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30. aprīlī Latvija jau 15. gadu vienojās kopīgā vides sakopšanas aktivitātē. Lielajā
talkā aktīvi piedalījās visu Rēzeknes novada apvienību ļaudis, tika sakopta ciemu te-
ritorija, ceļmalas un kapsētas, cirsti krūmi, stādīti koki un puķes. Vairāki pagasti domāja
arī par savas vietas kultūrvēsturiskās identitātes iemūžināšanu. 

sakopta Maltas apvienības teritorija!

Gan Lielās talkas dienā, gan arī pirms tam, talkotāji rosījās visos Maltas apvienības
pārvaldes pagastos.   

Silmalas pagastā sakopta Tiskādu bērnu nama un daudzstāvu māju teritorija Vec-
ružinā, kā arī  pagasta pārvaldes teritorija Gorņicā.

Lūznavas pagastā tika talkots pie Vertukšnes ezera, Ismeru kapos. Ar Nacionālo
bruņoto spēku karavīru palīdzību izvākti nokritušie koki no Lūznavas muižas parka un
sakopta teritorija ap vecās skolas apkārtni Lūznavā. 

Lielās talkas laikā karavīri palīdzēja atjaunot arī Kampišķu vecticībnieku lūgšanas
nama žogu Ozolaines pagastā. Tāpat liels prieks par vēl vienu skaistu, pievilcīgu stū-
rīti Ozolaines pagastā –  Pleikšņu kalnu, no kura paveras fantastisks skats uz Rē-
zekne pilsētu un ainavu, kā arī uz Rēzeknes novadu. 

Feimaņu pagastā sakoptas ceļmalas, meža takas, labiekārtota Feimaņu ezera
pludmale, kur transporta novietošanas zona atdalīta no atpūtas zonas. Arī Dziļūkšņu
ezera apkārtnē “solotalkotāji” ir labi pastrādājuši.  

Pušas pagastā sakārtotas kapsētu teritorijas un ceļmalas. 
Maltēnieši sakopa savas pagalmu teritorijas, kā arī, aizvadot pareizticīgo un vec-

ticībnieku Lieldienu nedēļu, pulcējās Pavasara koncertā. 
Bērzgalē talkoja lieli un mazi

Bērzgales pamatskolas skolēni un skolotāji jau vairākus gadus atbalsta Lielās tal-
kas tradīciju. Šogad skolas saime sanāca kopā un devās sakopt ceļu grāvmalas, vācot
bezatbildīgu cilvēku izmestos atkritumus, sākot no parastām plastmasas pudelēm līdz
auto riepām. Skolēniem bija liels prieks par padarīto darbu. Ikviens dalībnieks tika ap-
balvots ar pagasta pārvaldes sarūpētajām “zelta medaļām”.

Savukārt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki sakopa
Bērzgales pussaliņas teritoriju Micānu ezera krastā.

Pagasta pārvaldes kolektīvs no krūmu apauguma atbrīvoja un ainaviski sakopa
valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli Kirkas kalnu-pilskalnu.

Ja katrs paveiks kaut nedaudz vai vismaz aizdomāsies, ka nav labi zemē nomest pa-
pīru vai plastmasas pudeli, tad arī mūsu pagasts, novads, valsts kļūs tīrāka un skaistāka.

talkoja arī ciemiņi

Lielajā talkā aktīvi iesaistījās Rēzeknes novadā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji,
kas te ieradušies, bēgot no Krievijas kara. Ukraiņi čakli talkoja Adamovas muižā, uz-
kopjot bijušās internātpamatskolas apkārtnes teritoriju, kā arī ezera krastu.  Ukrainiete
Anna Demčenko jau mēnesi dzīvo Latvijā, viņai ļoti patīk Latvijas daba un arī pa prā-
tam ir talkas ideja: “Lieliska ideja, jebkurš kopīgs darbs saliedē cilvēkus. Vēl viens
pluss – gan lieli, gan mazi pierod pie darba, pie kārtības un pie atbildības.”

Pēc talkas Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas
izglītības speciāliste Diāna Selecka pastāstīja par dabas parku “Adamovas ezers”. Uk-
raiņiem bija daudz jautājumu par Adamovas ezeru, par šeit mītošajiem putniem un
dzīvniekiem, kā arī par makšķerēšanas iespējām ezerā.    

stoļerovā liek pamatu jaunajai robežzīmei

Vides sakopšanas talkā devās arī Stoļerovā. Iedzīvotāji darbojās gan savu privāto
un daudzdzīvokļu māju apkārtnes sakārtošanā, gan sabiedrisko objektu izskata uzla-
bošanā. Tika ielikti pamati jaunajai Stoļerovas norāžu zīmei ceļu krustojumā. Stiprā-
kie un izturīgākie devās cīņā ar brikšņiem Stoļerovas ezera krastā. Citi talcinieki, mazo
palīgu pavadībā, sakopa košumkrūmu dobes pie lapenes un ugunskura vietas. Pēc
labi padarīta darba visi vienojās kopīgā maltītē, ko bija sagatavojušas gādīgās skolas
pavārītes. 

Uzstādīts uzraksts Mākoņkalnā

Mākoņkalna pagastā Lielās talkas ietvaros tika sakopta Mākoņkalna un Lipušku
ciema teritorija, uzstādīts uzraksts MĀKOŅKALNS, pagasta lauku teritorijās gar auto-
ceļiem tika vākti atkritumi.

Pagasta iedzīvotāji aktīvi strādāja, lai padarītu savu dzimto vietu vēl skaistāku un
patīkamāku ne tikai sev, bet arī ciemiņiem.

Čornajā darina putnu būrīšus

Čornaja atrodas gleznainajā Rāznas ezera krastā, tā ir bagāta ar dabas skaistumu,
putnu un dzīvnieku daudzveidību. Tāpēc Lielās talkas ietvaros Čornajā roku rokā dar-
bojās bērni, jaunieši, kā arī pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kvitkovskis, Kaunatas
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No 27. aprīļa iedzīvotājiem ir pieejama ALTUM atbalsta programma privātmāju
energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules pa-
neļus vai nelielus vēja ģeneratorus. Pieteikumi jāiesniedz ALTUM klientu apkalpošanas
portālā mans.altum.lv.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem
visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā
atbalsta summa būs 6000 eiro.

Ieva Vērzemniece – ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta
vadītāja:

“Šī gada jaunums – privātmāju energoefektivitātes atbalsta programmā varēs pie-
teikties iedzīvotāji no visas Latvijas un īpašnieki, kas jau veikuši ēku energoefektivitātes
pasākumus, varēs saņemt atbalstu arī pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem.
Programmai tiek aicināti pieteikties arī tie, kuri iepriekš ir saņēmuši ALTUM garantiju
privātmājas iegādei. Lai pieteiktos dalībai programmā, šogad bankas aizdevums nav
obligāta prasība – valsts atbalsta pasākumus var īstenot arī par saviem līdzekļiem. Ja
atbalsta pasākumus ir plānots īstenot ar bankas aizdevuma palīdzību, vispirms ir jā-
vēršas pie savas komercbankas, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma saņemšanas
iespējām. Jau pirmajā programmas dienā redzam ļoti lielu iedzīvotāju interesi. Pieteiku-
mus izskatīsim iesniegšanas kārtībā un aicinām iedzīvotājus nekavēties ar dokumentu
iesniegšanu.”

Pieejamie atbalsta veidi
Lai pretendētu uz atbalstu ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai

ir jāatbilst šādiem kritērijiem: māja atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tai ir jā-
būt nodotai ekspluatācijā, mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī pieteikuma
iesniedzējam ir jābūt ēkas īpašniekam un viņa apgādībā un kopā ar viņu jābūt dek-
larētam vismaz vienam bērnam. Šādi kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos,
kas regulē šīs atbalsta programmas darbību.

Grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā varēs saņemt ie-
dzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzī-
vojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltum-
enerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģenerato-
riem – varēs saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas ie-
kārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes
tīklam. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.

ALTUM arī izsniegs garantiju bankas aizdevumam līdz 30 % no aizdevuma summas,
ja iedzīvotājam nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam, bet
nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var pre-
tendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja.
Garantija būs pieejama pēc sadarbības līgumu noslēgšanas ar bankām.

Papildu informācija par programmu un pieteikšanos tai pieejama šeit: www.altum.lv

Ik gadu pašā vasaras viducī Rēzeknes novads saviem
iedzīvotājiem piedāvā aizraujošu, sportisku ģimenisku
pasākumu klāstu – Rēzeknes Novada dienas. Šogad pa-
sākumi mēneša garumā no 9. jūlija līdz 30. jūlijam notiks

katras Rēzeknes novada apvienības teritorijā atsevišķi.
Pasākumu programmu ietvaros tiks godināti konkursa
“SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...” dalībnieki, Rēzeknes
novada konkursa “Rēzeknes novada uzņēmējs 2021”
dalībnieki. 

Lai veicinātu Rēzeknes novada pagastu teritorijas
sakoptību un attīstību, rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību sava darba un dzīves vietas sakopšanā un
kultūrvides veidošanā, motivētu pagastu iedzīvotājus būt
atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu, Rēzeknes no-
vada pašvaldība sadarbībā ar pagastu pārvaldēm arī
šogad organizē Rēzeknes novada pašvaldības konkursu
“SKAISTA MUNA TĀVA SĀTA...”. Konkursa uzdevums
ir noskaidrot sakoptākos viensētu pagalmus un ciema te-
ritorijā esošo privātmāju un daudzdzīvokļu māju apbūvi.

Konkursa dalībnieki saņems pagastu apvienību sarū-

pētas veicināšanas balvas.
Galvenās  balvas ieguvējiem no katras apvienības tiks

pasniegta glezna ar uzvarētāja īpašuma attēlojumu, kas
taps Rēzeknes Novada dienu mākslas plenēra ietvaros.
Plenērs notiks gleznotāju apvienības V.I.V.A. vadībā. Uz-
varētāji tiks apbalvoti Rēzeknes Novada dienu apvienību
noslēguma pasākumos.

Rēzeknes novada dienas – 2022
• 9. jūlijā Dricānu apvienībā Nagļu ciemā;
• 15. jūlijā Nautrēnu apvienībā Lendžu pagasta brīv-

dabas estrādē;
• 16. jūlijā Kaunatas apvienībā Ratnieku ciemā;
• 23. jūlijā Viļānu apvienībā Viļānu Lakstīgalu salā;
• 30. jūlijā Maltas apvienībā Bekšu ciemā.
Informācija par konkursu atrodama Rēzeknes novada

mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns un mežizstrādes meistars Ingus, lai iz-
gatavotu 12 jaunas mājas putniņiem. Paldies visiem par ieguldīto darbu – puišiem par
naglošanu, meitenēm par galda klāšanu! 

kaunata kļuva skaistāka

Lielās talkas rīts Kaunatā iesākās ar pulcēšanos pie estrādes. Paši aktīvākie turp
bija atnākuši jau pulksten 9:00. Citi, mazākie Kaunatas iedzīvotāji, pievienojās vēlāk,
bet paspēja arī sparīgi padarboties. 

Kaunata Lielās talkas dienā kļuva skaistāka par pāris puķu podiem ar dekoratīvām
puķēm; sakoptu kalna nogāzi, kurā rotāsies vides objekta KAUNATA burti; vēl kārtī-
gākiem daudzdzīvokļu namu pagalmiem un, protams, katra personīgajiem īpašumiem.

viļānos talkoja gan kopā, gan individuāli 

Šā gada Lielajai talkai no Viļānu apvienības pārvaldes iedzīvotājiem tika saņemti 20
pieteikumi solo (draugu) talkām. Iedzīvotāji labprāt iesaistījās publisko un koplietoša-
nas teritoriju sakopšanā – tika tīrītas pašvaldības ceļu ceļmalas un grāvmalas, terito-
rija pie apskates objekta “Velnakmens”, meža taka gar Viļānu ezeru, pilsētas garāžu

teritorijas, Radopoles ezera apkārtne, ciematu un mazdārziņu teritorijas.
Viļānu vidusskolas 3.b klases skolēni ar klases audzinātāju sakopa Rēzeknes ielas,

Lata ielas, Raiņa ielas ceļmalas, salasot iztukšotu iepakojumu – maisiņus, pudeles,
skārdenes, šogad iepakojumam piebiedrojās arī vienreizlietojamās maskas. 

Viļānos Lielās talkas dienu aizvadīja arī Rēzeknes novada pašvaldības adminis-
trācija, sakopjot Lakstīgalu salu. 

