos ietaupījumus, jau 2020. gada beigās novads
Valsts kasē apmaksāja saistības par aizņēmumu pamatsummas atmaksu visam 2021.
gadam. Tajā pašā laikā Rēzeknes pilsētas dome šī gada sākumā bija spiesta ņemt
sava veida “ātro kredītu” – nepilnu miljonu eiro lielu valsts īstermiņa aizdevumu –, lai
aizlāpītu caurumu budžetā un varētu izmaksāt algas, kā arī segt ikdienas tēriņus. 

Protams, arī novads varētu īstenot grandiozus un nesaimnieciskus projektus. Kuram
gan nepatiktu baseins Maltā, ledus halle Rogovkā vai pašvaldības būvēts SPA centrs
pie Rāznas ezera. Taču atbildīgi izturamies pret mūsu nodokļu maksātāju naudu, īste-
nojot tos projektus, kas gan dod labumu iedzīvotājiem, gan ir “paceļami” novada bu-
džetam ne vien lai uzbūvētu, bet arī lai pēcāk tos uzturētu. 

Runājot par uzturēšanas izdevumu izvērtēšanu, kā veiksmīgu piemēru varam minēt
ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” izsoli pagājušajā gadā. Lai gan medijos tika
sacelta ažiotāža par it kā zemo nomas maksu, tomēr tagad varam apstiprināt, ka tas
bija pareizs solis, lai būtu maksimāla lietderība sabiedrībai – nomnieks “Bāku” ir sa-
glabājis kā tūrisma objektu un uztur to labā kārtībā. Saskaitot uzturēšanas izdevumu
ekonomiju, nomas maksu un nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumus, pašvaldības

finanšu ieguvums ir vairāk nekā 35 tūkstoši EUR ik gadu.
Novada lepnums ir mūsu uzņēmēji. Rēzeknes novada teritorijā strādā vairāk nekā

1700 uzņēmumu – stabilas zemnieku saimniecības, mājražotāji, plašas industriālās
ražotnes. Lielākie no tiem ir RSEZ SIA “Verems” (apgrozījums 2020. gadā: 32,8 miljoni
EUR) un RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” (apgrozījums 2020. gadā: 25,5 miljoni EUR).
Kopā abos uzņēmumos strādā vairāk nekā 550 darbinieki – gan novada, gan pilsētas
iedzīvotāji. Iespējams, tāpēc Rēzeknes pilsēta reizēm sajauc un šos uzņēmumus no-
dēvē par saviem. 

Rēzeknes novada pašvaldība rod dažādus veidus, kā atbalstīt mūsu uzņēmējus.
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un uzņēmējus iesaistījām Teritorijas
plānojuma izstrādē. Lai radītu investoriem labvēlīgāku vidi, tika paplašinātas iespējas
uzņēmējdarbības veikšanai Rēzeknes novada Rūpnieciskās apbūves zonā.

Reizēm pat nevajag ieguldīt lielus pašvaldības līdzekļus, lai palīdzētu uzņēmumiem
attīstīties. Piemēram, šogad, atvēlot 60 tūkstošus EUR uzņēmējdarbības projektu kon-
kursam, pašvaldība atbalstīja 14 jaunos un esošos uzņēmējus, no kuriem katrs rada
vismaz vienu jaunu darba vietu. Ja uzņēmējs spēj radīt un nodrošināt darba vietu vis-
maz sev pašam, tas jau ir liels ieguldījumus novada izaugsmē.  

VARAM priekšlikums arī paredz līdz 2025. gadam paplašināt sadarbību dažādās jo-
mās starp valstspilsētām un tām piegulošajiem novadiem. Lai gan Rēzeknes novada
pašvaldība vēlas sadarboties un ir iniciējusi dažādas idejas, līdzšinējā pieredze rāda,
ka Rēzeknes valstspilsētas interese par sadarbību ir minimāla. Lūk, daži piemēri. 

Attīstības plānošanas dokumenti.
Administratīvi teritoriālās reformas likums un normatīvie akti nosaka, ka Rēzeknes

novadam un Rēzeknes valstspilsētai kopīgi jāizstrādā divi attīstības plānošanas doku-
menti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Tāpat likums nosaka,
ka tieši Rēzeknes valstspilsēta ir vadošais partneris dokumentu izstrādē. Lai gan līdz
šī gada 15. novembrim dokumentiem jābūt nodotiem publiskai apspriešanai, vēl līdz
raksta publicēšanai 27. augustā reāls darbs no pilsētas puses nav pat uzsākts. Rēzek-
nes novads izrāda aktīvu interesi un vēlmi sadarboties, lai izstrādātie dokumenti būtu
kvalitatīvi un sabalansēti ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem svarīgākajiem jautājumiem.
Diemžēl interese un iniciatīva produktīvai komunikācijai šobrīd novērojama tikai no
mūsu puses. Pilsētas šī brīža darbības un pasīvā attieksme var radīt finansiālas sekas,
proti, neizstrādājot dokumentus likumā noteiktos termiņos var nākties zaudēt piešķirto
finansējumu.

Piepilsētas teritoriju attīstība. 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā no Rēzeknes pilsētas domes

tika saņemta negatīva attieksme pret novada vēlmi sakārtot teritoriju, kas atrodas
valstspilsētas “aglomerācijas” zonā. Vēstulēs Rēzeknes pilsētas dome iebilda pret jau-
nu ciemu izveidi piepilsētas teritorijā. Būtībā Rēzeknes dome iestājās pret to, lai, pie-
mēram, Pleikšņi attīstītos un kļūtu par vēl pievilcīgāku vietu dzīvošanai ar sakārtotu
transporta infrastruktūru (ielu tīkls, piekļuves iespējas operatīvajam transportam, ceļu
un ielu sarkano līniju precizēšana u.c.) un pilnvērtīgu inženiertehniskās apgādes tīklu
(energoapgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas sistēmas u.c.), ko laika gaitā Pleikšņos un
citās bijušajās mazdārziņu teritorijās vēlas ieviest novada pašvaldība. 

Dzīvnieku kapsēta. 
Rēzeknes novada pašvaldība vairākkārt aicināja pilsētu sadarboties dzīvnieku kap-

sētas izveidošanā, piedāvājot teritoriju, kur abas pašvaldības varētu līdzvērtīgi ie-
saistīties kapsētas izveidē un uzturēšanā. Piedāvājām zemi pie pilsētas, rēķinoties, ka
lielākā daļa interesentu būs tieši no Rēzeknes daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, nevis
novada cilvēkiem, kam īpašumā ir sava zeme. Taču 2021. gada jūnijā atbildes vēstulē
Rēzeknes pilsētas dome atteica finansiālu līdzdalību, tai pašā laikā gan atzīstot, ka
arī pilsētniekiem šis jautājums ir aktuāls. Šis būtu piemērs, kas nestu reālu labumu pil-
sētas iedzīvotājiem. Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī rēzekniešiem būtu vieta, kur cieņpilni
atvadīties no sava mīļdzīvnieka, nevis izmest to atkritumu konteinerā vai nakts aizsegā
aprakt Ančupānu mežā. Diemžēl dzirdīgas ausis pilsētas domes gaiteņos neatradās.   

