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Pirms Saulgriežu svētkiem, kad dabas krāšņums ir pašā pilnbriedā, Rēzeknes
novada Kaunatas apvienībā pulcējās fotomeistari no visas Latvijas, apbruņo-
jušies ar fotokamerām un nepieciešamo aprīkojumu, lai iemūžinātu Rēzeknes
novada daudzveidīgo dabu un iedzīvotājus. No 17. jūnija līdz 19. jūnijam fotogrāfi
apmeklēja Kaunatas, Čornajas, Griškānu, Stoļerovas un Mākoņkalna pagastu. 

Rēzeknes novadā fotoplenērs notika jau trešo reizi, šī bija jubilejas reize, visiem
klātesošajiem bija patiess prieks satikties un piedalīties pasākumā pēc garās  pauzes. 

Par pasākuma mājvietu kļuva Kaunata, Kaunatas vidusskola, kur plenēra dalībnie-
kiem notika dažādas izglītojošās lekcijas, prezentācijas un diskusijas par daudzpusīgo
foto mākslas tehnoloģiju jomu, kā arī nakšņošana. 

Atklāšanas pasākumā plenēra dalībniekiem tika sadalīti fotografēšanas uzdevumi,
kā arī tika piesaistīts gids, kas palīdzēja orientēties apkārtnē, lai negadītos nejauši
apmaldīties, kā arī viņš iepazīstināja ar pagastu nozīmīgākajiem apskates objektiem
un iedzīvotājiem, kuri jau iepriekš tika brīdināti par fotogrāfu viesošanos.  

Kaunatas apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns norādīja, ka šī ir lieliska ie-
spēja iepazīstināt sabiedrību ar apvienībā esošajiem dabas apskates objektiem, uz-
ņēmējiem, kā arī piesaistīt cilvēkus no malas apmeklēt apvienībā esošos pagastus. 

“Tā ir unikāla iespēja parādīt plašākai sabiedrībai mūsu kultūrvēsturisko mantoju,
vietējos iedzīvotājus, uzņēmējus un, protams, krāšņo dabas ainavu, mēs esam lepni,
ka mūsu apvienībā atrodas nozīmīgi dabas apskates objekti, kā – Rāznas ezers,
Mākoņkalns u.c. Mēs apzināmies mūsu apvienības vērtības un cenšamies tās turēt
godā un popularizēt,” stāstīja Jānis Aleksāns.  

Fotoplenēra iniciators, Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs Igors Pličs uzsvēra,
ka cilvēki bija noilgojušies pēc kopā būšanas, pēc sadarbības, jo COVID-19 pandē-
mijas dēļ šādi pasākumi ilgu laiku nenotika. 

Igors Pličs stāstīja, ka pirmajā dienā, kad tika izsludināta pieteikšanās uz fotoplenēru
uzreiz tika saņemti pieteikumi dalībai no vairāk nekā piecdesmit cilvēkiem, diemžēl
daudzi  gribētāji palika aiz svītras, jo lielāks dalībnieku skaits nebija paredzēts. “Mūsu
rīkotie fotoplenēri ir ieguvuši sabiedrībā zināmu reklāmu, cilvēki zina, ka mēs organi-
zējam sirsnīgi, laipni un cilvēki pagastos ir pretimnākoši,” norāda fotoplenēra iniciators. 

“Sirsnīgs paldies Rēzeknes novadam, kas, man liekas, ir viena no retajām pašval-
dībām, kas atbalsta fotoplenēru organizēšanu,” pateicību izsaka Igors Pličs. 

Viens no fotoplenēra mērķiem ir iemūžināt Rēzeknes novadu visos gadalaikos, ie-
priekš jau ir norisinājušies plenēri – pavasarī (Nautrēnu apvienības pārvaldē) un

rudenī (Maltas apvienības pārvaldē). Šogad pasākums notika vasarā, bet vēl ir
gaidāms ceturtais  fotoplenērs, kura laikā ir paredzēts iemūžināt, kādu no Rēzeknes
novada apvienībām ziemā. 

Fotoplenēru finansiāli atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldība, kā arī Kaunatas
apvienības pārvalde. Pateicībā par uzņemšanu fotogrāfi Rēzeknes novadam dāvās
fotogrāfiju failus, kuri uzņemti plenēra laikā. Pašvaldībai būs tiesības šīs fotogrāfijas
izmantot nekomerciālos izdevumos un reklāmmateriālos, norādot autoru. 

Fotogrāfija no 2015. gada fotoplenēra – Nautrēnu apvienības pārvaldē.
Jūlija Jurāne,

Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Trešo reizi rēzeknes novadā noTika foToplenērs 

Silvijas Danelsones foto

Cienījamie Rēzeknes novada iedzīvotāji un sadarbības partneri! 
Lai lustīgi Saulgriežu svētki, 

godinot senās latviešu tradīcijas Jūsu saimēs!
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
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AIcINāM ApMEKLĒT IKgADĒjO
pASāKuMu “LAuKu DIENA” VIļāNOS

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDĒS LEMTAIS

14. jūlijā, Agroresursu un ekonomikas institūts un Lat-
gales Lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) sadar-
bībā ar Rēzeknes novada pašvaldību organizē ikgadējo
Lauku dienu, uz kuru aicina visus lauku uzņēmējus un
zemniekus, kuri vēlas saņemt nozīmīgu informāciju savu
saimniecību attīstībai. Lauku dienas norises vieta: LLZC
demonstrējuma lauki pie autoceļa A12 (Jēkabpils – Rē-
zekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)), ceļa posmā
aptuveni 3 km no Viļāniem virzienā uz Rēzekni.

Pasākuma “Lauku diena” ietvaros būs iespēja uzzināt par
jaunākajām aktualitātēm laukaugu audzēšanā, iegūt sev in-
teresējošu informāciju par novitātēm augu aizsardzības lī-
dzekļu un mēslojuma jomā, kā arī apskatīt tehnikas demon-
strējumus un iegādāties sadzīvei un ikdienai noderīgas lietas
amatnieku tirdziņā. 

“Lauku diena” dod iespēju ieskatīties dažādu kultūru au-
dzēšanā un selekcijā. Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar grau-
daugu, pākšaugu, ziemas rapša, kaņepju, šķiedras linu kolek-
ciju un selekciju, kartupeļu šķirnēm, būs apskatāmi bioloģis-
kās lauksaimniecības izmēģinājumi. Pasākuma laikā varēs
izstaigāt augu izmēģinājuma lauciņus, iepazīties ar tiem vēl
to augšanas procesā.

Pasākums zemniekiem sniedz iespēju mācīties, novērtēt
šķirņu piemērotību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, tikties
ar kolēģiem un sadarbības partneriem. Pasākumu apmeklēt
tiek aicināti ne vien zemkopības profesionāļi un entuziasti, bet
gan ikviens interesents. Pasākumā var rast iedvesmu, idejas
un visu nepieciešamo savai darbībai. Apmeklētāji varēs no-
doties jaunākās lauksaimniecības tehnikas paraugdemons-
trējumu un laukaugu izmēģinājumu lauciņu apskatei, tirdziņa
apmeklējumam, bērnu izklaidēm u.c. aktivitātēm.

Dr.agr. Veneranda Stramkale par “Lauku diena” Viļānos
2022 saka: “Pasākums “Lauku diena” tiek organizēts kopš
2000. gada. Katru gadu pasākuma programma tiek pilnvei-
dota, jo mainās arī projektu klāsts. Neatsveramu atbalstu
Lauku dienas organizēšanā sniedz Rēzeknes novads un tā
darbinieki. Lauku diena ir plaši apmeklēts pasākums, jo pie-
saista apmeklētājus ar jaunākās tehnikas demonstrējumiem.

Piedalās arī mājražotāji, kuri piedāvā iegādāties savu ražoto
produkciju. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunām
šķirnēm – kaņepju šķirnei “Pūriņi” un linu šķirnei, kas nosaukta
Viļānu vārdā. Šo šķirņu audzēšanu veic z/s “Kotiņi”, kas savu
sa-ražoto produkciju demonstrēs Lauku dienā.

Pasākums norisinās jau vairāk nekā 20 gadus. Izmēģinā-
juma lauciņos aug vismaz 200 dažādas šķirnes un 120 līni-
jas. Katru sezonu tiek audzētas arī jaunas šķirnes. Ar 16
sadarbības partneriem ierīkoti 28 lauka izmēģinājumi ar 223
audzēšanas tehnoloģijas variantiem. Ierīkotos izmēģināju-
mus komentēs firmu vadītāji un firmu Eiropas nozīmes spe-
ciālisti. “Lauku diena” Viļānos ik gadu pulcē vairākus desmitus
lauksaimniecības uzņēmumus, pētniecības un zinātnes cen-
trus un izglītības iestādes no dažādiem Latvijas reģioniem.

Programmā (no plkst. 10.30 līdz 17.00):
m Jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrē-

jumi;
m Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, agrotehnisko

paņēmienu pētījumi;
m Ziemas rapša, kaņepju, linu, kartupeļu, graudaugu

šķirņu salīdzināšana, izmēģinājuma demonstrējumi bio-
loģiskā laukā.

Informācija par pasākumu: 
Dr.agr. Veneranda Stramkale (tālr. 29465004)
Mg. Aldis Stramkalis (tālr. 26665575)
Ērika Jermanova (tālr. 24864734).

Pasākumu organizē: Agroresursu un ekonomikas institūts;
Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs.

Pasākumu atbalsta: Rēzeknes novada pašvaldība.

2. jūnijā Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti četrdesmit jautājumi, tos-
tarp trīs elektroniskās izsoles noteikumi, trīs pirkuma līgumi, viens nolikums,
viens līgums par ceļa servitūta nodibināšanu un viena vienošanās. 

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Balstoties uz Rēzeknes novada domes deputātes Aijas Kiserovskas (Nacionālā

apvienība “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Politiskā partija “Latvijas Re-
ģionu Apvienība”) iesniegumu par atļauju amatu savienošanai, atļaut Aijai Kiserovskai
savienot Rēzeknes novada domes deputātes amatu ar Biedrības “Rēzeknes rajona ko-
pienu partnerība” padomes locekles amatu. 

l Iecelt Liānu Teirumnieku par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Rēzeknes no-
vada pašvaldības Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Vecružina” direktori.

l Nodot Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakciju
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt Viļānu apvienības
teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas publiskās apspriešanas termiņu no 2022. gada
14.jūnija līdz 2022. gada 5. jūlijam.

l Tika izskatīta un izvērtēta informācija par SIA “Utilizācijas serviss” paredzēto pie-
sārņojošās darbības – metāllūžņu noliktavas, atkritumu un pārkraušanas stacijas iz-
veidi, Ozolaines pagasta Rēzeknes novadā. Izvērtējot informāciju, Rēzeknes novada
dome nolēma: atļaut metāllūžņu noliktavas, atkritumu un pārkraušanas stacijas izveidi,
Ozolaines pag., Rēzeknes novadā. Vairāk par izveides noteikumiem var lasīt: www.
rezeknesnovads.lv

l Ņemot vērā Rēzeknes novada domes deputāta Edgara Nizina (“Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija) 2022. gada 31. maija iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu,
Rēzeknes novada dome nolēma: izbeigt Rēzeknes novada domes deputāta Edgara
Nizina pilnvaras pirms termiņa.

l Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Fei-
maņu pagasta kultūras nams” ēkas, lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veik-
šanai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.

l no 2022. gada 2. jūnija “Kaunatas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Kauna-
tas pagasta pārvalde” apstiprināt šādu maksas pakalpojumu izcenojumu (PVN nepie-
mēro): pakalpojuma veids – ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) Kaunatas
vidusskolā nometnes laikā 1 personai – 10,00 EUR (bez PVN). 

16. jūnijā Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti sešdesmit četri jautā-
jumi, tostarp viens saistošo noteikumu grozījums, viens grozījums par padomes
sastāvu, viens jautājums par dzīvojamo telpu nodošanu, trīs pakalpojumu
maksu apstiprināšanu, divi nomas līgumi, divi zemes ierīcības projekti.

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada Publiskā gada pārskata apstipri-

nāšanu. 
l Ņemot vērā, ka ar 2022. gada 1. septembri tiks īstenota sporta skolu reorganizācija,

notika direktoru izvērtēšana, kurā Aleksejs Šlapakovs ieguva mazāko punktu skaitu.
Rēzeknes novada dome nolēma: atbrīvot no amata Viļānu Sporta skolas direktoru
Alekseju Šlapakovu. 

l Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Daudz-
funkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Vecružina” – izmitināšanai, nometņu orga-
nizēšanai vienai personai – 4,54 EUR (bez PVN) diennaktī. Ēdināšanai, nometņu orga-
nizēšanai vienai personai – 8,00 EUR (bez PVN) dienā. 

l Tika izskatīts un pieņemts  lēmums par samaksas apstiprināšanu sniegtajiem so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Rēzeknes novada sociālās
aprūpes centrā.

l Tika izskatīts un pieņemts lēmums par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rē-
zeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Ce-
rība” un Dekšāres pagasta pārvaldē. 

l Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu
apvienības pārvaldes Viļānu novadpētniecības muzejā.

l Ņemot vērā  Kaunatas vidusskolas direktores Alīnas Gendeles 2022. gada 10. jū-
nija iesniegumu, kurā ir norādīts, ka sakarā ar 13. Saeimas deputāta mandāta iegūšanu
ar šī gada 30. jūniju, lūdz pieņemt lēmu, atbrīvot viņu no amata. Rēzeknes novada dome
nolēma: atbrīvot Alīnu Gendeli no direktores amata.

Ar visiem pieņemtajiem domes lēmumiem var iepazīties 
https://rezeknesnovads.lv/pasvaldiba/dome/novada-domes-sedes/

Rēzeknes novada domes sēdes tiešraides var noskatīties: 
www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada youtube.com kontā –

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Y3CbI6KNsvj_iF1PVze0AlL5Xkpefv6



2022. gada  20. jūnijs 3

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

www.rezeknesnovads.lv

Laika posmā no 2022. gada 27. aprīļa līdz 20. mai-
jam tika organizēta aptauja par Rēzeknes novada Ozo-
laines pagasta Pleikšņu ciema attīstību. Aptaujas
mērķis bija izzināt Pleikšņu iedzīvotāju viedokli un
priekšlikumus par ciema attīstību. Tā tika organizēta
Pleikšņu ciema lokālplānojuma izstrādes ietvaros. 

Kopā aptaujā piedalījās 194 respondenti. Elektroniskā
veidā aptaujas aizpildīja 160 respondenti, bet izdruku for-
mātā – 34. Aptaujā piedalījās respondenti no visām cie-
ma apkaimēm jeb dārzkopības sabiedrību teritorijām
(augstākā iesaiste bija respondentiem no Veselības,
Dainas, Rožlejām, Uzvaras un Rītausmas). 50% aptau-
jāto norādīja, ka Pleikšņos dzīvo pastāvīgi, 35% – dzīvo
sezonāli, 10% – nedzīvo, bet Pleikšņos tiem ir īpašums,
5% – sniedza citu atbildi (piemēram, šobrīd būvē māju,
nakšņo tikai dažreiz, Pleikšņos dzīvo radinieks u.c.). 43%
respondentu norādīja, ka to deklarētā adrese ir Pleikšņos,
bet 50% – Rēzeknes valstspilsētā, 5% – citur Rēzeknes
novadā, bet 2% – ārpus novada. 