Īpaša pateicība: SIA “Viļānu namsaimnieks” kolektīvam, Radopoles PII audzēkņiem
un skolotājām, Viļānu pārvaldes kolektīvam, Viļānu kultūras nama kolektīvam – jūsu
ieguldījums teritorijas sakopšanā ir liels un prieks par padarīto ir patiess. 

Noslēgumā visi talcinieki cienājās ar garšīgu sautējumu, kas gatavots uz ugunskura.
Edgara Blinova (Maltas apvienība), Dailas Ekimānes (Bērzgale),

Evitas Kairišas (Stoļerova), Skaidrītes Beitānes (Mākoņkalns),
Jūlijas Greivules (Čornaja), Līnas Šlapakovas (Kaunata),

Diānas Seleckas (Adamova), Irinas Klimanovas (Viļāni)
sniegto informāciju apkopoja Anna Rancāne
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rēzekneS novada dienaS 2022

Latviešu vēsturisko zemju likumā kultūrvēsturiskās vides un identitātes saglabāšanai un attīstībai  uzsvērts
valsts un pašvaldību pienākums rūpēties par latgaliešu rakstu valodas saglabāšanu, atjaunojot un vidē izmanto-
jot vietvārdus latgaliešu valodā, tai skaitā ceļazīmēs, vietu un ielu nosaukumos.

Lai veicinātu latgaliskās kultūrvides saglabāšanu un turpmāku attīstību Rēzeknes novadā, pašvaldība izsludi-
na latgaliskās identitātes atbalsta programmu, kuras rezultātā tiek radīti un Rēzeknes novadā realizēti vizuāli
kultūrvides un mākslas produkti. Konkursa kārtībā  finansiāli tiks atbalstīta vizuālās identitātes un reklāmas
materiālu veidošana, kuros lietota latgaliešu rakstu valoda un simbolika.

Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta no 2022. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam, pasākumi īstenoti tiek no
2022.gada 1. jūlija līdz 10. decembrim.

Konkursa nolikums – Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
Ināra Pleikšne, Rēzeknes novada Kultūras nodaļas vadītāja

Par godu LatgaLes kongresa dienai tiek izsLudināta rēzeknes novada
PašvaLdības LatgaLiskās identitātes atbaLsta Programma

SākaS pieteikšanāS privātmāju energoefektivitāteS uzlabošanaS
un elektroenerģijaS ražošanaS programmā

turpinājums no 1. lappuses



2022. gada  9. maijs 3

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

www.rezeknesnovads.lv

No šī gada 9. līdz 12. maijam Rēzeknes novada Ozolaines pagasta teritorijā
notiks Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona profesio-
nālā dienesta karavīru iepriekš plānotas apmācības, izmantojot militāros tran-
sportlīdzekļus. 

Karavīru apmācības programma paredz gan uzturēt līdz šim apgūtās prasmes, gan
apgūt arvien jaunas iemaņas vienības kaujas spēju stiprināšanai. Mācībās piedalīsies
aptuveni 30 karavīri, kuri uzdevumu izpildei pārvietosies pa koplietošanas un meža
ceļiem, izmantojot militāros transportlīdzekļus. Mācību uzdevumu veikšanai netiks iz-
mantota nekāda veida munīcija un imitācijas līdzekļi. 

Zemessardzes 3. Latgales brigādē zemessargu un karavīru militārās apmācības
process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, veicot dažādus taktiskos uzde-
vumus gan vasaras, gan ziemas periodos. Regulāro plānveida mācību laikā zemes-
sargi uzlabo savu gatavību Zemessardzes vienību atbildības teritoriju aizsardzībai un
savu spēju pilnveidošanai.

Par mācību organizēšanu atbildīgā amatpersona sazvanāma pa tālr. 26566159. 

IEDZīVOTāJU IEVēRīBAI!
Mācību norises vietās Rēzeknes novadā un tā apkaimē notiks karavīru un tehnikas

īslaicīga pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem. Nacionālie bruņotie spēki aicina no-
vada iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret Zemessardzes aktivitātēm, kas vērstas uz
valsts aizsardzības spēju stiprināšanu.

Nacionālie bruņotie spēki arī atgādina, ka paralēli plānveida kaujas spēju uztu-
rēšanas mācībām, laika posmā no 18. aprīļa līdz 27. maijam Latvijā norisinās mili-
tāro mācību cikla “NAMEJS 2022” pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starp-
tautiskām mācībām: “Defender Europe”, “Knight Legion”, “Swift Response”, “Summer
Shield” un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām “Hedgehog”. 

Šajā laika posmā visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē
notiks Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās pa
valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. Mācību uzdevumu ietvaros periodiski
notiks arī dažādu militāro lidaparātu, tostarp kaujas helikopteru “AH-64 Apache” lido-
jumi Latvijas gaisa telpā, un šie lidojumi notiek atbilstoši Latvijas likumiem un norma-
tīvajiem aktiem gaisa telpas izmantošanas jomā.

Nacionālie bruņotie spēki aicina visu Latvijas novadu iedzīvotājus ar izpratni izturē-
ties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju

uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.
Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju informētību, turpmākajās nedēļās Nacionālie

bruņotie spēki regulāri publiskos aktuālāko informāciju par sabiedroto valstu militārās
tehnikas pārvietošanos, uzņemošās valsts atbalsta uzdevumiem un sabiedroto spēku
izvietošanu uz mācību laiku, kā arī par mācību lielākajām aktivitātēm dažādos Latvijas
novados. 

Sekot līdzi Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm iespējams sociālo
tīklu platformās – Twitter profilā https://twitter.com/Latvijas_armija un Facebook lapā
https://www.facebook.com/Latvijasarmija. 

Par aktuālo aizsardzības nozarē iespējams uzzināt  https://www.sargs.lv 
Informāciju sagatavoja:Zemessardzes 3. Latgales brigādes štāba

Informācijas daļa
Tālrunis: 26192444, e-pasts: evita.kozule@mil.lv 

OzOlaines pagasta teritOrijā nOtiks
militārās apmācības

Rēzeknes novada pašvaldība 2021.
gadā uzsāka lokālplānojuma izstrādi
Pleikšņu ciemam. Lokālplānojuma iz-
strādes mērķis ir Rēzeknes novada te-
ritorijas plānojuma detalizēšana, radot
priekšnoteikumus Rēzeknes novada
Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teri-
torijas ilgtspējīgai izmantošanai un pie-
vilcīgas dzīves vides veidošanai cie-
mā, paredzot transporta infrastruktūras
attīstību un tehniskās infrastruktūras
sakārtošanu.

Lokālplānojumu, kas ir vietējās paš-
valdības ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, paredzēts iz-
strādāt Ozolaines pagasta Pleikšņu
ciema teritorijai ar aptuveno platību
340 ha. Lokālplānojuma teritorija vēs-
turiski veidojusies kā vasarnīcu un

dārzkopību teritorija, un tajā ietilpst bijušo dārzkopības sabiedrību (Rožlejas, Uzvara,
Zvaigzne, Cerība, Rītausma, Daina, Veselība, Dzirkstele un Dzintara dārzs) teritorijas.

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

Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un pēc tā izstrādes
apstiprināšanas novada domē, tas tiks izmantots pašvaldības darbā turpmākai Pleikšņu
ciema attīstības plānošanai, kā arī būvprojektēšanai.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli un vēlamās prioritātes attiecībā uz Pleikšņu
ciemu, tika izveidota iedzīvotāju aptaujas anketa. Iegūtie dati tiks apkopoti un ņemti
vērā, izstrādājot risinājumus konkrētām situācijām. Aicinām Ozolaines pagasta Pleikšņu
ciema iedzīvotājus, kā arī personas, kam minētajā ciemā ir īpašumi, būt aktīviem un
iesaistīties kopīgā darbā. Aizpildīto anketu izdrukas formā iespējams ievietot pastkastītēs,
kas izvietotas Pleikšņu ciemā vai Rēzeknes novada pašvaldības centrālās adminis-
trācijas ēkā. 

Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļa

tiek izstrādāts PLeikšņu
ciema LokāLPLānojums
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Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu
konkursu “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīs-
tībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesnieg-
šanas laiks: no 2022. gada 19. aprīļa līdz 19. maijam
plkst. 16.30.

Kopējais pieejamais finansējums: EUR 100 000.00
Rēzeknes novada pašvaldības finansējuma (granta)

maksimālais apmērs vienam projektam – EUR 5000.00,
kooperatīvajām sabiedrībām EUR 10 000.00

Papildus finansējumu var saņemt vides pieejamības
nodrošināšanai EUR 2000.00

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par
10% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Mērķis:
Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un at-

balstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uz-
ņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina
jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar pa-
augstinātu pievienoto vērtību produktu un pa-
kalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas
vai esošas saimnieciskās darbības attīstību
vai dažādošanu.

Atbalsta pretendenti:
Fiziskas un juridiskas personas, kuras:
• plāno veikt saimniecisko darbību,
• uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl

nav noslēgts finanšu gads un kuru neto ap-
grozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepār-
sniedz EUR 15 000,00,

• veic saimniecisko darbību un kuru neto
apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā
nepārsniedz EUR 30 000,00,

• Finansējums netiek piešķirts personām,
kurām nodokļu parādi pārsniedz 150,00 EUR
projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī,

• Atbalsts netiek sniegts pretendentiem,
kuri saņēmuši Rēzeknes novada pašvaldības
finansējumu 2020. un 2021. gada projektu
konkursā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai Rēzeknes novadā”.

• Viens pretendents var iesniegt tikai vienu
projekta pieteikumu.

Atbalstāmās izmaksas:
• Inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un

uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā),
ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pār-
strādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot
nolikuma 3.13.1. punktā atrunātos transport-

līdzekļus), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts
vai arī tiks sniegts pakalpojums,

• ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa no-
drošināšanai nepieciešamas specifiskas datorprogram-
matūras iegāde,

• biroja tehnikas iegāde, ja izmaksas nepārsniedz 10%
no projekta kopējās summas, izņemot gadījumus, kad
datortehnika nepieciešama ražošanas vai pakalpojumu
sniegšanas procesa nodrošināšanai,

• būvmateriāli ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas
telpu, norises vietas izveidei un/vai remontdarbiem,

• PVN, ja atbalsta pretendents nav reģistrēts ar PVN
apliekamo personu reģistrā.

Neatbalstāmās nozares:
• starptautiskie pārvadājumi,

• azartspēļu pakalpojumu sniegšana,
• mazumtirdzniecība, izņemot specializētu tirdznie-

cības vietu ierīkošanu vietēji ražotās produkcijas reali-
zācijai,

• vairumtirdzniecība,
• alkohola un tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdz-

niecība (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
• finanšu starpniecības pakalpojumi,
• šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība

(izņemot izklaidei paredzēto aktivitāšu ieročus – loku, ar-
baletu u.tml.),

• Atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām (skat.
Nolikuma 1. pielikumu), kuras minētas Eiropas Komisijas
2013. gada 18. decembra Regulā (ES) Nr. 1407/2013
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk –
Komisijas regula Nr.1407/2013) 1. panta 1. punktā. Ja
atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas
Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta a),
b) un c) apakšpunktā, tas atbilstoši Komisijas regulas
Nr.1407/2013 1. panta 2. punktam nodrošina šo nozaru
darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām
piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības
minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu
no piešķirtā atbalsta.*

*skaidrojums: netiek atbalstīta lauksaimniecības pro-
duktu primārā ražošana, tai skaitā arī lauku saimniecībā
veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu
produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Savukārt,
lauksaimniecības produktu pārstrāde, kā rezultātā iegūst
citu produktu, karsēšanas, kūpināšanas, konservēšanas,
nogatavināšanas, žāvēšanas, marinēšanas, ekstrakci-
jas, ekstrūzijas vai vairāku šo procesu kopā, būtiski iz-
mainot produkta sākotnējo iedabu, ir produktu pārstrāde,
kas ir atbalstāma šajā projektā.

Netiek arī atbalstīta zvejniecības un akvakultūras no-
zare, un darbības, kas saistītas ar eksportu uz trešajām
valstīm vai dalībvalstīm.