Pēdējā laikā masu medijos reizi pa reizei parādās daiļrunīgi Rēzeknes pilsētas do-
mes priekšsēdētāja izteikumi, kuros Rēzeknes valstpilsēta salīdzināta ar plaukstošu
oāzi tuksneša (lasi – Rēzeknes novada) vidū. Derētu padomāt par to, ka arī oāzei var
pietrūkt ūdens, jo pilsētas aizņēmumu saistību slieksnis jau tā ir augsts un jaunus kre-
dītus, lai līdzfinansētu Eiropas Savienības projektus, pilsēta nākamgad var arī nesa-
ņemt, savukārt Rēzeknes novada pašvaldības saistības ir līdzsvarotas. Iespējams, ka
oāze cer uz valgmi no apkārtesošā tuksneša akām.   

Rēzeknes novada pašvaldība

Vai noVada iedzīVotājiem būs jāuzņemas 
Rēzeknes pilsētas paRādsaistības?

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrā-
cijas sēdē 2021. gada 5. augustā tika pieņemts lēmums
Par Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. –
2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa
plānošanas dokuments septiņu gadu laika posmam. Šis
dokuments nodrošina līdzsvarotu Rēzeknes novada teri-
torijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu pašval-
dības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības
projektiem un investīciju piesaistei, atbilstoši programmā
izvirzītajiem mērķiem.

Attīstības programma sastāv no piecām daļām:

1. Pašreizējās situācijas raksturojuma, 
2. Stratēģiskās daļas,
3. Rīcību plāna,
4. Investīciju plāna,
5. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas.
Lai sasniegtu Stratēģiskajā daļā noteiktos vidēja ter-

miņa uzstādījumus un īstenotu Rīcības plānā iekļautās
aktivitātes, kā arī lai sasniegtu plānotos rezultātus, In-
vestīciju plānā tiek ietverti ieguldījumi, kuri nepieciešami
pašvaldībai laika posmā no 2019. gada līdz 2021. gadam.
Investīciju plāns ir veidots triju gadu laika posmam.

Investīciju plānu ik gadu aktualizē un tajā iekļautos

projektus apstiprina pašvaldība, ņemot vērā izpildes pro-
gresu, pieejamās programmas un pašvaldības budžeta
iespējas, nemainot attīstības programmas stratēģisko
daļu.

Investīciju plānā tiek iekļautas arī projektu idejas, par
kuru realizācijas iespējām tiks lemts, atkarībā no pieeja-
mā finansējuma.

Investīciju plānu var apskatīt Rēzeknes novada paš-
valdības mājaslapā.

inga Kruste,
Rēzeknes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

AktuAlizēts Rēzeknes novAdA AttīstībAs pRogRAmmAs 2019. – 2025. gAdAm investīciju plāns
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Rēzeknes novada 10. klašu
skolēniem būs poRtatīvie datoRi

Jau februārī Rēzeknes no-
vada pašvaldība lēma, ka jau-
najā mācību gadā Rēzeknes
novada vidusskolu desmito
klašu skolēni, neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas, sa-
ņems portatīvo datoru perso-
nīgā lietošanā. 

1. jūlijā, pēc apvienošanās
ar Viļānu novadu, tika mek-
lētas iespējas ar portatīva-
jiem datoriem nodrošināt arī
Viļānu vidusskolas 10. klases
audzēkņus. Budžetā rasti pa-

pildu līdzekļi, lai iegādātos vēl 30 datorus, tā kopumā Rēzeknes novada skolēniem no-
pirkti 110 datori par kopējo summu 75,5 tūkstoši Eur. Šobrīd visi datori jau ir piegādāti
un pašvaldības informācijas tehnoloģiju speciālisti tajos instalē nepieciešamo pro-
grammatūru. 

Kopumā datorus saņems sešu Rēzeknes novada vidusskolu (Viļānu vsk., Maltas
vsk., Kaunatas vsk., Nautrēnu vsk., Dricānu vsk., Lūcijas Rancānes Makašānu amatu
vsk.) 10. klašu skolēni, kuri tos varēs izmantot gan ikdienas mācību procesa moder-
nizēšanai, gan iespējamai attālināto mācību nodrošināšanai. 

Datori tiks piešķirti, uzsākot mācības Rēzeknes novada vidusskolu 10. klasē pēc 6.
septembra, kad tiks fiksēts precīzs skolēnu skaits. Ar jauniešu vecākiem vai likumīga-
jiem pārstāvjiem pašvaldība noslēgs līgumu par datora nodošanu skolēna personīgajā
lietošanā ar noteiktām atkāpēm par iespējamu klēpjdatora atgriešanu, ja kādu iemeslu
dēļ mācības tiks pārtrauktas. Beidzot vidusskolu, absolvents datoru varēs paturēt.

piRmklasnieki saņems dāvanas
Jau vairākus gadus, uzsākot mācības 1. klasē kādā no Rēzeknes novada izglītības

iestādēm, pirmklasniekus sagaida noderīga dāvana – skolas piederumu komplekts ar
zīmuļiem, krāsām, plastilīnu un citām skolai vajadzīgām lietām. Kopā komplektā ir 26
kancelejas preces. 

Paredzams, ka dāvanas no pašvaldības saņems aptuveni 200 pirmklasnieki. Kom-
plekta vērtība ir 21 EUR. “Atlasot kancelejas preces, mēs ņemam vērā speciālistu iz-
strādātās prasības un ieteikumus, lai skolas piederumi būtu īpaši piemēroti sākum-
skolēniem,” pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija

Strankale, “piemēram, no pla-
šā piedāvājuma izvēlamies
ļoti kvalitatīvu plastilīnu, ar
ko bērnam ir viegli strādāt un
kas nesmērē rokas vai gal-
du. Komplektam pievienots
arī plastmasas trauciņš ar vā-
ciņu otu skalošanai, kas ir ļo-
ti viegls un parocīgs pārnēsā-
šanai, turklāt apgāžoties tas
neizlīst, līdz ar to nesabojā
nedz savas, nedz blakus sē-
dētāja skolas mantas.”

Skolas palīglīdzekļu kom-
plekts tiek izsniegts, vadoties pēc Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 54 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes
novadā” XI punktu “Pabalsts pirmklasniekiem”. Tas paredzēts visiem bērniem, kuri
uzsāk mācības 1. klasē Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs, neatkarīgi
no viņu deklarētās dzīves vietas.

piRmsskolās būs inteRaktīvie
ekRāni

Gaidāmajā mācību gadā lielākajās Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības ie-
stādēs būs jauni interaktīvie ekrāni. 

Kā pastāstīja Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, digitālie mācību
līdzekļi paredzēti, lai skolotājiem nodrošinātu pilnvērtīgu darbu ar mācību platformas
soma.lv materiāliem, ieskaitot komplektizdevumu “Sākam mācīties!”, digitālā formāta
“e-grāmatām” un speciāli pirmskolai veidotām interaktīvām darblapām. “Pedagogiem
būs iespēja vadīt nodarbības, iesaistot bērnus dažāda veida interaktīvās aktivitātēs
uz digitālā ekrāna. Tāpat skolotājiem būs iespēja pielāgot un papildināt darblapas
savām mācību nodarbību vajadzībām.”

