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“Dzīve mums ieliek vārdus mutē, dar-
bus rokā un ogles krūtī”, tā teicis ievēro-
jamais rakstnieks Jānis Klīdzējs, kurš
tāpat kā jaundibinātās stipendijas izvei-
dotāji ir no Rēzeknes novada  un kura
teiktie vārdi vistiešāk attiecināmi uz zie-
dotājiem, kas ar savu sirds siltumu lē-
muši gaismu dot arī pārējai pasaulei.  

Vītolu fonda vēlējums cauri divām
desmitgadēm paliek nemainīgs – ar iz-
glītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai va-
rētu nākotnē palīdzēt citiem. Februārī
šo vēlējumu īstenojuši Zane un Valdis
Dakuļi, bijušie stipendiāti, kuri nolēmu-
ši atgriezties fondā kā ziedotāji, dibinot
stipendiju talantīgiem jauniešiem no
Latgales. 

Zane absolvējusi Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmiju un šobrīd sa-
vu uzmanību pilnībā velta divu meitu
audzināšanai, kā arī uzņēmusies aiz-
bildniecību par jaunāko pusbrāli, kurš
nu kļuvis par bāreni. Valda karjeras ceļš
vedis cauri medicīnas studijām RSU.
Pašlaik viņš ir rezidents, kurš strādā
slimnīcās Rēzeknē un Preiļos, sniedzot
palīdzību cilvēkiem reģionos. Valdis
darbojies arī frontes pirmajās rindās, lai
cīnītos pret Covid-19. 

“Abi saņēmām fonda atbalstu (Zane
studēja ar Aivara Andersona ģimenes
stipendiju, bet Valdis – SEB bankas),
kas bija būtisks atspaids studiju gados,
faktiski šī stipendija bija mūsu biļete uz

izglītību. Jau tad apņēmāmies, ka arī
mēs kādreiz ar Vītolu fonda palīdzību
kādam dosim tādu iespēju, kāda tika
sniegta mums. Mēs nākam no Viļāniem,
nelielas pilsētas Latgalē. Mīlestībā pret
mūsu dzimto vietu vēlamies, lai šī stipen-
dija tiktu piešķirta mūsu apriņķa pārstā-
vim. Latgalē ir tik daudz radošu un ta-
lantīgu cilvēku!” par lēmumu dibināt sti-
pendiju teic Dakuļu ģimene. 

Vislielākā fonda laime ir redzēt, kā bi-
jušie stipendiāti sasniedz savus mērķus
un kļūst par krietniem cilvēkiem. Rau-
goties uz Dakuļu ģimeni, pārņem pie-
pildījuma sajūta. Pat tik daudz dodot
profesionālajā un ģimenes dzīvē, viņiem
joprojām pietiek, lai dalītos ar citiem! 

Sakām lielu paldies Zanei un Valdim
Dakuļiem par cēlo lēmumu dibināt sti-
pendiju! 

Vītolu fonds dibināts 2002. gada 4.
aprīlī ar mērķi stipendiju veidā palīdzēt
spējīgiem, centīgiem, bet maznodroši-
nātiem jauniešiem studēt Latvijas augst-
skolās. Vītolu fonda dibinātāji – Vilis un
Marta Vītoli. Vītolu ģimenes iniciatīva ra-
da atbalsi daudzu citu cilvēku sirdīs, kas
piebiedrojas un uztic savas stipendijas
administrēt fondam. Fonda devīze: “Ar
izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai
varētu palīdzēt citiem.”

Rakstu sagatavoja:
Dāvids Rubens, Vītolu fonds

https://www.vitolufonds.lv 

Bijušie stipendiāti 
kļūst par ziedotājiem

59 procentiem aptaujas dalībnieku balsojot “PRET”
Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada apvie-
nošanu (22 % – “PAR”; 19 % – “nav viedokļa”) noslē-
gusies iedzīvotāju aptauja par pilsētas un novada at-
tīstību.

Iespējamā pašvaldību apvienošana bija viens no 10
jautājumiem, kur iedzīvotājiem tika lūgts sniegt savu vie-
dokli, novērtēt esošo situāciju un dot priekšlikumus par
abu kaimiņu pašvaldību nākotni. 

Aptaujas anketas kopā aizpildīja 1631 iedzīvotājs, no
kuriem 1286 kā savu dzīvesvietu norādīja Rēzeknes no-
vada teritoriju, savukārt 315 – Rēzeknes pilsētu. Visaktī-

vākie iedzīvotāji bijuši Silmalas pagastā (135 responden-
ti), kuriem seko Ozolaines pagasts (98), Viļānu pilsēta (92)
un Maltas pagasts (91 aptaujas dalībnieks). 897 no visām
anketām tika saņemtas papīra formātā, pārējās – aizpil-
dītas elektroniski. 

Iedzīvotājus visvairāk apmierina bibliotēku un pirms-
skolas izglītības iestāžu darbs. Šajās jomās pozitīvu vēr-
tējumu snieguši 92 % aptaujas dalībnieku. Nedaudz ze-
māks rādītājs ir vispārējās izglītības pakalpojumiem – pa-
matskolām pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 87 %, bet vidus-
skolām – 84 %. Iedzīvotāji augstu novērtē arī profesio-
nālās ievirzes izglītības pakalpojumus – mūzikas un māk-
slas skolām, kā ar sporta skolām pozitīvā vērtējuma rā-
dītājs ir 82 %. 

80 % pozitīvu vērtējumu pārsniedz pašvaldību snieg-
tie pakalpojumi – iespēja sazināties ar pašvaldību admi-
nistrāciju dažādos veidos, pašvaldības pieņemšanas laiki
(81 %), bet pašvaldību pakalpojumu vai e-pakalpojumu
pieejamības rādītājs ir 81 %. 

Pozitīvā vērtējuma 70 % rādītāju pārsniedz arī tādas jo-
mas kā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumi (79 %), centralizētās siltumapgādes pakalpo-
jumi (77 %), atkritumu savākšanas/izvešanas pakalpo-
jumi/šķirošanas iespējas (75 %), publiskā sporta infra-
struktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai
(71 %) un ģimenes ārstu sniegtie pakalpojumi un to pie-
ejamība (70 %).

Savukārt viskritiskāk iedzīvotāji vērtē jauniešu nodar-
binātības iespējas (pozitīvā vērtējuma rādītājs – 37 %).
Iedzīvotājus neapmierina arī ceļu/ielu kvalitāte un uzturē-
šana, veloceliņu infrastruktūra, nodarbinātības iespējas,

mājokļu kvalitāte un to pieejamība, daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība.

Iedzīvotāju vērtējumā steidzamākie darbi un attīs-
tības jomas, kas Rēzeknes novada pašvaldībai ir pri-
māri jārisina:
r Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uz-

labošana; 
r Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji,

pašnodarbinātie, lauksaimnieki);
r Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicinā-

šana; 
r Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība; 
r Atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peldvietu

un ūdensmalu infrastruktūras attīstība.
Salīdzinot ar Rēzeknes valstspilsētu, kopumā Rēzek-

nes novada iedzīvotāji ir vairāk apmierināti ar dzīvi Rēzek-
nes novadā un optimistiskāk raugās nākotnē – 31 % ap-
taujāto uzskata, ka tuvāko septiņu gadu laikā situācija Rē-
zeknes novadā uzlabosies, tikmēr Rēzeknes valstspilsē-
tas attīstībā uzlabojumus prognozē vien 25 % aptaujāto. 

Iedzīvotāju aptauja norisinājās 2021. gada nogalē Rē-
zeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam un attīstības pro-
grammas 2022. - 2028. gadam izstrādes ietvaros. Pateica-
mies ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās aptaujā, snie-
dzot savu vērtējumu par dzīvi Rēzeknes novadā un pilsētā.

Plašāku informāciju par iedzīvotāju aptauju lasiet
no 8. līdz 11. lappusei.  

Madara Bērtiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

NOslēgusies iedzīvOtāju aptauja
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Apstiprināts pAšvAldībAs 2022. gAdA budžets
Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 27. janvārī, piedaloties 16 no 19 domes depu-

tātiem, tika apstiprināts 2022. gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 48 098 073  EUR
apmērā un izdevumiem 46 814 679 EUR apmērā. Svarīgais dokuments tika pieņemts, 13
deputātiem balsojot “par”, savukārt, trīs deputāti no Sociāldemokrātiskās partijas
“Saskaņa” – Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska un Vasilijs Arbidāns – balsoja pret bu-
džeta apstiprināšanu. 

Šis ir pirmais pašvaldības budžets, kas pieņemts jaunā Rēzeknes domes deputātu sa-
saukuma laikā, kā arī pirmais pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, izstrā-
dāts jau kopīgi ar bijušo Viļānu novadu. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds
Švarcs pēc balsojuma izteica pateicību visu iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par to, ka
visu atbilstoši attīstības programmai salikto aktivitāšu klāsts ir ietērpts 2022. gada budžeta
formā, kā arī domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, kuri koordinēja savas nozares
un budžeta izstrādes laikā strādāja kopīgi ar visu piecu Rēzeknes novada apvienību pār-
valžu vadītājiem. Kā uzsvēra domes priekšsēdētājs, budžets ir sabalansēts, lai nodro-
šinātu pašvaldības kvalitatīvu funkcionēšanu visa gada garumā, kā arī ņemot vērā nopiet-
nus pārbaudījumus – kovidkrīzi un energoresursu sadārdzināšanos.   

Budžets veido pašvaldības darbības finansiālo pamatu, tas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot 2022. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada
attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2022. gadā ir noteikta izglītība un
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības fi-
nanšu stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc bu-
džeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un
kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde. 

Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2022. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko
veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru in-
tereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabo-
jumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti
ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. 

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izde-
vumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 27. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 27 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”
1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, saskaņojot tos ar Rēzeknes
novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam un ar Viļānu novada attīstības pro-
grammu 2015. – 2022. gadam.  

IEŅēMuMI

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 35 095 470 kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmu-
mi, nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, sodi, sankcijas u.c.), pārējie
nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas, zvejas tiesību nomas u.c.),
ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī
transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un ir paredzētas,
galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai
un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). Plānotie ieņēmumi kopsum-
mā ir 48 098 073 (plānotie ieņēmumi 35 095 470 + naudas līdzekļu atlikums 11 040 030
+ saņemtie aizņēmumi 1 962 573) EuR apmērā. 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri bija EUR 11 040 030.

IEŅēMuMI – 2022. GADA PLĀNS
IeIedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens

no būtiskākajiem 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2022.
gadam ir EUR 11 557 716 (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 32.93%).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi, iekļaujot
iepriekšējo gadu parādus un nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpa-
šuma nodokli par zemi, ēkām, inženierbūvēm un mājokļiem, plānoti 1 467 953 EUR apmērā.
2022. gadā tie sastāda 4,18% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi
no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas,
naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) 2022.
gadā tiek plānoti EUR 797 265 apmērā (2,27% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2022. gadā tiek plānoti EUR 240 000 apmērā, un tie
sastāda 0,68 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2022. gadā plānota EUR 10 199 921, kas

no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 29,06%.
2022. gadā pašvaldības ieņēmumos tiek plānota valsts budžeta dotācija pašvaldībām

ar zemākiem ieņēmumiem EUR 250 507, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem
veido 0,71%.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju no-
drošināšanai 2022. gadā, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022. gadam”, plānotas
astoņiem mēnešiem un veido EUR 4 289 402. Mērķdotācija izglītības asistentu pakalpo-
jumu nodrošināšanai EUR 24 010. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu
vadītāju atlīdzībai paredzēta EUR 29 160, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR
38 516, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 1 339 524, mērķdotācija mūzikas
skolu pedagogu atlīdzībai plānota EUR 202 917, mērķdotācija bērnu un jaunatnes sporta
skolu pedagogu atlīdzībai plānota EUR 184 495, mērķdotācija stāvlaukuma izbūvei Rē-
zeknes ielā, Viļānos EUR 50 000. Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā
nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2022. gadā, kā
arī spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struk-
tūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 586 000 apjomā jeb 1,67% no kopējiem paš-
valdības ieņēmumiem, kurus sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības
pakalpojumu nodrošināšanu.

IZDEVuMI – 2022. GADA PLĀNS

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta, ņemot vērā prognozētos 2022. ga-
da ieņēmumus. Izdevumi plānoti EUR 46 814 679 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņē-
mumu pamatsummas atmaksas). Kopsummā plānoti izdevumi 48 098 073 (izdevumi
46 814 679 + saņemto aizņēmumu atmaksa 1 283 394) EUR apmērā.  