Vairāk informācijas projektu konkursa nolikumā.
Konsultācijas var saņemt pie uzņēmējdarbības attīs-

tības speciālistēm telefoniski, e-pastā vai tiekoties per-
sonīgi vizītes laiku un vietu iepriekš saskaņojot, Sanitas
Vjakses  zvanot pa tālruni 25740422:, vai rakstot e-pastu:
sanita.vjakse@rezeknesnovads.lv; Ingas Zeltiņas-Ušpeles
zvanot pa tālruni 25536251, vai rakstot e-pastu: inga.zeltina-
uspele@rezeknesnovads.lv 

Sanita Vjakse, Rēzeknes novada pašvaldības
uzņēmējdarbības attīstības speciāliste

IZSLUDINāTS 2022. GADA PROJEKTU KONKURSS UZņēMēJDARBīBAS
UZSāKŠANAI UN ATTīSTīBAI RēZEKNES NOVADā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā
maijā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai
NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasā-
kumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski: 

• 2. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinā-
tības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri
vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.

• 3. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbinā-
tības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas
vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē un Zemgalē.

• 5. maijā no plkst. 10.00 dalībai vasaras nodarbi-
nātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni,
kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē un Vidzemē.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā novadā, kura teritorijā
viņš vēlas strādāt. Ja rodas jautājumi, skolēns var
sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē at-
bild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktper-
sonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs
līdz 15. augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies
reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl
negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto
darba vietu skaits ir ierobežots.  

Skolēns var vienoties ar konkrētu darba devēju par
darba vietu un nodarbināšanas periodu, informācija par
vienošanos ar darba devēju skolēnam jāieraksta pietei-
kuma anketā. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju,
tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņam telefoniski vai
ar e-pasta starpniecību tiks paziņots par iespēju preten-
dēt uz darba devēju pieteiktajām darba vietām. 

Šovasar valsts līdzfinansētajās darba vietās
varēs strādāt arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni
vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mā-
cās vispārējās, speciālās vai profesionālās iz-
glītības iestādēs. Informācija Ukrainas skolēniem
par pasākumu NVA mājaslapā pieejama arī uk-
raiņu valodā: https://www.nva.gov.lv/lv/litniy-za-
khid-z-pracevlashtuvannya-uchniv.

Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzai-
cināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu norīko-
jumu dalībai pasākumā. Dodoties uz NVA filiāli,
skolēnam līdzi jāņem:  

• Personu apliecinošs dokuments (pase vai
identifikācijas karte, Ukrainas skolēnam jāpaņem līdzi arī
D vīza).

• Jaunākiem par 18 gadiem skolēniem – ārsta izziņa
par medicīnisko apskati. Ārsta izziņa iesniedzama darba
devējam, uzsākot darba attiecības.

• Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā
ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus
aizliegts veikt.

• Vecāka vai aizbildņa aizpildīts apliecinājums par
darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pa-
sākumiem, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem un tur-
pina iegūt pamatizglītību. 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisi-
nāsies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Piedalīties pasā-
kumā var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot),
kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs. Skolēns pasākumā tiek nodar-

bināts vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos, vienojoties
ar darba devēju, līdz diviem mēnešiem. Skolēna mēneša
atalgojums par pilnu nostrādātu darba laiku būs ne ma-
zāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru – 500
eiro pirms nodokļu nomaksas.

Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodar-
bināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35
stundas nedēļā. Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem
tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.
Skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar
paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un
attīstībai.

Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo no-
darbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasa-
ras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” pieejama
NVA mājaslapā. (https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-
nodarbinatiba-skoleniem)

MAIJā SāKAS SKOLēNU REģISTRācIJA DALīBAI NVA VASARAS NODARBINāTīBAS PASāKUMā
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27. aprīlī ceļu uz Ukrainu uzsāka kravas mašīna ar 4 tonnām jeb 12 tūkstošiem
gaļas konservu bundžiņu no “Rēzeknes gaļas kombināta”. Ziedojums iegādāts par
Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kā paredz Ukrainas civiliedziv̄otāj̄u atbalsta likuma 11. pants, pašvaldības, pama-
tojoties uz domes deputātu balsojumu, ir tiesīgas dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus vai
mantu Ukrainas sabiedrības atbalstam, tāpēc Rēzeknes novada domes deputāti
7. aprīļa sēdē vienbalsīgi lēma par ziedojumu 10 tūkstošu EUR apmērā. Šādus dāvi-
nājumus atbalstījušas arī vairākas citas Latvijas pašvaldības. “Lai šis dāvinājums būtu
ne vien ļoti noderīgs Ukrainas iedzīvotājiem, bet vienlaicīgi atbalstītu arī vietējos

ražotājus, deputāti vienojās, ka tiks iegādāti vietējo uzņēmēju ražoti pārtikas produkti,”
pastāstīja Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka. “Tika
veikta cenu aptauja, kurā par finansiāli izdevīgāko atzīts “Rēzeknes gaļas kombināta”
piedāvājums.” Sadarbībā ar “Rēzeknes gaļas kombinātu” tika sagādāta humānās palī-
dzības krava.

Kravas mašīnu dāvinājuma transportēšanai atsūtīja ziedojumu saņēmēji – Mižgirjas
(Міжгір'я) pašvaldība Ukrainā, kam marta beigās jau tika sūtīta iedzīvotāju kopīgi
saziedotā palīdzības krava. Mižgirjā, pašos Ukrainas rietumos, šobrīd karadarbība ne-
notiek, tāpēc šī pašvaldība aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā tiem Ukrainas reģio-
niem, kas bijuši kara epicentrā un kur cilvēki zaudējuši visu – mājas, iedzīvi, darbu un
iztikas līdzekļus. Ziedojumu saņēmēji rakstīja, ka situācija vēl aizvien ir ļoti smaga,
tāpēc ar lielu pateicību tiek pieņemts katrs palīdzības sūtījums. Arī turpmāk iespēju
robežās centīsimies atbalstīt Ukrainas tautu. Būsim vienoti!

aicina darbā jaunatnes darbinieku ozoLmuižas,
sakstagaLa un kantinieku Pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” aicina darbā
uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku (Profesijas kods: 242257) uz pilnu slodzi
Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centrā (0,5 slodze) ar mobilo darbu ar jaunatni Sak-
stagala un Kantinieku pagastos (0,5 slodze) pagastā. 
Prasības kandidātiem

• vismaz vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas  prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu

organizēšanā, projektu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• B kategorijas auto vadītāja apliecība
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām

un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai;
nepieciešamajā apjomā;
Galvenie pienākumi:

• Veikt darbu ar jaunatni Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centrā un mobilo darbu ar jau-
natni Sakstagala un Kantinieku pagastā.

• Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes
intelektuālajai un radošajai attīstībai.

• Motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves
aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos.

• Organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus,
lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību.

• Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras vei-
došanos.

• Sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām, sk. skolu
pašpārvaldēm.

• Pavadīt jauniešus starptautiskās jauniešu apmaiņās Erasmus+ programmas iet-
varos un vietējās apmācībās.

• Veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un
iestādēm.

• plānot un veikt mobilo darbu ar jaunatni Sakstagala un Kantinieku pagastā.
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;

Piedāvājam:
• Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
• Atalgojumu 750 EUR pirms nodokļu nomaksas

Lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
• CV
• motivācijas vēstuli,
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas
• atbildes uz jautājumiem: Ar ko tev asociējas darbs ar jauniešiem? Kas, tavuprāt, ir

mobilais darbs ar jaunatni? Vismaz 3 idejas aktivitātēm, ko tu varētu piedāvāt un
īstenot mobilo izbraukumu ietvaros.

Dokumentus sūtīt uz dricani@rdc.lv līdz 2022. gada 19. maijam vai ienest personīgi
Dricānu pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 29388271, 27508050, 26197458

aicina darbā kuLtūras Pasākumu vadītāju
ozoLmuižas un sakstagaLa Pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā
uz nenoteiktu laiku Kultūras pasākumu vadītāju uz pilnu slodzi Ozolmuižas (0,5 slodze)
un Sakstagala (0,5 slodze) pagastā.
Galvenie darba pienākumi:

• Kultūras pasākumu organizēšana, vadīšana, pasākumu plāna sastādīšana un tā
realizācija;

• Budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
• Plānot, koordinēt un vadīt kultūras pasākumus, valsts un tradicionālo svētku,

kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi;
• Organizēt pulciņu un pašdarbības kolektīvu darbību;
• Nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni;
• Veidot un nostiprināt tautas tradīcijas;
• Pirms un pēc pasākumiem sagatavot informatīvo relīzi;
• Kultūras centru darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošana;
• Izvietot informāciju sociālajos tīklos un Rēzeknes novada mājas lapā. 

Prasības kandidātei /am:
• Augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
• Zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības,

prasme uzstāties publikas priekšā;
• Kultūras jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• Teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas

līmenī;
• Iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
• Precizitāte, augsta atbildības sajūta, komunikabilitāte, pašiniciatīva un prasme

racionāli organizēt savu darbu;
• Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Piedāvājam: 
• Aizraujošu pilna laika darbu;
• Iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
• Stabilu atlīdzību;
• Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
• Bruto alga 650 EUR. 

CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinošus dokumentu kopijas sūtīt uz dri-
cani@rdc.lv līdz 2022. gada 15. maijam vai ienest personīgi Dricānu pagasta pārvaldē,
“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.

Tālrunis uzziņām: 29388271, 27508050, 26197458

maLtas Pagasta PārvaLde aicina darbā muzeja
krājuma gLabātāju

Maltas apvienības pārvaldes struktūrvienība Maltas pagasta pārvalde uz noteiktu laiku
aicina darbā Maltas Vēstures muzeja krājumu glabātāju Maltas ciemā.
Galvenie amata pienākumi:

• Nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006.
noteikumu Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām, kā arī
nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas saglabāšanu.

• Veikt krājuma uzraudzības, uzskaites, glabāšanas darbu.
•  Saskaņā ar muzeja krājuma digitalizācijas politiku, veikt darbu pie Nacionālā

muzeju kopkataloga (krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, iegūto materiālu
apraksts un ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā).
Prasības:

• atbilstošā izglītība vai darba pieredze tiks uzskatīta par prioritāti;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
• spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
• izpratne par muzeja, kā iestādes, darba organizāciju, kultūras norises darba

organizāciju un atbilstošās dokumentācijas kārtošanu.
Piedāvājam:

• sociālās garantijas;
• atalgojums atbilstoši Maltas apvienības pārvaldes apstiprinātajam štatu sarakstam

par 1 darba slodzi muzeja krājuma glabātājam EUR 538,00.
Savas darbības aprakstu (CV), izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu

kopijas un pieteikuma anketu ar norādi “Konkursam uz Maltas muzeja krājumu glabātāja
amatu” līdz 2022. gada 11. maija plkst. 16.30 aicinām sūtīt uz e-pastu info@malta.lv
vai iesniegt personīgi Maltas pagasta pārvaldes lietvedībā vai pa pastu uz adresi:
Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630. T. 64621401.