Aptaujas dalībnieki tika aicināti sniegt vērtējumu par
pakalpojumiem un infrastruktūru. Visaugstāko novērtē-
jumu ieguva gaisa kvalitātes (apmierinātības rādītājs –
91%) un sabiedriskā transporta pieejamības vērtējums
(88%). Tam sekoja  elektroapgādes pakalpojumu vērtē-
jums (73%), kopējās dzīves vides kvalitāte (69%), sa-
biedriskā kārtība un drošība (64%), telekomunikācijas
pakalpojumi (61%), adresācijas sistēma (60%), atkri-
tumu apsaimniekošana (59%), publiskā ārtelpa (57%) un
satiksmes drošība (54%). Visskritiskāk iedzīvotāji vērtēja
meliorācijas sistēmu (44%), dzeramā ūdens kvalitāti
(40%) un ielu un ceļu infrastruktūru (37%). 

Kā galvenās Pleikšņu ciema vērtības respondenti iz-
cēla ērto atrašanās vietu (tuvu pilsētai un tuvu dabai),
mieru un klusumu, ciema vidi, noasfaltēto galveno ceļu
un ierīkoto apgaismojumu, sabiedriskā transporta pie-
ejamību un labiekārtotās pieturvietas, kā arī salīdzinoši
zemos komunālos maksājumus. 

Jautājumā par Pleikšņu attīstības vīziju pēc 10 - 20 ga-
diem, respondenti visbiežāk minēja, ka vēlas ciemu re-
dzēt ar centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmu, sakārtotu transporta infrastruktūru (t.sk. sakārtotu
ielu apgaismojumu un gājējiem piemērotu infrastruktūru),
ar attīstītu elektroapgādes un telekomunikācijas infras-
truktūru, kā arī pievilcīgu publisko ārtelpu (ar atpūtas par-
kiem, bērnu rotaļu laukumiem, ar velosipēdu/skrejriteņu
trasi u.tml.), kā arī sakoptu un tīru vidi. Par prioritāri at-
tīstāmo jomu Pleikšņos tuvāko 5 gadu laikā
visbiežāk respondenti noteikuši centralizē-
tās ūdens un kanalizācijas sistēmu attīstību.
Tam seko nepieciešamība attīstīt ielu un ceļu
infrastruktūru, ierīkot atkritumu urnas un at-
tīstīt apgaismojumu. 53% respondentu norā-
dīja, ka noteikti izmantotu izdevību, ja tāda bū-
tu, pieslēgt savu īpašumu centralizētai ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmai, bet 38%
no visiem respondentiem norādīja, ka tiem ir
grūti atbildēt, jo tas atkarīgs no izmaksām.
Tikai 11% atzīmēja, ka pieslēgšanās centra-
lizētām sistēmām tiem nebūtu aktuāla. 

Ar aptaujas rezultātiem plašāk iespējams
iepazīties elektroniski pašvaldības tīmekļa
vietnē www.rezeknesnovads.lv un sazinoties

ar Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas teritorijas plānotājām – Tatjanu Kārklinieci un
Ingu Krusti, zvanot pa tālruni 64607205. 

Anketēšanu veica Rēzeknes novada pašvaldība sa-
darbībā ar telpiskās attīstības plānošanas uzņēmumu
SIA “Reģionālie projekti”. Aptaujas rezultāti tiks izman-
toti tālākā Pleikšņu lokālpānojuma izstrādē. Lokālplāno-
juma izstrādes mērķis – Rēzeknes novada teritorijas
plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus Rēzek-
nes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas
ilgtspējīgai izmantošanai un pievilcīgas dzīves vides vei-
došanai ciemā, paredzot transporta infrastruktūras attīs-
tību un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu.

Paldies visiem respondentiem, 
kas iesaistījās aptaujā! 

Pleikšņu iedzīvotāju aPtaujas rezultāti

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada
2. jūnija lēmumu Nr. 604 (prot. Nr.16, 7.§) publis-
kajai apspriešanai tiek nodots Rēzeknes novada
Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redak-
cijas projekts.

Teritorijas plānojums ir saistošs juridiskām un
fiziskām personām, kuriem ir īpašumi un kas dar-
bojas Viļānu apvienības teritorijā.

Publiskās apspriešanas
termiņš noteikts 

no 14.06.2022. līdz 05.07.2022., 
kur minētajā periodā:

r var iepazīties ar Viļānu apvienības terito-
rijas plānojuma 3.0 redakcijas materiāliem:

l Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas
alejā 95a, 17. un 30. kabinetā darba dienās no 8.00
līdz 11. 45 un no 12.15 līdz 16.30;

l Viļānu apvienības pārvaldē, Viļāni, Kultūras
laukums 1A darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 16.30; 

l Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā:
www. rezeknesnovads.lv

l Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas por-
tālā www.geolatvija.lv

r var piedalīties Publiskās apsprieša-
nas sanāksmē 2022. gada 1. jūlijā plkst.
12.00 Viļānos, Kultūras laukumā 2, kul-
tūras nama zālē.

Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus aktīvi
iesaistīties Rēzeknes novada Viļānu apvienības
teritorijas plānojuma 3.0 redkacijas publiskajā ap-
spriešanā un piedalīties publiskās apspriešanas
sanāksmē, kuras laikā teritorijas plānotāji sniegs
konsultācijas un atbildēs uz jums interesējošiem
jautājumiem. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšli-
kumi tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā
iestrādāti teritorijas plānojumā.  

Kontaktpersonas: 
l teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece, 
tālrunis: 64607205, 

e-pasts: tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv  
l teritorijas plānotāja Inga Kruste, 
tālrunis: 64607205, 

e-pasts: inga.kruste@rezeknesnovads.lv

pAZIņOjuMS pAR RĒZEKNES NOVADA VIļāNu ApVIENībAS 
TERITORIjAS pLāNOjuMA 3.0 REDAKcIjAS NODOšANu 

pubLISKAI ApSpRIEšANAI uN INSTITūcIju ATZINuMu SAņEMšANAI

Respondentu sadalījums pa apkaimēm, 
kurā tie dzīvo vai uzturas



2022. gada 20. jūnijs4 www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

šajā mācību gadā Rēzeknes novada skolēni kārtējo reizi ir parādījuši savu
augsto zināšanu līmeni. Par gūtajiem panākumiem mācībās un teicamām sek-
mēm Marita Vulāne, Neļa Kristīne Malahovska (Viļānu vidusskola), Dagne Tuče
(Maltas vidusskola), Ērika Katkovska (Kaunatas vidusskola) saņems Latvijas
Republikas Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa Atzinības rakstu. 

“Izlaidums ir zināma atvadīšanās no cilvēkiem, ar kuriem trīs, piecus, desmit vai pat
vēl vairāk gadus diendienā ir būts kopā un kurus diez vai tik drīz  varēs satikt. Katrs
cilvēks, kas bijis mūsu dzīvē, vienmēr atstāj savu nospiedumu. Mēs sadarbojamies, sa-
strādājamies, konfliktējam un samierināmies, mēs pamācām un iemācāmies, mēs ba-
gātinām viens otru gan ar pozitīvu, gan diemžēl, dažreiz arī ar negatīvu pieredzi. Lai
skolas laikā gūtās bagātības sniedz atbalstu dzīvē visiem, arī tiem četriem mūsu no-
vada absolventiem, kuriem par augstiem sasniegumiem mācību darbā  tiek pasniegti
Ministru prezidenta Atzinības raksti,“ norāda Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības
un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. 

Visas Atzinības rakstu ieguvējas ir lepnas, ka viņu sniegums ir tik augstu novērtēts. 

Neļa Kristīne Malahovska (Viļānu vidusskola): 
Vēl nezinu, kā man gāja eksāmenos, re-

zultāti būs tikai jūnija beigās, manuprāt, ir
jābūt labi. Neesmu pārliecināta, vai eksāme-
nos iegūt labākus rezultātus palīdz dalība
priekšmetu olimpiādēs, jo tām īsti nevar sa-
gatavoties, vai arī iepriekš  aplūkotā informā-
cija noder pavisam nedaudz. Taču šogad
piedalījos bioloģijas, matemātikas, latviešu
un angļu valodas, un ķīmijas olimpiādē, ie-
guvu atzinību ķīmijā, matemātikā un biolo-
ģijā. 

Savā brīvajā laikā spēlēju dambreti, esmu
sasniegusi labus rezultātus. Nezinu, vai dam-
bretes spēle un loģiskā domāšana kaut kā ie-

tekmē rezultātus matemātikā, taču gan dambrete, gan matemātika man patīk jau kopš
1. klases – varbūt šīs jomas viena otru papildina. Jācer, ka arī paralēli studijām atliks
laiks spēlēt. Pagaidām vēl domāju, ko darīšu pēc absolvēšanas, bet, iespējams, stu-
dēšu kaut ko saistītu ar matemātiku vai ekonomiku. Šos gadus biju cītīgi mācījusies,
tāpēc esmu priecīga, ka manu sniegumu novērtēja ar Atzinības rakstu!

Marita Vulāne (Viļānu vidusskola): 
Par eksāmeniem man lieki uztraukties ne-

nācās, tā kā tiem biju cītīgi gatavojusies. Šajā
mācību gadā piedalījos arī priekšmetu olim-
piādēs. Rēzeknes novada bioloģijas olim-
piādē ieguvu 3. vietu. Tas viennozīmīgi pa-
līdzēja mācībās, jo olimpiādēs vienmēr ir jau-
tājumi, kas ir ārpus apgūstamās mācību  vie-
las, tādējādi var uzzināt daudz jauna. Tāpat
es ieguvu 3. vietu Latgales Jauno ģeogrāfu
skolas olimpiādē – “Latvijas ģeogrāfija”.
Diemžēl šogad vairs ģeogrāfiju neapgūstu,
bet – kāpēc gan nepaplašināt savas zināša-
nas, ja ir tāda iespēja! Mans mērķis pēc vi-
dusskolas ir iestāties Rīgas Stradiņa univer-

sitātē un studēt medicīnu, tāpēc skolā veltīju īpašu uzmanību bioloģijai, jo šī priekš-
meta eksāmena rezultāti ir svarīgi, stājoties universitātē. Daudzi uzsver, ka studiju pro-
grammas “Medicīna” studentiem neesot daudz brīvā laika, bet es esmu tam gatava,
jo man nepatīk sēdēt bezdarbībā. Savu izvēli par labu šai studiju programmai izdarīju
jau 9. klasē. 

Skolas laikā es centos aktīvi iesaistīties gan skolas dzīvē, gan ārpusskolas aktivi-
tātēs. Šajos gados esmu apmeklējusi dažādus pulciņus, bet šogad es piedalījos sko-
las avīzes pulciņā, kur biju redaktora vietniece un atbildīgā par sporta ziņām, tāpat es
biju skolēnu pašpārvaldes dalībniece. Ārpus skolas es mācos Viļānu sporta skolā, no-
darbojos ar vieglatlētiku, dejoju jauniešu tautas deju kolektīvā “Austra”. Arī pēc skolas
absolvēšanas noteikti gribu turpināt dejot tautas dejas, taču sportam laika diemžēl
man neatliks. 

Ērika Katkovska (Kaunatas vidusskola): 
Eksāmenus kārtot bija diezgan viegli.

Šajā mācību gadā piedalījos latviešu valodas
un matemātikas olimpiādē. Diemžēl godal-
goto vietu es neieguvu, taču tā man bija kā
savlaicīga gatavošanās eksāmeniem. Īsti vēl
neesmu izdomājusi studiju virzienu – iespēju
ir daudz, taču izvēlēties pagaidām vēl ne-
varu. 

Brīvo laiku cenšos pavadīt aktīvi. Pēc sko-
las vakaros dodos spēlēt volejbolu, trenējos
vieglatlētikā, šogad novadā esmu ieguvusi
1. vietu lodes grūšanā un 2. vietu šķēpa me-
šanā. Piedalījos arī vairākās sporta sacensī-
bās. Noteikti centīšos arī turpmāk savu brīvo
laiku pavadīt aktīvi.

Dagne Tuče (Maltas vidusskola)
Eksāmenos veicās labi, bija daži uzdevu-

mi, kuri sagādāja nelielas grūtības, bet ek-
sperimentējot un domājot nonācu pie atbil-
dēm. Esmu piedalījusies Rēzeknes un Viļānu
novadu apvienības olimpiādēs – ķīmijas un
fizikas olimpiādē – atzinība, bioloģijas – 2. vie-
ta. Tāpat arī ieguvu 2. vietu Latgales reģiona
zinātniskās pētniecības konferencē. Es uz-
skatu, ka pieredze, ko esmu ieguvusi ārpus-
skolas laikā, paver redzesloku un dod jaunas
zināšanas un prasmes, kuras noderēs arī nā-
kotnē. Pēc skolas absolvēšanas plānoju stu-
dēt medicīnu, jo vēlos saistīt savu nākotni ar
šo jomu, kā arī palīdzēt cilvēkiem. Ļoti ceru,
ka mani plāni piepildīsies.  

Brīvajā laikā es dziedu sieviešu korī “Madariņa”, kā brīvprātīgā piedalos Rēzeknes
novada, Lūznavas muižas, Maltas Bērnu un jauniešu centra (BJC) un Maltas kultūras
nama organizētajos pasākumos.  Aktīvu dalību ņemu arī Maltas BJC rīkotajos pro-
jektos. Esmu ieguvusi “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2019” un “Rēzeknes
novada Jaunatnes Gada balva 2020”  titulu “Gada skolēns”.

Gribu teikt lielu paldies visiem Maltas vidusskolas skolotājiem, kuri ir saprotoši  un
vienmēr atradīs veidu, kā īstenot tavas ieceres. Paldies par laiku un darbu, kuru esat
ieguldījuši manā izaugsmē! Šis novērtējums nebūtu iespējams bez jums.

Lepojamies ar Rēzeknes novada teicamniekiem! Sveicam visus šī gada ab-
solventus un novēlam panākumus arī turpmāk!

Katru gadu vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu ab-
solventiem tiek piešķirti Ministru prezidenta Atzinības raksti. Arī šogad Latvijas Re-
publikas Ministru prezidents izsaka pateicību 12. klašu absolventiem, kuru liecībās
mācību sasniegumu vērtējumi ir 8, 9, 10 balles. Ar Atzinības rakstiem tiek apbalvoti arī
skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs izcīnījuši godalgotas vietas.

Sagatavoja Liāna Runča

RĒZeKNeS NOVADA SKOLĒNI APbALVOTI AR
MINISTRu PReZIDeNTA ATZINībAS RAKSTu

Septiņiem Rēzeknes novada vidusskolu absolventiem tiks pasniegti Latgales plā-
nošanas reģiona pateicības raksti

Latgales plānošanas reģions (LPR) ikgadēji godina labākos absolventus. LPR pa-
teicības rakstu pasniegšana sekmīgākajiem, aktīvākajiem Latgales vidusskolu absol-
ventiem jau ir tradīcija un šogad Latgales pašvaldībās pateicības raksti tiks pasniegti
40 skolēniem. 

Šogad Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti par labām un teicamām sek-
mēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē tiks pasniegti
septiņiem Rēzeknes novada izglītības iestāžu absolventiem:

r Sofijai SJAKSTeI (Nautrēnu vidusskola)
r Maijai LIVDāNeI (Maltas vidusskola)

r Nadeždai VeRJOVKINAI (Tiskādu vidusskola)
r Simonai PRIKuLeI (Viļānu vidusskola)
r Ilvaram RAZGALIM (Dricānu vidusskola)
r Dāvim LOZDAM un edvardam šTeKeLAM (Maltas vidusskola)
Kā atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs

Maksimovs: “Esam lepni par ikkatru Latgales jaunieti, taču īpaši vēlamies uzslavēt tos
jauniešus, kas ar savu degsmi, centību, augsto pienākuma apziņu un mērķtiecību ir
spodrinājuši ne tikai savu un savas skolas vārdu, bet arī Latgales vārda kopumā. Katrs
labais darbs, ko paveicam sevis, ģimenes, draugu, kaimiņu labā stiprina mūsu piede-
rību šai zemei, tautai un valstij!“
Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists

SePTIņIeM VIDuSSKOLu AbSOLVeNTIeM TIKS PASNIeGTI 
LATGALeS PLāNOšANAS ReģIONA PATeICībAS RAKSTI
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Invazīvo sugu apkarošana Latvijā, gan citās Eiropas valstīs pēdējos gados ir īpaši
pastiprinājusies globalizācijas un klimata pārmaiņu dēļ. Tās apdraud vietējās sugas,
rada ekosistēmu funkciju izmaiņas un apdraud cilvēku veselību.