Iepirkumā “Digitālā mācību līdzekļa interaktīvo vadības sistēmu piegāde un uzstā-
dīšana Rēzeknes novada pirmsskolas mācību iestādēs” iegādāti 16 digitālie interak-
tīvie ekrāni “Promethean ActivPanel” ar diagonāles izmēru 65 collas, 4K UHD izšķirt-
spēju, interaktīvā ekrāna rakstāmrīkiem, skandām un citu aprīkojumu. Komplektā
iekļauta arī pie interaktīvā ekrāna pieslēdzama datorizētā darba vieta pirmsskolas
skolotājam. 

Septembra sākumā ekrānus piegādās un uzstādīs SIA “Lielvārds”. Ekrāni iegādāti
par valsts dotāciju pašvaldību digitalizācijai, kopumā tam atvēlot 50742,56 Eur.

Dienas nometnē “Va-
saras Iespēju Piepildī-
jums jeb VIP'21” 20 jau-
nieši no Rēzeknes nova-
da izdzīvoja to, kas nebi-
ja iespējams attālināto
mācību laikā. Katra no-
metnes diena bija veltīta
kādai mācību jomai.

Valodu dienā skanēja
ne tikai latgaliešu, latvie-
šu, bet arī krievu, angļu
un vācu valoda, par to rū-
pējās Ineta Atpile-Juga-
ne, Terēsija Gruznova,
Vivita Ruško-Elste.

Eksperimentēt, mek-
lēt, pētīt, secināt varēja
dabaszinātņu dienā sko-
lotājas Kristīnes Kazinieces un Anitas Cercenes uzraudzībā. Radīt gan
kopīgus, gan individuālus mākslas darbus palīdzēja Maija Gailuma, Svet-
lana Patmalniece, Elgars Ludboržs. 

Prasmes darboties komandā, precizitāte, veiklība, atjautība tika parādīta
veselības un fizisko aktivitāšu dienā, ko vērtēja Jekaterina Marmiļova un
Elita Kupruka. Savā pieredzē par moto tehnikas vērtību un tās restaurēšanu
dalījās Uģis Igaunis.

Nometnes pēdējā diena bija veltīta izzinošām aktivitātēm, tika apmeklēts
Kara tehnikas muzejs Sventē, retro automobiļu ekspozīcija “RetroGaraž-D”
un Daugavpils Skrošu rūpnīca. Sevis palutināšanai Kristīne Plešanova va-
dīja ciparkūku gatavošanas meistarklasi. Jaunieši cepa, gatavoja krēmu,
dekorēja katrs savu kūku, kas bija ne tikai garšīga, bet radīja arī svētku
sajūtu.  

Paldies visiem, kas iesaistījās aktivitāšu plānošanā un vadīšanā! Paldies
Rēzeknes novada pašvaldībai un VISC par finansiālo atbalstu, pavārītēm
par gardajām ēdienreizēm, Sakstagala pagasta pārvaldei par transportu,
bet jauniešiem par aizrautību un aktīvu darbošanos!

Sagatavoja: Madara Bērtiņa, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

19. augustā Rīgas pilī norisinājās
valsts augstāko apbalvojumu – Triju
Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa
un Atzinības krusta – pasniegšanas
svinīgā ceremonija. Starp apbalvo-
tajiem ir vairāki ar Rēzeknes nova-
du cieši saistīti ļaudis: ārsti, pedago-
gi, kultūras un sabiedriskie darbinie-
ki. Sveicam un lepojamies! 

Par Triju Zvaigžņu ordeņa koman-
dieri par īpašiem nopelniem pre-
tošanās kustībā okupācijai, Latvijas
neatkarības atjaunošanā un mūža
ieguldījumu medicīnā iecelts Juris
Galerijs Vidiņš, bijušais “Helsinki-86”
vadītājs, Viļānu slimnīcas direktors
un galvenais ārsts. 

Par Triju Zvaigžņu ordeņa virs-
nieku par ilggadējo radošo darbu un veikumu Latvijas mūzikā iecelts bijušais viļānietis Krišjānis
norvelis, operdziedātājs, Latvijas Nacionālās operas solists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas Vokālās katedras docents.

Par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem par mūža darbu un ieguldījumu skolu jauniešu muzikā-
lajā izglītībā un kordziedāšanas tradīcijā iecelts Vladislavs Štekels, bijušais ilggadējais Maltas
Mūzikas skolas direktors, diriģents, kā arī Nautrēnu pagasta Desetniekos dzimusī Tekla Voiteka,
bijusī ilggadējā Daugavpils 12. vidusskolas un Daugavpils novada Špoģu vidusskolas mājturības
skolotāja – par mūža ieguldījumu izglītības darbā un latvisko tradīciju uzturēšanā.

Par Atzinības Krusta komandieriem ieceltas Veronika Dundure (attēlā), Nautrēnu vidussko-
las skolotāja, Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja – par
nozīmīgo ieguldījumu latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures saglabāšanā un populari-
zēšanā; Anita Ludborža, Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas direktore – par nozīmīgo
ieguldījumu izglītības darbā un skolu jauniešu nacionāli patriotiskajā audzināšanā.

Par Atzinības Krusta virsnieci iecelta kādreizējā Nautrēnu vidusskolas absolvente ināra
Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos, Dr.sc.
admin. – par ilggadējo nozīmīgo darbu un ieguldījumu izglītības un kultūras nozaru attīstībā un
stiprināšanā.

Valsts kancelejas sagatavotā informācija, foto: ilmārs Znotiņš

Pasniegti Valsts augstākie aPbalVojumi 97 izcilām
Personībām, tostarP rēzeknes noVada PārstāVji

NometNē “VIP’21” IzdzīVo
“Vasaras IesPēju PIePIldījumu”
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Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Viļānu APVienīBAS PāRVALDeS” 
VADīTāJA AMATu.

Amata pretendentam ir jābūt otrā līmeņa augstākajai
izglītībai, vēlama izglītība ekonomikas, finanšu, tiesību
vai vadības zinātnēs; zināšanām par normatīvajiem ak-
tiem, kas reglamentē pašvaldības darbu, un spējai tajos
orientēties; spējai strādāt ar lielu informācijas apjomu;
labām organizatora un analītiskām spējām, komunikāci-
jas prasmēm; augstai atbildības sajūtai un precizitātei;
nevainojamai reputācijai; darba pieredzei pašvaldības
vai valsts institūcijās vismaz 3 (trīs) gadi; vismaz triju ga-
du pieredzei organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā
amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz
20 padotajiem darbiniekiem; jāorientējas budžeta grā-
matvedības uzskaites galvenajos pamatprincipos; valsts
valodas prasmēm augstākajā līmenī; labām datora un
citas biroja tehnikas lietošanas prasmēm; jāprot strādāt
ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vis-
maz vienu), e-pastu, e-adresi; jābūt “B” kategorijas auto-
vadītāja apliecībai.