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 5 483 986 jeb 11,71%
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības nodroši-
nāšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

l Domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai EUR
140 645;

l Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 117 523 (jeb 0,25% no kopējiem izdevu-
miem);

l Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 3800;
l Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – EUR 50 075;
l Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un

gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR
43 108;

l Biedru nauda Latvijas Pašvaldību savienībai EUR 25 334;
l informācijas tehnoloģiju pakalpojumi EUR 144 678;
l aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR

34 859;
l EUR 453 004 Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas

darbības nodrošināšanai;
lApvienību un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai EUR 4 470 960.
Civilās aizsardzības nodrošināšanai plānoti  EUR 2000.
Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti EUR 221 496 jeb 0,47% no

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz Administratīvās inspekci-
jas darbību Rēzeknes novadā.

Ekonomiskajai darbībai 2022. gada izdevumi plānoti EUR 8 384 475 apmērā jeb
17,91% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

l Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (EUR 965 425);
l Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu (EUR 134 823);
l Ceļa remontam “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts,

Rēzeknes novads” EUR 40 088;
l Ieplānoti EUR 1 606 006 novada autoceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakār-

tošanai apvienībās;
l Ieplānoti EUR 50 000 stāvlaukuma izbūvei Rēzeknes ielā Viļānos;
l Ieplānoti EUR 1 268 879 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sa-

kārtošanai;
l Autoceļu fonda līdzekļi 2022. gadam plānoti EUR 1 513 511 apmērā;
l Parka un Jaunatnes ielas pārbūve Sprūževas ciemā EUR 358 450;
l Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa maršrutā

Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas ielā, Kultūras laukumā, Brīvības ielā EUR 216 383;
l Dārzu ielas pārbūve Viļānos EUR 88 182;
l Ielu seguma atjaunošana Liepu ielā Viļānos EUR 86 891;
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l Pārējie izdevumi EUR 2 055 837 attiecināmi uz nekustamā īpašuma sakārtošanas
jautājumiem un plānotajiem projektiem apvienībās un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti  EUR 735 215 jeb 57% no kopējiem pa-
matbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2022. gadam plānoti EUR 5 416 935 jeb
11,57% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

l EUR 948 877 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai;

l EUR 70 000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;
l EUR 37 000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;
l EUR 145 717 Viļānu pilsētas ielu apgaismojumam;
l EUR 4 215 341 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.
Veselības atbalsta pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2022. gadā

plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināša-
nai sastāda EUR 254 861 jeb 0,54% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.  

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 3 358 494 jeb 7,17% no kopējiem pamatbu-
džeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

l EUR 203 108 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbī-
bas nodrošināšanai;

l EUR 58 462 Rēzeknes novada pašvaldības atpūtas un sporta jomas saimniecis-
kās darbības nodrošināšanai;

l EUR 629 654 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 1 921 964 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošinā-

šanai;
l EUR 142 644 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 122 778 Lūznavas muižas kompleksa saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l u.c. izdevumi sastāda EUR 279 884.
Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2022. gadam tiek plānoti EUR

17 235 442 jeb 36,82% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:
l EUR 582 641 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās dar-

bības nodrošināšanai;
l EUR 446 465 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saim-

nieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 4 022 489 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnie-

ciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 890 4381 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un

saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
l EUR 460 184 mūzikas skolu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības

nodrošināšanai;
l EUR 324 941 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;
l EUR 1 200 000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;
l EUR 38 552 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;
l EUR 24 010 izglītības asistentu nodrošināšanai;
l Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 812 790;
l u.c. izdevumi sastāda EUR 418 989 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2022.

gadam).
Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 5 721 775 jeb 12,22% no kopējiem pa-

matbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver sekojošas pozīcijas:
l Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai

EUR 221 515;

l Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 408 177;
l Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti

EUR 3 482 979, tanī skaitā dažādu veidu pabalstiem plānoti EUR 1 788 230;
l Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai

plānoti līdzekļi EUR 1 497 952 apmērā (Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs, Daudz-
funkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”).

l Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti EUR 111 152.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai poli-

tikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.
Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:
l Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;
l Europe Direct;
l Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;
l Stāvlaukuma izbūve Rēzeknes ielā Viļānos;
l Proti un dari;
l Karjeras atbalsts vispārējās profesionālajās iestādēs;
l Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
l Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
l Volunteering Cities+;
l Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā;
l Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā;
l Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes

novadā
l Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas, Nautrēnu, Dricānu, Kaunatas

un Viļānu apvienību pārvaldēs;
l Citi projekti.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Uz 2022. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti  92 aizņēmumu līgumi ar saistībām uz

01.01.2022. un 8 galvojumu līgumi ar saistībām uz 01.01.2022. Rēzeknes novada paš-
valdības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzeknes novada
domes saistošo noteikumu Nr. 27 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022. ga-
dam” 2. pielikumā, kas publicēts Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
Kopējais Rēzeknes novada pašvaldības saistību īpatsvars ir 5,02%.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2022. gadā (kopā 1 962 573 EUR):
l Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Dricānu pagastu apvienībā EUR 571 379;
l Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Maltas pagastu apvienībā EUR 141 184;
l Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Kaunatas pagastu apvienībā EUR 28 0219;
l Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Nautrēnu pagastu apvienībā EUR 316 273;
l Līvānu ielas rekonstrukcija Ozolaines pagasta Bekšu ciemā EUR 190 970;
l Kr. Barona ielas rekonstrukcija Maltas ciemā EUR 70 975;
l Parka un Jaunatnes ielu pārbūve Sprūževas ciemā, Griškānu pagastā EUR 304 682;
l Ielu seguma atjaunošana Liepu ielā Viļānos EUR 86 891.
Pēc domes sēdes notika preses konference, kurā piedalījās Rēzeknes novada domes

vadība un pastāvīgo komiteju vadītāji, sniedzot padziļinātu informāciju par pieņemto
budžetu 2022. gadam. 

Austris Seržants,
Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ekonomists 

Anna Rancāne,
Rēzeknes novada mājaslapas satura redaktore

Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes
darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2021. gadā
ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos
Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada
sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde izsludina
pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”.

Labākos un aktīvākos ir iespēja pieteikt kādā no septiņām nominācijām:
r GADA SkoLēNS

r GADA DEBIjA SPoRTĀ
r GADA jAuNAIS MĀkSLINIEkS
r GADA jAuNATNES DARBINIEkS
r jAuNATNEI DRAuDZĪGĀkĀ PAGASTA/PILSēTAS PĀRVALDE
r GADA jAuNIEŠu oRGANIZĀCIjA
r GADA AkTĪVĀkAIS jAuNATNES PAGASTS

Rēzeknes novada gada balvas nominācijām var tikt pieteikts jebkurš Rēzeknes nova-
da jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem vai jauniešu organizācija.

Nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” var pieteikt novada pagastu/pilsētas jauniešu
centru vadītājus, jaunatnes darbiniekus un jaunatnes lietu speciālistus, kas ir snieguši at-
balstu jauniešiem iniciatīvu realizēšanā, savukārt nominācijā “Jaunatnei draudzīgākā pa-
gasta/pilsētas pārvalde” var pieteikt kādu no Rēzeknes novada pagastu/pilsētas pārval-
dēm, kas 2021. gadā ir palīdzējusi īstenot vietējo jauniešu idejas vai attīstīt viņu talantus
un prasmes, sniedzot nepieciešamo atbalstu.

Pieteikumus nominācijām var iesniegt jebkurš Rēzeknes novada iedzīvotājs vecumā
no 13 gadiem, kā arī jebkura Rēzeknes novada juridiska persona, t.sk., pašvaldības iestā-
des un nevalstiskās organizācijas.

Pieteikumi Rēzeknes novada jaunatnes gada balvas nominācijām jāiesniedz līdz
21. februārim. Pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski, sūtot uz e-pastu
aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas svinīgā ceremonija notiks 11. martā pl. 16.00
Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A. Konkursa nominanti un
nomināciju uzvarētāji tiks sveikti individuāli, ja valstī noteiktie ierobežojumi neatļaus rīkot
klātienes pasākumu.

Sīkāku informāciju par Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvu un pieteikuma anke-
tas nominācijām skatīt nolikumā Rēzeknes novada mājaslapā: rezeknesnovads.lv.

Aivars Mežatučs,
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

IZSLuDINĀTS koNkuRSS “RēZEkNES NoVADA 
jAuNATNES GADA BALVA 2021”
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Pirmdienas, 31. janvāra, vakarā Olimpiskā centra “Rēzekne” ledus hallē aizritēja
pirmā publiskā slidošana, kur ledus laukuma izmaksas sedza Rēzeknes novada paš-
valdība, dāvinot saviem iedzīvotājiem iespēju slidot bez maksas. Arī turpmāk, līdz pat
gada beigām, katru pirmdienu no pulksten 18.30 līdz 19.30 šāda iespēja būs ikvienam
Rēzeknes novada iedzīvotājam. 

“Saņēmām daudz pateicības vārdu,” pēc pirmās slidošanas teica Rēzeknes novada
Bērnu - jaunatnes sporta skolas direktors Aldis Ciukmacis. “Mūsu iedzīvotāji atzina, ka
šī ir lieliska iniciatīva, īpaši šajā laikā, kad ļoti pietrūkst pozitīvu emociju.”

Pirmā slidošana noritēja bez iepriekšējas pieteikšanās, taču, tā kā interese ir ļoti
liela, turpmāk aicinām iepriekš pieteikties gan individuālos slidotājus, gan grupu brau-
cienus, rakstot uz e-pastu bjss@rezeknesnovads.lv vai arī rakstot sms vai zvanot uz
tel. numuru  26171510 (Aldis Ciukmacis). Piesakoties lūgums norādīt slidotāju vārdus,
uzvārdus un telefonu numurus, kā arī pārstāvēto pagastu vai pilsētu. Priekšroka būs
tiem, kuri pirmie pieteiksies. Ja pieteiksies mazāk nekā 90 cilvēki, kas ir maksimālais
epidemioloģiski pieļaujamais slidotāju skaits, ledus laukumā tiks ielaisti arī slidotāji
“dzīvās rindas” kārtībā. Ieeja uz ledus laukumu ir no lielā stāvlaukuma upes pusē.

Rēzeknes novada pašvaldība segs ledus laukuma izmantošanas maksu, savukārt
pašiem slidotājiem būs jāmaksā par slidu nomu (1,50 EUR) un galvassargu, ja tas ne-
pieciešams. Dodoties slidot ar savām slidām, papildu izdevumu nebūs. Ledus lau-
kumā par brīvu būs pieejami arī dažādi palīglīdzekļi – “pingvīni” un nūjas – slidošanas
prasmju uzlabošanai iesācējiem.

Pieaugušajiem slidošana notiks “zaļajā režīmā” – pie ieejas uzrādot sadarbspējīgu
Covid-19 sertifikātu. Skolēniem, kuri vecāki par 12 gadiem, būs jāuzrāda sertifikāts vai
skolas skrīninga tests (72h), savukārt bērni līdz 12 gadiem vecāku pavadībā ledus
halli varēs apmeklēt bez sertifikāta vai testa. 

Kā paredz Rēzeknes novada pašvaldības noslēgtais sadarbības līgums ar Olim-
pisko centru “Rēzekne”, par ledus laukuma izmantošanu pašvaldība maksās 145,20
EUR nedēļā. Sadalot uz vienu apmeklētāju, tas ir  aptuveni uz pusi lētāk, nekā ja cil-
vēki nāktu un maksātu individuāli (3,50 EUR/h).
Vairāk informācijas: BjSS direktors Aldis Ciukmacis, tel. 26171510

Teksts un foto: Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Janvāra beigās Rēzeknes novada pašvaldībā tika uzsākta zināšanu spēles “Eru-
dīts” jaunā sezona. Arī šogad tā notiek tiešsaistē Kahoot vidē. Šajā mācību gadā 21
skolēns no sešām Rēzeknes novada skolām un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidus-
skolas meklēs atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar pasaules kultūru. 

Četrās spēļu kārtās skolēni centīsies rast atbildes uz jautājumiem par glezniecību,
literatūru, kino, teātri un mūziku. Pirmajā spēlē dalībniekiem nācās atbildēt uz jautāju-
miem par glezniecību. Erudītiem bija jāzina gan pasaules izcilākie mākslinieki (pie-
mēram, Pablo Pikaso, Mikelandželo, Klods Monē), gan jāatpazīst izcilākie mākslas
darbi, gan jāorientējas mākslas virzienos.

Apkopojot rezultātus, pirmajā kārtā erudītākie izrādījās Dricānu vidusskolas audzēk-
ņi, 1. vietu ieguva Elgars Razgalis, 2. vietā – Jānis Dembovskis, savukārt trešajā –
Ilvars Razgalis, aiz sevis atstājot Rinaldu Ludboržu no Nautrēnu vidusskolas un Kat-
rīnu Skuteli no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas. Spriežot pēc rezultātiem,
spēle solās būt spraiga.