Viens no nopietnākajiem draudiem ir Sosnovska latvānis, kas sastopams 90 % paš-
valdību. Tā apkarošana ir ļoti laikietilpīgs, smags un pat bīstams pasākums. 

Rēzeknes novada pašvaldība šogad ir uzsākusi programmu atbalsta sniegšanai šī
auga apkarošanai. Šogad atbalstam ir pieteikušās piecas personas (no Dekšāres, Bērz-
gales un Ozolaines pagasta). Finansējuma apjoms zemes īpašniekiem ir noteikts Rē-
zeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes sēdē – 80% no ak- ti-
vitātes izmaksām gadā, bet ne vairāk kā 200 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir
invadēta ar latvāņu sugas augu pirmajā gadā, ne vairāk kā 180 EUR otrajā gadā, ne
vairāk kā 140 EUR trešajā gadā, ne vairāk kā 120 EUR ceturtajā gadā un ne vairāk kā
100 EUR piektajā gadā. 

Atgādinām, lai pieteiktos finansējumam, vispirms ir nepieciešams reģistrēt inva-
dēto platību Valsts augu aizsardzības dienestā, ja tas nav vēl izdarīts. Tikai pēc tam
ir jāiesniedz iesniegums Rēzeknes novada pašvaldībā līdz 15. martam, klāt pievieno-
jot karti, kurā apzīmēta invadētā teritorija. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
neveic latvāņu apkarošanu likuma noteiktajā kārtībā, tad attiecīgi ar Ministru kabineta
noteikumu Nr. 559 17. punktu – tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība.
Persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Augu aizsardzības likuma 25. pants nosaka administratīvo atbildību par invazīvo
sugu audzēšanu, izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, kā
arī informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu
sugu invadētajām platībām – naudas sodu fiziskai personai no 50 līdz 1500 eiro, juri-
diskai personai no 300 līdz 3000 eiro.

Sosnovska latvāni ir iespējams iznīdēt tikai kopīgiem spēkiem, iesaistoties visai sa-
biedrībai (īpaši invadēto platību zemes īpašniekiem). Aicinām būt aktīviem un veikt
nepieciešamos pasākumus šīs sugas izskaušanā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar vecāko vides aizsardzības spe-
ciālisti, zvanot pa tālruni 27343634 vai 64607195.

Ruta Sidorova, 
Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste

IESpĒjA SAņEMT fINANSĒjuMu LATVāņu ApKAROšANAI

Šī gada pavasarī Viļānu apvienības pārvalde aicināja iedzīvotājus līdz 1. jūnijam
sakārtot pastkastīšu punktus, kuru vizuālais izskats neatbilst pilsētvides prasībām un
ir vidi degradējošs elements. Viļānu apvienības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā
simts šādu pastkastīšu punktu. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, lielākā daļa tika sa-
kārtota, veidojot sakoptas vides sajūtu kā pašiem iedzīvotājiem, tā pilsētas un novada
viesiem. Apsekojot secināts, ka nav sakārtoti divpadsmit pastkastīšu punkti, kurus pār-
svarā izmanto pensionāri vai vientuļi cilvēki ar ierobežotām iespējām. 

Viļānu apvienības pārvaldē tika saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības par to, ka
šie punkti pārsvarā ir nožēlojamā stāvoklī – bieži vērojama preses izdevumu vai rek-
lāmas izdevumu “mētāšanās” pie tiem. Pastkastīšu fiziskais nolietojums ar sarūsēju-
šiem korpusiem, nolupušu krāsu un sašķiebušos pamatu līdz šim bija Viļānu pilsētas
un apkārtnes ikdiena. Šīs pastkastes nelabvēlīgi ietekmē VAS “Latvijas Pasts”, kā arī
Viļānu pilsētas un apkārtējo teritoriju vizuālo tēlu. 

Lai uzlabotu esošo situāciju, esošo pastkastīšu sakārtošanā pēc Viļānu apvienības
pārvaldes uzaicinājuma iesaistījās iedzīvotāji, SIA “Viļānu namsaimnieks” un brīvprā-
tīgie. Visiem kopīgi iesaistoties, tika īstenots lielisks darbs, par kuru var lepoties.

Uz tikšanos pulcējās projekta URBACT III programmas projekta “Volunteering Ci-
ties+” brīvprātīgo darba grupa, lai pārspriestu līdz šim izdarītos uzdevumus un lemtu
par tālākajām darbībām, lai sadarbībā ar Viļānu pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem un
interesentiem pabeigtu iesākto. Ar šī projekta atbalstu un brīvprātīgo iniciatīvu tiks at-
jaunoti un nokrāsoti atlikušie pastkastīšu punkti. 

Kā atzina projekta darba grupa: ”Prieku rada labi padarīta darba sajūta. Šo sajūtu
šodien mēs jūtam visi, jo redzam, ka Viļānos ir uzņēmīgi un atsaucīgi iedzīvotāji un uz-
ņēmumi, kas ir svarīgākais kopējās sajūtas un vides veidošanā. Paldies visiem, kuri
iesaistījās, jo īpaši SIA “Viļānu namsaimnieks” par neatsveramo palīdzību kopējās
problēmas risinājumā”.

Labiekārtosim vidi paši ap sevi! 
Ilga Morozova, Rēzeknes novada pašvaldības 

Viļānu apvienības pārvaldes projektu koordinatore

VIļāNOS uZSāKTA pASTKASTīšu puNKTu LAbIEKāRTOšANA

Rēzeknes novada peldvietās ūdens
kvalitāte atbilst noRmatīviem

Rēzeknes novada pašvaldība katru gadu – maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī
veic peldūdeņu monitoringu publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos.

Peldūdeņu paraugi maija mēneša sākumā tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu
ezerā (Bērzgales ciemā), Rāznas ezerā (“Ezerkrasti” un Dukstigala peldvieta), Ismeru –
Žogotu ezerā, Ratnieku ciema dīķī, Sološnieku ezerā, Dricānu centra dīķī, Feimaņu
ezerā (Aktīvā pludmale), Bižu ezerā (“Košeļova”), Rēzeknes upē (“Punduri”), Ilzeskalna
centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (Veresovkā un Lamašos),
Viraudas ezerā (Lendžu pagasts), Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (Zosna), Černostes
ezerā, Maltas upē pie Rozentovas tilta, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes),
Pūpolu ūdenskrātuvē (Bekšu ciemā), Gaiduļu ezerā, Ozolmuižas centra dīķī, Pušas
ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (Vecružina), Maltas upē (Kruķu ciemā),
pie Spruktu ūdenskrātuves (Rēzeknes upe), pie Poludņu tilta (Rēzeknes upe), Dziļūta
ezerā, Šosta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (Adamovas ciems), Ančupānu
ūdenskrātuvē (Ančupānu atpūtas vieta 1 dīķis), Maltas upe (Viļānu novadā) un Radopoles
ezerā.

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (Lipušku
ciemā pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo
peldvietu sarakstā.

Tika veikti fizikāli – ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas
vizuālie novērojumi.

Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuā-
lās pārbaudes rezultātiem maija mēnesī, minētajās peldvietās peldēties atļauts.

Jūnija paraugu rezultāti pašlaik tiek gatavoti un tiks nosūtīti Veselības inspekcijai
izvērtēšanai.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2022. gadā  Rēzeknes novada paš-
valdība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
nisko institūtu “BIOR”.

Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības
vecākā vides aizsardzības speciāliste
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SIA “Viļānu namsaimnieks” informē, ka no 2022. gada 1. jūnija spēkā stājas jaunais, izstrādātais cenrādis – “Cenrādis san-
tehnisko, siltumapgādes, celtniecības, elektromontāžas, pasta, dokumentācijas un transporta ekspluatācijas maksas pa-
kalpojumu izdevumiem”. 

2018. gada 18. oktobrī apstiprinātais un 2020. gada 20. oktobrī papildinātais cenrādis – “Cenrādis santehnisko, siltumapgādes,
celtniecības, elektromontāžas, pasta, dokumentācijas un transporta ekspluatācijas maksas pakalpojumu izdevumiem” zaudē spēku. 

pAR IZMAIņāM MAKSAS 
pAKALpOjuMu cENRāDī   

IzsludInāts konkurss uz  kaunatas
vIdusskolas dIrektora amatu

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina atklāto konkursu uz vakanto Kaunatas
vidusskolas direktora amatu.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
m augstākā pedagoģiskā izglītība,
m valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
m pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,

konsultatīvajā vai izglītojošā darbā,
m labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās,
m zināšanas skolvadībā,
m zināšanas izglītības satura jautājumos,
m svešvalodu zināšanas,
m pieredze projektu darbā,
m IT lietošanas prasmes,
m vēlamas autovadītāja tiesības.

Iesniedzamie dokumenti:
m pieteikuma anketa (atrodama konkursa nolikuma pielikumā),
m motivācijas vēstule,
m izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu

kopijas (oriģināls jāņem  līdzi  uz interviju),
m tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas,
m Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas attīstības koncepcija  (līdz

3 A4 lapām datorrakstā).
Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 4.jūlijs, plkst.11.30.
Tālrunis uzziņām – 64607202.
Dokumentu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinets, citas

iespējas norādītas konkursa nolikumā, kurš publicēts tīmekļa vietnē www.rezeknes-
novads.lv

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv

cenrādis santehnisko, siltumapgādes, celtniecības, elektromontāžas, pasta,
dokumentācijas un  transporta ekspluatācijas maksas pakalpojumu izdevumiem
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turpinājums rakstam no 16. lapaspuses

Namaineiga Rogovkā ir tradiceja 29. junī svinēt Pīterdīnu, kod nautrānīši gūdynoj
dzejnīku Pīteru Jurceņu i vysus pogosta Pīterus. Ir bejuši koncerti, vakariešona pi
guņskura, pogostu amatermuokslys kolektivu uzastuošonuos i citys aktivitatis, bet na-
maineigs ir pīminis breids Desetnīku kopūs pi dzejnīka atdusys vītys. 2020. godā
Pīterdīnu Rogovkā fiļmieja LTV1 raidejums “Cytaidi latviskais”, bet paguojušajā godā
pasuokuma nūrise tyka raideita tīšraidī nu Rogovkys cīma centra.

Itūgod Pīterdīna tiks atzeimuota eipaši, jo dzejnīkam Pīteram Jurceņam ir 90 godu
jubilejis gods. Dzīsmis ar Pītera Jurceņa vuordim speciali izveiduotā koncertprogrammā
dzīduos veiru kūrs “Graidi”. Koncertprogrammu veidoj kora dirigents Juoņs Mežinskis.

Koncerta laikā nūtiks ari tradicionaluo literatu konkursa nūslāgums. Itūgod konkursa
moto ir Pītera Jurceņa vuordi: “Var tymsā pakrist redzeigais, bet naredzeigais – gaismā
puortapt.” Konkursa dorbu īsniegšonys laiks ir leidz 22. juņam. Kotrys nominacejis
laureats sajims naudys premeju 100 (vīns symts) EUR apmārā, kai arī byus specbolva
nu Latgalīšu volūdys, literaturys i kulturviesturis školuotuoju asociacejis (LVLKŠA) par
bārnu prozu latgalīšu volūdā.

Pasuokums nūtiks 29. junī:
l 17.30 – pīminis breids Desetnīku kopūs,
l 19.00 – “Pīterdīna Rogovkā” – koncerts pi Nautrānu sporta hallis – kulturys noma.

Literatu konkursa nūslāgums i laureatu apbolvuošona, Pīteru gūdynuošona. Napī-
māruotu laikapstuokļu gadejumā pasuokums nūtiks īkštelpuos.

“Pīterdīna Rogovkā” nūteik ar  Vaļsts kulturkapitala fonda un A/S “Latvijas valsts meži”
Latgolys kulturys programmys finansialu atbolstu.

Inga Vigule,
Nautrānu pogosta kulturys pasuokumu organizatore

Pīterdīna rogovkā 2022
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Nagļi šogad ir līksmi un lepni – šovasar atkal notiks Zvejnieksvētki!
Vairāku desmitu gadu garumā, kopš Nagļos tika ierīkota zivsaimniecība, šie spor-

tiskie un skanīgie svētki ir pulcējuši un priecējuši ļoti daudzus. Diemžēl Covid - 19 pan-
dēmijas dēļ divus gadus svētki netika rīkoti, bet nu šovasar – svētki būs!

Priecājoties par gaidāmajiem svētkiem, dvēselē ietrīsas arī dikti smeldzīga nots –
šoreiz svētki būs bez enerģiskā un ļoti spilgtā līdera – Jāņa Macāna. Bet priecē tas,
ka Jānis vienmēr strādāja kuplā saliedētā komandā, līdz ar to viņš svētku rīkošanas
jomā veiksmīgi ir izskolojis jauno paaudzi. Tāpēc šogad radoši izpaudīsies jaunieši:
svētku sporta daļas galvenais organizators ir Raivis Kuševskis, bet “svētku balss” jeb
pasākuma vadītājs būs Armands Kupčs.

Nagļus ļoti priecē, ka Zvejnieksvētkus nerīkos Nagļi vien, bet visa Dricānu apvienība
kopā. Vairākkārt pulcējās pagastu pārvalžu vadītāji un kultūras darbinieki, līdz izveidoja
labu svētku plānu. Savu artavu gan finanšu jomā, gan darbaspēka jomā dod katrs pa-
gasts. Dricānu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds ir lepns par savu lielisko komandu
un ir pārliecināts, ka svētki izdosies vareni, kur atkal kopā skaisti savīsies gan zveja,
gan sports, gan māksla. 

No sirds laipni un mīļi ielūdzam visus, visus – brauciet uz Nagļiem 9. jūlijā! Izbau-
diet svētkus visas dienas garumā!

Un zaļumballe! Pēc koncerta būs riktīga zaļumballe – ar odiem, ar burvīgu jūlija
nakts smaržu un ar vislabāko mūziku! Spēlēs jauno talantīgo mūziķu grupa Imanta
Spīča un Ralfa Arbidāna vadībā.

Nagļi jūs visus ļoti, ļoti gaida – tiksimies!
Zvejnieksvētki ir viena no ilglaicīgākajām tradīcijām Rēzeknes novadā, pirmoreiz

tie notika 1996. gadā. 
Stāsta Nagļu pagasta Īdeņas ciema z/s “Zvejnieki” saimniece Anna Macāne: “Ideja

par šādu svētku rīkošanu radās tad, kad abi ar Jāni bijām jauni, traki un vasarās brau-
kājām pa sporta svētkiem dažādos Latvijas novados. Tā, vienreiz, braucot no Vese-
lavas, ienāca prātā doma – vai tad pie mums nevarētu notikt kas līdzīgs? No tā laika
jau ir notikuši 23 svētki, kas tika rīkoti ar lielu prieku un entuziasmu, negaidot, lai par
to kāds samaksā. Tā mums bija lielākā darba diena vasarā – visu dienu sportošana,
visu nakti dancošana!” 