RēZEKNES NOVADA PAŠVALDīBAS
DāVINāJUMS DEVāS UZ UKRAINU
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(Draudzes teritorija vēsturiski ne vienmēr sakrīt ar
attiecīgā pagasta teritoriju.)

bērzgales sv. annas romas katoļu
draudze

Viecinānu kapsētā  – 18. jūnijā plkst. 15.00
Lītavnīku kapsētā  – 23. jūlijā plkst. 15.00
Grebēžu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 16.00
Bērzgales kapsētā – 6. augustā plkst. 13.00 (Sv. Mise
Bērzgales baznīcā plkst. 12.00)   

bikovas vissv. jēzus sirds romas katoļu
draudze (gaigalavas pagasts un

nagļu pagasta īdeņa)

Svētiņu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 13.00
Pintānu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 15.00
Gaigalavas kapsētā – 30. jūlijā plkst. 15.00 (plkst. 13.00
baznīcā – Sv. Mise) 
Īdeņas kapsētā – 6. augustā plkst. 13.00 (ar sv. Misi) 

ciskādu sv. jāņa kristītāja
romas katoļu draudze

Peikstuļu kapsētā - 28. maijā, plkst. 14.00  
Beloglazu kapsētā – 28. maijā plkst. 15.00  
Kalna Slobodas kapsētā –  4. jūnijā plkst. 14.00  
Kukuču kapsētā – 4. jūnijā plkst. 15.00  
Mīzānu kapsētā –  11. jūnijā plkst. 14.00  
Kašu kapsētā – 11. jūnijā plkst. 15.00  
Bancuļu kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00  
Pauru kapsētā – 18. jūnijā plkst. 15.00
Vōrkaļu kapsētā – 25. jūnijā plkst. 14.00
Subinaites kapsētā – 25. jūnijā plkst. 15.00 
Kantinīku kapsētā –  2. jūlijā plkst. 14.00  
Pedeļu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 15.00
Pedeļu jaunā kapsēta – 2. jūlijā plkst. 16.00  
Ciskodu kapsēta – 3. jūlijā plkst. 11.30 (Sv. Mise Ciskādu
baznīcā plkst. 10.00)

Dricānu sv. Sīmaņa un Jūdas
un Piļcines sv. Antona Romas katoļu

draudzē: 

Piļcines kapsētā – 25. jūnijā plkst. 14.30 (Sv. Mise
Piļcines baznīcā plkst. 13.00)
Dzeņagola kapsētā – 2. jūlijā plkst. 12.00 (Sv. Mise
Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
Lempu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 13.00 (4. jūlijā plkst. 8.00
Sv. Mise Dricānu baznīcā) 

Rubuļu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 14.00 (8. jūlijā plkst.
10.00 Sv. Mise Jaunstrūžānu kapličā) 
Taunagas kapsētā – 9. jūlijā plkst. 12.30 (Sv. Mise
Dricānu baznīcā plkst. 11.00)
Myura kapsētā – 9. jūlijā plkst. 13.30 (11. jūlijā plkst. 8.00
Sv. Mise Dricānu baznīcā) 
Drebejas (Drebu) kapsētā – 16. jūlijā plkst. 12.00 (Sv.
Mise Piļcines baznīcā plkst. 11.00) 
Saukavīšu kapsētā – 6. augustā plkst. 12.00 (Sv. Mise
Dricānu baznīcā plkst. 11.00) 
Dricānu kapsētā – 7. augustā plkst. 12.30 pēc Sv. Mises
(Draudzes svētki Dricānu baznīcā plkst. 11.00) 
8. augustā Sv. Mise Dricānu baznīcā plkst. 8.00, par
Dricānu kapsētā apbedītajiem

dukstigala sv. jaunavas marijas romas
katoļu draudze

Puncuļu kapsētā – 23. jūnijā plkst. 14.30 (Sv. Mise Duk-
stigala baznīcā plkst.13.00)
Dukstigala kapsētā – 3. jūlijā plkst.14.30 (Sv. Mise Duk-
stigala baznīcā plkst.13.00)
Mazo Barīsu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 12.00 (Sv. Mise
Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā plkst. 7.00)
Baltiņu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 14.30 (Sv. Mise Duksti-
gala baznīcā plkst.13.00)
Mitru kapsētā – 6. augustā plkst. 13.00  (Sv. Mise Duk-
stigala baznīcā plkst.11.00)

Feimaņu sv. jāņa kristītāja
romas katoļu draudze

Antanišķu kapsēta – 9. jūlijā plkst. 15.00
Silajāņu kapsētā – 6. augustā plkst. 13.00
Feimaņu kapsētā – 20. augustā plkst. 15.00 (plkst. 14.00
Feimaņu baznīcā Sv. Mise)   

kaunatas, zosnas un andrupenes
draudzes (mākoņkalna pagasta kapsētās)

Škrabu kapsētā – 28. maijā plkst. 14.00               
Giņeviču kapsētā – 4. jūnijā plkst. 13.00              
Vecstašuļu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 14.00             
Veczosnas kapsētā – 18. jūnijā plkst. 13.00                  
Birzgaļu kapsētā – 18. jūnijā  plkst. 14.00 
Zeļenpoles kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00 (Andrupenes
draudze) 
Viraudas kapsētā – 18. jūnijā plkst. 16.00 (Andrupenes
draudze)                    
Miera kapsētā – 9. jūlijā plkst. 15.00                     
Lipušku kapsētā – 30. jūlijā plkst. 14.30                      
Lucišku kapsētā – 30. jūlijā plkst. 15.00  

nautrānu sv. jaunavas marijas
bezvainīgās ieņemšanas
romas katoļu draudze

Obrumānu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 12.00
Sila kapsētā – 4. jūnijā plkst. 14:00
Sārņu kapsētā – 11. jūnijā plkst. 12.00
Vylkadūbīšu kapsētā – 11. jūnijā plkst. 14.00
Rasnupļu kapsētā – 18. jūnijā plkst. 12.00
Laizānu kapsētā – 18. jūnijā plkst. 13.30
Desetnīku kapsētā – 25. jūnijā plkst. 12.00
Sološnīku kapsētā – 25. jūnijā plkst. 13.30
Vārkaļu kapsētā – 25. jūnijā plkst. 14.00
Stoguoršņu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 12.00 (Sv. Mise
Ilzeskalna kapellā plkst. 11.00)
Jaunzemļu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 12.00
Žogotu kapsētā – 16. jūlijā plkst. 12.00
Gailumu kapsētā – 16. jūlijā plkst. 13.00
Plēšu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 12.00
Lakšinieku kapsētā – 6. augustā plkst. 13.00 (plkst. 12.00
Sv. Mise Mežvidu baznīcā)

ozolmuižas sv. Pētera un
Pāvila romas katoļu draudze

Ozolmuižas kapsētā – 10. jūlijā plkst. 11.30 (Sv. Mise
baznīcā plkst. 10.00)
Laļu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 14.00

Pušas vissvētās trīsvienības draudze

Žierkļu kapsētā – 28. maijā plkst. 12.00
Butkānu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 12.00
Zundu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 13.00 
Zastenku kapsētā –  18. jūnijā plkst. 12.00
Rukmaņu kapsētā – 18. jūnijā plkst. 13.00
Piertnīku kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00
Patmalnieku kapsētā – 25. jūnijā plkst. 13.00
Siugaļu kapsētā – 25. jūnijā plkst. 14.00
Pušas kapsētā – 21. augustā plkst. 15.00

Prezmas sv. apustuļu sīmaņa un
jūdas romas katoļu draudze (silmalas

pagasta kapsētas)

Pustinkas kapsētā  – 11. jūnijā plkst. 13.00
Sopru kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00
Ružinas kapsētā – 18. jūnijā plkst. 12.00 (Sv. Mise Rē-
zeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 20.06. plkst. 7.00)
Trūpu-Čaču kapsētā – 18. jūnijā plkst. 13.00 (Sv.Mise
Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā, 21.06. plkst.7.00)
Dzeņu kapsētā – 19. jūnijā plkst. 14.30 (Sv.Mise Prez-
mas baznīcā 19.06.plkst.13.00)
Daugaviešu kapsētā – 25. jūnijā plkst. 12.00 (Sv.Mise
Prezmas baznīcā 26.06. plkst.13.00)
Silmalas kapsētā – 25. jūnijā plkst. 13.00 (Sv.Mise
Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 27.06. plkst.7.00)
Trūpu-Zamožu kapsētā  – 16. jūlijā plkst.14.00
Prezmas kapsētā – 17. jūlijā plkst.14.30 (Sv.Mise Prez-
mas baznīcā 17.07. plkst.13.00)

rēzeknes jēzus sirds katedrāles draudze
(audriņu, griškānu, Lendžu, vērēmu

pagasta un rēzeknes pilsētas kapsētas)

Lejas Tuču kapsētā – 4. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 6.
jūnijā plkst. 7.00)
Kolna Tuču kapsētā – 4. jūnijā plkst. 15.00 (Sv. Mise 7.
jūnijā plkst. 7.00)
Staudžu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 8.
jūnijā plkst. 7.00)
Obricku kapsētā – 11. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 13.
jūnijā plkst. 7.00)
Taudejāņu kapsētā – 11. jūnijā plkst. 15.00 (Sv. Mise 14.
jūnijā plkst. 7.00)
Sokōrņu kapsētā – 11. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 15.
jūnijā plkst. 7.00)
Mežareju kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 20.
jūnijā plkst. 7.00)
Staroščiku kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 21.
jūnijā plkst. 7.00)
Makašānu – Zeltiņu kapsētā – 25. jūnijā plkst.14.00 (Sv.
Mise 27. jūnijā plkst. 7.00)
Sprūževas kapsētā – 25. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 28.
jūnijā plkst. 7.00)
Lobvōržu - Zeltiņu kapsētā – 25. jūnijā plkst. 14.00 (Sv.
Mise 30. jūnijā plkst. 7.00)
Dreizu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 4. jūlijā
plkst. 7.00)
Šķenevas kapsēta – 2. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 5.
jūlijā plkst. 7.00)
Veremu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 11. jūlijā
plkst. 7.00)
Strankaļu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 12.
jūlijā plkst. 7.00)
Kucinu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 15.00 (Sv. Mise 13. jūlijā
plkst. 7.00)
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Putreišu kapsētā – 16. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 19.
jūlijā plkst. 7.00)
Plykpūrmaļu kapsētā – 16. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise
20. jūlijā plkst. 7.00)
Borisovas kapsēta – 16. jūlijā plkst. 15.00 (Sv. Mise 21.
jūlijā plkst. 7.00)
Pleikšņu kapsētā – 17. jūlijā plkst. 15.00 (Sv. Mise 18.
jūlijā plkst. 7.00)
Vabaļu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 26.
jūlijā plkst. 7.00)
Jiuseru kapsētā – 23. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 27.
jūlijā plkst. 7.00)
Pilsētas Ančupānu kapsētā – 24. jūlijā plkst. 15.00 (Sv.
Mise 25. jūlijā plkst. 7.00)
Greiškānu kapsētā – 30. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 1.
augustā plkst. 7.00)
Sutrovas kapsētā – 30. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 2.
augustā plkst. 7.00)
Rēzeknes Miera ielas kapsētā – 31. jūlijā plkst. 15.00
(Sv. Mise 1. augustā plkst. 18.00)
Lejas Ančupānu kapsēta – 6. augustā plkst. 14.00 (Sv.
Mise 8. augustā plkst. 18.00)
Skredeļu kapsētā – 6. augustā plkst. 14.00 (Sv. Mise 8.
augustā plkst. 7.00)
Rēzeknes Purvīša ielas kapsētā – 28. augustā plkst.
14.00 (Sv. Mise 29. augustā plkst. 7.00)

rozentovas sv. krusta pagodināšanas
romas katoļu draudze

Gudeļu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 13.00
Pinku kapsētā – 16. jūlijā plkst. 14.00
Ostrovsku kapsētā – 16. jūlijā plkst. 16.00
Rozentovas kapsētā – 30. jūlijā plkst. 15.00 (Rozentovas
baznīcā Sv. Mise plkst. 14.00)

sarkaņu sv. jaunavas marijas bezvainīgās
ieņemšanas romas katoļu draudze

Ancižu kapsētā – 5. jūnijā plkst. 14.00
Kleperu kapsētā – 5. jūnijā plkst. 15.00 (Sv. Mise Sarkaņu

baznīcā 5. jūnijā plkst. 12.00)
Bižu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise Sarkaņu
baznīcā plkst. 12.00)
Ceplīšu kapsētā – 9. jūlijā plkst. 12.00 (Sv. Mise Sarkaņu
baznīcā plkst. 11.00)
Lešku kapsētā – 9. jūlijā plkst. 13.00
Vasarānu kapsētā – 16. jūlijā plkst. 12.00 (Sv. Mise
Sarkaņu baznīcā plkst. 11.00)
Sarkaņu kapsētā – 17. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise Sarkaņu
baznīcā plkst. 12.00 – Karmela kalna Dievmātes svētki,
draudzes svētki)

varakļānu vissv. jaunavas marijas
debesīs uzņemšanas romas katoļu

draudze 

Dekšāru kapsētā – 4. jūnijā plkst.14:00 
Eleonoras - Ikaunieku kapsētā – 11. jūnijā plkst. 14.00
Ļodānu kapsētā (Nagļu pagastā) – 23. jūlijā plkst. 14.30

viļānu, nagļu, ostrones, rikavas romas
katoļu draudzes

Brikuļu kapsētā – 14. maijā plkst. 14.00 (sv. Mise 15. maijā
plkst. 9.00 Viļānu vissv. Miķeļa Ercenģeļa baznīcā)

Lagonu kapsētā – 21. maijā plkst. 13.00 (sv. Mise 22. maijā
plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

Solaskungu kapsētā – 21. maijā plkst. 14.00 (Sv. Mise
22. maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

Kūkoju kapsētā – 28. maijā plkst. 14.00 (sv. Mise 29. maijā
plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

Bokānu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 13.00 (sv. Mise 5.  jūnijā
plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

Masaļsku kapsētā  – 4. jūnijā plkst. 14.00 (sv. Mise 5.
jūnijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