Konkursa nākamā kārta notiks 23. februārī. Tajā tiks pārbaudītas skolēnu zināša-
nas par pasaules kino un teātri. Jāuzsver, ka pavasarī četru konkursa kārtu kopvērtē-
jumā tiks noskaidrots Rēzeknes novada erudītākais skolēns.

Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciāliste Anita Rudziša

Nautrānu pogostu apvīneiba aicynoj nedelis garumā izbaudeit pastaigys svaigā
gaisā ar gaismys i muzikys pavadeibu, kab itymā, jūprūjom sarežģeitajā, laikā mes
rostu spāku, ticeibu, ka nikas nav apsastuojs, ka sevkuram muokuļam ir zalta maleņa.

Suokūt nu 14. februara leidz 19. februarim, laikā nu 18.00 leidz 22.00, kotrā Naut-

rānu pogostu apvīneibys pogostā nūtiks Gaismys styga:
14.02. – Nautrānu vydsškolys bārzu bierzī i sporta laukumā (suokums pi vyds-

školys dīnesta vīsneicys);
15.02. – pi Iļžukolna tautys noma;
16.02. – Bieržgalis muižys teritorejā (suokums pi školys lapenis);
17.02. – Lendžu breivdobys estradis teritorejā;
18.02. – Veremu breivdobys estradis teritorejā;
19.02. – Audreņu školys sporta laukumā.
Apmeklejūt stygu, nasapuļcejit, īvārojit distanci i vīnvierzīņa kusteibu!
Ideja par Gaismys stygu roduos pyrms goda, kod dažaidu īrūbežuojumu dieļ vyss

ruodejuos tymsuos kruosuos. I tai, pārnejuo goda 11. februarī Rogovka īzamirdzeja da-
žaiduos kruosuos, īzadaga lada svečturi i suoka skaneit spācynūša latgalīšu muzyka.
Itūgod Gaismys styga ceļuos pa vysu Nautrānu pogostu apvīneibu, lai tei gaisma i
gora styprums īt plašumā. Pasuokuma laikā nūtiks gaismys rūtalis ar snīgu, mirdzēs
dažaidi dekori i vysam puori – stypruos latgalīšu dzīsmis! Arī pošys stygys tiks vei-
duotys tai, lai pastaiga pa juom byutu ilguoka i interesantuoka.

Inga Vigule,
Nautrānu pogostu apvīneibys kulturys centra vadeituoja

Lai veicinātu  kultūras un mākslas jaunrades procesu un tā daudzveidību Rēzeknes
novadā, Rēzeknes novada pašvaldība izsludina un organizē Radošo darbu konkursu.

Konkursa virsmērķis ir atbalstīt kultūru un mākslu, kas ir pieejama, daudzveidīga
un inovatīva, un veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas vērtību nozīmību, jaunrades
attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīni-
jām, kā arī veicināt iedzīvotāju radošumu un līdzdalību Latvijas un Rēzeknes novada
kultūrtelpas veidošanā, īpaši pievēršot uzmanību pandēmijas laika radītajiem ierobe-
žojumiem.

Pirmā gada Radošo darbu konkursā tika atbalstīti trīs projekti:
l Nautrēnu pagasta pārvaldes projekts “Vides objekts ROGOVKA” (attēlā),
l Biedrības ESTO projekts – krāsojamās grāmatas  “Atrodi. Izpēti. Izkrāso.” izdošana,
l Igauņu ģimenes CD “Tu munā  sirsneņā” izdošana.
Kopējais pieejamais konkursa finansējums šogad ir 5000 EUR.
Pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 2022. gada 7. martam Rēzeknes novada paš-

valdībā  vai jānosūta ar pasta starpniecību (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, At-
brīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) ar norādi “Radošo darbu konkursam”.

Rēzeknes novada Radošo darbu konkursa nolikums atrodams Rēzeknes novada
pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Ināra Pleikšne, Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja  

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības
iestādi “Viļānu apvienības pārvalde” īsteno projektu  “Slimību profilakses un kontroles
centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei pašvaldībās” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106).

Projekta ietvaros tiek īstenotas izglītojošas un praktiskas fiziskās nodarbības: 
r jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem "Ūdens aerobika", kas notiek atpūtas

kompleksā “Pie Kaupra”, Maltas ciemā, Viļānu pagastā otrdienās un ceturtdienās plkst.
18.30 un plkst.19.30. 

r pieaugušajiem un senioriem "Joga"  Viļānu kultūras namā sestdienās plkst. 10.00
un plkst. 12.00.

OBLIGĀTA  iepriekšējā pierakstīšanās:
r Ūdens aerobika (Lāsma Malta, t. 26177797);
r Jogas nodarbība (Inga Rassudkova, t. 26533929).
Jāuzrāda personu identificējošs dokuments un sadarbspējīgs vakcinācijas/pārsli-

mošanas sertifikāts.
Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm Viļānos var saņemt pie Viļānu

apvienības pārvaldes projektu koordinatores Ilgas Morozovas, t. 64605833.

RĒZEKNES NOVADA IEDZĪVOTĀjI 
SLIDO BEZ MAKSAS

“GAISMA STyPRAM GORAM” NAUTRĀNU
POGOSTU APVĪNEIBA

IZSLUDINĀTS RĒZEKNES NOVADA RADOŠO
DARBU KONKURSS

TURPINĀS KONKURSS SKOLĒNIEM
“ERUDĪTS - 2022”

FIZISKĀS AKTIVITĀTES VIĻĀNOS



RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

2022. gada  11.  februāris 5www.rezeknesnovads.lv

Tuvākajā laikā Rēzeknes novadā notiks divas izbraukuma vakcinācijas: svētdien,
13. februārī, no pulksten 8.00 līdz 13.00  notiks izbraukuma vakcinācija Viļānu kultūras
namā (pieteikšanās pa tālruni 28662346), savukārt ceturtdien, 17. februārī, no pulksten
9.00 līdz 14.00 – Maltas kultūras namā (pieteikšanās pa tālruni 26117782). Apkārtējo
pagastu pārvaldes nodrošinās transportu uz vakcināciju Maltā un Viļānos, tāpēc aici-
nām vērsties tuvākajā pagasta pārvaldē, lai uzzinātu precīzāku informāciju par iz-
braukšanas laikiem. 

Uz vakcināciju īpaši aicināti cilvēki, kuri pirmo un otro poti pret Covid-19 saņēma pa-
vasarī un vasaras sākumā, jo ar laiku primārās vakcinācijas radītā imūnā aizsardzība
pret vīrusu samazinās jeb, citiem vārdiem sakot, organisms ar laiku aizmirst ražot an-
tivielas, tāpēc mums jāspēj imunitātes šūnas pamodināt ar balstvakcīnu. Stiprinot imu-
nitāti ar balstvakcīnu, var uzlabot savu aizsardzību pret vīrusu, novērst smagu saslim-
šanu, hospitalizāciju un nāvi. 

Vakcinācija notiks ar vakcīnām “Pfizer” un “Moderna”. Vakcinācijas process notiks
gan "dzīvās rindas" kārtībā, gan pēc iepriekšēja pieraksta. Lai samazinātu gaidīšanas
laiku, aicinām savlaicīgi pieteikties, zvanot pa norādītajiem tālruņiem. Izbraukuma vak-
cinācijas laikā būs izveidota numuriņu sistēma, un tiks organizēta iedzīvotāju plūsma.
Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Uz vak-
cināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu. 

Rēzeknes novada bāriņtiesa, reģ. nr. 40900038627, adrese: Krasuhas iela 1A,
k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, izsludina atklāto konkursu
uz vakanto sēžu sekretāra amatu.

Prasības pretendentiem:
m vēlama pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība;
m zināšanas un darba pieredze lietvedības un arhīva darba organizēšanā saskaņā

ar normatīvo aktu prasībām;
m labas datorprasmes (Windows vide, Excel, u.c.);
m teicamas valsts valodas prasmes;
m labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
m nevainojama reputācija;
m darba pienākumu pildīšanai nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina

vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. 
Galvenie amata pienākumi:

m nodrošināt lietvedības procesu bāriņtiesā;
m organizēt bāriņtiesas lietvedībā esošo reģistru un žurnālu izgatavošanu;
m protokolēt bāriņtiesas sēdes, starpinstitucionālās sapulces un pārrunas;
m noformēt bāriņtiesas sēžu, starpinstitucionālo sapulču un sarunu protokolus atbil-

stoši normatīvo aktu prasībām;
m izsniegt vai nosūtīt pa pastu pieņemtos bāriņtiesas lēmumus administratīvā pro-

cesa dalībniekiem, juridiskajām personām, atbilstošām institūcijām – saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem;
m atbildēt par ziņu iekļaušanu alfabētiskajā reģistrā;
m atbildēt par bāriņtiesas pieņemto lēmumu reģistrēšanu lēmumu reģistrā;
m atbildēt un kārtot bāriņtiesas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc Valsts

arhīva norādījumiem, sagatavot nodošanai Valsts arhīvam lietas pastāvīgā glabāšanā;
m reģistrēt tiesu pavēstes, veidot pārskatu par bāriņtiesas locekļu piedalīšanos tie-

sas sēdēs un sagatavot pilnvaras;
m ievērot konfidencialitāti attiecībā pret visām uzticētajām lietām, aktiem, dokumen-

tiem, neizpaust trešajām personām uzticēto informāciju;
m pildīt bāriņtiesas priekšsēdētāja rakstiskus vai mutiskus rīkojumus.
m atbildēt par bāriņtiesas darbinieku personāllietām.

Atalgojums: 740,00 EuR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).
konkursa pretendentiem jāiesniedz:

m profesionālās darbības apraksts (CV);
m motivācijas vēstule;
m izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
m likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas

tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

m pieteikuma anketa.
Dokumentus aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu “Konkursam uz Rēzeknes novada bā-

riņtiesas sēžu sekretāra amatu” jāiesniedz līdz 2022. gada 15. februāra plkst.13.00
personīgi  Rēzeknes novada bāriņtiesā: Krasuhas iela 1A, k-1,  Audriņi, Audriņu pa-
gasts, Rēzeknes novads, LV-4611 vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai
jānosūta uz e-pastu daina.igaune@rezeknesnovads.lv (dokumentiem jābūt elektro-
niski parakstītiem).

Vairāk informācijas un konkursa nolikums pieejams Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fi-
zisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu ap-
riti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu,
Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas
dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu ap-
strādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Pagājuši jau vairāk nekā divi mēneši kopš Rēzeknes novada sociālās aprūpes cen-
tra (SAC) struktūrvienības “Malta” klienti atkal atgriezušies savā mītnes vietā – Klāras
Kondrovas ielā 2, Maltā – divstāvu ēkā, kas pirms vairākiem gadiem renovēta no ār-
puses, bet tagad piedzīvojusi vērienīgu remontu arī iekštelpās. Kosmētiskais remonts
tika veikts divās kārtās – vispirms izremontētas četras sanitārās telpas, no kurām divas
ir pielāgotas klientiem ar funkcionāliem traucējumiem, savukārt viena sanitārā telpa –
darbiniekiem. Otrajā kārtā tika izremontēti pirmā un otrā stāva gaiteņi, klientu istabas
un dažādas papildu telpas – klientu virtuve, izolators un medicīnas darbinieku kabinets,
kopā izremontētas 22 istabiņas. 

Pašlaik sociāla aprūpes centra struktūrvienībā “Malta” dzīvo 39 iemītnieki, visi ir
Rēzeknes novada iedzīvotāji. SAC vadītāja Natālija Bernāne pastāstīja, ka klienti esot
ļoti apmierināti ar paveikto: “Ja iepriekš istabiņās dzīvoja pa trim un pa četriem cilvē-
kiem, tad tagad istabiņas ir paredzētas diviem, trim un pat vienam klientam, turklāt
katra no tām ir personificēta – pie durvīm atrodama “šiltīte” ar iemītnieku vārdiem.”
Tāpat katra istaba tagad aprīkota ar jaunām daudzfunkcionālām gultām, galdiņiem,
skapjiem, televizoriem. Tagad klientiem būs pieejama arī kopēja virtuve, kur viņi varēs
izdzert tēju, satikties ar radiniekiem un kopā pavadīt laiku.