Zvejnieksvētki Latvijā otrajā jūlija svētdienā parasti tiek rīkoti piejūras ciemos, taču
Nagļu Zvejnieksvētki ir vienīgie, kas notiek iekšzemē, jo Lubāna ezera apkārtnes ie-
dzīvotāji jau no seniem laikiem ir nodarbojušies ar zvejniecību.   

Sagatavoja: Anna baleiša, Nagļu pagasta tautas nama vadītāja,
Anna Rancāne

Rēzeknes novada pašvaldība, rūpējoties par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veikusi
grants ceļu atputekļošanas darbus, lai mazinātu putekļu daudzumu.  

Novada teritorijā kopējais pašvaldības ceļu garums ir ~1797 kilometri, un ~1267  ki-
lometri ir grants ceļi, uz kuriem sausā laikā novērojama putēšana. Lai mazinātu šo
problēmu, Rēzeknes novada pašvaldība veikusi ceļu apstrādi ar kalcija hlorīdu. Ko-
pējais apstrādāto ceļu garums ir gandrīz 62 kilometri. 

“Labākais risinājums būtu apstrādāt visus novada grants ceļus, bet tik daudz lī-
dzekļu pašvaldības rīcībā pašlaik nav, tāpēc tika apstrādāti ceļu posmi ar lielāku sa-
tiksmes intensitāti un blīvāk apdzīvotās vietās, lai mazinātu problēmas iedzīvotājiem.
Šis risinājums ir ļoti labs vienai sezonai, un putekļu daudzums samazinās būtiski, tur-
klāt nedaudz samazinās arī izdevumi par ceļa greiderēšanu, jo trepe gandrīz nevei-
dojas,” norāda Rēzeknes novada pašvaldības komunālinženieris Alberts Kindzulis.

Ceļa apstrādi no 10. maija līdz 20. maijam veica firma SIA “Eco Baltia vide”, kas uz-
varēja iepirkumā, viena kvadrātmetra apstrāde izmaksāja 26,9 centus (bez PVN). Šāda
veida apstrāde jāveic reizi sezonā.

Rēzeknes novadā SIA “Eco Baltia vide” šāda veida ceļu apstrādi veic jau četrus
gadus, un iedzīvotāji to ir pozitīvi novērtējuši.

Kalcija hlorīdu nelielās devās izmanto piena produktu ražošanā un tas ir sastopams
dabā. Salīdzinot ar nātrija hlorīdu (ziemā kaisāmo sāli), tas ir vismaz trīs reizes mazāk
kaitīgs. Līdzšinējie novērojumi liecina, ka nevienā objektā, kur veikta atputekļošana,
zāle nav sākusi kalst.

Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

RĒZEKNES NOVADā VEIKTA cEļu
ATpuTEKļOšANA

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros
veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. 

Mobilā mamogrāfa izbraukums 2022. gada 23. jūlijā no plkst. 9.00 līdz plkst.
10.30. notiks Rēzeknes novada Maltas pagasta bērnu un jauniešu centrā, Parka
iela 20.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbrau-
kumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu
dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Nacio-

nālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm – izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa –

EUR 3,00).
Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
AKCIJA! D vitamīna analīzes – 6,00 EUR, kā arī veicam visu veidu analīzes. Ana-

līžu rezultātus saņemsiet Jums ērtākā veidā. Tālrunis uzziņām 26212236.
Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi higiēnas un pretepidēmijas aizsar-

dzības pasākumi, kā arī pacientiem tiks izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi.
Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lūdzam ievērot distanci!
Tālrunis uzziņām: 26458044.

aiCināM uz MaMogrāFijas izMeklĒjuMu 
Maltas Pagastā

aiCināM uz zvejnieksvĒtkieM nagĻos
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Rēzeknes novada Viļānos uz ikmēneša sanāksmi pulcējās Latvijas Pašvaldību iz-
pilddirektoru asociācija (LPIA) biedri. Sanāksmes darba kārtībā galvenā uzmanība tika
veltīta zaļajam publiskajam iepirkumam un dažādiem viedajiem risinājumiem pašval-
dībās.

Sanāksmes sākumā uzrunu teica Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja
vietniece Ērika Teirumnieka, kura atzīmēja izpilddirektoru nozīmīgo lomu pašvaldību
darbībā.

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška klātesošos iepazīstināja
ar novadu – tā infrastruktūru, lielākajiem uzņēmumiem, īstenotajiem projektiem, in-
vestīcijām un svarīgākajiem objektiem. 

Klātesošos uzrunāja uzņēmumu grupas “Mesh” vadītājs Arnis Glāznieks un “Mesh
Energopārvaldība” pārstāvis Aigars Lukss, kuri iepazīstināja ar informāciju par līgu-
miem, kas noslēgti par CO2 mērītāju uzstādīšanu skolās un sociālās aprūpes iestādēs. 

Uzņēmuma “ProVision Baltic” pārstāvis Kalvis Voselis prezentēja mikromobilitāti
veicinošus risinājumus – drošas velonovietnes.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Zināšanu un Tehnoloģiju pārneses speciāliste
Lienīte Litavniece un Inženierzinātņu institūta direktors asoc. prof. Sergejs Kodors pre-
zentēja akadēmijas zinātnieku sasniegto – izstrādātos inovatīvos risinājumus, piemē-
ram, ražas noteikšana ar dronu, pārtikas atkritumu analīze un ieteikumu pārtikas
atkritumu samazināšanai. 

Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks, zinātņu doktors Genādijs Šahmeko
informēja par veikto pētījumu būvniecības atkritumu izmantošanai jaunu būvniecības
materiālu izveidē. 

Dienas izskaņā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Stratēģijas un
ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte Inese Pelša iepazīstināja ar aktualitā-
tēm Zaļo publisko iepirkumu jomā. Prezentācijas laikā tika norādīts, ka Eiropas Komi-
sija regulāri strādā pie kritēriju pārskatīšanas zaļā publiskā iepirkuma jomā, kā arī
izstrādā vadlīnijas.

Par publisko iepirkumu likuma grozījumu un citām aktualitātēm informēja Iepirkumu
uzraudzības biroja (IUB) Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta
Oga, savukārt par ieteikumiem, kā rīkoties, ja Eiropas Savienības fondu projektos to
īstenošanas procesā radušies riski, kas saistīti ar neprognozēto sadārdzinājumu – klāt-
esošajiem pastāstīja CFLA Sociālās infrastruktūras departamenta direktors Edgars
Kalbergs.               

Sanāksmes prezentācijas ir pieejamas Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā.  
Iepriekšējā dienā izpilddirektoru asociācijas valde tikās ar  AS “Agrofirma Viļāni”

pārstāvjiem, kas ļāva ielūkoties biogāzes ražošanas kompleksā. Pārstāvji iepazīstināja

ar biogāzes ražošanas pamatprincipiem un iegūtās enerģijas izmantošanu. Tikšanās
laikā tika aktualizēts jautājums par izejvielu sagādi un iespējamo sadarbību ar atkri-
tumu apsaimniekošanas sabiedrību.

Izpilddirektoru asociācijas valdei bija iespēja ielūkoties arī kā norit kaņepju audzē-
šana un produktu realizācija, ko veiksmīgi īsteno IK “Obelisk Farm” ražotāji. Īpašnieki
stāstīja par atšķirībām starp kaņepju sēklu veidiem, produktiem, kas tiek ražoti, kā arī
uzsvēra kaņepju šķiedras pozitīvo īpatsvaru būvniecības jomā. Uzņēmums ir spējis
palielināt ražošanas intensitāti un pāriet  no manuālas sēklu ieguves uz mehānisku. 

LPIA valde tikās ar vecticībnieku draudzes mācītāju – tēvu Aleksandru, kurš iepa-
zīstināja ar Viļānu vecticībnieku draudzes vēsturi, kas ir lielākā draudze Latgales no-
vadā. Sarunas laikā tēvs Aleksandrs uzsvēra nepieciešamību veidot ciešāku sadar-
bību ar pašvaldību.

Sanāksmes dienā dalībnieki apmeklēja gan Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas
katoļu baznīcu un klosteri, gan tikās ar Latgales lauksaimniecības zinātnes centra (LLZC)
direktori Venerandu Stramkali, kura iepazīstināja tuvāk  ar dažādu kultūru audzēšanu,
selekciju, linu un kaņepju ģenētisko resursu kolekcijas izpēti. 

Jūlija Jurāne, 
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

LATVIjAS pAšVALDību IZpILDDIREKTORu ASOcIācIjAS
SANāKSME  RĒZEKNES NOVADā

Lai veicinātu latgaliskās kultūrvides saglabāšanu un turpmāku attīstību Rēzeknes
novadā, pašvaldība izsludināja latgaliskās identitātes atbalsta programmu. Konkursa
kārtībā  finansiāli tika atbalstīta vizuālās identitātes un reklāmas materiālu veidošana,
kuros lietota latgaliešu rakstu valoda un simbolika.

Konkursā  tika iesniegti seši projekti. Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot ie-
sniegtos piedāvājumus, finansējumu piešķīra visiem projektiem, atbilstoši iesniegtajām
tāmēm un konkursa virsmērķim.

Atbalstītie projekti:
l Vides stends “Nautrānu pogosts”
Projekta ietvaros tiks izgatavots vides koka stends, uz kura būs lielformāta (2x1,5 m)

Nautrēnu pagasta karte ar apdzīvotu vietu nosaukumiem, apskates objektiem (kultū-
ras, dabas), tūrisma maršrutiem, pakalpojumiem un informācijas josla. Viss teksts būs

latgaliešu valodā.
l Maltys apvīneibys pogostūs rokstom latgaliski
Līdzās latviešu valodā piestiprinātajai plāksnei, kas norāda, ka konkrētā ēka ir pa-

švaldības ēka, tāda pati plāksne latgaliešu valodā apliecinās, ka šis pagasts ir daļa
no Latgales, vietējos iedzīvotājos stiprinot nacionālo identitāti un pašapziņu. Savukārt
pagasta viesiem, tūristiem, norādot, ka viņi ir apmeklējuši Latgali, kur godā tiek turē-
tas nacionālās un reģionālās vērtības. 

l Drycani par latgaliskū
Paredzēts līdz Dricānu pagasta svētkiem, kas notiks no 5 līdz 7. augustam, izvei-

dot, pasūtīt un uzstādīt četras zīmes ar Dricānu nosaukuma latgalisko versiju, papil-
dus valsts noteiktajām, un piecas divpusējās norādes uz sabiedriskajām ēkām –
Skola, Bērnudārzs, Bibliotēka, Pagasta pārvalde un Kultūras nams. 

l Laternu stabu baneri Rogovkā
Projekta ietvaros tiks izgatavoti laternu baneri, uz kuriem tiks izvietoti Rēzeknes no-

vada un Nautrēnu pagasta logo ar tekstu latgaliešu valodā. Baneri uz laternu stabiem
būs izvietoti pastāvīgi, tikai uz Valsts svētkiem tiks nomainīti ar Latvijas karogiem. Ba-
neri trīs veidu un ar divpusēju apdruku. Uz viena banera būs Rēzeknes novada logo
un teksts “Vasals Rēzeknis nūvodā”, uz otra būs Nautrēnu pagasta logo un teksts “Va-
sals Nautranu pogostā”, bet uz trešā banera būs teksts “Troks voi nu Rogovkys”.  

l Dadža kūki
Viļānu dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis” projekta ietvaros paredz

izgatavot un uzstādīt informatīvas zīmes latgaliešu valodā pie kokiem, kas aug “Dadža”
teritorijā.

l Lūznavas muižas informatīvais buklets latgaliski
Jau kopš pirmā darbības gada par Lūznavas muižas iespējām un aktivitātēm ir iz-

veidots (un katru gadu papildināts un pārizdots) informatīvs  buklets četrās valodās: lat-
viešu, angļu, vācu un krievu. Līdz šim brīdim nav pārtulkots un izdots latgaliskais
variants. Viens no veidiem, kā popularizēt latgaliešu valodu, ir arī veidot latgalisko kul-
tūrvidi stiprinošus vizuālus materiālus, ko šī projekta rezultātā paredzēts izdarīt arī
Lūznavas muižā – bukletu iztulkot latgaliešu valodā.

Ināra Pleikšne, Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja    

NOSLĒDZIeS RĒZeKNeS NOVADA LATGALISKāS IDeNTITāTeS
ATbALSTA PROGRAMMAS PROJeKTu KONKuRSS

Paredzēto baneru vizuālie piemēri.
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eVA PROVeJA – TeRITORIJAS PLāNOTāJA
Eva darbu Rēzeknes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļā uzsāka maijā. Šo-
vasar viņa absolvēja Latvijas Lauksaimniecības
universitāti un ieguva profesionālo bakalaura grā-
du zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierī-
cības inženiera kvalifikāciju.

Evas iepriekšējā darba vieta bija Valsts zemes
dienests, kurā strādāja par Latgales reģionālās
pārvaldes būvju kadastrālās uzmērīšanas spe-
ciālisti.  

Jaunajā amatā Eva vēlētos veicināt tieši jau-
niešu aktivitāti un sava viedokļa izteikšanu terito-
rijas attīstības un plānošanas jautājumos.

Saziņai: e-pasts: 
eva.proveja@rezeknesnovads.lv

JūLIJA JuRāNe – SAbIeDRISKO ATTIeCību
SPeCIāLISTe

Maijā Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļā sabiedrisko attiecību speciā-
lista amatā darbu uzsāka Jūlija Jurāne. 

Jūlija ir ieguvusi bakalaura grādu Rīgas Stra-
diņa universitātē, absolvējot studiju programmu
“Sabiedriskās attiecības”, kā arī ieguvusi maģis-
tra grādu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ko-
munikācijas zinātnē. 

Līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar
sabiedrisko attiecību jomu. Iepriekš strādājusi Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmijā par Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāju. 

Jūlija norāda, ka sabiedrisko attiecību speciā-
lista darbs ir daudzveidīgs un dažreiz arī neprog-
nozējams. Rēzeknes novada pašvaldībā Jūlija

būs atbildīga par pašvaldības komunikāciju sociālajos tīklos, informācijas izplatīšanu,
informatīvo materiālu sagatavošanu, utt. 

Saziņai: e-pasts: julija.jurane@rezeknesnovads.lv, tālr. 64607198, 26531297.

eVITA bISTROVA – uZņĒMĒJDARbībAS
ATTīSTībAS SPeCIāLISTe

Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas Attīstības plānošanas nodaļas uz-
ņēmējdarbības atbalsta speciālista amatā darba
gaitas uzsākusi Evita Bistrova. 

Izglītību Evita ieguvusi Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultā-
tē, 2016. gadā absolvējot otrā  līmeņa profesio-
nālās augstākās izglītības programmu “Uzņēmēj-
darbība”. Gūtās prasmes papildinājusi, strādājot
Valsts robežsardzes koledžā. Iegūtā darba pie-
redze sniegusi iespēju iegūt  plašākas zināšanas
par dokumentu pārvaldības sistēmām. 

Evita sevi raksturo kā atbildīgu darbinieci, kura
labprāt izrāda arī savu iniciatīvu. Viņai piemīt ra-
došā domāšana, spēja uzņemties atbildību, kā

arī augsta stresa noturība.
Jaunajā amatā, Evita uzstādījusi sev mērķi – attīstīt un pārliecinoši motivēt ne vien

sevi, bet arī savus kolēģus un citus līdzcilvēkus, savu darbu veikt ar augstu atbildības
sajūtu un precīzi laikā. 

Saziņai: e-pasts: evita.bistrova@rezeknesnovads.lv, tālr.: 25748078.