Pamatdarba atalgojums euR 1700.
Pretendentam jāiesniedz profesionālās darbības ap-

raksts (CV); izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
likumā noteiktajā gadījumā – dokuments, kas apliecina
valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepiecie-
šams amata pienākumu veikšanai; motivācijas vēstule;
“B” kategorijas apliecības kopija un attīstības programma
ar norādi “Konkursam Rēzeknes novada pašvaldības ie-
stādes “Viļānu apvienības pārvalde” vadītāja amatam” –
līdz 2021. gada 1. septembra plkst. 12.00 jāievieto
pašvaldības administrācijas pastkastītē pie ieejas,

Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformā-
cija 64607174; 64607202. 

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs)
dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts trīs kārtās. Pirmajā kārtā
konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos doku-
mentus. Otrā kārta – pretendentu teorētisko un praktisko
zināšanu pārbaude, trešā kārta – darba intervija.

Konkursa nolikums un amata apraksts skatāms Rē-
zeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē 
“Viļānu apvienības pārvalde” tiek izsludināts

atklātais konkurss uz vakanto 
iePiRKuMu SPeciāLiSTA AMATu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība komerczinībās un admi-
nistrēšanas zinātnēs vai tiesību zinātnēs. Amatam vē-
lama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības
institūcijā vismaz 2 (divi) gadi. Amata pienākumu izpildei
vēlama atbilstoša darba pieredze ar dažādiem valsts
reģistriem, datu bāzēm, kas, izšķiroties par pretendenta
atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību. Pieredze ie-
pirkumu darba organizēšanā un veikšanā var tikt uzska-
tīta par priekšrocību. Valsts valodas zināšanas augstā-
kajā līmenī. Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģi-
jām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja teh-
niku. Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo norma-
tīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties. Komuni-
kabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objek-
tīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lē-
mumus;

Pamatdarba atalgojums euR 710.00.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas

vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu doku-
mentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi “Konkur-
sam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu
apvienības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu” līdz
2021. gada 3. septembra plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu
vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2021.
gada 3. septembra plkst. 12.00 iesniegt Rēzeknes no-
vada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pār-
valde” administrācijas pastkastītē pie ieejas, Kultū-
ras laukums 1A, Viļānos. 

Kontaktinformācija 64628033. 
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs)

dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

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

Konkursa nolikums, amata apraksts un pieteikuma
anketa skatāma Rēzeknes novada pašvaldības mājas-
lapā. 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde 
“Viļānu apvienības pārvalde” izsludina iekšējo

konkursu uz vakanto 
BiBLioTeKāRA AMATu 

struktūrvienībā “Viļānu pilsētas bibliotēka”. 
Amata pretendentam ir jābūt augstākajai akadēmis-

kajai vai profesionālajai vai vidējai speciālajai izglītībai
bibliotēku darba jomā, vai citai augstākajai akadēmis-
kajai vai profesionālajai izglītībai (citas izglītības gadīju-
mā tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku
darba jomā tiks uzskatīts par priekšrocību), labas iema-
ņas darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamas komu-
nikācijas un sadarbības prasmes, radoša un patstāvīga
pieeja darbam, atbildības sajūta un precizitāte, vēlme
apgūt jaunas zināšanas un prasmes, prasme strādāt ar
informācijas tehnoloģijām, par priekšrocību tiks uzskatīta
pieredze darbā ar BIS ALISE. 

Pamatdarba atalgojums euR 572.00.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas

vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu doku-
mentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkur-
sam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu
apvienības pārvalde” struktūrvienības “Viļānu pilsētas
bibliotēka” bibliotekāra amatam” līdz 2021. gada 3. sep-
tembra plkst. 12.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@
rezeknesnovads.lv vai līdz 2021. gada 3. septembra
plkst. 12.00 ievietot Rēzeknes novada pašvaldības
iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” administrā-
cijas pastkastītē pie ieejas, Kultūras laukums 1A,
Viļānos. 

Kontaktinformācija: 64628033; 27124961. 
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs)

dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā

konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos doku-
mentus. Uz otro kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti tie
pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa skatāma
Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

Turpinās ceļu segumu 
aTjaunošanas darbi

Šobrīd ir uzsākti un rudens pusē tiks pabeigti autoceļa Nr. 4408 “Bērzgale - Čumine -
Meirāni” (0,913 km) būvdarbi Bērzgales pagastā (būvdarbu veicējs: SIA “Vaivars”).

Autoceļu infrastruktūras uzlabošanas investīciju projektu ietvaros, izmantojot valsts
aizdevumus pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai,
drīzumā tiks uzsākti pārbūves darbi vēl vairākiem ceļu posmiem:

• autoceļam Nr. 6601 “Liuzinīki - Kozlovka” (0,408 km) Lendžu pagastā (būvdarbu
veicējs: SIA “Vaivars”);

• Saules ielā (0,671 km) Nautrēnu pagasta Rogovkā (būvdarbu veicējs: personu
apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”));

• autoceļam Nr. 4629 “Čornaja - Melnais Dukstigals” (0,999 km) Čornajas pagastā
(būvdarbu veicējs: SIA “Pamatceļš”);

• autoceļam Nr. 6205 “Vilkakrogs - Jaunsloboda" (4,563 km) Kaunatas pagastā
(būvdarbu veicējs: SIA “Pamatceļš”);

• autoceļam Nr.6218 "Vecsloboda - Idzipole" (3,140 km) Kaunatas pagastā (būvdarbu
veicējs: SIA “Pamatceļš”);

• Pļavu ielā (0,140 km) Silmalas pagasta Štikānos (būvdarbu veicējs: VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs”);

• Dīķu ielā (1,340 km) Silmalas pagasta Štikānos (būvdarbu veicējs: personu
apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”));

• Parka ielā (0,275 km) Maltā (būvdarbu veicējs: personu apvienība “A.K.” (SIA
“Vlakon” un SIA “Krustpils”)).

Septembrī būvdarbi plānoti vēl sešiem ceļu posmiem:
1. autoceļam Nr. 7803 “Kozori - apvedceļš - M.Garanči” (0,974 km), Ozolmuižas pagastā;
2. autoceļam Nr. 7417 “Centra ceļš” (0,800 km) Nagļos, Nagļu pagastā;
3. autoceļam Nr. 7425 “Zvejsalas ceļš” (2,164 km) Nagļu pagastā;
4. autoceļam Nr. 7403 “Rebļu ceļš” (0,556 km), Īdeņā, Nagļu pagastā;
5. autoceļam Nr. 5030 “Viļumi - Pilcene” (2,692 km), Dricānu pagastā;
6. autoceļam Nr. 7805 “Spundžāni - Drejerovka - Mazie Garanči” (0,760 km) Ozol-

muižas pagastā.
Nākamgad, noslēdzot pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošanas investīciju

projektus, braukšanas apstākļi būtiski uzlabosies novada ceļiem vairāk nekā 20 kilo-
metru garumā.

noslēgušies cenTrālās ielas
remonTdarbi pleikšņos

13. augustā būvdarbu vei-
cējs SIA “Krustpils” informē-
ja, ka pabeigti pārbūves dar-
bi Centrālās ielas posmam
1,4 kilometru garumā Pleikš-
ņos, Ozolaines pagastā. Tas
ir viens no ceļiem, ko Rēzek-
nes novada pašvaldība at-
jauno autoceļu infrastruktū-
ras uzlabošanas investīciju
projektu ietvaros, izmantojot
valsts aizdevumus pašval-
dībām Covid-19 izraisītās krī-
zes seku mazināšanai un no-
vēršanai.