“Remonts 1960. gadu sākumā celtajā ēkā tika gaidīts jau sen, jo laika gaitā telpas
bija nolietojušās – keramikas flīzes vietām nobirušas, dušās nebija ventilācijas, krāsa
un apmetums lobījās nost,” situāciju pirms remonta apraksta SAC struktūrvienības
“Malta” vadītāja un sociālā darbiniece Anna Beitāne. Taču lielākais izaicinājums bija
psiholoģiski sagatavot centra iemītniekus pārmaiņām, jo no pagājušā gada pavasara
uz remonta laiku klienti tika izmitināti Maltas vidusskolas dienesta viesnīcā. “Visu laiku
uzturēju saikni ar iemītnieku ierasto mājvietu – stāstīju par remonta gaitu, par izmai-
ņām, rādīju fotogrāfijas, kas notiek centra telpās.”

Plašie remontdarbi izmaksāja 125 tūkst. EUR (bez PVN), savukārt aprīkojums –
gultas, funkcionālie galdi un skapīši – vēl 95 tūkstošus EUR (bez PVN). Aprīkojums par
šo naudu iegādāts arī pārējām Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra struktūr-
vienībām (“Strūžāni” un “Pilcene”). Visas remontdarbu un aprīkojuma izmaksas seg-
tas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

rrr AktUALItātes Rēzeknes novAdā
NOTIKS IZBRAUKUMA VAKCINĀCIjA

VIĻĀNOS UN MALTĀ

RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESA
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTO

SĒŽU SEKRETĀRA AMATU

RĒZEKNES NOVADA SAC “MALTA” KLIENTI
IEDZĪVOjUŠIES RENOVĒTAjĀS TELPĀS

Natālijas Bernānes foto
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Rēzeknes novadā – gan Viļānu pilsētā, gan ciematos pie privātmājām, kā arī ārpus
māju pagalmiem un ielu krustojumos – kā mantojums no pagājušā gadsimta vidus sa-
glabājušies kopējie pastkastīšu punkti, kuru vizuālais izskats ir vidi degradējošs un
vairs neatbilst sakārtotas vides prasībām.

Turklāt apvienību pārvaldes regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par to, ka šie past-
kastīšu punkti ir ļoti sliktā stāvoklī – pastkastītes ir sarūsējušas, sašķiebies to pamats,

krāsa nolupusi, bieži arī vērojama preses vai reklāmas izdevumu “mētāšanās” pie past-
kastītēm, jo to sliktais stāvoklis liedz pastniekam kārtīgi ievietot sūtījumu. Šīs pasta
kastes nelabvēlīgi ietekmē VAS “Latvijas Pasts”, kā arī Rēzeknes novada teritoriju
tēlu. 

Viļānu apvienības pārvalde bija nosūtījusi vēstuli VAS “Latvijas Pasts” ar lūgumu ri-
sināt šo problēmu. Taču pārvalde saņēma atbildi ar skaidrojumu, ka, atbilstoši Pasta
likumam, katra fiziska vai juridiska persona pati ir atbildīga par savas pastkastītes stā-
vokli. Ar pastkastīšu lietošanas un izvietošanas noteikumiem detalizētāk var iepazīties
Ministru kabineta noteikumos Nr. 463 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas
vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, iz-
vietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīko-
šanu.” 

Tāpēc Rēzeknes novada pašvaldības, īpaši Viļānu un Maltas apvienību, iedzīvotāji
ir aicināti sakārtot pastkastīšu punktus un teritoriju ap tiem līdz šī gada 1. jūnijam. Vē-
lams, lai pastkastīte būtu:

l novietota uz taisna, stabila pamata;
l bez rūsas un mehāniskiem bojājumiem;
l krāsojums labā kvalitātē, vēlams dzeltenā krāsā, lai nodrošinātu vienotu vides

ainavu. 
Ja privātpersona nevēlas turpmāk izmantot šo kopējo pastkastīšu punktu, tad past-

kastīte jāierīko pie sava privātīpašuma, izvēloties pastkastes dizainu atbilstoši savām
vēlmēm. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, vēlāk apvienību pārvaldēs tiks izveidota komisija, kas
izvērtēs pastkastīšu punktu vizuālo stāvokli. Tie pastkastīšu punkti, kuru izskats neie-
kļausies apkārtējā vidē un neatbildīs prasībām, tiks demontēti.  

Labiekārtosim vidi paši ap sevi un kopīgi rūpēsimies, lai Viļānu apvienība, Maltas
apvienība un viss Rēzeknes novads kļūtu arvien sakārtotāks un skaistāks!

IedzīvotājI aIcInātI sakārtot savas pastkastītes

4. februārī Viļānos notika sanāksme, kurā graudkopības kooperatīvās sabied-
rības “VAkS” pārstāvji atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem un plašāk pastāstīja
par savu ieceri izbūvēt graudu pārkraušanas punktu pie dzelzceļa Viļānos,
Alejas ielā 2A. 

Trīs graudu īslaicīgās uzglabāšanas torņus, katru ar ietilpību 800 tonnas, paredzēts
būvēt uz “Latvijas Dzelzceļam” piederošās zemes, blakus dzelzceļa pieslēgumam.
Tieši šo pašu vietu pie dzelzceļa kā graudu pārkraušanas punktu kooperatīvs “VAKS”
izmanto jau kopš 2017. gada, ik sezonu ar autotransportu atvedot un pārkraujot dzelz-
ceļa vagonos aptuveni 20 tūkstošus tonnu graudu. “Īstenojot projektu, nav paredzēts
palielināt pārkrauto graudu daudzumu, taču, ja šobrīd pārkraušana notiek pa tiešo no
atbraukušā kravas transporta uz vagoniem, tad pēc projekta īstenošanas graudi vis-
pirms tiks uzkrāti torņos, bet vēlāk varēsim daudz efektīvāk organizēt graudu tālāko
transportēšanu pa dzelzceļu,” pastāstīja kooperatīva vadītājs Indulis Jansons. 

Graudu transportēšana lauksaimniekiem veido būtisku izdevumu daļu, tāpēc visiz-
devīgāk esot izmantot tieši dzelzceļu. Turklāt vilcienu vagoni ir ne vien lētākais, bet arī
videi draudzīgākais graudu transportēšanas veids, jo apkārtējā vidē izdalās daudz
mazāk oglekļa dioksīda. 

Graudu pārkraušanas punkts Viļānos būs liels ieguvums vietējiem zemniekiem. Ko-
pumā kooperatīvs “VAKS” apvieno ap 600 lauksaimnieku visā Latvijā, tostarp 163
graudaudzētājus Latgales reģionā. 54 kooperatīva biedriem Viļāni ir vistuvākais un iz-
devīgākais ceļš, kur nodot graudus. 

“Šobrīd ir tā: mašīnas atbrauc, izkrauj graudus un aizbrauc – pret to mums preten-
ziju nav, strādājiet,” uzsvēra tuvējo privātmāju iedzīvotāji. “Bet vai varam būt droši, ka
pēc pāris gadiem blakus graudu bunkuriem nebūs arī minerālmēslu noliktava un kalte,
kas sākotnēji parādījās projekta dokumentos?” jautā viļānieši. Jāatzīmē, ka pret šādu
būvniecību tika savākti 104 iedzīvotāju paraksti. 

“Jā, sākumā bija iecerēta arī graudu kalte, bet, izvērtējot visus apstākļus un uz-
klausot iedzīvotāju bažas par troksni, mēs no tā atteicāmies un  īstenosim tikai daļu no
projekta, proti, to daļu, ko var realizēt tikai tiešā dzelzceļa tuvumā – graudu torņu būv-
niecību īslaicīgai glabāšanai un pārkraušanai,” apstiprināja “VAKS” vadītājs. “Putekļi
un troksnis nebūs lielāks, kā bija līdz šim, pārberot graudus. Būtībā apkārtnes iedzī-
votājiem būs pat mierīgāk, jo mašīnas nebūs “jādzenā”, lai ātri piepildītu pieteiktos va-
gonus. Graudi tāpat kā līdz šim tiks žāvēti vai nu pašu graudaudzētāju saimniecībās
vai arī vesti uz kalti Varakļānu novada “Grozās”.” Indulis Jansons paskaidroja, ka šis nav
lēts objekts, tāpēc ieguldīt laiku un līdzekļus, lai uzbūvētu torņus, kas neatbilst Valsts
vides dienesta vai kādām citām prasībām, neesot uzņēmuma interesēs. 

“Ja pašvaldība ir definējusi uzņēmējdarbības attīstību kā vienu no pašvaldības prio-
ritātēm, tad uzņēmējiem ir jāļauj strādāt. Bet ar lielu, sarkanu izsaukuma zīmi – ievē-
rojot sabiedrības intereses un nepasliktinot stāvokli privātpersonām, tas ir, nekaitējot
videi un cilvēkiem, kuri dzīvo tuvumā,” uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdē-
tājs Monvīds Švarcs. “Pašvaldības atbildība būs uzraudzīt, lai visas uzņēmuma dar-
bības atbilstu normatīviem, kā arī pienācīgi uzturēt Jersikas ielu, pa kuru ir vislielākā
transporta slodze. Šobrīd nodrošināsim Jersikas ielas bedrīšu remontu, norobežojumu
uzstādīšanu, lai līkumos un bīstamajās vietās netiktu apdraudēti privātīpašumi, kā arī
iespēju robežās – apgaismojumu. Tāpat jādomā par tehniskās dokumentācijas saga-
tavošanu, lai laika gaitā Jersikas ielu savestu kārtībā pilnībā.” 

Kā sanāksmē uzsvēra domes priekšsēdētājs – pašvaldībai ir vienlīdz svarīgi gan
radīt labvēlīgus apstākļus ekonomiskajai aktivitātei Viļānos, gan saglabāt un uzlabot
viļāniešu dzīves kvalitāti. Ja ir kādi jautājumi vai pretenzijas, aicinām vērsties Rēzek-
nes novada pašvaldībā. 

Madara Bērtiņa, 
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Viļānu iedzīVotāji tikās ar 
kooperatīVa “Vaks” pārstāVjiem
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Laulības ir skaists mirklis, tāpēc ikviens jaunais
pāris vēlas, lai laulību ceremonija ir ļoti īpašs, emo-
cionāls, saviļņojošs un neatkārtojams brīdis. Rēzek-
nes novada dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi infor-
māciju par laulību reģistrācijas iespējām, kas jaun-
laulātajiem var noderēt. 

Tiem pāriem, kas par savu laulības ceremonijas
vietu izvēlas laulību dzimtsarakstu nodaļā, ārpus
dzimtsarakstu nodaļas vai baznīcā, ņemot līdzi pasi
vai ID karti, jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, jāuz-
raksta iesniegums, kas jādara ne ātrāk kā sešus mē-
nešus un ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlamās svinību
dienas, jānomaksā laulības reģistrācijas valsts no-
deva 14,00 EUR apmērā, un laulības var notikt. 

Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas
nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var ie-
sniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu
nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta
adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas
ar drošu elektronisko parakstu, un tam ir laika zīmogs.

Laulības noslēgšana
dzimtsarakstu nodaļas telpās

Laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļas telpās tiek reģistrēta bez svinīgas cere-
monijas un bez viesiem, tikai divu pilngadīgu liecinieku klātbūtnē, lietišķā atmosfērā –
kabinetā. Ir jānomaksā laulības reģistrācijas valsts nodeva 14,00 EUR apmērā, paš-
valdības maksa nav jāmaksā. 

svinīga laulības reģistrācija
rēzeknes novada pašvaldības zālē

rēzeknē vai viļānos
Ja jaunlaulātie vēlas slēgt laulību, nodrošinot svinīgu ceremoniju, tad var izvēlēties

Rēzeknes novada pašvaldībā esošo zāli vai Viļānu apvienības pārvaldē esošo zāli.
Zāle ir sagatavota laulību reģistrācijai – sveces, ziedi, mūzika. Laulības reģistrācijas
izmaksas ietver: valsts nodeva 14,00 EUR, laulības reģistrācija svinīgos apstākļos
21,34 EUR, citu administratīvo teritoriju iedzīvotājiem svinīga laulību ceremonija  mak-
sās 28,46 EUR. Maksu par svinīgu laulību reģistrāciju nosaka katra pašvaldība indivi-
duāli, pamatojot to ar izdevumu tāmi, kas ietver šos izdevumus, un šī pakalpojuma
izmaksas tiek apstiprinātas ar domes sēdes lēmumu.