GuNITA KISeļOVA – uZņĒMĒJDARbībAS
ATTīSTībAS SPeCIāLISTe

Kopš maija kā Uzņēmējdarbības attīstības
speciāliste Rēzeknes novada Attīstības un plā-
nošanas nodaļā darbu uzsākusi Gunita Kiseļova. 

Gunita nāk no Balvu puses, bet jau daudzus
gadus dzīvo Rēzeknē. Ieguvusi augstāko izglī-
tību Rēzeknes Augstskolā (šobrīd – Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmija), specializācija sākum-
skolas skolotāja, kā arī pilnveidojusi zināšanas
dažādos profesionālās pilnveides kursos. 

Līdz šim Gunita ir strādājusi SIA “BUTS” Rē-
zeknes filiālē, kur ieņēma vadītājas vietnieces
amatu. Pirms tam bijusi matemātikas un sākum-
skolas skolotāja, tautas deju skolotāja Rēzeknes
novada Verēmu pamatskolā. Gunita ir arī orga-
nizējusi un vadījusi korporatīvos un privātos pa-
sākumus. 

Rēzeknes novadā Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Gunita Kiseļova  sniedz
konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai Rēzeknes novadā, informējot par
finansējuma piesaistes avotiem un citām aktualitātēm, organizē un koordinē pieredzes
apmaiņas pasākumus, braucienus uzņēmējiem, sagatavo un sniedz investoriem ne-
pieciešamo informāciju par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, utt. 

Saziņai: e-pasts: gunita.kiselova@rezeknesnovads.lv, tālr. 25740422.

KRISTīNe SOVANe – MALTAS VĒSTuReS MuZeJA
KRāJuMA GLAbāTāJA

Iepriekš Kristīne strādājusi SIA “JATA” Maltas
filiālē. Uzreiz pēc vidusskolas beigšanas Kristīne
uzņēmumā strādāja par šuvēju, vēlāk par kon-
trolieri – noliktavas pārzini. 

Paralēli darba gaitām, Kristīne studēja Rēzek-
nes augstskolā (šobrīd – Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija) bakalaura studiju programmā “Vadī-
bas zinātne”. Šajā programmā Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijā Kristīne ieguvusi arī maģistra
grādu.

Maltas vēstures muzeja krājuma glabātāja
Kristīne Sovane vēlētos vairāk iesaistīt cilvēkus
muzeja rīkotajos pasākumos, kā arī veidot inte-
resantu muzeja piedāvājumu.
Saziņai: e-pasts: sovanekristine@gmail.com, 

tālr. 26650639.

OLeSJA šļAhTA – MALTAS PAGASTA
bIbLIOTĒKAS bIbLIOTeKāRe

Ar 17. jūniju bibliotekāra amatā Maltas pa-
gasta bibliotēkā darbu uzsāk Olesja Šļahta, ie-
gūstot augstāko vērtējumu konkursā uz vakanci. 

Olesja ir absolvējusi Maltas vidusskolu, Dau-
gavpils Universitātē ieguvusi dabaszinātņu ba-
kalaura un maģistra grādu matemātikā. Baltijas
Datoru akadēmijā beigusi mācību kursu “Digitālā
saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgie risi-
nājumi”, kā arī pilnveidojusi savas zināšanas da-
žādos profesionālās pilnveides kursos.  

Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar izglītības
jomu. Olesja strādājusi par skolotāju Rēzeknes
tehnikumā, Kruķu pamatskolā, kā arī par lektori
mācību centrā – SIA “MC ALFA”.

Olesja norāda, ka spēj pielāgoties dažādām
situācijām, strādāt gan patstāvīgi, gan komandā. Olesjas darba pienākumos būs jaunu
izdevumu iepirkšana, grāmatu izsniegšana, kā arī citu bibiliotēkas pakalpojumu snieg-
šana iedzīvotājiem. 

Saziņai: e-pasts: olesjaslahta@inbox.lv, tālr. 26770922.

jAuNI DARbINIEKI RĒZEKNES NOVADA
pAšVALDībā

Rēzeknes novada mājaslapā regulāri tiek ievietoti
sludinājumi par  aktuālajām vakancēm. 

plašāk: https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/vakances/

AICINA DARbā LATVIJAS uN PASAuLeS
VĒSTuReS SKOLOTāJu

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta Verēmu pamatskola 2022./23.
mācību gadam aicina darbā Latvijas un pasaules vēstures skolotāju  7. – 9. klasēs.
Sīkāka informācija pie skolas direktores Ivetas Gailes, mob.t. 29421475.

CV sūtīt uz adresi: iveta.gaile@saskarsme.lv

RĒZEKNES NOVADA pAšVALDībAS
ATTīSTībAS pLāNOšANAS NODAļA

MALTAS VĒSTuRES MuZEjS

MALTAS pAgASTA bIbLIOTĒKA
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. marta sēdē                                                                                                                 

(protokols Nr. 7, 3. §) ar  precizējumiem 
Rēzeknes novada domes 2022. gada 21. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 12, 4. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām" 

21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, 
Ģerboņu likuma 8. panta 2.1 daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka

Rēzeknes novada simboliku, tās izmantošanas kārtību. 
2. Rēzeknes novada simbolika (turpmāk – simbolika)

ir ģerbonis, karogs, himna un logotips. 
3. Simbolikas attēliem jāatbilst simbolu heraldiskajam

aprakstam, kas apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā,
kā arī pamatā jāsakrīt ar attēliem noteikumu pielikumos. 

II. Simbolikas apraksts
4. Rēzeknes novada ģerboņa heraldiskais apraksts

(1. pielikums): 

4.1. zaļā laukā zelta vārpu jumis, augšā sudraba
kamols; zelta pavedienapmale;

4.2. ģerboņa krāsas ir: sudraba – Pantone 877C, zaļa –
Pantone 340C, zelts – Pantone 873C, melnā krāsa –
Black 100 %;

4.3. ģerboņa melnbaltajā versijā ir kontūrzīmējums
(2. pielikums). 

5. Rēzeknes novada karoga apraksts (3. pielikums): 

5.1. Rēzeknes novada karogs ir taisnstūra formas
audums ar vienāda platuma horizontālām joslām; augšējā
josla ir balta – Pantone White, apakšējā – zaļa – Pantone

368 C;
5.2. karoga platums attie-

cībā pret augstumu 1:2; 
5.3. karogs izgatavojams

šādos lielumos 100 cm x 200
cm; 

5.4. karogā attēlots Rēzeknes novada ģerbonis lie-
lumā 65 cm x 80 cm, kas izvietots ar nobīdi uz kreiso pusi
10 cm x 35 cm x 10 cm 

5.5. galda karodziņa maksimālie izmēri – 14 x 28 cm,
tā proporcijas un apraksts atbilst Rēzeknes novada karoga
proporcijām un aprakstam. 

6. Rēzeknes novada himna – “Himna dzimtam no-
vadam” (4. pielikums), kā viens no novada simboliem,
radīta, lai veicinātu Rēzeknes novada lokālpatriotismu,
novada vienotību un atpazīstamību. Himnas vārdu un
mūzikas autors – Normunds Zušs. 

6.1. himna izpildāma latviešu valodā (var arī latgaliešu
valodā). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

6.2. izpildot himnu, tās tekstam un mūzikai jāatbilst tek-
stam un mūzikai, kas apstiprināti ar šiem noteikumiem;

6.3. himna izpildāma pašvaldības (pašvaldības iestā-
žu) rīkoto pasākumu laikā, atklājot svinīgus pasākumus;
himnu var izpildīt arī citu sabiedrisku pasākumu laikā,
nodrošinot svinīgus apstākļus;

6.4. sabiedriskos pasākumos novada himnas izpil-
dījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem cepures.

7. Rēzeknes novada logotips ir izveidots kā viens no
novada simboliem (5. pielikums), lai veicinātu novada
atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. Logotipa autore ir
māksliniece Daina Salmiņa. 

III. Simbolikas lietošana
8. Simboliku lieto šajos noteikumos un citos norma-

tīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot
pienācīgu cieņu pret tiem. 

9. Ģerboņa attēla un logotipa lietošana: 
9.1. Rēzeknes novada pašvaldībai (turpmāk – pašval-

dība) ir ekskluzīvas tiesības izmantot Rēzeknes novada
ģerboni un logotipu, kā arī to atsevišķu elementu attēlus; 

9.2. Rēzeknes novada ģerboni attēlo: pašvaldības
zīmogā, pašvaldības iestāžu zīmogos, uz pašvaldības
iestāžu (uzņēmumu) veidlapām, uz domes deputātu un
pašvaldības darbinieku apliecībām, vizītkartēm, uz

pašvaldības apbalvojumiem un citiem pašvaldības oficiā-
liem dokumentiem, kā arī izvieto uz pašvaldības iestāžu
izkārtnēm, dienesta telpās un pašvaldībai piederošiem
transporta līdzekļiem, iespieddarbos un uz reprezen-
tācijas materiāliem, informatīvajā izdevumā “Rēzeknes
Novada Ziņas”; 

9.3. pašvaldības iestādes drīkst lietot ģerboņa attēlus
to rīkotajos pasākumos; 

9.4. ģerboņa un logotipa attēlu drīkst lietot citu novadā
esošu publisko un privāto institūciju un privātpersonu
telpās un teritorijās; 

9.5. ģerboņa un logotipa attēlu drīkst lietot dekoratīvos
nolūkos. Šādā gadījumā tam saglabājas Rēzeknes no-
vada simbola statuss; 

9.6. saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu var
atļaut lietot ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav
paredzēti šajos noteikumos;

9.7. logotipu var lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski ie-
spiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklā-
mas materiālos; 

9.8. logotipu uz suvenīriem, tipogrāfiski iespiestajiem
izdevumiem var lietot arī zelta un sudraba krāsā. 

10. Karoga lietošana: 
10.1. pastāvīgi – mastā pie pašvaldības Centrālās

administrācijas (turpmāk – administrācijas) ēkas; 
10.2. pašvaldības izsludinātajos publiskajos un citos

svinīgajos pasākumos – pie pašvaldības iestāžu ēkām; 
10.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres die-

nās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, ska-
toties virzienā pret ēkas fasādi, pašvaldības publiskajos
pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, at-
ceres dienās un citos gadījumos; 

10.4. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda
noteikta Latvijas valsts karogam; 

10.5. telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda
vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā
labajā pusē; 

10.6. karogu aizliegts lietot: 
10.6.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek

veikts kapitālais remonts, kam tiek remontēta fasāde
(izņemot pašvaldības administrācijas ēku); 

10.6.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības
ēkām, nesakoptās teritorijās) un nepiemērotos apstākļos; 

10.6.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots,
izbalējis; 

10.7. proporcionāli samazinātu galda karogu oficiālu
tikšanos laikā novieto uz galda priekšā un pa labi no tās
pašvaldības amatpersonas, kura vada sarunas; 

10.8. karogu drīkst izvietot novadā esošu publisko un
privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās; 

10.9. karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos.
Šajā gadījumā tam saglabājas Rēzeknes novada simbola
statuss; 

10.10. uz karoga masta un kāta izgatavošanu attiecas
Ministru kabineta noteiktās prasības. 

11. Aizliegts lietot Rēzeknes novada ģerboņa un
karoga attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi. 

12. Aizliegts lietot izmainītu Rēzeknes novada logotipa
grafisko attēlu.

IV. Simbolikas izmantošana komerciālos nolūkos
13. Simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem

juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūp-
niecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformē-
šanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, t.sk.
internetā, tikai ar pašvaldības atļauju. 

14. Rēzeknes novada logotipu komerciāliem mērķiem
drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām
un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir
vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes
kritērijiem, ja ir saņemta pašvaldības atļauja.

15. Saskaņojot ar administrācijas Attīstības plānoša-
nas nodaļu, simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to
atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., per-
soniskām vajadzībām, sporta un mācību nolūkos, bib-
liotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem.

16. Simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludināju-
mos un citos informatīvos materiālos var izmantot tikai ar
pašvaldības atļauju. 

17. Atļaujas saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz šādi
dokumenti: 

17.1. iesniegums; 
17.2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs; 
17.3. izmantošanas mērķa apraksts. 

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošie noteikumi Nr. 37 

“PAR RĒZeKNeS NOVADA SIMbOLIKu
uN TāS IZMANTOšANu”
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Pašlaik Rēzeknes novada simbolikas un tās izmantošanas kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošie

noteikumi Nr. 50 “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.50, kuri ir spēkā no 2015. gada 4. jūlija
(publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 3 (32) 2015. gada 3. jūlijā).

Savukārt Viļānu novada pašvaldības simbolikas un tās izmantošanas kārtību nosaka Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 14. maija saistošie
noteikumi Nr. 74 “Par Viļānu novada simboliku”.

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.

Ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 8 “Par Rēzeknes novada simbolikas apstiprināšanu”
(protokols Nr. 1, 8. §), 1. apstiprināts līdzšinējais Rēzeknes novada pašvaldības ģerbonis ar šādu heraldisko aprakstu: 1. zaļā laukā zelta vārpu jumis,
augšā sudraba kamols; zelta pavedienapmale; 2. ģerboņa krāsas ir sudraba – Pantone 877C, zaļa – Pantone 340C, zelts – Pantone 873C, melnā
krāsa – Black 100 %. Lēmums pieņemts ņemot vērā Metodikas 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbību uzsākšanai 9. nodaļu un Valsts
Heraldikas komisijas 2021. gada 29. janvāra vēstuli Nr. 121, kurā noteikts, ja jaunveidojamais novads saglabā līdzšinējo nosaukumu, tad dome var
lemt par līdzšinējā ģerboņa izmantošanu, par šo lēmumu informējot Valsts Heraldikas komisiju. 

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2021. gada 20. oktobrī saņemto vēstuli Nr. 2.4-21-17, Kultūras ministrija ir nolēmusi izdarīt ierakstu par izmaiņām
Ģerboņu reģistrā par informācijas aktualizēšanu par Viļānu novada ģerboni, pievienojot Rēzeknes novada domes iesniegto lēmumu – “Pamatojoties
uz Rēzeknes novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu, ar 2021. gada 1. jūliju spēku zaudē Viļānu novada ģerbonis”.

Ņemot vērā iepriekšminēto ir nepieciešams noteikt Rēzeknes novada simboliku, izdodot saistošos noteikumus un paredzot tās izmantošanas
kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu” izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Ģerboņu likuma 8. panta 2.1 daļu. 

Saistošie noteikumi nosaka ģerboņa attēla, novada karoga un novada logotipa izgatavošanu un izmantošanu, kā arī novada himnas izmantošanu,
kā arī paredz atļaujas saņemšanas kārtību un atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, bet ne būtiski, un šobrīd nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Ar Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskar.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

Attīstības plānošanas nodaļa veic darbības atļaujas saņemšanai vai atteikuma saņemt atļauju fiziskām un juridiskām personām par simbolikas
izmantošanu komerciāliem mērķiem.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                         Domes priekšsēdētājs Monvīds švarcs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 92, 13.05.2022., stājušies spēkā 14.05.2022.

18. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecības ko-
pija vai fiziskām personām – Valsts ieņēmuma dienesta
izsniegta saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība,
ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības vei-
cējs, jāiesniedz tikai, tad, ja pašvaldība objektīvu iemeslu
dēļ nevar iegūt to pati.

19. Iesniegumus par simbolikas izmantošanu izskata
un atļauju izsniedz vai atteikumu izsniegt atļauju saga-
tavo (turpmāk – atļauja) Attīstības plānošanas nodaļa. At-
teikumu izsniegt atļauju vai atļauju paraksta pašvaldības
izpilddirektors. 