Būvprojekta laikā tika ierīkots ielas apgaismojums, nomainīts asfalta segums, no ga-
rāžām individuālā augļu dārza teritorijā (turpmāk: IADT) “Rožlejas” līdz IADT “Zvaigzne”
izbūvēts gājēju celiņš tiktāl, cik to ļāva pašvaldībai īpašumā esošā zeme (tālāk zeme
ir privātīpašums, kur pašvaldībai nav tiesību veikt būvdarbus).

Tāpat projekta ietvaros ir uzstādītas atkritumu urnas un autobusa pieturu nojumes,
kuru izmēri un dizains ir saskaņots ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vadoties pēc Latvijā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības principiem. Ņemot
vērā šauro ielas braucamo daļu, šādas pieturas nodrošina caurredzamību un sava kom-
paktā izmēra dēļ dod iespēju savlaicīgi pamanīt braucošos transportlīdzekļus abos
virzienos.

Diemžēl nav izdevies saglabāt pieturvietu pie IADT “Zvaigzne”. Kā paskaidroja Ozo-
laines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, pagasta pārvalde ņēmusi vērā
Pleikšņu ciema iedzīvotāju rakstiskus lūgumus par pieturvietas saglabāšanu un vairāk-
kārt mēģināja ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” saskaņot pieturvietu “Zvaigzne”. Atļauju
neizdevās saņemt, jo to nepieļauj ceļu satiksmes drošības aspekti, kā arī augst-
sprieguma līnijas esamība virs līdzšinējās autobusu pieturvietas.

Vakances Viļānu apVienības pārValdē

Sagatavoja: Madara Bērtiņa, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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Turpinās ielu infrasTrukTūras
aTTīsTīšana Viļānu pilsēTā

Viļānos turpinās ielu infrastruktūras
attīstīšana, kas tiek organizēta atbil-
stoši attīstības programmai, pašval-
dības lēmumiem un pieejamajam fi-
nansējumam.

Būvdarbi turpinās pagājušajā gadā
uzsāktajās Brīvības un Dārza ielu pār-
būvēs. Visā pārbūvējamā Dārzu ielas
posmā tiek veikta komunikāciju pār-
būve – sadzīves kanalizācija, ūdens-
vads, ielu apgaismojums, kā arī asfalt-
betona seguma ieklāšana. Brīvības ie-
lā ir pabeigta lielākā daļa plānoto ielas
un tilta pārbūves darbu. Ielu plānots
nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. 

Pabeigti darbi Kalēju ielā (attēlā),
ieklāts asfaltbetona segums un veikti labiekārtošanas darbi.

Uzsākti Celtnieku ielas pārbūves darbi. Projektā paredzēta jaunu automašīnu
stāvvietu izbūve un esošo pārbūve, kā arī ielas seguma atjaunošana.

iveta Piziča, Viļānu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 

Viļānu apVienības iedzīVoTāju
ieVērībai:

mainījusies pieteikšanās kārtība bezdarbnieku iesaistei pasākumā “Algotie pa-
gaidu sabiedriskie darbi”.

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 2. februāra saistošajiem no-
teikumiem Nr. 69 “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada
pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””, lai piedalītos algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem jāreģistrējas arī
pašvaldības administrācijā vai attiecīgajā iestādes – pagastu apvienības – struktūr-
vienībā – pagasta pārvaldē.
m Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta iedzīvotāji: Viļānu apvienības pārvaldē, Kultūras

laukums 1A, Viļāni, t. 64605833;
m Sokolku pagasta iedzīvotāji: Sokolku pagasta pārvaldē, “Gaisma”, Strupļi, Sokolku

pagasts, t. 64640290;
m Dekšāres pagasta iedzīvotāji: Dekšāres pagasta pārvaldē, Nākotnes 6, Dekšāres,

Dekšāres pagasts, t. 64640133.
ilga Morozova, Viļānu apvienības pārvaldes projektu koordinatore 

iznākusi grāmaTa par ozolaines
pagasTu “ozolzīles zīmē”

Mums katram ir tuva un svēta sava
tēva sēta, vieta, kur esam dzimuši, au-
guši, aizvadījuši bērnības dienas. Lai
kur mūs katru turpmāk ir aizveduši
dzīves ceļi, dzimtā vieta vienmēr sauc
atpakaļ, sauc, lai izstaigātu bērnības
takas, izšķetinātu atmiņu kamolīti, at-
cerētos skaistākos dzīves brīžus. 

Šāda vieta, kas vieno daudzus, ir
arī mūsu dzimtais Rēzeknes novada
Ozolaines pagasts. Cik daudz katrs tā
iedzīvotājs zina par savu pagastu, par
tā rašanās vēsturi, attīstību, par tā lik-
teni, izaugsmi? Ko mēs zinām par
ļaudīm, kuri šeit dzīvojuši un dzīvo
joprojām? Par šīm lietām un daudz ko
citu visiem interesentiem pavēstīs
grāmata “Ozolzīles zīmē”, kura nesen
nākusi klajā, lai pastāstītu par mūsu
tuvākās apkārtnes vēsturi jau no pa-
šām gadsimtu dzīlēm – 13. gadsimta. 

Ozolaines pagasta svētku ietvaros notika grāmatas “Ozolzīles zīmē” prezentācija.
Tie bija lieli svētki un sniedza gandarījumu par paveikto, pirmkārt, autoru kolektīvam,
kā arī visiem klātesošajiem. Grāmatas sastādītāji ir Sandra Ūdre un Edgars Blinovs (abi
attēlā), redaktore Skaidrīte Svikša, maketētājs, daudzu fotogrāfiju autors un grāmatas
dizaina veidotājs Māris Justs. Grāmata ir krāsaina, bagāta ar Valsts arhīva materiāliem,
senu avīžu publikācijām, folkloras ekspedīcijās savāktajiem materiāliem un ziņām,
kuras snieguši pagasta iedzīvotāji, kā arī dalījušies ar fotogrāfijām no ģimenes arhīva.
Kvalitatīvu iespiedumu nodrošinājusi SIA “Jelgavas tipogrāfija”. Grāmatas izdošanu
finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Savā uzrunā Ozolaines pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs ar satraukumu un lielu
gandarījumu par paveikto pateicās visiem, kuri pielikuši roku un sirdi grāmatas tap-
šanā. Šī grāmata tika salīdzināta ar tikko dzimušu bērnu, kuras svars 1190 grami un
aptver 356 lappuses ar bagātīgu materiālu klāstu.