Jokstu kapsētā - 5. jūnijā plkst. 13.00 (sv. Mise 5. jūnijā
plkst. 11.30  Rikavas baznīcā)
Pustinku kapsētā – 11. jūnijā plkst. 13.00 (Sv. Mise 19.
jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)
Broku kapsētā – 11. jūnijā plkst. 14.00 (sv. Mise 12. jūnijā
plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

Akremu kapsētā – 18. jūnijā plkst. 13.00 (Sv. Mise 26.
jūnijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
Sopru kapsētā – 18. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 24. jūlijā
plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
Zamožu kapsētā – 18. jūnijā plkst. 15.00 (Sv. Mise 24.
jūlijā plkst.14.00 Ostrones baznīcā)
Zirkolna kapsētā – 19. jūnijā plkst. 13.00 (Sv. Mise 19.
jūnijā plkst.1130 Rikavas baznīcā)
Medinsku kapsētā – 2. jūlijā plkst. 13.00 (sv. Mise 3. jūlijā
plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
Vecmurānu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 14.00 (sv. Mise 3.
jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
Murānu kapsētā – 3. jūlijā plkst.13.00 (sv. Mise 3. jūlijā
plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
Makužu kapsētā  – 9. jūlijā plkst. 14.00 (sv. Mise 10. jūlijā
plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
Trūpu kapsētā – 16. jūlijā plkst. 14.00 (sv. Mise 17. jūlijā
plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
Privšu kapsētā – 17. jūlijā plkst. 13.00 (sv. Mise 17. jūlijā
plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
Asnīņu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 13.00
Rampānu kapsētā – 23. jūlijā plkst. 14.00 (sv. Mise 24.
jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
Tevenānu kapsētā – 30. jūlijā plkst. 15.00 (sv. Mise 31.
jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
Viļānu kapsētā – 6. augustā 15.00 (sv. Mise 7. augustā
plkst. 9.00 Viļānu  baznīcā)
Rikavas kapsētā – 21. augustā plkst. 13.00 (Sv. Mise 20.
augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā)
Nagļu jaunajos kapos – 27. augustā plkst. 13.00 (Sv.
Mise 27.augustā plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)
Naglu vecajos kapos – 28. augustā plkst. 13.00 (Sv.
Mise 28. augustā plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)

Informācija par sarakstā neminētajām kapsētām
pagaidām nav pieejama. 

Sekojiet www.rezeknesnovads.lv,
vai interesējieties pagasta pārvaldē

2022. gada 4. maijā Viļānu vidusskolas sporta zālē notika Viļānu
atklātais čempionāts florbolā. Katra komanda varēja pieteikt ne vai-
rāk kā piecus spēlētājus uz laukuma 3 spēlētāji un 1 vārtsargs. Iera-
dās piecas komandas no Viļāniem, Sakstagala un Rēzeknes: “Bitītes”,
“Ričards”, “Dzirnavas”, “Livza” un “FC Viļāni”. Spēlēja 10 minūtes, kopā
desmit spraigas spēles. 

Godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām un pirmās vie-
tas ieguvēji ar kausu.

3. vieta “Bitītes” – Raitis Lācis, Dmitrijs Burovs, Aliks Bogdanovs,
Vladislavs Tamanis, Vitālijs Kudļa.

2. vieta “Fc Viļāni” – Artjoms Savčuks, Artjoms Gudels, Sergejs
Černovs, Dimitrijs Bogdanovs, Jānis Gorodņičijs.

1. vieta “Ričards” – Vladlens Cvetkovs, Ralfs Karpovs, Ričards
Oļševskis, Zigmārs Pudenko, Maksims Višņakovs.

Katrai komandai balsojot par labāko spēlētāju, vairākums lēma –
par labāko spēlētāju izvirzīt Vladlenu Cvetkovu no Rēzeknes ko-
mandas “Ričards”.

Pateicamies visām komandām par piedalīšanos un uzvarētāju
komandām par meistarīgām un spraigām spēlēm! Kā arī patei-
camies, Viļānu vidusskolas administrācijai par sadarbību.

Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts ap-

maksātās programmas ietvaros veic mobilā ma-
mogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots
autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo ie-
dzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamo-
grāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga iet-

varos  sievietēm ar speciālām  Nacionālā veselī-
bas dienesta uzaicinājuma vēstulēm –  izmeklējumu
veic BEZ MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtī-
jumu (jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 3,00).

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
AKcIJA! D vitamīna analīzes – 6,00 EUR, kā

arī veicam visu veidu analīzes. Analīžu rezul-

tātus saņemsiet Jums ērtākā veidā. 
Tālrunis uzziņām 26212236.
Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi

higiēniskie un pretepidēmiskie aizsardzības pasā-
kumi, kā arī pacientiem tiks izsniegti individuālās
aizsardzības līdzekļi.

Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem,
lūdzam ievērot distanci!

Mobilā mamogrāfa izbraukums notiks: 2022.
gada  13. maijā Feimaņos (Feimaņu pagasta pār-
valde, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes no-
vads, no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.30.

Tālrunis uzziņām: 26458044.)
Maltā: 2022. gada 14. maijā (Bērnu un jaunie-

šu centrs, Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts,
Rēzeknes novads, no plkst. 11.30 līdz plkst.
13.00. Tālrunis uzziņām: 26458044.

SASNIEGUMI FLORBOLā PāRBAUDI KRūTIS!

Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gornicā pēc
tehnoloģiskā pārtraukuma atsākas gājēju un velo-
sipēdistu infrastruktūras izbūve gar reģionālo auto-
ceļu Viļāni–Ružina–Malta (P59) (Saules ielā) (26,44.
– 27,30. km). Gandrīz kilometru garš gājēju un velo-
sipēdistu infrastruktūras posms ar asfaltbetona
segumu un apgaismojumu nodrošinās mazāk aiz-
sargāto satiksmes dalībnieku ērtu un drošu pārvie-
tošanos ciema teritorijā, uz sabiedriskā transporta
pieturām u.c. 

Būvdarbi norisināsies ceļa nodalījuma joslā,
posmā satiksmi organizēs ar ceļazīmēm, brauk-
šanas ātruma ierobežojums 30 km/h. Būvdarbus
veic SIA Latgales ceļdaris par līgumcenu 320 877
eiro (ar PVN). Projekta autors SIA Vertex projekti,
būvuzraudzību veic AS Ceļuprojekts. Darbus plā-
nots pabeigt jūnija beigās.

Informāciju sagatavoja 
VSIA Latvijas Valsts ceļi 

Komunikācijas daļa            

LATGALē UZLABOS GāJēJU UN
VELOSIPēDISTU INFRASTRUKTūRU 
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. marta sēdē                                                                                                                 

(protokols Nr. 7, 1. §) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022. gada 7. aprīļa sēdē

(protokols Nr. 10, 4. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta

trešo daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
26. panta ceturto daļu

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

kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda
saistībām, ko studējošās personas (turpmāk – studējošais)
uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk –
kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.  

2. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profe-
sionālās izglītības iegūšanai. Studiju kredīta galvojums pa-
redzēts studējošiem, kuriem ir noteikta mācību maksa.

3. Pilna laika studējošie var saņemt galvojumu studiju
kredītam vai studējošā kredītam. Uz studējošā kredīta gal-
vojumu var pretendēt studējošais, kuram nav citu ienākumu.

4. Tiesības pretendēt uz kredīta galvojuma saņemšanu
ir studējošiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes no-
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri uzsāk
studijas, sekmīgi apgūst Latvijas valsts akreditētās studiju
programmas, lūdz pašvaldībai galvojumu kredīta saņem-
šanai, atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām un kuriem
nav citu personu, kuri var sniegt galvojumu.

5. Galvojums tiek sniegts, pamatojoties uz Rēzeknes
novada domes (turpmāk – dome) lēmumu un līgumu par
galvojumu (turpmāk – līgums), ko slēdz domes priekšsē-
dētājs un studējošais. Pēc līguma noslēgšanas pašvaldība
slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā stu-
dējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.

6. Galvojumu izsniedz studējošajam vecumā līdz 45 ga-
diem, kurš ir:

6.1. bārenis vai bez abu vai viena vecāka aizgādības

palicis bērns;
6.2. invalīds, kuram viens

no vecākiem ir miris vai viens
no vecākiem ir I vai II grupas
invalīds;

6.3. persona no maznodro-
šinātas ģimenes vai no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas
personas (ģimenes) statuss;

6.4. daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni) locekļi, kura
vecāki ir galvotāji jau vienam studējošajam ģimenes loceklim;

7. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profe-
sionālās izglītības iegūšanai arī studējošam pašvaldības
iestādes darbiniekam, kurš iegūst augstāko profesionālo
izglītību, kas nepieciešams darba pienākumu veikšanai.

8. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnie-
ciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta
likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma
apjomu.

9. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt
tikai vienas studiju programmas apguvei.

II. Galvojuma sniegšanas kārtība
10. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi doku-

menti:
10.1. studējošā iesniegums par galvojuma saņemšanu

kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu,
deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu,
augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju
ilgumu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;

10.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un ap-
mēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem un
kredīta procentu likmi;

10.3. studējošā apliecinājums, ka kredīta ņēmējam nav
1. un 2. pakāpes radinieku (vecāki, brāļi, māsas) vai citu
fizisku personu, kuri var sniegt galvojumu un, ka kredīta ņē-
mējiem vai viņa radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām un
studējošā bērniem vai viņa lejupējiem radiniekiem nav ne-
kustamā īpašuma, kas varētu būt par kredīta nodrošinājumu;

10.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm,
kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja stu-
dējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu – augst-
skolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta
no valsts budžeta līdzekļiem. Izziņas jāiesniedz tikai tādā
gadījumā, ja pašvaldība tās nevar iegūt pati objektīvu
iemeslu dēļ;

10.5. studējošā kredīta saņemšanai jāiesniedz Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par obligātās
valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem. Izziņa jāie-
sniedz tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība to nevar iegūt pati
objektīvu iemeslu dēļ;

10.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos no-
teikumos minētajām prasībām.

11. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz
pašvaldībā.

12. Dome, pamatojoties uz Finanšu pastāvīgās komite-
jas (turpmāk – komiteja) atzinumu, pieņem lēmumu sniegt
galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta ņemšanai vai
pieņem motivētu lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.

13. Pēc labvēlīga domes lēmuma pieņemšanas tiek
noslēgts līgums par galvojuma saņemšanu.

14. Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo
rakstveidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā,
norādot minētā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

III. Lēmuma pieņemšanas procedūra
15. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa (turp-

māk – nodaļa) izvērtē saņemto studējošā iesniegumu un
tam pievienotos dokumentus kredīta galvojuma saņem-
šanai un sagatavo atzinumu par kredīta galvojuma piešķir-
šanu vai atteikumu izskatīšanai komitejas sēdē. Dome lē-
mumu pieņem viena mēneša laikā pēc visu dokumentu
saņemšanas.

16. Ja studējošais iesniedzis iesniegumu, kam nav pie-
vienoti visi nepieciešamie dokumenti, Nodaļai ir tiesības
noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to rakstveidā pa-
ziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā termiņā nav
iesniedzis pieprasītos dokumentus, galvojuma saņemša-
nas iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

17. Pēc labvēlīga domes lēmuma pieņemšanas un infor-
mācijas nosūtīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei, slēdzot līgumu ar kre-
dītiestādi, studējošajam galvojuma saņemšanai ir jānoslēdz
līgums ar pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību. 

IV. Noslēguma jautājums
18. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku

zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada
19.augusta saistošos noteikumus Nr. 37 “Par pašvaldības
galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”.

Domes priekšsēdētāja vietniece ērika Teirumnieka                                           

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošie noteikumi Nr. 35 

“PAR PAŠVALDīBAS GALVOJUMU STUDIJU KREDīTA UN
STUDēJOŠā KREDīTA SAņEMŠANAI”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta

saistošie noteikumi Nr. 37 “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, kuri spēkā no 2010.gada 18.novembra
(publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 17. novembrī Nr. 5 (05)). Savukārt, Viļānu no-
vada pašvaldībā šādu saistošo noteikumu nebija.

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

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

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu
pieeju pašvaldības galvojumam studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” izdoti saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un likuma “Par pašvaldības budžetiem” 26. panta ceturto daļu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās
personas uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai no kredītiestādes, galvojuma sniegšanas kārtību un lēmuma pieņemšanas
procedūru. 

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 Saistošajiem noteikumiem ir 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 Finanšu un
grāmatvedības nodaļā.