20. Atļauja saņemama pēc pašvaldības nodevas no-
maksas. Nodevas likme par simbolikas izmantošanu kat-

ram izgatavojuma veidam tiek noteikta atbilstoši pašval-
dības saistošajiem noteikumiem “Par Rēzeknes novada
pašvaldības nodevām”.

21. Atļaujas derīguma termiņš ir  2 (divi) gadi. 
22. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizācijā

izstrādājumus ar simboliku, jāpieprasa no ražotāja paš-
valdības atļaujas kopija, kam jāatrodas glabāšanā
tirdzniecības uzņēmumā. 

23. Lietojot Rēzeknes novada ģerboni un karogu, ne-
atkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst
apstiprinātajam etalonparaugam. 

24. Simbolikas krāsas poligrāfijai tiek noteiktas sa-
skaņā ar Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātajiem krāsu

kodiem. 
V. Noslēguma jautājums
25. Ar  šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par

spēku zaudējušiem:
25.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. mar-

ta saistošos noteikumus Nr.50 “Par Rēzeknes novada
simboliku un tās izmantošanu”;

25.2. Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 14. maija
saistošos noteikumus Nr.74 “Par Viļānu novada simbo-
liku”.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds švarcs

APSTIPRINĀTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Rēzeknes novada domes 2022. gada 21. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 12, 3. §)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija 

noteikumu Nr. 549 “Noteikumi par ūdens objektiem, 
kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar 

hidrotehniskajām būvēm” 7. un 9. punktu 

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Prasības regulējamā
Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režī-
mam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība
par šo prasību pārkāpšanu”, turpmāk – saistošie noteikumi,
(publicēti 01.03.2022., stājušies spēkā 02.03.2022.) šādus
grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Regulējamā Rāznas ezera hidrotehnisko būvju ap-

saimniekotājam plūdu draudu
novēršanai jāievēro šādas no-
teiktās hidrotehnisko būvju eks-
pluatācijas režīma prasības:

2.1. nodrošināt pirmspalu
nostrādes līmeņa uzturēšanu,
atbilstoši dispečergrafikam pa
datumiem:

2.1.1. no 01.01. līdz 15.02. –
no atzīmes 163,83 līdz atzī-

mei 163,63 m Latvijas normālo augstumu sistēmā, turpmāk –
LAS – 2000,5 (no atzīmes 163,7 līdz atzīmei 163,5 m Balti-
jas augstumu sistēmā, turpmāk – BAS - 77);

2.1.2. no 16.02. līdz 10.04. – atzīmē 163,63 m LAS –
2000,5 (atzīmē 163,5 m BAS – 77);

2.1.3. no 11.04. līdz 30.04. – no atzīmes 163,63 m līdz
atzīmei 163,83 m LAS – 2000,5 (no atzīmes 163,5 līdz
atzīmei 163,7 m BAS – 77);

2.1.4. no 01.05. līdz gada beigām – atzīmē 163,83 m
LAS – 2000,5 (atzīmē 163,7 m BAS – 77).  

2.2. nodrošināt hidrotehniskās būves pārgāznes uztu-
rēšanu ūdens līmeņa regulēšanai atbilstošā tehniskā
stāvoklī;

2.3. veikt hidrotehniskās būves stāvokļa regulārus no-
vērojumus, tos dokumentējot, Rāznas ezera ūdens līmeņu
nostrādes palu un plūdu caurplūdumu novadīšanas laikā;

2.4.  nepieļaut hidrotehniskās būves ailu nosprostoša-
nos ar peldošiem sanešiem, t.sk. ledus gabaliem, niedrēm,
koka zariem, u.tml.

2.5. palu laikā nodrošināt diennakts dežūru hidroteh-
niskajā būvē;

2.6. noskaidrojot Valsts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas cen-
trs” prognozi par pavasara paliem vai vasaras – rudens
plūdiem ar noteci lielāku par 10 % varbūtību, veikt Rāznas
ezera līmeņa nostrādi līdz atzīmei 163,53 m LAS – 2000,5
(atzīmei 163,4 m BAS – 77);

2.7. nekavējoties informēt Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes
daļu, A/S “Latgales enerģētika” pārvaldnieku, Valsts poli-
ciju, neatliekamo medicīnisko palīdzību, Rēzeknes novada
pašvaldību un Rēzeknes pilsētas pašvaldību par plūdu
caurplūdumu novadīšanas uzsākšanu, avārijas draudiem
vai jau par notikušu avāriju.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1 punktu šādā
redakcijā:

“2.1 Regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves
ekspluatācijas režīma plūdu draudu novēršanai līmeņa
kontroles funkciju veikšanai ir izmantojami arī valsts
hidroloģisko novērojumu stacijas “Kaunata” dati.”

3. Papildināt 4. punktu pēc vārda “pamatojoties” ar vārdu
“arī”.

Domes priekšsēdētājs Monvīds švarcs

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 21. aprīļa
saistošie noteikumi Nr. 45 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra
saistošajos noteikumos Nr.28 “Prasības regulējamā Rāznas ezera

hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu
novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību

pārkāpšanu””
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. marta sēdē

(protokols Nr. 9, 1. §) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022. gada 21. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 12, 5. §)
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 

13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu,  
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.281

“Augstas detalizācijas topogrāfiskās un tās 
centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada

pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) notiek augstas de-
talizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topo-
grāfiskā informācija)  un informācijas par ielu sarkanajām
līnijām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģis-
trācija topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk –
Datubāze). Noteikumi jāievēro arī izstrādājot detālplā-
nojumus un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas,
nosakot objektu aizsargjoslas.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mē-
roga noteiktību 1:500) ievietošanu Pašvaldības vienotajā
datubāzē un noteikt prasības šīs Datubāzes uzturēšanai
un aktualizēšanai.

3. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām
personām, kas Pašvaldībā veic inženierkomunikāciju un
būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai
nodošanu ekspluatācijā, ģeodēziskos, topogrāfiskos,
kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

4. Pašvaldības administratīvajā teritorijā topogrāfiskās
informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un re-

ģistrēšanu realizē un koor-
dinē Pašvaldības izvēlēta ju-
ridiska persona, kurai paš-
valdība šādu pārvaldes uz-
devumu ir deleģējusi, Valsts
pārvaldes iekārtas likumā no

teiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk –
Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem
saņemt samaksu saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātiem
izcenojumiem, kas noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā.

II. Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pār-
baude, saskaņošana un reģistrācija

5. Topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mēr-
niecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datu-
bāzes izsniedz elektroniski 2 (divu) darba dienu laikā pēc
mērnieka vai komersanta pieprasījuma saņemšanas.

6. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā
plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženiertīklu
turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā,
kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. 

7. Sagatavotais topogrāfiskais plāns jāsaskaņo ar
šādiem inženiertīklu turētājiem:

7.1. obligāti visā Pašvaldības teritorijā – AS “Sadales
tīkls”, SIA “Tet”;

7.2. konkrētās Pašvaldības teritorijās ar inženiertīklu
turētājiem, kuru saraksts publicēts Pašvaldības mājas-
lapā www.rezeknesnovads.lv. 

8. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomu-
nikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsnieg-
tajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas skaņo-
jumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrā-
fiskā plāna.

9. Inženiertīklu turētāja saskaņojums nedrīkst būt ve-
cāks par sešiem mēnešiem brīdī, kad topogrāfiskais
plāns tiek iesniegts pārbaudei un reģistrācijai datubāzē.

10. Pilsētu un ciemu teritorijās plānos jāuzrāda sar-
kanās līnijas.

11. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Datubāzes
turētājs 2 (divu) darba dienu laikā no topogrāfiskās infor-
mācijas un samaksas saņemšanas dienas:

11.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un
uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (datumu un re-
ģistrācijas numuru);

11.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un
nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labo-
jumu veikšanai.

12. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 2 (divi)
gadi.

13. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts, ka apakš-
zemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū
neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai
situācijai, mērnieks vai komersants iesniedz Datubāzes
turētājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām –
konkrētā inženiertīkla uzmērījumu. Ja nav nepiecieša-
mas izmaiņas projektā, tad šos mērījumus var nodot
kopā ar jaunās būves izpildmērījuma plānu.

14. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu ēkām, tajā
jānorāda ēkas ārējie izmēri, ēkas piesaistes attālums līdz
zemes vienības robežai, sarkanajai līnijai, ēkas cokola
un kores augstuma atzīme, ēkai pievienoto ārējo inže-
niertīklu izvietojums, to eksplikācija, kurā doti to tehniskie
parametri.

15. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu transport-
būvēm, laukumiem, plānā norāda uzmērījuma robežu,
ietverot teritoriju, par kuru veikta uzmērīšana. Uzmē-
rījuma robežas ietvaros jāuzrāda visi virszemes situā-
cijas elementi (aku vāki, gūlijas, koki, lampas, ceļa zīmes
u.tml.).

16. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par me-
liorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt
pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet no-
formēt pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko infor-
māciju reģistrētu datubāzē.

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta
saistošie noteikumi Nr. 38 

“PAR AuGSTAS DeTALIZāCIJAS TOPOGRāFISKāS
INFORMāCIJAS APRITeS KāRTību RĒZeKNeS NOVADā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvo atbildību par

šo prasību pārkāpšanu, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr. 28 “Prasības regulējamā Rāznas ezera
hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”, turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr. 28, kuri spēkā no 2022. gada 2. marta (publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 01.03.2022., Nr. 42, oficiālās
publikācijas Nr. 2022/42.9).

Pielietojot Saistošos noteikumus Nr. 28 praksē konstatēta nepieciešamība precizēt saistošo noteikumu 2. punktu, kurā pirmspalu nostrādes
līmeņa uzturēšanas atzīmes piesaistītas Latvijas normālo augstumu sistēmai, piesaistot tās arī Baltijas augstumu sistēmai. Bez tam nepieciešams
precizēt Saistošos noteikumus Nr. 28 4. punktu, nepārprotami paredzot, ka administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākais
vides aizsardzības speciālists un Administratīvā inspekcija ir tiesīgi uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu pamatojoties arī uz kompetentu val-
sts institūciju (amatpersonu) akta pamata. Saistošos noteikumus Nr. 28 ir nepieciešams papildināt ar jaunu punktu paredzot, ka Regulējamā Rāznas
ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīma plūdu draudu novēršanai līmeņa kontroles funkciju veikšanai ir izmantojami arī valsts hidroloģisko
novērojumu stacijas “Kaunata” dati.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu Nr.28, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Prasības regulējamā Rāznas
ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu””, izdoti saskaņā
ar Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 549 “Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehnis-
kajām būvēm” 7. punktu un 9. punktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 28.
Ar Saistošajiem noteikumiem paredzēts precizēt Saistošo noteikumu Nr. 28  2. punkta un 4. punkta redakcijas, kā arī papildināt ar jaunu 2.1 punktu

jaunā redakcijā.
3. Informācija par plānoto projekta
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 projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecināmi uz Rāznas ezera hidrotehnisko būvju īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Administratīvajā inspekcijā.

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs Monvīds švarcs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada
3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu

novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu””  

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 92, 13.05.2022., stājušies spēkā 14.05.2022.
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*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 92, 13.05.2022., stājušies spēkā 14.05.2022.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kādā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām

izsniegšana, pieņemšana un pārbaude, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa sais-
tošie noteikumi Nr. 23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā”.

Topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaudes kārtība tiek reglamentēta arī
Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2011. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 28 “Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Viļānu novadā”.                                                                                                               

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.

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās
informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodro-
šinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzi, veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņem-
šanas kārtību. Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka
maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē,
sagatavošanu un izsniegšanu no tās, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās infor-
mācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot
vienotu tiesisko kārtību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanai, pieņemšanai un
pārbaudei augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā”
izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, 26. panta trešo daļu un 7.1 daļu, Ministru kabineta 2012. gada
24.aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69. un 79. punktu deleģējumu. 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, aktualizēšana un uzturēšana.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 

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

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās Saistošo noteikumu darbības
pārraudzību, neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs Monvīds švarcs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā”

17. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja
izpildmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demon-
tāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē.

18. Ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda
arī demontētos inženiertīklus, tad papildus maksa netiek
piemērota par demontēto posmu. Ja nepieciešams, tad
abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt
kopā.

19. Izpildmērījuma plānā par visu attēloto teritoriju
parāda zemes vienību robežas un to kadastra apzī-
mējumus, zemes vienību daļu robežas un to kadastra
apzīmējumus, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra informācijas sistēmas datiem.

20. Saņemot personas rakstveida iesniegumu par
būvju situācijas plāna izsniegšanu, Datubāzes turētājs
izvērtē iespēju sagatavot būvju situācijas plānu. Ja būvju
situācijas plānu ir iespējams sagatavot, to izsniedz 2
(divu) darba dienu laikā pēc samaksas saņemšanas.
Būvju situācijas plāns netiek sagatavots un izsniegts, ja
datubāzē nav informācijas par visu pieprasīto teritoriju
vai virszemes stāvoklis apvidū neatbilst datubāzē
uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

21. Būvju situācijas plānu, ko izgatavojis mērnieks, ir
nododamas pārbaudei Datubāzes turētājam, lai pārbau-
dītu atbilstību normatīvajiem aktiem un aktuālo topogrā-
fisko informāciju ievietotu Pašvaldības datubāzē.

22. Zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir jāno-
dod pārbaudei Datubāzes turētājam, lai noteiktu eso-šo
un projektēto ielu sarkano līniju aizsargjoslu atbilstību
reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu
novietnēm vai veiktu to aktualizēšanu Pašvaldībā. 

III. Pakalpojumu apmaksas cenrādis
23. Datubāzes turētājs pakalpojumus sniedz saskaņā 

ar šo Noteikumu pielikumā no-
teikto cenrādi.

24. Samaksu par pakalpoju-
miem veic pirms pakalpojuma sa-
ņemšanas, pamatojoties uz iz-
sniegto rēķinu tajā norādītajā ter-
miņā un kārtībā vai ar pēcmaksu,
ja ar Datubāzes turētāju ir no-
slēgts līgums par pakalpojumu
apmaksu ar pēcmaksu.

25. Pakalpojumiem, kuru pasū-
tītājs ir Pašvaldība, reģistrācijai
Datubāzē tiek piemērota 50 %
(piecdesmit procentu) atlaide no
pašvaldības apstiprinātiem iz-
cenojumiem.

IV. Noslēguma jautājumi
26. Ar šo Noteikumu spēkā stā-

šanos atzīt par spēku zaudē-
jušiem:

26.1. Rēzeknes novada paš-
valdības 2010. gada 15. aprīļa
saistošos noteikumus Nr. 23 “Par
augstas detalizācijas topogrāfis-
kās informācijas aprites kārtību
Rēzeknes novadā”;

26.2. Viļānu novada pašvaldī-
bas 2011. gada 7. jūlija saistošos
noteikumus Nr. 28 “Par augstas de-
talizācijas topogrāfiskās informā-
cijas aprites kārtību Viļānu novadā”.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds švarcs 
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija sēdē 

(protokols Nr. 13, 2. §)
Par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta

zemesgabala nomas maksas apmēru
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 

19. jūnija noteikumu Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves

tiesības noteikumi” 31. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldība aprēķina
nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
neapbūvētu zemesgabalu, kas tiek izmantots perso-
niskās palīgsaimniecības vajadzībām un kas pilsētā
nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierī-

košanai.
2. Šo noteikumu izpratnē

zemesgabals ir Nekustamā
īpašuma valsts kadastra in-
formācijas sistēmā reģistrē-
ta zemes vienība, kurai ir pie-

šķirts kadastra apzīmējums, vai arī šādas zemes vie-
nības atsevišķa, norobežota daļa, kurai nav piešķirts
atsevišķs kadastra apzīmējums, bet par kuras robežām
iznomātājs un nomnieks ir savstarpēji vienojušies.

3. Neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots
personiskās palīgsaimniecības vajadzībām (ārpus pil-
sētas teritorijas), atbilstoši likuma “Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam, ar nosa-
cījumu, ka kopējā zemes nomas personiskās palīgsaim-
niecības vajadzībām platība novada pagastu teritorijā
nepārsniedz 0,30 ha (3000 m2), un nomnieks šajā ze-
mesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazi-
nātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts –
nomas maksa gadā ir:

3.1. 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne

mazāk kā 5 (pieci) euro gadā, ja tā platība nepārsniedz
0,01 ha (100 m2);

3.2. 3 % apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne
mazāk kā 10 (desmit) euro gadā, ja tā platība pārsniedz
0,01 ha (100 m2).

4. Neapbūvētam zemesgabalam, kas novada pilsētā
nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierī-
košanai, ar nosacījumu, ka attiecīgās pilsētas teritorijā
kopējā zemes nomas sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai
platība nepārsniedz 1500 m2 (0,15 ha) un nomnieks šajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai sama-
zinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts
nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts,
nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības, bet ne mazāk kā 10 (desmit) euro gadā.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 12 “Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas apmēru”. 

Domes priekšsēdētāja vietniece
Ērika Teirumnieka

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 5. maija
saistošie noteikumi Nr. 47 

“PAR PAšVALDībAI PIeDeROšA VAI PIeKRīTOšA NeAPbūVĒTA
ZeMeSGAbALA NOMAS MAKSAS APMĒRu”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kā tiek aprēķināta neapbūvētu zemesgabalu nomas maksa, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18.janvāra

saistošie noteikumi Nr. 12 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 12, kuri spēkā no
2018.gada 24. februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2018. gada 23. februārī
Nr. 1 (51)).

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.

Viļānu novada pašvaldībā saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kā tiek aprēķināta neapbūvētu zemesgabalu nomas maksa, nav
izdoti.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot
vienotu kārtību, kā tiek aprēķināta neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas
apmēru” izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 31. punktu.

Gadījumos, kad neapbūvētu zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam un kuri nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, kadastrālā vērtība un
iznomājamās platības ir nelielas, to noteiktā nomas maksa nesedz administrēšanas izdevumus, līdz ar to nepieciešams noteikt minimālo
nomas maksas apmēru.

Saistošos noteikumus nepieciešams izdot, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pēc Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā un īpašumā
esošas zemes nomas tiesību izmantošanas mazdārziņu un palīgsaimniecību ierīkošanas un uzturēšanas vajadzībām un vienlaikus noteiktu
minimālo nomas maksas apmēru, kas segtu nomas maksas administrēšanas izmaksas visā Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi paredz divus gadījumus, kuros pašvaldība par tai piederošajiem vai piekrītošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem
noteiks lielāku nomas maksu, nekā tas minēts Ministru kabineta noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā, un tas ir:

- par neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes re-
formu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7. pantam (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību,
kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts), nomu;

- par neapbūvēta zemesgabala, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts) nomu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi paredz pašvaldības zemes nomas minimālo apmēru, līdz ar ko to izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz
pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.

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

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas, kuras novada admi-
nistratīvajā teritorijā savu un ģimenes vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesga-
balu mazdārziņa ierīkošanai pilsētas teritorijā vai palīgsaimniecības vajadzībām pārējā novada lauku teritorijā.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars. 

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Privātpersonai, ja tā vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu palīgsaimniecības vai mazdārziņa
ierīkošanas vajadzībām, ar iesniegumu jāvēršas Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē vai arī attiecīgajā
apvienības vai pagasta pārvaldē. 

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas starpniecību un lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                         

Domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 96, 19.05.2022., stājušies spēkā 20.05.2022.
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija sēdē                                                                                                                     

(protokols Nr. 13, 3. §)
Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta 2011. gada

25.janvāra noteikumu Nr. 75 
“Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un

preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību 

un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi, (turpmāk – noteikumi) nosaka

prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada
pašvaldības, (turpmāk – pašvaldības) pasākumā “Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – “APSD”), kā arī
bezdarbnieku izvērtēšanu un bezdarbnieku atlases komisi-
jas kompetenci un uzdevumus.

2. Paziņojumi par nepieciešamību reģistrēties kādā no
pašvaldības iestādēm – apvienības pārvaldēm – vai to
struktūrvienībām – pagastu pārvaldēm, lai iegūtu iespēju
piedalīties pasākumā APSD, izvietojami informācijas snieg-
šanas vietās katrā pašvaldības iestādes – apvienības pār-
valdes – struktūrvienībā – pagasta pārvaldē, pašvaldības
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. 

3. Informāciju par šiem noteikumiem pašvaldība nosūta
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) Rēzek-
nes filiālei. 

II. bezdarbnieku iesaistes kārtība pasākumā
4. NVA reģistrētie bezdarbnieki tiek iesaistīti pasākumā

algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldības ie-
stāžu – apvienību pārvalžu – struktūrvienībās – pagastu
pārvaldēs, kurā persona vēlas tikt nodarbināta algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos. 

5. Lai piedalītos algotajos pagaidu sabiedriskajos dar-
bos, NVA reģistrētie bezdarbnieki reģistrējas (1. Pielikums –
Reģistrācijas žurnāls) pie atbildīgās personas (šo noteiku-
mu 11. punktā minētās komisijas locekļa) attiecīgajā iestā-
des – apvienības pārvaldes – struktūrvienībā – pagasta
pārvaldē. 

6. Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem NVA
reģistrētie bezdarbnieki tiek izvērtēt atbilstoši šo noteikumu
III. nodaļai.

III. bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumi, kritēriji
un punkti

7. Vērtēšanā tiek iekļauti tie bezdarbnieki, kuri atbilst
pasākuma APSD nosacījumiem, ko apliecina NVA sarak-
sts, kuru komisija saņem no NVA bezdarbnieku atlasei, un
kuri iestādes – apvienības pārvaldes – struktūrvienībā –
pagasta pārvaldē ir izteikuši savu vēlmi dalībai pasākumā
APSD, piereģistrējoties. 

8. Vienlaicīgi no 1 (vienas) mājsaimniecības pasākumā
APSD nevar piedalīties vairāk par 1 (vienu) personu. Priekš-
roka ir tam bezdarbniekam, kurš pirmais ir reģistrējies kādā
no pašvaldības iestāžu – apvienību pārvalžu – struktūr-
vienībām – pagastu pārvaldēm. 

9. Bezdarbnieku izvērtē pēc punktu sistēmas, atzīmējot
vērtējumu vērtēšanas tabulā (2. Pielikums – Vērtēšanas
tabula) atbilstošajiem kritērijiem:

9.1. bezdarbnieks, kuram mēneša ienākumi ir līdz EUR

109,00 (viens simts deviņi euro
00 centi) uz pirmo ģimenes
locekli un uz katru nākamo ģi-
menes locekli – EUR 76,00
(septiņdesmit seši euro 00
centi) (jā – 4 punkti, nē – 0
punkti), ņemot vērā iepriekšējo

3 (triju) mēnešu periodu no izvērtēšanas brīža; 
9.2. bezdarbnieks – trūcīga persona ar bērniem, kurai

uz vērtēšanas brīdi nav atņemtas aprūpes vai aizgādības
tiesības (jā – 4 punkti, nē – 0 punkti);

9.3. bezdarbnieks – trūcīga persona (jā – 2 punkti, nē – 0
punkti);

9.4. bezdarbnieks – pirmspensijas vecuma persona vai
jaunietis bez darba pieredzes (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.5. bezdarbnieks – maznodrošināta ģimene/persona
(jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.6. bezdarbnieks – ģimene/persona ar vienu vai vairā-
kiem bērniem līdz 18  (astoņpadsmit) gadiem (ja bērns
turpina iegūt izglītību) (jā – 2 punkti, nē – 0 punkti);

9.7. bezdarbnieks – persona, kura APSD netika ie-
saistīta pēdējo 18 (astoņpadsmit) mēnešu periodā (jā – 2
punkti, nē – 0 punkti).

10. Ja vērtēšanas rezultātā ir bezdarbnieki ar vienādu
punktu skaitu, tad priekšroka dalībai pasākumā APSD ir
tam bezdarbniekam, kurš algotajiem pagaidu sabiedriska-
jiem darbiem reģistrējies pirmais.

IV. bezdarbnieku izvērtēšanas kārtība, dalība APSD
pasākumā un bezdarbnieku atlases komisijas darbība

11. Bezdarbnieku atlases komisiju, turpmāk tekstā –
komisija, tiek izveidota ar apvienības pārvaldes vadītāja
vai pilnvarotā – struktūrvienības –  pagasta pārvaldes va-
dītāja rīkojumu –  pašvaldības iestādes – apvienības pār-
valdes –  struktūrvienībā –  pagasta pārvaldē. 

12. Komisiju izveido 3 (triju) cilvēku sastāvā. Komisijās
sastāvā iekļauj vismaz vienu pašvaldības Sociālā die-
nesta darbinieku.

13. Komisijas uzdevums ir veikt bezdarbnieku izvērtē-
šanu un atlasi algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem.

14. Komisijas darbs noris sēdēs un komisijas sēdes tiek
protokolētas.

15. Komisijas darbu vada
komisijas priekšsēdētājs un
nosaka komisijas locekļu pie-
nākumus.

16. Katrs komisijas locek-
lis pirms bezdarbnieku izvēr-
tēšanas un atlases veikša-
nas, paraksta apliecinājumu
par konfidencialitātes ievē-
rošanu attiecībā uz izvērtēja-
mo personu (3. Pielikums –
Apliecinājums). 

17. Komisijas priekšsēdē-
tājs nodrošina informatīvā pa-
ziņojuma, kurā ir norādīts ko-
misijas sēdes datums, laiks
un vieta, kā arī informācija
par nepieciešamību iepazī-
ties ar atlases rezultātiem,
sagatavošanu un izvietošanu
pašvaldības iestādes –  ap-
vienības pārvaldes – struk-
tūrvienības – pagasta pārval-
des ēkā informācijas snieg-
šanas vietās 1 (vienu) darba

dienu pirms komisijas sēdes. 
18. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas komisija 3 (trīs)

darba dienu laikā telefoniski paziņo tiem bezdarbniekiem,
kuri iekļauti pasākumā APSD.

19. Komisijai ir tiesības, noformējot aktu, atlasītā bez-
darbnieka vietā pieņemt bezdarbnieku, kurš attiecīgajā
izvērtēšanas reizē ir nākošais sarakstā, ja:

19.1. bezdarbniekam nav iespējams paziņot (neatbild
uz telefona zvanu, utml.);

19.2. bezdarbnieks pēc izvērtēšanas atsakās no da-
lības pasākumā;

19.3. neinteresējas par atlases rezultātiem 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc komisijas sēdes.

20. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas un atlases rezul-
tātu telefoniskas paziņošanas, komisija ar pavadvēstuli
1 (vienas) darba dienas laikā nosūta elektroniski un rak-
stiski NVA bezdarbnieku sarakstu, kuri iekļauti pasākumā
APSD. NVA sarakstā iekļautajiem bezdarbniekiem iz-
sniedz norīkojumu, uz kura pamata pašvaldībā tiek slēgts
līgums ar bezdarbnieku par dalību pasākumā APSD.

21. Ja pasākumā APSD iesaistītais bezdarbnieks ne-
piedalās visu periodu –  4 (četrus) mēnešus, viņa vietā tiek
iesaistīts bezdarbnieks, kas attiecīgajā izvērtēšanas reizē
ir nākošais sarakstā. Šādā gadījumā komisijas priekšsē-
dētājs sadarbībā ar NVA pārliecinās, vai konkrētais bez-
darbnieks uz plānoto darbā iesaistīšanas brīdi atbilst pa-
sākuma APSD kritērijiem un šo noteikumu 3. punktam. Ja
komisijas priekšsēdētājs konstatē pasākumā APSD plā-
notā iesaistāmā bezdarbnieka neatbilstību, tad komisijas
priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdi un veic atkārtotu
kandidātu izvērtēšanu.

V. Noslēguma jautājums
22. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku

zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada
2. februāra saistošos noteikumus Nr. 69 “Par prioritāro
bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada paš-
valdības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””.

Domes priekšsēdētāja vietniece
Ērika Teirumnieka 

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 5. maija
saistošie noteikumi Nr. 48 

“PAR PRIORITāRO beZDARbNIeKu IeSAISTeS KāRTību
RĒZeKNeS NOVADA PAšVALDībAS PASāKuMā

“ALGOTIe PAGAIDu SAbIeDRISKIe DARbI””

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 96, 19.05.2022., stājušies spēkā 20.05.2022.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada

2.februāra saistošie noteikumi Nr. 69 “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sa-
biedriskie darbi””, kuri ir spēkā no 2012. gada 16. marta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas”
2010. gada 22. februārī Nr. 8 (14)). 

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.

Viļānu novada pašvaldībā saistošie noteikumi, kas nosaka bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” nav
izdoti.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu
bezdarbnieku iesaistes kārtību pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā
“Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””, izdoti saskaņā Ministru kabineta ar  2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”
141.6 punktu.

Saistošie noteikumi nosaka bezdarbnieku iesaistes kārtība algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā, bezdarbnieku izvērtēšanas nosacījumus,
kritērijus un punktus, kā arī nosaka bezdarbnieku izvērtēšanas kārtību, dalību algoto pagaidu sabiedrisko darbu pasākumā un bezdarbnieku atlases
komisijas darbību.

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

Ar Saistošo noteikumu projektu ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums – personas, kas
tiek iesaistītas algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī pašvaldības
iestādēs – apvienības pārvaldēs – vai to struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs.

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. februāra sēdē                                                                                                                 

(protokols Nr. 4, 4. §) ar  precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. marta sēdē

(protokols Nr. 9, 3. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un

ceturto daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 

“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un

demonstrēšanai publiskās iestādēs, 
kā arī suņu apmācībai” 13. punktu

Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”

3.punktu, 11. punktu
Grozīti ar 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.46

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) no-

saka mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas)
sesku – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas
kārtību, mājas dzīvnieku īpašnieka vai turētāja tiesības
un pienākumus Rēzeknes novada administratīvajā teri-
torijā, kā arī nosaka Rēzeknes novada pašvaldības (turp-
māk arī – pašvaldība) institūciju, kas veic noteikumu par
mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību
un kontroli.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, lai mājas
(istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem
un dzīvniekiem, panākt, lai mājas (istabas) dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs rūpētos par labvēlīgu sabiedrības
attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku, samazināt

mājas (istabas) dzīvnieku
radīto traumu skaitu, kā arī
novērst dzīvnieku klaiņošanu.

3. Noteikumi ir saistoši vi-
sām fiziskajām un juridiska-
jām personām pašvaldībā,
kuru īpašumā vai valdījumā
ir mājas (istabas) dzīvnieki.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompeten-
ces ietvaros uzrauga un kontrolē pašvaldības iestāžu –
apvienības pārvalžu struktūrvienības – pagastu pārval-
des, bet Viļānu pilsētas, Dekšāres, Viļānu un Sokolku
pagastu teritorijās – Viļānu apvienības pārvalde (turpmāk
arī – Pārvaldes), Centrālās administrācijas Administra-
tīvā inspekcija (turpmāk arī – inspekcija), kā arī insti-
tūcijas, ar kurām pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgu-
mu. (Grozīts ar Rēzeknes novada domes 05.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

5. Par bojā gājušu dzīvnieku sabiedriskajās vietās
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā jāziņo Pār-
valdei, kas organizē bojā gājušā dzīvnieka savākšanu
pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba
dienas beigām no paziņošanas brīža. (Grozīts ar
Rēzeknes novada domes 05.05.2022. saistošajiem
noteikumiem Nr.46)

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
6. Rēzeknes novadā esošie suņi, kam implantēta mik-

roshēma, ir jāreģistrē datubāzē normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā Lauksaimniecības datu centra Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrā vai pie praktizējoša vete-
rinārārsta. Savukārt kaķa vai mājas (istabas) seska īpaš-
niekam ir tiesības reģistrēt šos mājas (istabas) dzīv-
niekus datubāzē, ja tiem implantēta mikroshēma.

7. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs
nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

8. Pilsētā un lauku apdzīvotās vietās dzīvojamo māju
tuvumā kaķim var ļaut uzturēties ārpus norobežotas teri-
torijas, ja tas ir sterilizēts un tam ir nodrošināta apzī-
mēšana.

9. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam
papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir
pienākums:

9.1. nodrošināt iespēju pašvaldības inspekcijas amat-
personai veikt pārbaudi, vai mājas (istabas) dzīvniekam
ir ievietota mikroshēma un tas ir reģistrēts atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem (ja to paredz normatīvie akti);

9.2. konstatējot mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu,
nekavējoties ziņot par to Pārvaldei; 

9.3. nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieki rada ne-
tīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas tel-
pās, pašvaldības publiskās vietās un sabiedrisko ēku
telpās, tostarp privātmājām pieguļošās teritorijās, neka-
vējoties satīrīt mājas (istabas) dzīvnieku atstātos eks-
krementus;

9.4. (Svītrots ar Rēzeknes novada domes
05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.46). 

(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 05.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr.46)

10. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumā esošajā
piegulošajā teritorijā vai nekustamā īpašuma īpašniekam
piederošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka
kaķi ar nosacījumu, ja:

10.1. atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai, ir sa-
ņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums;

10.2. tas netraucē apkārtējo īpašumu īpašniekus;
10.3. tiek nodrošināta kaķu labturība un apzīmēšana;
10.4. personas, kuras veic bezsaimnieka kaķu baro-

šanu, nodrošina barošanas vietas sakopšanu.
11. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai

epidēmijai, Pārtikas un veterinārais dienests un paš-
valdības Centrālās administrācijas Zemes un publisko
ūdeņu pārvaldības dienesta vecākais vides speciālists
(turpmāk arī – vides speciālists), atbilstoši kompetencei,
var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētajā apdzīvotajā
vietā mājas (istabas) dzīvniekus.

12. Ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas
aizliegts atrasties šādās pilsētas un ciemu zaļo zonu
teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek
suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi:

12.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
12.2. izglītības iestāžu teritorijās;
12.3. kultūras iestāžu teritorijās;
12.4. daudzdzīvokļu māju pagalmos;
12.5. parkos, publiskos dārzos, skvēros;
12.6. stadionos, publiskajās pludmalēs, kapsētās;

Saistošie noteikumi Rēzeknes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 
2022. gada 4. jūniju

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3 februāra
saistošie noteikumi Nr. 31 

“MāJAS (ISTAbAS) DZīVNIeKu TuRĒšANAS NOTeIKuMI
RĒZeKNeS NOVADā”
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*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 46, 03.06.2022., stājušies spēkā 04.06.2022.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd mājdzīvnieku uzturēšanas, mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas kārtību Rēzeknes novada

administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošie noteikumi Nr. 42 “Par mājdzīvnieku
uzturēšanu Rēzeknes novadā”, kuri spēkā no 2010. gada 18. novembra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā
“Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 17. novembrī Nr. 5 (05)). 

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.

Iepriekšminētos jautājumu reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija saistošie no-
teikumi Nr. 126 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Viļānu novadā”.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot
vienotu kārtību, mājdzīvnieku turēšanas, klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā, izdoti saskaņā ar saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un ceturto daļu, Ministru
kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu un 11. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku turēšanas noteikumus, klaiņojošu,
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanas kārtību Rēzeknes novadā, kā arī administratīvo atbildību
par saistošo noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.   

3. Informācija par plānoto projekta
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 neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs Monvīds švarcs

Paskaidrojuma rakstsRēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija sēdē                                                                                                                 

(protokols Nr. 13, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un

ceturto daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 

“Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku

turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un 

demonstrēšanai publiskās
iestādēs, kā arī suņu

apmācībai” 13. punktu
Ministru kabineta 2011.

gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība” 3. punktu, 11. punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”, turp-
māk – saistošie noteikumi, (publicēti 28.03.2022., stā-
jušies spēkā 29.03.2022.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu pēc vārdiem “kontrolē pašval-
dības” ar vārdiem “iestāžu – apvienības pārvalžu struk-
tūrvienības – pagastu pārvaldes, bet Viļānu pilsētas,
Dekšāres, Viļānu un Sokolku pagastu teritorijās – Viļānu
apvienības pārvalde (turpmāk arī – Pārvaldes),”.

2. Svītrot 9.4. apakšpunktu.
3. Aizstāt 5. punktā, 9.2. apakšpunktā un 13. punktā

vārdus “pašvaldības inspekcija” ar vārdu “Pārvalde”
attiecīgajā locījumā.

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.8. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“12.8. uz gājēju ceļiem un ietvēm.”
Domes priekšsēdētāja vietniece

Ērika Teirumnieka

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 5. maija
saistošie noteikumi Nr. 46 

“GROZīJuMI RĒZeKNeS NOVADA PAšVALDībAS 2022.GADA
3.FebRuāRA SAISTOšAJOS NOTeIKuMOS NR.31 “MāJAS
(ISTAbAS) DZīVNIeKu TuRĒšANAS NOTeIKuMI RĒZeKNeS

NOVADā””

12.7. sabiedrisko pasākumu teritorijās;
12.8. uz gājēju ceļiem un ietvēm.
(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 05.05.2022.

saistošajiem noteikumiem Nr.46)
III. Klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un

agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana
13. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai

agresīvu dzīvnieku jāziņo mutiski vai rakstiski Pārvaldei.
Pārvalde, izvērtējot situāciju par saņemto informāciju,
paziņo personai, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums,
un kura ir tiesīga veikt Rēzeknes novada teritorijā klai-
ņojošu, agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mā-
jas (istabas) dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un nogādāšanu veterinārajās praksēs
vai dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas
pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku
izķeršanu. (Grozīts ar Rēzeknes novada domes
05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

14. Par nepieciešamību sterilizēt klaiņojošus bez-
saimnieku kaķus jāziņo pašvaldības vides speciālistam,
kurš organizē to noķeršanu, nogādāšanu veterinārās
klīnikās un pēc tam atgriež vidē.

15. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs
izņem mājas (istabas) dzīvnieku no dzīvnieku patvers-
mes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas ap-
liecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka
noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neie-
vērošanu un noteikumu izpildes kontrole

16. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbil-
dību neparedz citi Latvijas Republikas normatīvie akti,
personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības,
atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot
brīdinājumu vai naudas sodu –  fiziskajām personām līdz
40 (četrdesmit) naudas soda vienībām un juridiskajām
personām līdz 100 (viens simts) naudas soda vienībām.

17. Pašvaldības inspekcija kontrolē noteikumu izpildi,
tajā skaitā veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
izpildes uzraudzību un kontroli, veic administratīvā pār-
kāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai. 

18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata paš-
valdības Administratīvā komisija. 

V. Noslēguma jautājums
19. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt

par spēku zaudējušiem:
19.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada

16.septembra saistošos noteikumus Nr.4 2 “Par māj-
dzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”;

19.2. Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija
saistošos noteikumus Nr. 126 “Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Viļānu novadā”.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds švarcs

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 96, 19.05.2022., stājušies spēkā 20.05.2022.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku turēšanas noteikumus, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī no-

nākušu un agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanas kārtību Rēzeknes novadā, kā arī administratīvo atbildību par saistošo noteikumu
neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr. 31
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 31, kuri spēkā no 2022. gada
29.marta (publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 28.03.2022., Nr. 61, oficiālās publikācijas Nr.2022/61-.5). 

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr. 31, tika konstatēts, ka nepieciešams papildināt, svītrot un precizēt atsevišķu Saistošo
noteikumu Nr. 31 punktu redakcijas.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 31, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”, izdoti saskaņā

ar saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un ceturto
daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13. punktu, Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu
Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu un 11. punktu.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 31.
Ar Saistošajiem noteikumiem paredzēts papildināt Saistošo noteikumu Nr. 31 4. punktu, svītrot 9.4. apakšpunktu, papildināt Saistošo

noteikumu Nr. 31 ar 12.8. apakšpunktu un precizēt 5. punkta, 9.2. apakšpunkta un 13. punkta redakcijas.  

3. Informācija par plānoto projekta
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 neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs – apvienības pārvaldēs
vai to struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs, Centrālās administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienestā un Administratīvajā
inspekcijā. 

Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības
mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 31 

“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā””

2022. gada nometņu un neformālo apmācību sezonā
tiks realizētas tādas neformālo apmācību idejas kā ve-
selīga dzīvesveida pasākumu popularizēšana bērnu un
jauniešu vidū, izdzīvošanas prasmju apgūšana āra vides
apstākļos, starppagastu jauniešu sadraudzības veicinā-
šana, kā arī uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana, izman-
tojot gan formālās, gan arī neformālās izglītības meto-
des. Kopējais finansējums nometnēm – 12 837,20 EUR. 

Rēzeknes novada jauniešu neformālās apmācības un
nometnes, kuras plānots realizēt laika posmā no 20. jūnija
līdz 1. novembrim (projektu konkursa rezultāti): 

1. Kolektīvās muzicēšanas un mākslas meistarklases
(999,20 EUR). Viļānu pilsēta, biedrība “Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas atbalsta biedrība”, koordinatore: Bi-
ruta Brūvele (VMMS direktores vietniece). Sīkāka infor-
mācija pa tālr. 26455176. Bērnu/jauniešu vecums: 7-20
gadi. 

2. Aktīvi volejbolā (940 EUR). Bērzgales pag., Bērz-
gales pagasta pārvalde, koordinatore: Daila Ekimāne
(kultūras nama vadītāja). Sīkāka informācija pa tālr.
26185204. Jauniešu vecums: 13 - 25 gadi.

3. Ielekt vasarā! (1000 EUR). Viļānu pilsēta, Viļānu vi-
dusskola, koordinatore: Lāsma Malta (skolotāja). Sīkāka
informācija pa tālr. 26177797 Bērnu/jauniešu vecums:

8 - 15 gadi. 
4. „KOMANDO” (1000 EUR). Čornajas pag., Čornajas

jauniešu centrs “Horizonts”, koordinatore: Sarmīte Bro-
liša (jaunatnes lietu speciāliste). Sīkāka informācija pa
tālr. 25996507. Jauniešu vecums: 13 - 25 gadi.

5. Sporto atpūties un izzini! (900 EUR). Vērēmu pag.,
biedrība “Latgolys vonogi”, koordinatore: Marta Paula
Sējāne (skolniece). Sīkāka informācija pa tālr. 26228372.
Bērnu/jauniešu vecums: 6 - 11 gadi. 

6. “Reāls piedzīvojums” (1000 EUR). Mākoņkalna pag.,
biedrība “Rāznas Nacionālā parka biedrība”, koordina-
tore: Jekaterina Itkača (jauniešu centra vadītāja). Sīkāka
informācija pa tālr. 22074283. Jauniešu vecums: 13 - 18
gadi. 

7. Neformālās apmācības ”UP to YOU” (1000 EUR).
Dricānu pag., biedrība “LOBS ”, koordinatore: Ingūna Se-
mule (jaunatnes lietu koordinatore). Sīkāka informācija
pa tālr. 28670203. Jauniešu vecums: 12 - 20 gadi. 

8. Izzini vasaru! (1000 EUR). Sakstagala pag., Saks-
tagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, koordinatore: Lāsma
Malta (skolotāja). Sīkāka informācija pa tālr. 26177797.
Bērnu/jauniešu vecums: 7 - 15 gadi.

9. REāls piedzīvojums (1000 EUR). Kaunatas pag.,
Kaunatas jauniešu centrs “Buras”, koordinatore: Tamāra

Kablanova (jauniešu centra vadītāja). Sīkāka informācija
pa tālr. 26371624. Jauniešu vecums: 13 - 20 gadi. 

10. Jaunieši – Maltai 85. jubilejā (1000 EUR). Maltas
pag., Maltas BJC, koordinatore: Inta Bule (jauniešu cen-
tra metodiķe). Sīkāka informācija pa tālr. 28319076. Jau-
niešu vecums: 12 - 20 gadi. 

11. Ezeru zemes stāsti! (1000 EUR). Feimaņu pag.,
biedrība “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”, koor-
dinatore: Anna Kudure (biedrības valdes locekle). Sīkāka
informācija pa tālr. 29635654. Jauniešu vecums: 12 - 19
gadi.

12. “Krāsaino krītiņu kastes noslēpums” (1000 EUR).
Stružānu pag., biedrība Interešu apvienība “Jaustra”,
koordinatore: Elita Kupruka (skolotāja). Sīkāka informā-
cija pa tālr. 26391444. Bērnu/jauniešu vecums: 7 - 10
gadi. 

13. Prieks radīt un dāvināt (998.00 EUR). Ozolaines
pag., Ozolaines jauniešu centrs OzO, koordinatore: Ve-
ronika Lazareva (jaunatnes lietu speciāliste). Sīkāka in-
formācija pa tālr. 26284240. Jauniešu vecums: 13 - 25
gadi. 
Rēzeknes novada jaunieti, izmanto iespēju piedalīties!

Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciālists

Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” izsludina pro-
jektu konkursu Kaunatas pagastu apvienības iedzīvotājiem un
organizācijām (jauniešu centriem, skolām, kultūras namiem utt.).

Konkursā tiek piešķirts finansējums līdz 1000 eiro sekojo-
šiem mērķiem – infrastruktūras sakārtošana. Projektu kon-
kura rīkotāji konkursa nolikumā ir norādījuši, ka var tikt at-
balstīti arī divi iesniegti projekti līdz 500 EUR apmērā. 

Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz līdz 2022.
gada 6. jūlijam, sūtot uz e-pastu: biedriba.razna@inbox.lv 

Pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām projektu ie-
sniegumi netiks vairāk pieņemti. 

Pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām projektu ie-
sniegumi netiks pieņemti.

Vairāk informācijas skatīt projektu konkursa nolikumā,
meklēt www.rezeknesnovads.lv

biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība”,
Tālrunis: 28330703
e-pasts: biedriba.razna@inbox.lv
Rāznas Nacionālā parka biedrība dibināta ar mērķi veici-

nāt līdzsvara sasniegšanu dabas daudzveidības aizsardzībā,
sociālajā, ekonomiskajā attīstībā un kultūras vērtību sagla-
bāšanā.

jAuNIEšu VASARAS NOMETNES uN NEfORMāLāS
ApMācībAS RĒZEKNES NOVADā 2022

RāZNAS NACIONāLā PARKA bIeDRībA 
RīKO PROJeKTu KONKuRSu



Adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601 Reģ. nr. 90009112679  T. 64622238, e-pasts:
info@rezeknesnovads.lv

Iespiests SIA “Latgales Druka”
c Atbildīgā par izdevumu Jūlija Jurāne, Anna Rancāne tel. 64607198 
c Datormaketētāja Tatjana Kārkliniece tel. 64607205