Laulības ceremonija ārpus
dzimtsarakstu nodaļas telpām

Ceremonijas vieta ir viena no pirmajām un arī nozīmīgākajām izvēlēm kāzu plāno-
šanā. Arvien pieaug to pāru skaits, kuri izvēlas laulāties ārpus dzimtsarakstu nodaļas
telpām – brīvā dabā vai citā piemērotā vietā. Šobrīd likums pieļauj, ka laulības reģis-
trācija var notikt arī dažādās kāzu ceremoniju vietās ārpus dzimtsarakstu nodaļas tel-
pām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai
atbilstošus apstākļus. Tās var būt gan viesu mājas, muižas, ceremonijas brīvā dabā,
gan citas šim pasākumam piemērotas telpas.

populārākās vietas rēzeknes novadā,
kur jaunlaulātie izvēlas organizēt svinīgu

laulību ceremoniju:
l Lūznavas muiža, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, t. 28686863;
l Viesu māja “Zaļā sala”, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, t. 29373015;
l Viesu māja “Ezerkrasti”, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, t. 26 411 207;
l Viesu nams “Pērtnieki”, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, t. 26334535;

l Viesu nams “Azarkrosti”, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, t. 29430536;
l “Kalēji”, Ozolmuižas  pagasts, Rēzeknes novads, t. 26405369;
l Sarkaņkalns, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, t. 29389717;
l Viesu nams “Saules sēta”, Lazdinieki, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads,

t. 26111974. 

Rēzeknes novada  dzimtsarakstu nodaļa laulā tikai sava novada administratīvajā te-
ritorijā – Rēzeknes novadā. Izbraukuma laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu no-
daļas var notikt pēc pāra izvēles jebkurā darba dienā un sestdienā, vienojoties par
vietu un to, vai šis laiks jau nav aizņemts.

Izbraukuma ceremonijas maksa ir vienāda kā attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, tā
arī citu pašvaldību iedzīvotājiem. Maksa apstiprināta Rēzeknes novada  pašvaldības
cenrādī un tā ir 30 EUR, bet Lūznavas muižā – 25 EUR. Izbraukuma ceremonijai jau-
nais pāris maksā par tās sniegtajiem pakalpojumiem pēc attiecīgās dzimtsarakstu no-
daļas cenrāža, kurā neietilpst attiecīgās vietas nomas vai ieejas maksa.

Izbraukuma ceremonijā  par izvēlētās vietas noformējumu, muzikālo nodrošinā-
jumu un citām detaļām ir jāgādā jaunajam pārim. Pie jaunlaulātajiem dodas dzimtsa-
rakstu nodaļas amatpersona tikai ar dokumentiem un amata zīmi.

Laulības baznīcā
Ja laulības reģistrēšana dzimtsarakstu nodaļā nav tas, kas ir izsapņots, tad ir iespēja
izvēlēties arī laulības ceremoniju baznīcā. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā
dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu, bet pie garīdznieka, dzimtsa-
rakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām iz-
ziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga
sešus mēnešus. Izziņas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar pašvaldības tarifu – 2,13
EUR. Baznīcas izvēle, protams, saistās ar pāra piederību konkrētai konfesijai, tāpēc
ir vērts iepazīties ar baznīcas prasībām un dažādām niansēm attiecībā uz laulību re-
ģistrāciju. Ceremonijas laikā baznīca izsniedz arī laulības apliecību.

der iegaumēt!
1. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei

noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi,
uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

2. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulī-
bas noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas no-
slēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika
zīmogs.

3. Ja tiek noslēgta laulība, un tās rezultātā tiek mainīts uzvārds (pāriet otra laulātā
uzvārdā vai savam uzvārdam pievieno laulātā uzvārdu), personu apliecinošais doku-
ments kļūst lietošanai un ceļošanai nederīgs un ir jāmaina.

4. Gredzeni, noslēdzot laulību, var arī nebūt.
5. Dzimtsarakstu nodaļa laulību nešķir, to veic zvērināti notāri un tiesas.
6. Laulību var slēgt neierobežotu skaitu reižu.
7. Ja tiek mainīts uzvārds, kāzu ceļojumā uz ārzemēm, tūlīt pēc laulībām neno-

mainot pasi, doties nevar.
8. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras

vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
9. Svinīgā laulību ceremonija ilgst apmēram 30 minūtes.
10. Gan jaunajam pārim, gan lieciniekiem uz laulību ceremoniju jāņem līdzi per-

sonu apliecinošs dokuments.
11. Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno ne-

pilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstisku atļauju.
12. Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma

gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi
sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. 

ja rodas jautājumi, zvaniet uz 64607178 vai 64662089. 
Atbildēsim uz jautājumiem un centīsimies 

jūsu vissvarīgāko dienu padarīt neaizmirstamu!

LauLību reģistrācijas iespējas
rēzeknes novadā

Informē: Marija Deksne,
Rēzeknes novada pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2038. gadam un attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādes ietvaros,
laika posmā no 2021. gada 24. novembra līdz 23. decembrim norisinājās aptauja, kurā aicinājām paust savu viedokli un ierosinājumus abu pašvaldību attīstībai un
izaugsmei visus Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstībā ieinteresētos. Iedzīvotāju aptauja veikta, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību attīstības
plānošanas procesos.

Apkopojot aptaujas rezultātus, noskaidrots, ka viedokli aptaujā pauda 1631 IEDZĪVoTĀjS, kas ir aptuveni 2,9 % no kopējā Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes
novada iedzīvotāju skaita. No visām iedzīvotāju anketām, 897 tika saņemtas papīra formātā, pārējās – aizpildītas elektroniski. Aptaujas anketā iedzīvotājiem bija jānorāda
informācija par sevi (4 jautājumi, kas attiecas uz respondentu profilu) un 10 jautājumi, lūdzot novērtēt esošo situāciju un sniegt viedokli un priekšlikumus par pašvaldību
nākotni). Rezultātu analīze grafiku un tekstuālā veidā par aptaujā sniegtajiem viedokļiem atspoguļota nākamajās lapās.

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu vērtējumu par dzīvi Rēzeknē un Rēzeknes novadā, pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti, pašvaldību darbu un pašvaldību attīstības iespējām.

Aptaujā sniegtie viedokļi tiks izmantoti abu pašvaldību jauno kopīgo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
Aptaujas anketu rezultātus analizēja un apkopojumu sagatavoja SIA “METRUM” speciālisti.

2Respondentu profils

APTAujAS REZuLTĀTI
PAR RĒZEKNES NOVADA UN
RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBU

Darba/mācību vieta Dzīvesvieta

Vecums

Cits variants: Rīgā, Vācijā, Jelgavā, attālināti,
Kārsavas novadā, Luksemburgā, Valmierā, Vi-
ļānos, jebkur, kur pieejams internets, jūrā, Mal-
navas koledžā, Varakļānu novadā, Daugavpilī,
visā Latvijā, Ludzas novadā, Rundālē, Maltā,
Preiļu novadā, Jēkabpilī, ārrindas zemessardzē.

Cits variants: students un privāta uzņēmuma
darbinieks, vairākas darbavietas privātā un valsts
uzņēmumos, biedrības darbinieks, strādnieks
tirdzniecībā, bērna kopšanas atvaļinājumā, māj-
saimniece, invalīds, kapitālbiedrības darbinieks,
lauksaimnieks, celtnieks, skolotājs.

Nodarbošanās
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2Plāni mainīt dzīvesvietu

Citi iemesliIemesli, kāpēc plāno mainīt

2Rēzeknes novada attīstības vērtējums tuvākajiem 7 gadiem

PIECI STEIDZAMĀkIE
DARBI/ATTĪSTĪBAS joMAS,
kAS RēZEkNES NoVADA

PAŠVALDĪBAI PRIMĀRI jĀRISINA

Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruk-
tūras uzlabošana

Atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peld-
vietu un ūdensmalu infrastruktūras attīstība

Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie
uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki)

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
veicināšana

jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība

Lielākā daļa (79 % jeb 1273 cilvēki) no aptaujas dalībniekiem tuvāko 3 līdz
5 gadu laikā neplāno mainīt savu dzīvesvietu. 10 % nevar pārliecinoši atbildēt.
Tie iedzīvotāji, kuri norādīja, ka plāno mainīt dzīvesvietu, visbiežāk apsver
iespēju doties dzīvot uz citu Latvijas pašvaldību (40 cilvēki) vai uz ārvalstīm
(35). Skaitliski nedaudz mazāk ir to iedzīvotāju, kuri plāno mainīt dzīvesvietu,
dodoties dzīvot no Rēzeknes novada uz Rēzeknes valstspilsētu (27) un otrādi
(32). Daļa no iedzīvotājiem plāno mainīt dzīvesvietu Rēzeknes novada robežās
(25 cilvēki), savukārt daļa norādījuši, ka neplāno to darīt, ja būs iespēja strādāt
attālināti (24 cilvēki).



2022. gada 11. februāris10 www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

CITI VEICAMIE DARBI:
l Veicināt darbavietu rašanos, tādējādi paaugstinot nodarbinātību
l Veicināt jaunu uzņēmumu rašanos, kas var nodrošināt atbilstošu atalgojumu
l Stimulēt cilvēkus dzīvot lauku reģionos
l Attīstīt tūrismu
l Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti nodarbinātības problēmu risināšanai
l Atbalstīt uzņēmumus, attīstot un uzlabojot transporta infrastruktūru
lPiešķirt atbalstu jaunajām ģimenēm, kuri vēlas atjaunot vai būvēt no jauna mājas laukos
l Atbilstoši apsaimniekot pašvaldības mežus
l Atbalstīt vientuļos pensionārus
l Samazināt ierēdņu skaitu pašvaldībā
l Uzlabot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu Sondoru ciemā
l Ieviest plašākus pasākumu energoefektivitātes veicināšanai, kas neietver tikai

daudzdzīvokļu un pašvaldības objektu siltināšanu
l Nodrošināt izglītību tuvāk bērniem (sākumskola, pamatskola)

l Skolās attīstīt uz tehnoloģijām balstītu mācību uzņēmumu veidošanu
l Risināt sabiedriskās kārtības un drošības jautājumus
l Stiprināt policijas uzraudzību vakara un nakts stundās
l Sakopt pašvaldībai piederošos zemes gabalus
l Novākt esošos graustus
l Attīstīt un uzlabot ūdenssaimniecību un sadzīves kanalizāciju ciemos un Viļānos,

t.sk. nodrošināt pieslēgumus privātmājām
l Risināt problēmu ar atkritumu izmešanu mežos
l Uzlabot un attīstīt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
l Uzstādīt bankomātu
l Labiekārtot sabiedriskā transporta pieturvietas, t.sk. ne tikai centros
l Ierīkot apgaismojumu pieturvietās, kas atrodas uz šosejas
l Iztīrīt ceļus līdz viensētām
l Uzbūvēt degvielas uzpildes staciju starp Dagdu un Rēzekni
l Sakārtot atpūtas kompleksa “Bāka” pieejamību godīgam uzņēmumam

Ar bibliotēku un pirmsskolas izglītības pakalpojumiem un to sakārtotību. Šo
jomu pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 92 %. Nedaudz zemāks rādītājs ir vispārējās
izglītības pakalpojumiem, t.i., pamatskolām pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 87 %, bet
vidusskolām – 84 %.

Iedzīvotāji augstu novērtē arī profesionālās ievirzes izglītības pakalpo-
jumus – mūzikas un mākslas skolām, kā arī sporta skolām pozitīvā vērtējuma rādītājs
ir 82 %. 80 % vērtējumu pārsniedz pašvaldību sniegtie pakalpojumi –
pārvaldība jeb iespēja sazināties ar pašvaldību administrāciju dažādos veidos, paš-
valdības pieņemšanas laiki (81 %), bet pašvaldību pakalpojumu vai e-pakalpojumu
pieejamības rādītājs ir 81 %.

Pozitīvā vērtējuma 70 % rādītāju pārsniedz arī tādas jomas kā centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi (79 %), centralizētās siltumapgādes
pakalpojumi (77 %), atkritumu savākšanas/izvešanas pakalpojumi/šķirošanas iespējas
(75 %), publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai
(71 %) un ģimenes ārstu sniegtie pakalpojumi un to pieejamība (70 %).

jauniešu nodarbinātības iespējas (pozitīvā vērtējuma rādītājs – 37 %).
50 % rādītāju nepārsniedz astoņas jomas. Tās ir: 

l ceļu/ielu uzturēšana (42 %), 
l ceļu/ielu kvalitāte un nodarbinātības iespējas (44 %), 
l velosipēdu ceļu infrastruktūra un mājokļu kvalitāte un to pieejamība (46 %), 
l daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana (47 %), 
l veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcā, poliklīnikās, veselības centros jeb citu

jomu ārstu pakalpojumi un to pieejamība (49 %).