Par atteikumu sniegt galvojumu studējošajam paziņo rakstveidā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, norādot minētā lēmuma
pārsūdzēšanas 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 priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 78, 22.04.2022., stājušies spēkā 23.04.2022.
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 20. janvāra

sēdē (protokols Nr. 2, 3. §) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. marta sēdē

(protokols Nr. 7, 4. §)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

46. panta piekto daļu, 47. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes

novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licen-
ces interešu un pieaugušo neformālās izglītības program-
mu īstenošanai (turpmāk – licence), kā arī kārtību, kādā
licence tiek anulēta vai pagarināts tās termiņš (turpmāk –
Noteikumi). 

2. Lietotie termini: 
2.1. izglītības programmas licencēšana – tiesību pie-

šķiršana juridiskai personai  vai fiziskai personai īstenot
noteiktu izglītības programmu; 

2.2. mācību priekšmeta vai kursa programma – iz-
glītības programmas sastāvdaļa, kas ietver mācību priekš-
meta vai kursa mērķus un uzdevumus, saturu, satura ap-
guves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un
kārtību, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamo me-
tožu un līdzekļu uzskaitījumu; 

2.3. neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības or-
ganizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša
darbība;

2.4. pieaugušo izglītība – personu daudzveidīgs izglī-
tošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina per-
sonības attīstību un konkurētspēju darba tirgū; 

2.5. pieaugušo neformālās izglītības programmas
pašvaldības licences saņemšanai apjoms – līdz 160 aka-
dēmiskajām stundām; 

2.6. interešu izglītība – personas individuālo izglītības
vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un
iepriekš iegūtās izglītības. 

3. Jautājumus par licences interešu un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – licen-
ce) izsniegšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu izskata un
lēmumu pieņem Rēzeknes novada pašvaldības Interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisija (turpmāk tekstā – komisija).

4. Licencēšanai iesniegtos dokumentus pārbauda un re-
ģistrē pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības un
sporta pārvaldes (turpmāk arī – pārvalde) atbildīgais dar-
binieks.

II. Licencēšanas komisija un tās kompetence
5. Komisiju 5 cilvēku sastāvā apstiprina Rēzeknes no-

vada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.
6. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.
7. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes. 
8. Protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un

komisijas sekretārs.
9. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieai-

cināt attiecīgās nozares speciālistus (ekspertus).
10. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairā-

kumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisi-
jas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem ne-
piekrīt komisijas lēmumam, tad viņa viedokli fiksē komisi-
jas sēdes protokolā.

11. Komisija:
11.1. izskata iesniegtos pieprasījumus un tiem pievieno-

tos dokumentus;
11.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem

un citiem normatīvajiem aktiem;
11.3. pieņem lēmumu par:
11.3.1. licences izsniegšanu uz laiku līdz 3 gadiem;
11.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
11.3.3. izsniegtās licences anulēšanu;
11.3.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagari-

nāšanu.
11.4. izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumen-

tus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, pārreģis-
trāciju vai atteikumu ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā;

11.5. noformē un izsniedz licences;
11.6.licences nozaudēšanas gadījumā pēc licences pie-

prasītāja rakstveida iesnie-
guma saņemšanas izsniedz
pieprasītās licences dublikātu.

12. Komisija ir tiesīga anu-
lēt agrāk izsniegto licenci vai
pieņemt lēmumu par atteiku-

mu izsniegt licenci, ja:
12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas

normatīvo aktu prasībām;
12.2. ir sniegtas nepatiesas ziņas;
12.3. licences īpašnieka darbība neatbilst Latvijas Re-

publikas normatīvo aktu prasībām;
12.4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
12.5. programma tiek īstenota nekvalitatīvi;
12.6. fiziskā persona beidz savu darbību vai juridiskā

persona tiek likvidēta.
13. Par licences anulēšanu programmas īstenotājs tiek

informēts rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas. Licences
anulēšanas gadījumā programmas īstenošana jāpārtrauc
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14. Informācija par licences anulēšanu ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma
pieņemšanas tiek nosūtīta iestādēm, kuras veic kontroles
funkcijas.

15. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pār-
reģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumen-
tiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrā-
cijas vai pagarināšanas gadījumā kopā ar citiem nepie-
ciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās li-
cences oriģināls.

III. Licences saņemšanas kārtība
16. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskajai

personai – jāiesniedz sekojoši dokumenti:
16.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda

licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa
numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uz-
vārds, licencējamās programmas nosaukums, jānorāda
vieta, kur tiks realizēta izglītības programma;

16.2. pieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecības
kopija vai Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtā iz-
glītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, ja komisija
to nevar iegūt pati objektīvu iemeslu dēļ;

16.3. licencējamās programmas apraksts datorsaliku-
mā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu,
programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi
un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķau-
ditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas
tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.

17. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam –
fiziskai personai jāiesniedz sekojoši doku-
menti:

17.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā
jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dek-
larētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs,
e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks rea-
lizēta izglītības programma;

17.2. licencējamās programmas apraksts
datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver pro-
grammas nosaukumu, programmas apjomu
(stundu skaits), programmas mērķi un uzde-
vumus, programmas saturu, programmas mērķ-
auditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifi-
kāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas
programmas apguves.

18. Licences pieprasītājs pieteikumu un
dokumentus licences saņemšanai var iesniegt
pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītī-
bas un sporta pārvaldei sūtot pa pastu uz ad-
resi – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV –
4601, vai nosūtot uz pašvaldības e-adresi vai
e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv pa-
rakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

19. Ja rodas neskaidrības, komisija ir tiesī-
ga pieprasīt programmas īstenošanai nepie-
ciešamā personāla CV, izglītību apliecinošo
dokumentu kopijas un citus dokumentus, iz-
mantojot valsts informācijas sistēmās pieeja-
mo informāciju. Ja iepriekšminēto informāciju
un dokumentus komisijai nav iespējams iegūt,
izmantojot valsts informācijas sistēmās pie-
ejamo informāciju, komisija tos pieprasa no pie-
teikuma iesniedzēja.

20. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jau-
tājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma iz-
skatīšanu un informē licences pieprasītāju. 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc komisijas sēdes licences pieprasītājam tiek
nosūtīts paziņojums, kurā norādīta nepieciešamā informā-
cija vai dokumenti. 

21. Pieprasītā informācija vai nepieciešamie dokumenti
ir jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja noteik-
tajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek
iesniegti, komisijai ir tiesības paziņot, ka iesniegums par li-
cences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

22. Komisija programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā
30 (trīsdesmit) dienas pēc pieteikuma un visu nepiecieša-
mo dokumentu saņemšanas. Komisija izskata dokumen-
tus un pieņem lēmumu pieņem par licences piešķiršanu
vai sagatavo motivētu rakstisku atteikumu ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma
pieņemšanas. 

23. Licenci (Pielikums – Licences paraugs) paraksta ko-
misijas priekšsēdētājs.

24. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad
komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
25. Komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci,

pagarināt licenci vai lēmumu par licences anulēšanu var
apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu, Rēzeknes no-
vada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

26. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā termiņā un kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
27. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas

līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derī-
gas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

28. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par
spēku zaudējušiem:

28.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 17. sep-
tembra saistošos noteikumus Nr. 5 “Interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtība”;

28.2. Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 29. marta
saistošos noteikumus Nr. 105 “Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
kārtību”.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 20. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 24 

“INTEREŠU IZGLīTīBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMāLāS
IZGLīTīBAS PROGRAMMU LIcENcēŠANAS KāRTīBA”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 57, 22.03.2022., stājušies spēkā 23.03.2022.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības pro-

grammu īstenošanai (turpmāk – licence), kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta vai pagarināts tās termiņš, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības
2009. gada 17. septembra saistošos noteikumus Nr. 5 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”,
turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 5, kuri spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā
“Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 22. februārī Nr. 1 (01)).

Iepriekšminētos jautājumu reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās  Viļānu novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošie noteikumi
Nr. 105 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”.

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

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

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu
kārtību, kādā tiek izsniegtas licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta
vai pagarināts tās termiņš.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”,
izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 6. punktu, 46. panta piekto daļu un
47. panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto dokumentu izvērtēšanas, lēmuma par licences izsniegšanu, licences termiņa
pagarināšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.

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 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 Izglītības un sporta pārvaldē.
Komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licenci vai lēmumu par licences anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida ies-

niegumu, Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 
Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā

procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
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
“Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes

2022. gada 17. februāra sēdē                                                                                                                 
(protokols Nr. 5, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
31. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašval-
dības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā vai valdījumā eso-
šo un nomāto dzīvokļu un dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvo-
jamo telpu) klasifikāciju un īres maksas noteikšanas kārtību.

2. Dzīvojamās telpas tiek klasificētas:
2.1. labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurā

ir pieejama centralizēta siltumapgāde, vanna/duša, tuale-
te, aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas pieslēgums, sadzī-
ves atkritumu izvešana;

2.2. labiekārtota dzīvojamā telpa renovētā un/vai rekon-
struētā dzīvojamā mājā – labiekārtota dzīvojamā telpa,
kura atrodas renovētā un/vai rekonstruētā dzīvojamā mājā;

2.3. daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – dzīvojamā tel-
pa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, vanna/duša,
aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas pieslēgums, sadzīves
atkritumu izvešana, tualete atrodas dzīvojamajā telpā vai
dzīvojamajā mājā;

2.4. dzīvojamā telpa bez ērtībām – dzīvojamā telpa,
kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens
apgāde ārpus dzīvojamās telpas, tualete ārpus dzīvoja-
mās telpas, sadzīves atkritumu izvešana.

3. Dzīvojamā telpa tiek klasificēta zemāka labiekārto-
juma līmenī, ja tā neatbilst visiem konkrētā labiekārtojuma

līmeņa nosacījumiem.
4. Dzīvojamo telpu īres mak-

sa tiek noteikta aprēķina re-
zultātā, kuru veic pašvaldības
iestādes – apvienību pārval-
des – vai pašvaldības kapitāl-

sabiedrības, izmantojot šādu īres maksas aprēķināšanas
formulu:

īm=(P+Am) *S, kur
Īm – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās

telpas kopējo platību);
P – īres maksas peļņas daļa, ko īrnieks maksā par

dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

Am – dzīvojamās mājas, kurā atrodas dzīvojamā telpa,
pārvaldīšanas izdevumi, maksājums šīs dzīvojamās mājas
uzkrājumu fondā un kapitālieguldījumi (maksājumi par turp-
mākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros
veicamo dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanu vai pār-
būvi – ēkas siltummezgla rekonstrukcijai/izbūvei, ēkas re-
montam un citām ar ēkas uzturēšanu saistītajām vajadzī-
bām ņemtā kredīta dzēšanu), kas noteikti atbilstoši normatī-
vajos aktos noteiktajām prasībām (euro mēnesī par dzīvoja-
mās telpas kopējās platības vienu kvadrātmetru);

S – dzīvojamās telpas platība – dzīvojamās telpas ko-
pējā platība (noteikta kvadrātmetros).

5. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksas peļņas daļa
(P) pašvaldības teritorijā ir:

5.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,40 euro/m2

mēnesī;
5.2. labiekārtotām dzīvojamām telpām renovētā un/vai

rekonstruētā dzīvojamā mājā – 0,50 euro/m2 mēnesī;
5.3. daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,30

euro/m2 mēnesī;
5.4. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,20 euro/m2

mēnesī;
6. Īres maksas samaksu pilnā apmērā par kārtējo mē-

nesi veic līdz katra kārtējā mēneša pēdējam datumam.
7. Noteikt, ka papildus īres maksai, proporcionāli izīrē-

tās dzīvojamās telpas platībai maksājami obligātie mak-
sājumi (normatīvajos aktos vai pakalpojuma sniedzēja
noteiktajos termiņos):

7.1. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie
nodokļu maksājumi;

7.2. dzīvojamās telpas īpašnieka (valdītāja) un zemes
īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes
nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam
īpašniekam piederošas zemes vai maksājums par liku-
misko zemes lietošanu;

7.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu
maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tari-
fiem.

8. Īres maksu iekasē pašvaldības iestāde – apvienības
pārvalde, kuras grāmatvedības uzskaitē atrodas dzīvoja-
mā telpa, ja īres līgumu ir noslēgusi pašvaldība vai pašval-
dības kapitālsabiedrība, kura veic dzīvojamās telpas pār-
valdīšanu un/vai apsaimniekošanu, ja īres līgums ir no-
slēgts ar pašvaldības kapitālsabiedrību.