Grāmata ir saturiski daudzveidīga un ietver sevī vairākas nodaļas. Te ir gan svarī-
gāko notikumu hronoloģija, sākot ar senvēsturi un beidzot ar mūsdienām. Grāmata
iepazīstina ar Ozolaines pagasta identitātes zīmēm, tradīcijām, sasniegumiem, ar cie-
matiem un to vēsturisko attīstību, dabas bagātībām, ar ozolainiešu dzīvesstāstiem.

Pasākumu darīja skanīgu Ozolaines Tautas nama folkloras kopa “Zeiļa” un vokālais
ansamblis “Nadežda”. Jautrību un labu noskaņojumu nodrošināja Lūznavas tautas
deju kolektīvs. Savas jaunākās dzejas vārsmas lasīja Bekšu ciema iedzīvotāja Marija
Jurkova.

Svētki beigušies, bet grāmatas, kas no lielas, senas lādes simboliskā ozola pakājē
Ozolskvērā tika dāvinātas katram svētku dalībniekam, tiks lasītas un ieņems goda
vietu mūsu grāmatplauktos. Lai grāmatai skaists mūžs!

ināra Blinova, ozolaines Tautas nama folkloras kopas “Zeiļa” vadītāja

aizriTējušas apmācības
kaunaTas pagasTa jauniešiem

“ČeTras dabas sTihijas”
Šovasar Kaunatas jaunie-

šu centrā “Buras” tika īstenots
neformālo apmācību projekts
jauniešiem “Četras dabas sti-
hijas”. Četri elementi: uguns,
zeme, gaiss un ūdens. Katrai
dienai sava tēma, atbilstošas
aktivitātes, nodarbes, dažādi
piedzīvojumi, jauna pieredze
un neaizmirstamas emocijas.

“Zemes diena” noritēja “za-
ļi”, aktīvi un ražīgi. Kopā ar
jauniešiem stādījām košum-
krūmus pie jauniešu centra,
izveidojām baskāju (sajūtu)
taku, darbojāmies un baudī-
jām vitamīnus radošajā darb-

nīcā “Augļu kanapē”, spēlējām loku tagu un disku golfu, piedalījāmies radošajā siet-
spiedes darbnīcā “Katram savs krekls tuvāks!”, kur katram dalībniekam bija iespēja
apdrukāt T-kreklu sietspiedes tehnikā.  

“Gaisa diena” tika pavadīta Mākoņkalna pagastā, kur neformālo apmācību dalībnieki
izbaudīja Mākoņkalna (Padebešu kalna) apkārtnes ainavu, devās pārgājienā uz
Jaunstašuļu Akmens taku, apmeklēja “Itkaču mājas”, kur samīļoja un pabaroja tru-
sīšus, izveidoja atslēgu piekariņus un kaklarotas no akmentiņiem, apskatīja vienreizējo
Ludmilas Merkulovas zvaniņu kolekciju, baudīja peldes Rāznas ezerā un pievakarē
jauniešu centra “Buras” pagalmā Solvitas Meļņičenko vadībā veidoja sapņu ķērājus.

Trešās dienas tēma – ūdens, kad jauniešiem tika piedāvātas neaizmirstamas emo-
cijas, interesanti un ekstremāli piedzīvojumi. Šajā dienā notika jautras aktivitātes ar
ūdeni, ūdensbalonu stafetes, praktiskā nodarbība par virvju veidiem, pamatmezglu
siešana, virvju šķēršļu trases pārvarēšana un brauciens ar kajakiem pa maršrutu viesu
māja “Zaļā sala” – Rēzeknes Festivāla parks. Braucienā ar kajakiem kopā ar jau-
niešiem dodamies jau otro gadu pēc kārtas. Jautri piedzīvojumi, spilgtas emocijas
katru reizi ir garantētas. Braucieni spēj saliedēt un radīt neaizmirstamas atmiņas.
Fiziski laba aktivitāte.     

“Uguns dienā" saņēmām pozitīvu enerģiju un adrenalīna devu koku trasē “Garkalni”,
ieturējām pikniku brīvā dabā  un neformālo apmācību noslēgumā – nakts orientēšanās
“Kaunata Run”, kur tika aicināti piedalīties ne tikai neformālo apmācību dalībnieki, bet
arī vecāki, jaunieši un citi interesenti.

Projekta mērķis sasniegts, jo tika veicinātas un dažādotas jauniešu lietderīga brīvā
laika pavadīšanas iespējas, izmantoti vietējie resursi, popularizēta aktīva atpūta un
veselīgs dzīvesveids.

Neformālās apmācības jauniešiem “Četras dabas stihijas” tika finansētas un reali-
zētas pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes un Kau-
natas pagasta pārvaldes atbalstam.

Teksts un foto: Tamāra Kablanova,
jauniešu centra “Buras” vadītāja, projekta koordinatore

konkurss mazdārziņu un
silTumnīcu saimniekiem

Europe Direct Austrumlatgalē līdz 30. augustam rīko konkursu “Gudra un ilgtspējīga
saimniekošana mazdārziņā vai siltumnīcā”. Konkursa organizētāji aicina nofotografēt
un pastāstīt par savu (var arī mammas, omes, kaimiņa vai draudzenes) labāko ideju,
kā mazdārziņā, siltumnīcā vai varbūt uz balkona saimniekot ilgtspējīgi, gudri un “zaļi”.

Aprakstu kopā ar fotogrāfiju jāsūta uz e-pastu ed@rezeknesnovads.lv vai jāraksta
WhatsApp ziņa uz tel. numuru 26531297, vai jāatsūta Messenger ziņa ED Austrum-
latgalē Facebook lapai.

Labāko ideju autori balvā varēs izvēlēties kvalitatīvu dārza instrumentu: lāpstu,
grābekli, dakšas vai ko citu noderīgu, lai turpmāk dārza darbi vēl raitāk sokas.

Interesantākās idejas tiks publicētas ED Austrumlatgalē Facebook lapā, lai arī citi
var iedvesmoties ilgtspējīgākai saimniekošanai.

Varbūt tas ir kāds neparasts veids, kā piesiet gurķus. Varbūt tā ir kāda pašizdomāta
laistīšanas sistēma. Varbūt tas ir kāds īpašs videi draudzīgs mēslojums. Gaidīsim Tavu
ideju!

Starp citu, septembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks seminārs ar tādu pašu no-
saukumu – “Gudra un ilgtspējīga saimniekošana mazdārziņā un siltumnīcā”. Tajā ik-
viens varēs iepazīties ar ekspertu un nozares līderu uzskatiem par ilgtspējīgu saim-
niekošanu mazdārziņā un siltumnīcā, lai mācītos atjaunot līdzsvaru starp cilvēka dar-
bību un dabu, pievēršot iedzīvotāju uzmanību ekoloģijas, vides un “Zaļā kursa” tēmām
Eiropā, kā arī veicināt ikviena cilvēka interesi un iesaisti zaļa un ilgtspējīga dzīvesveida
praktizēšanai ikdienā. 
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas lēmumu

2021. gada 15. jūlija sēdē (protokols Nr. 3, 1. §);
ar precizējumiem ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas

lēmumu 2021. gada 5. augusta sēdē (protokols Nr. 6, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

i. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turp-
māk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie (turpmāk – izglītojamie) ir
tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un kārtību,
kādā pašvaldība izglītojamajiem kompensē transporta izdevumus.

2. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā
un kompensē transporta izdevumus no izglītojamā faktiskās dzīvesvietas Latvijas Re-
publikas teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) līdz pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
un atpakaļ.

3. Braukšanas maksas atvieglojumu un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtībai
tiek noteikta šāda prioritārā secība:

3.1. pašvaldības organizētā izglītojamo pārvadājuma (turpmāk – pašvaldības tran-
sports) lietošana vai sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana;

3.2. personiskā transporta lietošanas izdevumu kompensēšana.
4. Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem

obligātajā izglītības vecumā par visu kalendāra gadu, izņemot periodu, kad pirmssko-
las izglītības iestāde vai iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, ir slēgta.

5. Saistošie noteikumi attiecas uz pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglī-
tojamajiem par Ministru kabineta noteikto mācību gada laiku, kā arī, ja sestdienā vai
svētdienā mācību gada laikā izglītojamais dodas uz/no skolas internātu vai dienesta
viesnīcu.

6. Izglītojamo no piecu līdz septiņu gadu vecumam transportlīdzeklī pavada vecāki
vai tā likumiskais pārstāvis, (turpmāk – vecāki), vai vecāku pilnvarota persona, ne
jaunāka par 13 gadiem.

7. Pašvaldības transportu nodrošina arī pavadošajām personām, kas veic izglī-
tojamā līdz 7 gadiem vai invalīda pavadīšanu.

ii. Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošana sabiedriskajā transportā

8. Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācijām tiek noteikti šādi kompen-
sāciju veidi: 

8.1. iegādājoties braukšanas mēnešbiļeti; 
8.2. iegādājoties braukšanas biļetes katru dienu.
9. Braukšanas izdevumi tiek kompensēti sekojoši:
9.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglīto-

jamajiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus, kas
saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei novada
pašvaldības teritorijā un atpakaļ 100 % apmērā nedēļas pirmajā dienā par braucienu
uz izglītības iestādi un pēdējā mācību dienā par braucienu atpakaļ, ja izglītojamais dzī-
vo izglītības iestādes internātā un izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus, kas pār-
vadā pasažierus reģionālajā starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos;

9.2. vispārējās izglītības iestādes, kura realizē pamatizglītības programmu(as),
izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus
ar sabiedrisko transportu, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz vispārējās pamata izglītības iestādei, kura realizē pamatizglītības programmu (-as),
un kura atrodas Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā, un atpakaļ 50% apmērā gadī-
jumos, ja līdz novada vispārējās izglītības iestādei, kura realizē pamatizglītības prog-
rammu (-as), nav organizēts pašvaldības transports, bet Rēzeknes pilsētas vispārējās
izglītības iestāde, kura realizē pamatizglītības programmu (-as), ir tuvākā pēc attāluma
no izglītojamā dzīvesvietas. Kompensācija netiek izmaksāta gadījumos, ja līdz vispā-
rējās izglītības iestādei, kura realizē pamatizglītības programmu (-as), un kura atrodas
Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā, tiek organizēts pašvaldības transports;

9.3. vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ir dek-
larēta novada teritorijā, braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz vispārējās vidējās izglītības iestādei ar sabiedrisko tran-
sportu, kas atrodas citas pašvaldības teritorijā, un atpakaļ 100% apmērā gadījumos,
ja līdz tuvākajai vispārējās vidējās izglītības iestādei nav organizēts pašvaldības tran-
sports, bet citas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde ir tuvākā pēc attāluma
no izglītojamā dzīvesvietas;

9.4. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītoja-
miem 100 % apmērā, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta citā pašvaldībā, bet izglī-
tības iestāde ir Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāde.

10. Pašvaldības pagastu apvienību un Viļānu apvienības pārvaldes pagastu (pilsē-
tas) pārvaldēm (turpmāk – pārvalde) ir tiesības:

10.1. iegādāties sabiedriskā transporta braukšanas mēnešbiļetes un izsniegt tās
vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem;

10.2. apmaksāt iesniegtās braukšanas biļetes. 

iii. nosacījumi personiskā transporta lietošanas izdevumu kompensēšanai

11. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu kompensācija šajos saisto-
šajos noteikumos noteiktajos gadījumos attiecas uz Rēzeknes novadā faktiski dzīvo-
jošajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

12. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumi netiek kompensēti, ja konkrē-
tajā maršrutā pašvaldība nodrošina pašvaldības transportu vai ir iespējams izmantot

Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 15. jūlija
saistošie noteikumi nr. 3 

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu
atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”
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Paskaidrojuma raksts 2021. gada 15. jūlija Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr. 3
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Līdz šim Rēzeknes novada pašvaldībā ir bijuši spēkā Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra saistošie noteikumi Nr. 54
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”, savukārt
Viļānu novada pašvaldībā – Viļānu novada domes 2020. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 120 “Kārtība, kādā Viļānu novada
pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”. Pēc administratīvi
teritoriālās reformas ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas būs spēkā jaunizveidotās  pašvaldības teritorijā.

Precizējot saistošos  noteikumus, ir ņemti vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 11. jūlija vēstulē
Nr. 1-18/6871 minētie ieteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldība atlīdzina transporta izdevumus vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Rēzeknes novada teritorijā esošajās vispārējās  izglītības  iestādēs vai dzīvo Rēzeknes novada teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Izmaiņas paredzētas plānotā budžeta ietvaros.

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

Noteikumi nekavē uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
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sabiedrisko transportu.
13. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu kompensācija attiecas uz

izglītības iestāžu izglītojamajiem, nodrošinot izglītojamo nokļūšanu līdz tuvākajai paš-
valdības izglītības iestādei, kurā realizē attiecīgā posma (pirmsskolas, pamatizglītī-
bas vai vidējās izglītības) izglītības programmu.

14. Personiskā transporta lietošanas izdevumi netiek kompensēti, ja attālums no fak-
tiskās dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei ir mazāks:

14.1. par  2 km – izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz 1. klasei;
14.2. par  3 km – 2. - 9. klašu izglītojamajiem;
14.3. par  5 km – 10. - 12. klašu izglītojamajiem.
15. Šie paši attālumi attiecīgajiem izglītojamo vecumposmiem attiecas arī uz paš-

valdības transporta nodrošināšanu.  
16. Vienas ģimenes ietvaros personiskā transporta lietošanas izdevumi tiek kom-

pensēti par vienu braucienu no dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai paš-
valdības transporta pieturvietai un atpakaļ dienā, ievērojot šo noteikumu 19. punktā
noteiktos attālumus.

iV. Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas un transporta izdevumu
atlīdzināšanas kārtība

17.Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus vai segtu transporta izdevumus,
vecākiem pirms mācību gada sākuma līdz 20. augustam jāiesniedz attiecīgajā pār-
valdē atbilstoši izglītojamā dzīvesvietai iesniegumu (1. pielikums), norādot, kāds  brauk-
šanas pakalpojuma veids ir nepieciešams. Gadījumos, ja mācību gada laikā tiek mai-
nīta izglītība iestāde, vai radusies pakalpojuma nepieciešamība, iesniegums tiek ie-
sniegts nekavējoties.

18. Izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 7. datumam iesniedz iesniegumu par ie-
priekšējā mēneša braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (2. pielikums un 3. pielikums)
attiecīgajā pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.

19. Biļešu tekstam jābūt skaidri salasāmam, kompensācija par nesalasāmām biļe-
tēm netiek izmaksāta.

20. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (degvielas) kompensācijas
saņemšanai, iesniedzot iesniegumu pirmo reizi, pārvaldē jāiesniedz arī transporta
līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, autovadītāja apliecības kopija, kā arī ar pār-
valdes vadītāju ir jāsaskaņo maršruts. Iesniedzot ikmēneša iesniegumu par degvielas
izdevumu atlīdzināšanu, iesniegumam ir jāpievieno attaisnojuma  dokumenti par deg-
vielas iegādi.

21. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (degvielas) kompensācijas
apmērs tiek aprēķināts atbilstoši izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas līdz iestādei
vai pieturvietai un atpakaļ nobrauktajam kilometru skaitam vienu reizi dienā un reizinot
to ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, kā arī ņemot vērā degvielas patē-
riņa normu. Degvielas patēriņa norma ir 8 (astoņi) litri uz 100 km.

22. Attālums personiskā transportlīdzekļa kompensācijas aprēķinam līdz sabied-
riskā transporta pieturvietai vai izglītības iestādei tiek mērīts, pārvietojoties pa māju
ceļiem, pašvaldības ceļiem, valsts autoceļiem un ielām.

23. Kompensācijas izmaksu līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic attiecīgā
pārvalde, bet braukšanas mēnešbiļetes izsniedz līdz 1. datumam.

24. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pārvalžu vadītāji.
25. Pārvalžu vadītāju pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt norma-

tīvajos aktos noteiktā kārtībā pašvaldībā.

V. noslēguma jautājums

26. Ar šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā brīdi spēku zaudē sekojoši saistošie
noteikumi:

26.1. Rēzeknes novada domes 2019. gada 7. novembra saistošie noteikumi Nr. 54
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtī-
bu izglītojamajiem Rēzeknes novadā”;

26.2. Viļānu novada domes 2020. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 120  “Kār-
tība, kādā Viļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamat-
izglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

Pagaidu administrācijas vadītājs
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”

No 1. septembra mācības atsāksies klātienē visos izglītības posmos, ievērojot
Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, dis-
tancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību – to paredz Izglī-
tības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie noteikumi.

Mācībās klātienē varēs piedalīties tikai tie skolēni un izglītības darbinieki, kuri
digitālā vai papīra formātā uzrādīs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai
negatīvu Covid-19 testa rezultātu, tāpēc pirms Zinību dienas visā Latvijā norisinās
vērienīga skolēnu, izglītības darbinieku un skolas personāla testēšana. Arī turp-
māk, lai piedalītos izglītības procesā klātienē, izglītojamiem tiks veikta testēšana
atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra izstrādātajam algoritmam.

IZM informēja, ka klātienes izglītības procesā skolā un pirmsskolā netiek no-
teikti ierobežojumi izglītojamo skaitam un telpu platībai uz izglītojamo, lai būtu
iespējams pilnvērtīgi nodrošināt izglītību klātienē visiem izglītojamiem. Izglītības
procesam iespēju robežās jānotiek vienā klasē vai grupā. Tāpat nebūs jāievēro
divu metru distance izglītības programmas apguvē vienā klasē, grupā vai kursā,
tostarp dejās. 

MuTeS un DeGunA AiZSeGu LieToŠAnA
Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aiz-

segu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar
acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.
Sejas maskas nelieto arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās
fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās māks-
las un dejas apguves specifikai.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1. - 3. klašu skolēni, bet viņiem
maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī. Šāds iz-
ņēmums noteikts, jo jaunākā vecuma skolēni vēl tikai mācās mācīties, tostarp
apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, savukārt, mutes un deguna
aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epide-
mioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā pieņem ar dibinātāju saskaņotu
pamatotu lēmumu par masku lietošanu arī šajās klasēs.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī izglītojamie, kuriem ir
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

PAR noTeiKuMu iZPiLDi ATBiLDīGAS iZGLīTīBAS ieSTāDeS
IZM projekts paredz, ka izglītības iestāde nosaka arī kārtību un atbildīgos par

dažādu procesu īstenošanu: testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas
organizēšanu un kontroli, sertifikātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu.
Vienlaikus IZM vērš uzmanību, ka šajā kārtībā izglītības iestādei ir jāparedz, kādā
veidā izglītojamie tiek regulāri informēti par masku lietošanu, higiēnas prasību ie-
vērošanu, īpaši mazāko klašu skolēni. Tāpat ir noteiktas gaisa kvalitātes prasības,
izglītojamo un nodarbināto testēšanas organizēšana.

IZM informēja, ka no 1. septembra ar izglītības iestādes vadītāja un tās dibi-
nātāja lēmumu mācības attālināti varēs īstenot pēc izglītības iestādes noteiktās
kārtības. Šāds izņēmums nav attiecināms uz koledžām un augstskolām.

atsākas mācības
klātIeNē

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
mRudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
mZiemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
mPavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm  – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, 

bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;
mVasaras brīvdienas 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 

31. augustam.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) aicina vecākus un pedagogus pārrunāt ar skolēniem jautājumus,
kas saistīti ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un kā rīkoties ga-
dījumā, ja nelaime ir notikusi un nepieciešama palīdzība.

Diemžēl statistika rāda, ka ugunsgrēkos iet bojā un cieš bērni. Pērn uguns-
grēkos tika izglābti 44 bērni, cieta – 15, bet gāja bojā viens bērns. Aizvadītajā ga-
dā vismaz divu ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar bērnu
rotaļām ar uguni. Nezināšana un neapdomīga rīcība bieži noved pie traģiskiem
gadījumiem, no kuriem varēja izvairīties, laikus rūpējoties par drošību!

Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un

nezina, kā pareizi rīkoties un kur zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir
jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – kuros gadījumos
ir jāzvana uz tālruni 112, un kāda informācija jāsniedz. Ieteicams pārrunāt arī
iespējamo rīcību situācijā, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad
ir jāmeklē pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir
nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bēr-
nam ir jāizskaidro, ka gadījumā, ja notikusi nelaime, viņam nedraudēs sods, citā-
dāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to,
kā izvairīties no gaidāmā soda.

Aicinām vecākus un pedagogus izmantot VUGD tīmekļa vietnē sadaļā “Izglī-
tojoši materiāli bērniem un jauniešiem” pieejamos ieteikumus, lai stāstītu bērniem
par ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas gadījumos. 

PIrms mācību gada sākuma
atgādINIet bērNIem 

Par drošību!