Iedzīvotāju vērtējums par dažādu jomu sakārtotību Rēzeknes valstspilsētā un Rēzeknes novadā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, kopumā ir vairāk pozitīvs – 65
%. Atbilžu “drīzāk neapmierina” un “neapmierina” īpatsvars ir 35 %. 28 % no visām novērtējuma atbildēm bija “nav viedokļa/neizmantoju/nav pieejams”. Visbiežāk šāda at-
bilde sniegta attiecībā uz tādām jomām kā reemigrācijas atbalsta iespējas, pakalpojumi senioriem (pansionāti, paliatīvā aprūpe, dienas centri) un centralizētās siltumapgādes
pakalpojumi. Skaitliski līdzīgā skaitā, salīdzinājumā ar pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaitu, šādi atzīmēta arī vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, izglītošanās iespējas bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumi un profesionālā
un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi.

2jomu sakārtotības vērtējums

2Rēzeknes novada attīstības vērtējums tuvākajiem 7 gadiem
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IZGLĪTĪBA
n Pilsētas bērnudārzu pieejamības novadā deklarētajiem, bet pilsētā strādājošajiem
n Iespējas bērnu vokālo prasmju attīstīšanai
n Interešu izglītības iespējas bērniem
n Pieaugušo kursu pagastos uz vietas
n Psiholoģijas pasniegšanas stundas skolās
n Pirmsskolas bērnu audzināšanas ieteikumu jaunajām māmiņām, bērnu istabas
SoCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
n Senioru aprūpes iestāžu pieejamības, uzturēšanās augstās izmaksas
n Senioru aprūpes iespēju
n Pašvaldību atbalsta (t.sk. mājokļiem) ģimenēm ar bērniem
n Rēzeknes valstspilsētas domes atbalsta daudzbērnu ģimenēm
SPoRTS uN VESELĪGS DZĪVESVEIDS
n Sporta infrastruktūras Rēzeknes novadā
n Sporta aktivitātes un pulciņi pieaugušajiem
n Sporta zāles, sporta halles (piemēram, Viļānos)
n Āra trenažieru
n Peldbaseina
VESELĪBAS APRŪPE uN VESELĪBAS VEICINĀŠANA
n Veselības aprūpes pakalpojumu (t.sk. rehabilitācijas u.c.) pieejamība, tostarp dažādu

specialitāšu ārstu un pakalpojumu (piemēram, rentgena pakalpojumu Maltā)
n Medicīnas pieejamības lauku apvidos
n Ģimenes ārstu
n Zobārstniecības pakalpojumu (piemēram, Viļānu pilsētā), jo īpaši ortodontijas bērniem
n Veselības uzlabošanas pasākumu
n Masāžas speciālista
kuLTŪRA
n Kultūras infrastruktūras Rēzeknes novadā
n Daudzveidīgāku un kvalitatīvu kultūras pasākumu, t.sk. kultūras pasākumu ģimenēm

un senioriem (t.sk. atpūtas vakaru senioriem)
n Deju
n Saskarsmes iespēju senioriem aktīvā dzīvesveida veicināšanai (radošās darbnīcas, in-

terešu/diskusiju klubiņi, tikšanās ar māksliniekiem, pazīstamiem cilvēkiem u.tml.)
n Pakomāta bibliotēkai
EkoNoMIkA uN NoDARBINĀTĪBA
n Darbavietu un pienācīga atalgojuma
n Atbalsta uzņēmējdarbībai (ietver arī atbalstu projekta dokumentācijas izstrādei)
n Citu pasākumu uzņēmējdarbības attīstībai
n Jaunu uzņēmējdarbības attīstībai piemērotu teritoriju
n Jauniešu nodarbinātības iespēju
n Nodarbinātības iespēju pensionāriem
n Stipendiju to nozaru studentiem, kuri kā jaunie speciālisti ir nepieciešami pilsētai un no-

vadam
n Modernu biroju telpu Rēzeknē, t.sk. kopstrādei piemērotu telpu
n Jauno uzņēmumu, kuri sniedz dažādus pakalpojumus (apavu remonts, sadzīves pakal-

pojumu remonts, frizētavas u.c.)
n Kvalitatīvas tūrisma infrastruktūras, t.sk. tūrisma objektu pastaigām, taku u.tml.
n Tūrisma galamērķa pie Rāznas ezera
PĀRVALDĪBA uN DIGITALIZĀCIjA
n E-pakalpojumu
n Novada avīzes viensētās
n Sadarbības starp abām pašvaldībām
n Pašvaldības/domes cilvēcības, kā arī vienotas informācijas sniegšanas visos pagastos
n Spējas Rēzeknes novada pašvaldībai piesaistīt apjomīgas investīcijas
n Informācijas par pieņemtajiem lēmumiem, izlietotajiem pašvaldības un novada finanšu

resursiem
MĀjokLIS, PuBLISkĀ ĀRTELPA uN VIDE
n Jaunu mājokļu Rēzeknē, kā arī īres dzīvokļu un dzīvokļu ar 3-4 istabām
n Daudzdzīvokļu māju fasāžu un kāpņu telpu sakārtošanas, t.sk. to iekšpagalmu
n Saraksta ar brīvām/iegādājamām lauku mājām

n Mājokļu politikas ģimenēm
n Projektu, piedāvājumu par daudzdzīvokļu māju uzturēšanu, siltināšanas iespējām
n Bērnu laukumu (piemēram, Pleikšņos) dažāda vecuma bērniem
n Pilnvērtīgas dabas un ūdens resursu apsaimniekošanas
n Atpūtas vietu dabā, t.sk. vides un apskates objektu (piemēram, Ozolaines pagastā,

Pleikšņos skatu torņa)
n Labiekārtotu peldvietu (piemēram Jaunviļānos pie “Lāču lejas”, brīvas pieejamas pub-

liskās pludmales Rāznas ezera krastā, publiskā ezera nepietiekama pieejamība Lendžu
pagastā, trūkst publiskas peldvietas Griškānu un Stoļerovas pagastā) un vietu atpūtai pie
ezeriem
n Kvalitatīva parka (zaļās zonas) Rēzeknē, labiekārtota parka Maltā, teritorijas sakārtoša-

nas ap Feimaņu ciemā esošo dīķi
n Bezmaksas zivju tīkla/murda ielikšanas iespējas ezerā
n Iespēju ziemas aktivitātēm dabā (piemēram, apgaismotas distanču slēpošanas trases)
n Mājdzīvnieku kapsētas
jAuNATNES PoLITIkA
n Jauniešu motivējošo pasākumu, t.sk. Jauno uzņēmēju ideju atbalsta
n Jauniešu aktivitātēm piemērotu telpu
INFRASTRukTŪRA uN PAkALPojuMI, DRoŠĪBA
n Kvalitatīvas ceļu infrastruktūras (piemēram, vienojoties ar Preiļu novadu, nepieciešams

atjaunot autoceļu Dekšāres – Sīļukalns), sakārtotu ielu ne tikai pilsētu un ciemu centros, bet
pārējās apdzīvoto vietu daļās
n Drošas pārvietošanās iespējas par Rēzeknes novada ceļiem, pārdomātas gājēju un

velobraucēju infrastruktūras
n Apgaismojuma pilsētu un ciemu ielās, kā arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos
n Sabiedriskā transporta pakalpojumu gan Rēzeknē, gan starp pašvaldībām
n Tāpat kā pilsētas iedzīvotājiem, arī novada iedzīvotājiem brīvbiļetes autobusā
n Velosipēdu ceļu un velonomas iespēja
n Pieejamu īstermiņa autotransporta nomas/koplietošanas, attīstīta taksometru pakalpojumu
n Autotransporta novietošanas iespēju pie daudzdzīvokļu mājām
n Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu, kas ietver arī māju apsaimniekošanu (iekšējo

inženiertīklu atjaunošana, jumtu maiņa, siltināšana)
n Centralizētās siltumapgādes
n Centralizēto ūdenssaimniecības un sadzīves kanalizācijas infrastruktūras, piemēram,

Ciskādos un visā Ozolainē, ūdensapgādes tīklu nomaiņa nepieciešama Rogovkā 
n Dzeramā ūdens brīvpieejas krāni pilsētas centrā
n Pieejamu un plašāku sadzīves atkritumu šķirošanas iespēju, t.sk. bez darba laika iero-

bežojuma, kā arī mēbeļu, būvgružu un elektropreču nodošanai, mīkstā inventāra (lietots
apģērbs u.c.) nodošanas šķirošanai (konteineru), savlaicīgas šķiroto atkritumu izvešanas
n Kvalitatīva optiskā interneta
n Sabiedrisko tualešu Rēzeknē
n Pašvaldības policijas
n Sabiedriskās kārtības nodrošinājuma
CITI
n Izklaides vietu un atpūtas infrastruktūras, piemēram, nakts kluba Rēzeknē, SPA kom-

pleksa, galda spēļu kluba, jogas, t-atsperes smaguma zābaku treniņu, kino
n Multifunkcionāla tirdzniecības centra Rēzeknē
n Pakomātu ciemos
n Pasta pakalpojumu
n Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamība ciematos
n Centralizētu profesionālu auklīšu pakalpojumu
n Dīlera autocentra Rēzeknē, kur garantijas laikā apkalpot jaunu automašīnu
n Zvejniekdienu Nagļos
n Lauku atbalsta dienesta konsultāciju par grāmatvedību un atbalstu lauksaimniekiem
n Kafejnīcas Viļānos
n Vetārsta pakalpojumu
n Pārdomātākas rīcības, atdodot nomā lauksaimniecības zemes ar lauksaimniecību

nesaistītiem uzņēmumiem
n Izglītotu, inteliģentu un uz attīstību vērstu cilvēku
n Iespējas brīvi paust savu viedokli, nebaidoties no sankcijām
n Dušas pakalpojumi Rēzeknē, kā arī mūsdienīga publiskā pirts

n Visas jomas
n Uzņēmējdarbības attīstība, t.sk. investīciju piesaiste un lielu projektu attīstība, vietējo

ražotāju atbalstīšana un vietējo produktu pieejamības nodrošināšana
n Jaunu (arī esošo) uzņēmējdarbības teritoriju attīstība
n Nodarbinātības veicināšana, t.sk. kopēji projekti darbavietu radīšanā
n Transporta infrastruktūras attīstība, t.sk. gājēju un velosipēdu ceļu, izveidošana un

uzturēšana
n Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, t.sk. nodrošinot bezmaksas sabiedrisko

transportu
n Piepilsētas infrastruktūras sakārtošana
n Atkritumu apsaimniekošana, t.sk. veicinot šķirošanu
n Dzīvojamā fonda atjaunošana un jauna veidošana
n Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un attīstība, t.sk. izstrādājot kopīgu

attīstības vīziju, plānojot kopīgu tūrisma sezonu un tūrisma maršrutus, popularizējot galamērķus
n Pilsētas un novada tēla uzlabošana
n Sadzīves pakalpojumu nodrošināšana vienādā vai līdzvērtīgā cenu/kvalitātes līmenī
n Izglītība (sakārtots skolu tīkls), sports un kultūra (kopīgi pasākumi), to pieejamības un

kvalitātes uzlabošana
n Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
n Sociālā joma, t.sk. atbalsta sniegšana ģimenēm

n Imigrācijas problēmu risināšana
n Vides sakārtošana un labiekārtošana
n Atpūta un rekreācija
n Teritorijas plānošana
n Degradēto teritoriju sakārtošana
n Ūdens resursu apsaimniekošana
n Drošības jautājumi
n Digitalizācija, pašvaldību datu publiskošana (ūdens kvalitātes mērījumi, jebkuru obligāto

regulāro mērījumu publiskošana, kas pasūtīti no pašvaldības iedzīvotājiem), viedo tehnoloģiju
izmantošana
n E-pakalpojumu pilnveidošana
n Vienlīdzīgu pakalpojumu sniegšana gan novada iedzīvotājiem, gan pilsētai
n Dzīvnieku kapsētas izveide
n Dabas parku izveide, dabas un atpūtas parku koncepcijas izstrāde
n Rāznas nacionālā parka sakārtošana
n Latgaliskuma veicināšana
n Mazo pagasta pārvalžu centru sakoptības uzlabošana un attīstība
n Ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde, kurā izvirzīta kopēja vīzija par teritorijas ilgtermiņa

attīstību

2Iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst

2jomas, kurās ciešāk jāsadarbojas abām pašvaldībām, lai veicinātu
teritorijas kopējo attīstību un uzlabotu iedzīvotājiem dzīves vidi
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI                                                                                     
Rēzeknes novada domes 2022. gada 20. janvāra sēdē 

(protokols Nr. 2, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1. punktu 

Saistošie noteikumi nosaka atzīt par spēku zaudējušiem:
1. Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 21. janvāra saistošos noteikumus

Nr.63 “Par Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”;
2. Viļānu novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr.81

“Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 20. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 26 

“PAR SAISToŠo NoTEIkuMu ATZĪŠANu PAR SPēku
ZAuDējuŠIEM”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu – Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā
„Rēzeknes Novada Ziņas” –  nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 63 “Par Rēzeknes no-
vada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 63, kuri spēkā no 2016. gada 29. janvāra (publicēti
“Latvijas Vēstnesis” 2016. gada 28. janvārī Nr. 19 (5591)). 