9. Pašvaldības kapitālsabiedrība iekasēto īres maksas
peļņas daļu (P), no kuras atskaitīti 7% no aprēķinātās īres
maksas, pārskaita pašvaldības iestādei – apvienības pār-
valdei, kuras teritorijā atrodas dzīvojamā telpa, līdz nākamā
mēneša 25. datumam.

10. Īres maksas peļņas daļa (P) tiek izlietota
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzturēšanas dar-
biem un remontdarbiem.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

Monvīds Švarcs

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. februāra
saistošie noteikumi Nr. 34 “PAR RēZEKNES NOVADA

PAŠVALDīBAI PIEDEROŠO UN TāS NOMāTO DZīVOJAMO TELPU
īRES MAKSAS NOTEIKŠANAS KāRTīBU”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 54, 17.03.2022., stāsies spēkā 01.07.2022.

aicinām aPceļot Leader Projektus
rēzeknes novadā

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) 15 darbības gadā šai
pavasarī un vasarā piedāvā ko īpašu – apceļot Rēzeknes novadu un iepazīties ar
daudzveidīgiem LEADER projektu objektiem. Aicinām apmeklēt ceļojuma kartē atzīmētos
objektus, krāt mirkļus un iegūt jaunus iespaidus!

LEADER projektu apceļošanas KARTE pieejama: m digitālā formātā Partnerības mājas-
lapā; m papīra formātā (speciālizdevums ierobežotā daudzumā) Partnerībā, Rēzeknes

novada TIC, Rēzeknes novada bibliotēkās un Rēzeknes TIC.
Apceļošanas spēles NOTEIKUMI pavisam vienkārši – plāno un veido PATS savu

maršrutu pēc savām interesēm un iespējām!
Savukārt,  ja vēlies piedalīties Partnerības rīkotajā spēles IZLOZĒ, tad seko līdzi spēles

nosacījumu norādēm Partnerības saziņas platformās!
INFORMācIJA par LEADER apceļošanas spēli pieejama Partnerības mājaslapā:

www.rezeknespartneriba.lv un facebook/rezeknespartneriba.lv.
Ineta Elksne

izpilddirektore, stratēģijas administratīvā vadītāja
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru

nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo, vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres mak-
sas apmēru šajās dzīvojamās telpās dzīvojošiem īrniekiem, dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas noteikšanas kārtību, kā arī pašvaldības
institūcijas, kuras iekasē īres maksu un kārtību par pašvaldības kapitālsabiedrībām iekasētās īres maksas peļņas daļas pārskaitīšanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus, taču 2022. gada 1. jūlijā
stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem, pašvaldības budžeta ieņēmumi varētu palielināties par EUR 31000.

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 neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs – apvienības pārvaldēs un to
struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs.

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

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

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. marta sēdē                                                                                                                     

(protokols Nr. 7, 2. §)
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija  noteikumu Nr. 309 
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

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

kārtību, kādā notiek koku ciršana ārpus meža, nosakot
koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās apsprie-
šanas procedūras norises kārtību un gadījumus, kad rīko
publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības par da-
bas daudzveidības samazināšanu (turpmāk – zaudējumu
atlīdzība) aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību Rē-
zeknes novada teritorijā

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai
tiesiskajiem valdītājiem, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai
nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā
vai zemesgrāmatā.

3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus
meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt,
ievērojot Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada
2.maija noteikumus Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 309).

4. Noteikumu ievērošanu, atbilstoši kompetencei, kon-
trolē Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašval-
dības) iestādes – apvienības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

5. Ja kokus cērt, pārkāpjot Noteikumos noteikto kārtību,
tā ir uzskatāma par patvaļīgu darbību un Noteikumu pār-
kāpējs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saucams pie
administratīvās atbildības.

II. ārpus meža koku ciršanas izvērtēšanas un atļau-
jas izsniegšanas kārtība

6. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, attiecīgās zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona
iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu,
kurā norāda:

6.1. datus par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds,
personas kods, deklarētā adrese, tālruņa numurs, elek-
troniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);

6.2. zemes vienības, kurā plāno cirst kokus, kadastra
apzīmējumu un adresi (ja tāda ir piešķirta);

6.3. nocērtamo koku skaitu, sugu un katra koka stumbra
apkārtmēru 1,3 metru augstumā no sakņu kakla;

6.4. koku ciršanas pamatojumu.
7. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
7.1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu;
7.2. zemesgabala robežu plāna kopiju vai izdruku no

kadastra kartes, kurā ir at-
zīmēti koki, ko vēlas nocirst;

7.3. dzīvojamās mājas dzī-
vokļu īpašnieku kopības lē-
mumu par piekrišanu koku cir-

šanai, ja koks atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai
piesaistītā zemesgabala teritorijā;

7.4. cērtamā koka fotofiksācijas dokumentus, ja cērt
kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību,
cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu.

8. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus me-
ža izskata tā Pārvalde, kuras teritorijā atro-
das cērtamais koks. Pārvaldes speciālisti ap-
seko koku dabā un, ja koks atrodas ciema
(pilsētas) teritorijā, pirms atļaujas izsnieg-
šanas nosaka zaudējumu atlīdzības koefi-
cientu par dabas daudzveidības samazinā-
šanu koku ciršanai. 

9. Koku apskati Pārvalde veic, pieaicinot
pašvaldības Centrālās administrācijas Ze-
mes un publisko ūdeņu pārvaldības dienesta
Mežu un meliorācijas sistēmu apsaimnie-
košanas vecāko speciālistu, ja nepieciešams
arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 309 no-
teiktos speciālistus. Koku apsekošanu aktu
paraksta speciālisti un eksperti, kas piedalās
koku apskatē.

10. Pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota
persona pieņem lēmumu par atļaujas izsnieg-
šanu koku ciršanai ārpus meža un zaudē-
jumu atlīdzību par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, vai
par atteikumu izsniegt atļauju, kā arī parak-
sta atļauju koku ciršanai.

11. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā ap-
spriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad
lēmumu par tās apstiprināšanu pieņem Rē-
zeknes novada domes (turpmāk – dome) Vi-
des fonda padome. Šādā gadījumā, lēmumu
par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai at-
teikumu to izsniegt, Pārvalde pieņem, ievē-
rojot publiskās apspriešanas rezultātus.

12. Ja koks atrodas ciema (pilsētas) te-
ritorijā, Pārvalde aprēķina un nosūta iesnie-
dzējam paziņojumu par zaudējumu atlīdzību
par daudzveidības samazināšanu. Pārvalde
lēmumu par koku ciršanu un koku ciršanas
atļauju izsniedz pēc zaudējumu atlīdzības
samaksas.

13. Koku ciršanas atļauja ir derīga 1 (vienu)
gadu no izsniegšanas brīža.

14. Pārvaldes lēmums par atļauju koku
ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums
ir apstrīdams pašvaldības Administratīvo ak-
tu apstrīdēšanas komisijā Administratīvā pro-
cesa likuma noteiktajā kārtībā. Pašvaldības
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas

lēmums ir pārsūdzams administratīvajā tiesā Adminis-
tratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība
15. Publiskās apspriešanas procedūru rīko šādos sa-

biedrībai nozīmīgos gadījumos:
15.1. ja koku ciršana ārpus meža ir paredzēta Rēzek-

nes novada administratīvās teritorijas publiski pieejamos
valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošie noteikumi Nr. 36 

“PAR KOKU cIRŠANU āRPUS MEžA RēZEKNES NOVADā”
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novada
teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošie noteikumi Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža
Rēzeknes novadā”, kuri spēkā no 2013. gada 5. janvāra (publicēti laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” 2013. gada 4. janvārī, Nr. 2 (10931)).

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 par koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras
kārtību, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu ārpus meža nav izdoti.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot koku
ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību, metodiku zaudējumu atlīdzības par dabas
daudzveidības samazināšanu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu ārpus meža, saistošo noteikumu izpildes kontroli
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek koku ciršana ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās ap-
spriešanas procedūras norises kārtību, sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības par
dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību Rēzeknes novada teritorijā.

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

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

Iesniegumu izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Rēzeknes novada pašvaldības
iestādes – apvienību pārvaldes.

Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai, lēmumu par zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības samazināšanu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

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 koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 

objektos ciemu (pilsētas) teritorijās (izņemot ielu, ceļu un
meliorācijas objektu nodalījumu joslās, kur koki apdraud
ēkas un infrastruktūras objektus);

15.2. ja koku ciršanas rezultātā tiek ietekmēta pilsētas
vai ciema teritorijas apkārtējās vides ainaviskā, dendro-
loģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte;

15.3. ja koku ciršana ārpus meža ir paredzēta publiski
pieejamos objektos – visai sabiedrībai brīvi pieejamos
apstādījumos, kas ietver parkus, alejas, kapsētas (tajā
skaitā privātās), piemiņas vietas, daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apstādījumu teritorijas;

15.4. teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās
aizsargjoslā;

15.5. atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam,
teritorijā, kur ir jāizstrādā detālplānojums; 

15.6. pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;

15.7. ja ēkai (būvei) vai tās iecerei tiek veikta
sabiedriskā apspriešana.

16. Atsevišķu publisko apspriešanu nerīko, ja koku
ciršana ir nepieciešama pirms būvniecības, kura ir pa-
redzēta spēkā esošā detālplānojumā, vai par kuru tiek
rīkota publiskā apspriešana, gadījumos, kad tas noteikts
citos normatīvajos aktos.

17. Publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja publiski
pieejamos objektos cērt nokaltušus vai bīstamus kokus.

18. Nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu izvērtē un
to rīko Pārvalde vai tās struktūrvienība. Pārvalde paziņojumu
par sabiedrisko apspriešanu publicē pašvaldības mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv, bezmaksas izdevumā “Rēzeknes
Novada Ziņas” vai kādā no vietējiem laikrakstiem.

19. Publiskai apspriešanai nepieciešamos aprakstus,

plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršanas ierosinātājs.
20. Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu

norāda publikācijas paziņojumā. 
21. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt īsāks

par 10 (desmit) darba dienām.
22. Rakstveida atsauksmes par publisko apspriešanu

koku ciršanai iesniedzamas paziņojumā par publisko ap-
spriešanu noteiktajā vietā un laikā.

23. Pārvalde ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc pub-
liskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo
publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšliku-
mus, iebildumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo ziņo-
jumu domes Vides aizsardzības fonda padomei par
publiskās apspriešanas procedūru.

24. Publiskā apspriešanas procedūra uzskatāma par
notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām
nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauk-
sme. 

25. Pārvalde pēc ziņojuma sagatavošanas iesniedz
publiskās apspriešanas rezultātus apstiprināšanai domes
Vides aizsardzības fonda padomē. 

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības
samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība

26. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jā-
atlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības sama-
zinājumu saistībā ar koku ciršanu Rēzeknes novada ad-
ministratīvajā (ciemu un pilsētas) teritorijā, ko aprēķina pēc
Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 3. pielikumā minē-
tajiem koeficientiem, saskaņā ar šādu formulu:

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur:
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR);

KD – koka diametra koeficients;
KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no

koka sugas; 
KI – koka nociršanas iemesla koeficients;
KA – apdzīvotas vietas koeficients;
KV – koka atrašanās vietas koeficients;
PK – pašvaldības koeficients – 1.
27. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes īpaš-

niekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāatlīdzina zaudējumi
par dabas daudzveidības samazināšanu.

28. Gadījumos, kad ar apsekošanas aktu tiek kon-
statēta koku patvaļīga ciršana, Pārvalde nosaka zaudējumu
atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 26. punktu, pieņem lēmu-
mu par zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības
samazināšanu, uzliekot pienākumu zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam mēneša laikā no Pārvaldes lēmuma
spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumus.

29. Pārvalde pirms lēmuma pieņemšanas par zau-
dējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu
veic koku apsekošanu dabā, fotofiksāciju un uzmērīšanu.

30. Pārvaldes lēmums par zaudējumu atlīdzību par
dabas daudzveidības samazināšanu ir apstrīdams Notei-
kumu 14. punktā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
31. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spē-

ku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada
19. novembra saistošos noteikumus Nr. 91 “Par koku
ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” (Rēzeknes Vēstis,
2012, Nr.2 (10931)).