Savukārt Viļānu novada pašvaldībā saistošo noteikumu publicēšanas vietu –  “Viļānu Novada Vēstnesis” –  nosaka Viļānu novada domes
2016. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 81 “Par Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”, turpmāk –
Saistošie noteikumi Nr. 81, kuri spēkā no 2016. gada 9. februāra (publicēti “Latvijas Vēstnesī” 2016. gada 8. februārī Nr. 26 (5598)). 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45. panta trešajai daļai, kura stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, valstspilsētas pašvaldības, kā arī
novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus, ar kuriem par spēku zaudējušiem tiks atzīti Saistošie noteikumi
Nr. 63 un Saistošie noteikumi Nr. 81.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi atzīst par spēku zaudējušiem Saistošos noteikumus Nr. 63 un  Saistošos noteikumus Nr. 81.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz 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 saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības viedoklis Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā nav nepieciešams un netika noskaidrots.
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2021. gada 2. decembra sēdē                                                                                    

(protokols Nr. 8, 2. §) 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada paš-
valdības materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmē-
ru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību un ģime-
nes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šajos noteiku-
mos paredzētos pabalstus. 

2. Saistošajos noteikumos lietotais termins:
2.1. ēdināšanas  pakalpojuma  pašizmaksa – mak-

sas par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojama-
jiem pašvaldības izglītības iestādēs, kas sastāv no divām
komponentēm:

2.1.1. produktu  izmaksas, kurās ietilpst maksa par ie-
pirktajiem pārtikas produktiem ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai;

2.1.2. pārējās izmaksas, kurās ietilpst ar ēdināšanas pa-
kalpojumu saistīto darbinieku atalgojums, inventāra ie-
gāde, pamatlīdzekļu nolietojums, komunālie pakalpoju-
mi, personāla apmācība, u.tml. 

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, sniedzot pašvaldības finan-
siālu atbalstu atsevišķām mērķgrupām, ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu, neizvērtējot sociālos riskus, personas
ienākumus un materiālo stāvokli, ja šajos noteikumos nav

noteikts citādi. 
4. Šajos noteikumos paredzētos materiā-

lās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt
ģimenēm (personām), kuras deklarējušas sa-
vu pastāvīgo dzīvesvietu Rēzeknes novada
pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldības)

administratīvajā teritorijā. 
5. Pašvaldība piešķir šādus materiālās palīdzības pa-

balstus: 
5.1. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
5.2. pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucē-

jumiem aprūpei;
5.3. pabalsts aizgādnim;
5.4. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām;
5.5. pabalsts veselības aprūpei;
5.6. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;
5.7. apbedīšanas pabalsts;
5.8. pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu; 
5.9. pabalsts pirmklasniekiem;
5.10. pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības

iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs;
5.11. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasnieg-

šanai.
6. Pabalstu izmaksu nodrošina Rēzeknes novada paš-

valdības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais
dienests).

II. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

7. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir per-
sonām, kurām pašvaldības Sociālais dienests, objektīvu
apstākļu dēļ, nevar nodrošināt aprūpes mājās pakalpo-
jumu:

7.1. kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā,
vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ,

nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko
aprūpi;

7.2. kurām pēc sociālā darba speciālista veiktā per-
sonas funkcionālo spēju novērtējuma ir nepieciešams ap-
rūpes mājās pakalpojums, atbilstoši aprūpes 1. - 2. līme-
nim. 

8. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs: 
8.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās

pakalpojums, atbilstoši aprūpes 1. līmenim – EUR 48,00
(četrdesmit astoņi euro, 00 centi) mēnesī; 

8.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās
pakalpojums, atbilstoši aprūpes 2. līmenim – EUR 72,00
(septiņdesmit divi euro, 00 centi) mēnesī.

9. Pabalstu piešķir uz laika periodu līdz 6 (sešiem) mē-
nešiem. Pēc 6 (sešiem) mēnešiem persona var atkārtoti
griezties Sociālajā dienestā.

10. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai izmak-
sas pārtrauc, ja persona:

10.1. atguvusi pašaprūpes spējas;
10.2. pieprasa pārtraukt pabalsta izmaksu;
10.3. pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai izman-

to citiem mērķiem;
10.4. izbrauc uz pastāvīgu dzīvi citas pašvaldības te-

ritorijā vai uz ārzemēm;
10.5. pēc sociālā darba speciālista veiktā personas

funkcionālo spēju novērtējuma ir atbilstoša aprūpes 3. -
4. līmenim;

10.6. saņem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu
institūcijā; 

10.7. ir mirusi.

III. Pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem aprūpei

11. Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu, kuram
noteikta invaliditāte, vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) ga-

Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 2. decembra
saistošie noteikumi Nr. 15 “PAR RēZEkNES NoVADA

PAŠVALDĪBAS MATERIĀLAjIEM PABALSTIEM”

informējam, ka sākot ar 2022. gadu visi pašvaldības saistošie noteikumi kā pirmavotā tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
to paredz grozījumi likuma “par pašvaldībām” 45. panta piektajā daļā. tomēr iedzīvotāju ērtībai, lai informācija par saistošajiem noteikumiem būtu pieejama 

pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, pašvaldība arī turpmāk saistošos noteikumus publicēs bezmaksas informatīvajā izdevumā "rēzeknes novada ziņas".
saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". 

*Saistošie noteikumi stājušies spēkā 2022. gada 3. februārī
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diem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodro-
šināt sociālās aprūpes pakalpojumu.

12. Pabalsta apmērs ir EUR 50,00 (piecdesmit euro,
00 centi) mēnesī.

13. Pabalsta piešķiršanas pamats ir Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikta
invaliditāte bērnam un atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību.

14. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja izbeidzas bērnam
noteiktās invaliditātes vai atzinuma par īpašas kopšanas
nepieciešamību termiņš, vai tiek nodrošināts sociālās
aprūpes pakalpojums.

IV. Pabalsts aizgādnim

15. Pabalsts aizgādnim pilngadīgām personām, kurām
ar tiesas nolēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība vai
kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju un Rēzeknes novada
bāriņtiesa ir iecēlusi aizgādni.

16. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu piln-
gadīgo personu ir:

16.1. EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) mēnesī, ja
aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus ilgstošas sociālās
aprūpes vai rehabilitācijas iestādes un tās pamata dzī-
vesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teri-
torijā;

16.2. EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā
gadā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas so-
ciālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē un tās deklarētā
pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ir bijusi
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

V. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

17. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras dek-
larētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi paš-
valdības administratīvajā teritorijā.

18. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 30,00
(trīsdesmit euro, 00 centi). 

19. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša lai-
kā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

20. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam, uzrādot per-
sonu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz ieslodzījuma
vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai tie-
sas spriedums par atbrīvošanu.

VI. Pabalsts veselības aprūpei

21. Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
21.1. personām, kurām nepieciešama hemodialīzes

procedūra;
21.2. personām ar diagnozi – onkoloģija – ārstēšanās

kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā;
21.3. vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām,

kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par ārstniecis-
kajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, sta-
cionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un
preču iegādes izdevumu apmaksai;

21.4. politiski represētajām personām;
21.5. Afganistānas kara veterāniem;
21.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku lik-

vidēšanas dalībniekiem;
21.7. 1991. gada barikāžu dalībniekiem;
21.8. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm reha-

bilitācijas pasākumiem bērniem.
22. Pabalsta veselības aprūpei apmērs:
22.1. personām, kurām nepieciešama hemodialīzes

procedūra, transporta pakalpojumu kompensācijai – EUR
180,00 (viens simts astoņdesmit  euro, 00 centi) gadā; 

22.2. personām ar diagnozi – onkoloģija – ārstēšanās
kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā – EUR 150,00
(viens simts piecdesmit euro, 00 centi);

22.3. vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām,
kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par ārstniecis-
kajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, sta-
cionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un
preču iegādes izdevumu apmaksai reizi kalendārajā ga-
dā, nepārsniedzot 75% no valstī noteiktās minimālās
algas

22.4. politiski represētām personām, Afganistānas ka-
ra veterāniem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu da-
lībniekiem – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) gadā; 

22.5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm reha-
bilitācijas pasākumiem bērniem reizi kalendārajā gadā,
nepārsniedzot 75% no valstī noteiktās minimālās algas.

23. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei politiski
represētām personām, Afganistānas kara veterāniem,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēša-
nas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem, uz-
rādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā dienes-
tā jāiesniedz vai jāuzrāda statusu apliecinoši dokumenti.

24. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei vientuļiem
pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II,
III grupas invaliditāte, trūcīgām un maznodrošinātām ģi-
menēm (personām), uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu, Sociālajā dienestā jāiesniedz ārsta izziņa, kurā
norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība, izde-
vumus attaisnojošus dokumentus (to kopijas), kas pierā-
da pieprasītāja izdevumu par medicīnas ierīču un preču
iegādi, medicīnisko aprūpi, veiktajām operācijām, ārst-
nieciskajām manipulācijām, stacionāru, ārstnieciskās re-
habilitācijas pakalpojumu apmaksu. 

VII. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā 

25. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek piešķirts:
25.1. 85 gadu jubilejā – EUR 85,00 (astoņdesmit pieci

euro, 00 centi) apmērā;
25.2. 90 gadu jubilejā – EUR 90,00 (deviņdesmit euro,

00 centi) apmērā;
25.3. 95 gadu jubilejā – EUR 95,00 (deviņdesmit pieci

euro, 00 centi) apmērā;
25.4. 100 gadu jubilejā – EUR 100,00 ( viens simts

euro, 00 centi) apmērā; 
25.5. 105 gadu jubilejā – EUR 105,00 (viens simts

pieci euro, 00 centi) apmērā.
26. Pabalsts ir vienreizējs un tiesības saņemt pabal-

stu saglabājas 1 (viena) gada laikā no jubilejas dienas.

VIII. Apbedīšanas pabalsts

27. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir perso-
nai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedī-
šanu, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bija dek-
larēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un par kuru
no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk
tekstā – VSAA) netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu
likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai VSAA pie-
šķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldības noteikto
apbedīšanas pabalsta apmēru, un, saskaņā ar Civilliku-
mu, nav likumīgu apgādnieku vai likumīgie apgādnieki
nav sasnieguši pilngadību, vai likumīgie apgādnieki ir trū-
cīgas personas. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pa-
balsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas
pabalstu, tad tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību
starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu. 

28. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs
ir EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro, 00 centi). 

29. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, tā pieprasītā-
jam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Sociālajā
dienestā jāiesniedz:

29.1. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
29.2. VSAA lēmuma par piešķirto valsts nodrošinātā

apbedīšanas pabalstu vai par pabalsta atteikumu kopija;
29.3. izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-

nas) statusam, personām, kuru dzīvesvieta deklarēta
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

30. Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja tas pieprasīts ne
vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no mirušās personas miršanas
apliecības izdošanas datuma.  

IX. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
31. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 360,00

(trīs simti sešdesmit euro 00 centi) apmērā par katru
jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecā-
kiem, ja viena no bērna vecākiem reģistrētā dzīvesvieta
un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta izmaksa
tiek veikta katru mēnesi EUR 20,00 (divdesmit euro, 00
centi) apmērā līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu ve-
cumam.  

32. Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 720,00
(septiņi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā par katru
jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam no bērna vecā-
kiem, ja abu bērna vecāku reģistrētā dzīvesvieta un
bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš dzimšanas brīža ir pa-
švaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta izmaksa
tiek veikta katru mēnesi EUR 40,00 (četrdesmit euro 00
centi)  līdz bērns sasniedz 1,5 (pusotra) gadu vecumu.  

33. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus)
mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

34. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz So-
ciālajā dienestā bērna dzimšanas apliecības kopija, uz-
rādot oriģinālu.

35. Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu
un šo Noteikumu 34.punktā norādīto dokumentu, pār-
bauda ziņas par bērna un viņa vecāku deklarēto dzīves-
vietu.

36. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
36.1. ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā

7 (septiņas) diennaktis;
36.2. ja bērna vecāki normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā atteikušies no bērna kopšanas un audzināšanas.

X. Pabalsts pirmklasniekiem

37. Pabalsts vispārizglītojošo skolu pirmklasniekiem
tiek piešķirts EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi) ap-
mērā reizi gadā pirms mācību gada sākuma skolas pie-
derumu komplekta iegādei, neizvērtējot skolēnu vecāku
materiālo stāvokli. 

38. Skolas piederumu komplektu iegādi nodrošina Iz-
glītības pārvalde, bet finansē no Sociālā dienesta budže-
ta līdzekļiem, gada budžeta tāmes ietvaros.

39. Skolas piederumu komplekts tiek izsniegts skolē-
niem, kuri apmeklē pašvaldības vispārējās izglītības ie-
stādes, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

XI. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē un pirmskolas izglītības iestādē

40. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības ie-
stādē, un pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītī-
bas iestādē, ja ģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu un
faktiski dzīvo pašvaldībā, tiek piešķirts:

40.1. daudzbērnu ģimenēm – 100 % (simts procentu)
apmērā no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas;

40.2. audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbild-
nībā – 100 % (simts procentu) apmērā no ēdināšanas
pakalpojumu pašizmaksas.

41. Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki ie-
sniedz Sociālajā dienestā izziņu no izglītības iestādes,
kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties.

42. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakal-
pojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā
izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja ie-
sniegto rēķinu vai uz personas norādīto kredītiestādes
kontu, ja nav konkrēta pakalpojuma sniedzēja. Pabalsta
apmērs nevar pārsniegt EUR 3,00 (trīs euro, 00 centi)
dienā 1 (vienam) bērnam.

43. Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesī-
bas uz laiku pārtraukt piešķirto pabalsta izmaksu bērna
ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti kavējis vairāk kā
trešo daļu no mācību programmā noteikto stundu skaita
mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais nākošā
mēneša laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri ap-
meklējis izglītības iestādi. 

XII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai

44. Pabalstu piešķir, lai novērstu vai mazinātu invali-
ditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības,
vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās
sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā sta-
tusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

45. Pabalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, ku-
rām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimnie-
cības statuss, un, pamatojoties uz sociālā darbinieka iz-
vērtējumu, ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, ir nepie-
ciešams veicināt sociālās funkcionēšanas spēju un dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu.

46. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 200 (divi simti euro,
00 centi) gadā mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos
izdevumus.

XIII. Sociālā pabalsta piešķiršanas kārtība

47. Šajos noteikumos noteiktā pabalsta saņemšanai
ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai pašvaldības ie-
stādes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē iesniedz ie-
sniegumu, kurā norāda nepieciešamo pašvaldības mate-
riālā pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu per-
sonas klātbūtnē Sociālā dienesta darbinieks noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, personai izsniedz ie-
snieguma kopiju.  

48. Sociālajā dienestā persona uzrāda personu aplie-
cinošu dokumentu, dokumentus (to kopijas), atbilstoši
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piešķiramā pabalsta veidam, kā arī statusu, invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja per-
sona ir ar invaliditāti vai pensionārs, un šīs ziņas paš-
valdībā nav pieejamas. 

49. Persona iesniegumam, ņemot vērā pieprasāmo
pabalsta veidu, pievieno izdevumus attaisnojošus doku-
mentus (to kopijas). Par izdevumus attaisnojošiem do-
kumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie doku-
menti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredīties-
tāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites
dokumenti – rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts
pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods,
maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. 

50. Persona iesniegumu un dokumentus Sociālajā
dienestā var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi – Atbrī-
vošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, vai nosūtot uz
Sociālā dienesta e-adresi vai e-pasta adresi socialais.
dienests@rezeknesnovads.lv parakstītu ar drošu elek-

tronisko parakstu.
51. Sociālais dienests personas iesniegumu izskata

un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai attei-
kumu piešķirt pabalstu, atbilstoši Administratīvā procesa
likumam.

52. Steidzamos gadījumos, ja persona nonākusi si-
tuācijā, kas prasa neatliekamu risinājumu pēc Sociālā
dienesta lēmuma, pabalstu izmaksā 1 (vienas) dienas
laikā.

53. Sociālais dienests informē pabalsta pieprasītāju
par pieņemto lēmumu ievērojot Paziņošanas likuma no-
teikumus.  

XIV. Lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzības kārtība

54. Sociālā dienesta lēmumu par pabalstu piešķiršanu
vai atteikumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesnie-
gumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo

aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa li-
kumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

55. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā termiņā un kārtībā.

XV.  Noslēguma jautājumi
56. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
57. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku

zaudējušiem:
57.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada

4.marta saistošos noteikumus Nr. 75 “Par pabalstu
1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām per-
sonām”;

57.2. Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24. sep-
tembra saistošos noteikumus Nr. 77 ”Pašvaldības pa-
balsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības
saņemt noteikumos minēto materiālo palīdzību nosaka Rēzeknes ovada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 “Par
sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada
8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2015. gada 7. augustā, Nr. 4 (33)).

Kārtību, kādā vienreizēju pabalstu saņem 1991. gada barikāžu dalībnieki, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. marta
saistošie noteikumi Nr. 75 “Par pabalstu 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām”, turpmāk – Saistošie noteikumi
Nr. 75, kuri spēkā no 2021. gada 17. aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas”
2021. gada 16. aprīlī, Nr. 2 (72)).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos notei-
kumus.

Iepriekšminētos jautājumus reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi – Viļānu no-
vada pašvaldības 2015. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 77 “Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.

Izvērtējot abu pašvaldību iepriekšminēto saistošo noteikumu satura atšķirīgo un kopīgo, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regu-
lējumu, kas atbilst jaunizveidotā novada iedzīvotāju interesēm, kā arī nepasliktina iedzīvotāju stāvokli attiecībā uz materiālo pabalstu vei-
diem un to apmēriem.

Ņemot vērā minēto, kā arī, lai nodrošinātu, ka jaunizveidotajā novadā būtu vienoti saistošie noteikumi, kuri nosaka vienotus materiālās
palīdzības pabalstus, nepieciešams izdot jaunus Saistošos noteikumus, kas regulētu pašlaik spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr. 54, Nr. 75 un Viļānu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 77 jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem” izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem” izstrādāti, lai nodro-
šināto materiālo atbalstu dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām:

1) trūcīgām mājsaimniecībām;
2) maznodrošinātām mājsaimniecībām;
3) personām ar invaliditāti;
4) vientuļiem senioriem;
5) ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti;
6) slimniekiem ar onkoloģijas diagnozi;
7) ģimenēm ar bērniem.
Tāpat Saistošie noteikumi paredz materiālo pabalstu piešķiršanu politiski represētām personām, Afganistānas kara veterāniem, Černo-

biļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā pašvaldību praksi materiālo pabalstu piešķiršanā un izmaksā.

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

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Uz doto brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus, taču
ņemot vērā 2021. gada budžeta izpildi, palielinājums plānojas:

1) jaundzimušā aprūpei – iespējams palielinājums apmēram 55 000 euro; 
2) pabalsts slimniekiem ar onkoloģijas diagnozi, iespējams palielinājumu apmēram 3000 euro;
3) apbedīšanas pabalsts, iespējams palielinājumu apmēram 4000 euro;
Pārējo pabalstu izmaksas, ņemot vērā 2021. gada budžeta izpildi, iespējamais palielinājumu apmēram 5000 euro.
Kopējais budžeta izdevumu palielinājums iespējams 67 000 euro.
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 ir noteiktas mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums un tas
ir atkarīgs no piešķiramā pabalsta veida.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Persona pabalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, pievienojot Saistošo noteikumu

projektā norādītos dokumentus. Pēc dokumentu saņemšanas Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu.

Sociālā dienesta lēmumu persona/ģimene ir tiesīga apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā,
atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām.

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Admi-
nistratīvā procesa likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada paš-
valdības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem Saistošo noteikumu
projektā.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti.                                                               
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem” 
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APSTIPRINĀTI                                                                                     
Rēzeknes novada domes 

2022. gada 20. janvāra sēdē (protokols Nr. 2, 4. §)
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu

aprites likuma 22. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Rēzeknes novada teritorijā audzēt ģenē-

tiski modificētus kultūraugus.
2. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana Rēzeknes novada teritorijā ir aizliegta

līdz 2030. gada 31. decembrim. 
3. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlija saistošos noteikumus

Nr.55 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novadā”; 
3.2. Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 24. augusta saistošos noteikumus

Nr.128 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Viļānu novada
teritorijā”.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 20. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 25 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto

kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd aizliegumu Rēzeknes novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai līdz 2030. gada 31. decembrim nosaka Rēzeknes
novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlija saistošie noteikumi Nr. 55 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes
novada teritorijā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 55, kuri spēkā no 2015. gada 16. oktobra (publicēti pašvaldības bezmaksas izdevumā
“Rēzeknes Novada Ziņas” 2015. gada 16. oktobrī Nr. 5 (34)).

Saistošie noteikumi Nr. 55 paredz, ka Rēzeknes novada teritorijā ir aizliegta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana līdz 2030. gada
31. decembrim.

Iepriekšminētos jautājumus reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 24. augusta saistošie
noteikumi Nr. 128 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Viļānu novada teritorijā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 128,
kuri paredz, ka Viļānu novada teritorijā ir aizliegta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana līdz 2025. gada 30. septembrim.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo
pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot
vienotu termiņu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā”,
izdoti, pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrās daļas deleģējumu, kas paredz pašvaldībai tiesības iz-
dot saistošos noteikumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu uz laiku ne mazāku par 5 gadiem.

Saistošo noteikumu izdoti, lai, aizliedzot Rēzeknes novada teritorijā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, novērstu negatīvu ietekmi
uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas
attīstību.

Ar Saistošajiem noteikumiem aizliegums ir noteikts līdz 2030. gada 31. decembrim.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

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

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

Ar Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi skars. Taču ieguvēji būs Rēzeknes novada iedzīvotāji, lauksaimnieciskās

produkcijas ražotāji, kā arī dzīvnieki un daba, kurus var negatīvi ietekmēt ģenētiski modificēto organismu audzēšana un aprite.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Zemes un
publisko ūdeņu pārvaldības dienestā.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto organismu aprites
likumā noteiktā kārtībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, izdodot Saistošos noteikumus Nr. 55 ar sabiedriskās apspriešanas starpniecību. Sabiedriskās
aptaujas rezultātā “par” nodomu noteikt aizliegumu Rēzeknes novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus bija nobalsojuši 76
iedzīvotāji un “pret” šādu aizliegumu – 0 iedzīvotāji.

Tāpat sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, izdodot Saistošos noteikumus Nr. 128 ar sabiedriskās apspriešanas starpniecību laika
periodā no 2020. gada 7. augusta līdz 2020. gada 7. septembrim. Viļānu novada iedzīvotāji neizteica iebildumus par nodomu aizliegt audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus Viļānu novada teritorijā.

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā netika nodrošināta, jo sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta Rēzeknes un Viļānu
novada pašvaldībās, pie tam aizliegums iepriekš bija spēkā abās novada pašvaldībās – Rēzeknes novada pašvaldībā no 2010. gada un
Viļānu novada pašvaldībā no 2015. gada.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā” 

27. janvārī sākās pieteikšanās Eiropas Savienības
(ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īs-
teno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā
strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no
gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielā-
kais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā.

Šajā kārtā pilnveidot esošās vai iegūt jaunas zinā-
šanas, pārkvalificēties vai iegūt augstāku kvalifikāciju var
kopumā 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs – uzņēmēj-
darbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas;
elektronisko un optisko iekārtu ražošanas un informāci-
jas tehnoloģiju; būvniecības; metālapstrādes, mašīnbū-
ves un mašīnzinību; transporta un loģistikas; enerģēti-
kas; kokrūpniecības; drukas un mediju tehnoloģiju; ķī-
miskās rūpniecības nozarē; mākslas nozares dizaina un

radošo industriju sektoros.
Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteik-

ties izglītības programmām, lielāko daļu mācību izmaksu
sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionā-
lās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksā-
jums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās
pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības
programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdz-
maksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums at-
tiecīgi 90% – 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām
vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobe-
žotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši
pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs

strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pie-
teikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās,
taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības pro-
grammā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan
klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi katras izglītības iestā-
des sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un
nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Pieteikšanās 7. mācību kārtā ilgs līdz 24. februā-
rim. Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsāk-
šana plānota no šī gada marta līdz maija beigām.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacīju-
miem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglī-
tības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Alise Serģe, VIAA komunikācijas un 
programmu publicitātes nodaļa

AtvērtA pieteikšAnās mācībām pieAugušAjiem es fondu projektā
*Saistošie noteikumi stājušies spēkā 2022. gada 3. februārī
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