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 61, 28.03.2022., stājušies spēkā 29.03.2022.
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 17. marta sēdē                                                                                                                 

(protokols Nr. 9, 2. §)
Izdoti saskaņā ar likuma

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka

kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus,
kādā Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivi-
tātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu patēriņu
samazinājumu, un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu
labiekārtošanas pasākumus.

2. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un īpašumā
vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības
3. Pretendentiem – dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabied-

rība (turpmāk – DzĪKS), biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu
īpašnieku apvienība vai pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes un īpašumā, tiesiskajā
valdījumā vai nomā uz 10 (desmit) gadiem esošo zemesga-
balu labiekārtošanas darbu līdzfinansējuma saņemšanai
jāatbilst šādām prasībām:

3.1. māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā (mā-
jā ir nodibināta DzĪKS), biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu
īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu un apsaim-
niekošanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

3.2. vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku balsojot “par”, ir pie-
ņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes un īpašumā
vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus;

3.3. mājas kopējā platība ir lielāka par 250 m2 un mājas
neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas ko-
pējās platības;

3.4. vienai personai pieder ne vairāk nekā 25% no mājā
esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

3.5. šo noteikumu 5. un 6. punktā minētie pasākumi jau
nav tikuši finansēti/līdzfinansēti no Eiropas Savienības fi-
nanšu avotiem vai valsts budžeta līdzekļiem, izņemot šo no-
teikumu 8.1. apakšpunktu;

3.6. iesniegti iepirkuma procedūras veikšanu apliecinoši
dokumenti, ja pašvaldības līdzfinansējuma apjoms pārsniedz
EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi).

4. Pretendentiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemša-
nai negatīvā starpība pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus
nedrīkst pārsniegt 20% (sākot atskaites periodu 2 (divus)
mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas) starp ap-
rēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem mak-
sājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa)
un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
(apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves
atkritumu izvešana).

III. Atbalstāmās izmaksas
5. Māju energoefektivitātes pasākumu atbalstāmās iz-

maksas ir šādas:
5.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, t.sk.

energoaudita veikšana energoefektivitātes pasākumu pa-
augstināšanas nodrošināšanai;

5.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (bēni-
ņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, koplietošanas telpu
logu un durvju nomaiņa, cokola siltināšana).

6. Daudzdzīvokļu mājām īpašumā, tiesiskajā valdījumā
vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu
atbalstāmās izmaksas ir šādas:

6.1. piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlau-
kumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana
un zaļo zonu labiekārtošana;

6.2. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana;
6.3. pagalmu apgaismojuma ierīkošanas būvdarbi.
7. Šo noteikumu 6.punktā minētajām atbalstāmajām iz-

maksām nav piemērojamas komercdarbības atbalsta normas.
IV. Energoefektivitātes un īpašumā vai nomā esošo

zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu līdzfinan-
sējuma apjoms

8. Līdzfinansējums ener-
goefektivitātes pasākumiem
tiek piešķirts šādiem pasāku-
miem:

8.1. būvniecības ieceres do-
kumentu izstrādei – 75%, bet
ne vairāk kā EUR 3500,00
(trīs tūkstoši pieci simti euro,

00 centi) pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai
energoefektivitātes darbu uzsākšanas;

8.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem,
atbilstoši būvvaldē akceptētai būvniecības ieceres dokumen-
tācijai – 75%, bet ne vairāk kā EUR 15 000,00 (piecpadsmit
tūkstoši euro, 00 centi).

9. Līdzfinansējums mājām īpašumā vai nomā esošo ze-
mesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem pasākumiem:

9.1. piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlau-
kumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma
atjaunošanas darbiem un zaļās zonas labie-
kārtošanas atjaunošanai – 50% no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām;

9.2. mājas caurbraucamo ceļu segumu, kas
tiek izmantoti piekļūšanai citiem nekustamiem
īpašumiem, atjaunošanai – 75% no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām;

9.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai
esošo laukumu atjaunošanai – 95% no pro-
jekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši
euro, 00 centi);

9.4. pagalmu apgaismojuma ierīkošanas
būvdarbiem – 50% no projekta kopējām at-
balstāmajām izmaksām.

V. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi saim-
nieciskās darbības veicējiem, kas pretendē
uz līdzfinansējuma saņemšanu

10. Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saim-
nieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvok-
ļa īpašums tiek izmantots saimnieciskajā dar-
bībā, un ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz at-
balstu, kas kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts1, tad atbalstu energoefektivitātes uz-
labošanas pasākumu ietvaros sniedz saska-
ņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. de-
cembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Lī-
guma par Eiropas Savienības darbību 107. un
108.panta piemērošanu de minimis atbalstam
(turpmāk – Regula Nr.1407/2013) un Ministru
kabineta 2018. gada 21. novembra noteiku-
miem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis at-
balsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu pa-
raugiem”.

11. Piesakoties pašvaldības atbalstam, dzī-
vokļa īpašniekam, kas atbilst šo noteikumu
10.punktam, ir tiesības norādīt, ka propor-
cionāli viņa īpašuma vai kopīpašuma daļai
energoefektivitātes paaugstināšanas pasāku-
ma izmaksas ir uzskatāmas par neattiecinā-
mām un tiek segtas no citiem privātiem lī-
dzekļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli
samazinot pašvaldības atbalsta daļu.

12. Piesakoties pašvaldības atbalstam, pre-
tendentam jāiesniedz uzskaites veidlapa par
sniedzamo informāciju de minimis atbalsta
piešķiršanai saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715
“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites
un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta
uzskaites veidlapu paraugiem”.

13. Ievērojot Regulas Nr.1407/2013 5. pan-
ta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu
ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst
kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Regu-
las Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikta-
jam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt, t.sk.
ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un
tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu
valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma
pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek
pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta in-
tensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta
valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā
vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šo noteikumu
ietvaros saņemto de minimis atbalstu var

apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām
pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvie-
nošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā
maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%. Dzīvokļa
īpašniekam, kura īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība,
kumulācijas gadījumā ir jāiesniedz visa informācija par
plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām
izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta
sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto/piešķirto atbalsta
summu un atbalsta intensitāti.

14. Atbalsts netiek piešķirts Regulas Nr. 1407/2013 1. pan-
ta 1. punktā noteiktajās nozarēs un darbībām. Ja dzīvokļa
īpašnieks, kura īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība,
darbojas nozarēs vai veic darbības, kas minētas Regulas
Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, tas nodrošina šo nozaru
darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām
piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar Regulu Nr.1407/2013,

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta
saistošie noteikumi Nr. 39 “PAR RēZEKNES NOVADA

PAŠVALDīBAS LīDZFINANSēJUMA PIEŠķIRŠANU
DAUDZDZīVOKļU DZīVOJAMO MāJU ENERGOEFEKTIVITāTES

PASāKUMU VEIKŠANAI UN ŠO MāJU īPAŠUMā VAI NOMā ESOŠO
ZEMESGABALU LABIEKāRTOŠANAI”



2022. gada 9. maijs14 www.rezeknesnovads.lv

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās
darbības negūst labumu no piešķirtā de minimis atbalsta at-
bilstoši Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā noteiktajam.

15. Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriek-
šējos 2 (divos) gados piešķirto de minimis atbalstu nepār-
sniedz Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto
maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņē-
muma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas
atbilst Regulas Nr. 1407/2013 otrā panta 2. punktā noteikta-
jai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

16. Pašvaldība un saimnieciskās darbības veicējs, kas ir
saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, uzglabā visus ar de
minimis saistītos datus. Pašvaldība šo noteikumu ietvaros
datus par sniegto de minimis atbalstu glabā 10 (desmit) fis-
kālos gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šo pro-
grammu piešķirts pēdējais atbalsts. Saimnieciskās darbības
veicējs, kas ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu, šo
noteikumu ietvaros datus par saņemto de minimis atbalstu
glabā 10 (desmit) fiskālos gadus, sākot no atbalsta pie-
šķiršanas dienas, atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta
4. punktam. 

17. Atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad Rēzeknes
novada dome (turpmāk – dome) pieņem lēmumu par līdz-
finansējuma sniegšanu.

VI. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesnieg-
šanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

18. Pretendents, kas minēts šo noteikumu 3. punktā, līdz-
finansējuma saņemšanai iesniedz pieteikumu domes izvei-
dotai komisijai (turpmāk – komisija) saskaņā ar šo noteikumu
1. pielikumu un 2. pielikumu. Savukārt de minimis atbalsta
veidlapu de minimis atbalsta pretendents iesniedz, izmanto-
jot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu.

19. Komisija reģistrē pieteikumus līdzfinansējuma saņem-
šanai atsevišķā reģistrā, piešķirot tiem kārtas numuru. Ja
pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts, at-
bilstoši šo noteikumu prasībām, vai arī tiek iesniegts ne-
pilnīgs, komisija pieprasa noteiktā termiņā iesniegt iztrūks-
tošos dokumentus.

20. Pieteikuma novērtēšana notiek reģistrācijas secībā.
Komisija katram pretendentam piešķiramo pašvaldības
līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbals-
tāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos
noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

21. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par
izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga
pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā,
ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija ir tiesīga
pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no

atbalstāmajām izmaksām.
22. Komisija sagatavo lēmuma projektu

par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai
domes sēdē.

23. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanu vai atteikumu pieņem do-
me, kuru var pārsūdzēt Administratīvā pro-
cesa likuma noteiktajā kārtībā.

24. Pēc domes lēmuma par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas
tiek noslēgts rakstisks līgums ar pretendentu
par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību
saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.

25. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto dar-
bu kvalitātes un apjoma kontroli.

26. Gadījumā, ja starp pieteikumam pie-
vienotajos dokumentos uzrādītajām atbals-
tāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas –
nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek
konstatētas atšķirības, komisija ir tiesīga
lemt par izdevumu pilnīgu vai daļēju neattie-
cināšanu un iesniegt domei priekšlikumus to
apstiprināšanai. Šajā gadījumā pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par
sākotnēji piešķirto.

27. Ja domes atbalstīto pieteikumu kopē-
jais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attie-
cīgajam gadam pašvaldības budžetā pare-
dzēto, pretendents pašvaldības līdzfinan-
sējumu var saņemt pirmām kārtām, tiklīdz
līdzekļi budžetā tiek iedalīti.

28. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Ko-
misijas pieprasījuma ir pienākums informēt
par atbalstīto darbu gaitu.

29. Pretendentam 100% apmērā piešķir-
tais līdzfinansējums tiek pārskaitīts pēc visu
līdzfinansējamo pasākumu veikšanas.

30. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos
noteiktās de minimis atbalsta prasības, de
minimis atbalsta saņēmējam ir pienākums
atmaksāt pašvaldībai visu šo noteikumu iet-
varos saņemto de minimis atbalstu kopā ar
procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no
komercdarbības atbalsta, saskaņā ar
Komercdarbības atbalsta kontroles likuma
IV. vai V.nodaļu. 

31. Šo noteikumu ietvaros noteiktais at-
balsts tiek piešķirts līdz 2024. gada 30.
jūnijam.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus, kādā Rēzeknes novada
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu
patēriņu samazinājumu, un īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus. Pašvaldības līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā esošo zemesgabalu
labiekārtošanai tiek piešķirts no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam
(īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;
2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;
3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;
4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā;
5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
6) uz publisko ārtelpu vērstu dzīvojamo ēku fasāžu atjaunošanai;
7) mājokļu un vides pieejamības nodrošināšanai.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palī-

dzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Sniedzot šā panta otrajā daļā noteikto palīdzību, pašvaldība ievēro
komercdarbības atbalsta kontroli regulējošos normatīvos aktus.

Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Finanšu ministrijas 2022. gada 3. marta saskaņojums Nr. 7-4/18/690 par saistošo noteikumu projektu,
kā to nosaka Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts un 10. pants.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansē-
jumam atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, proti: EUR 250 000.

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 neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Rēzeknes novada domes izveidota komisija, kas izvērtē pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Komisija sagatavo lēmuma
projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšanai domes sēdē. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem
Rēzeknes novada dome, kuru var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

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 Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai” 

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 62, 29.03.2022., stājušies spēkā 30.03.2022.

1Raksturīgākie gadījumi, kad atbalsts varētu tiks kvalificēts kā komercdarbības atbalsts ir: nekustamais īpašums tiek iznomāts vai nekustamajā īpašumā atrodas saimnieciskā darbības veicēja
filiāle, piemēram, finanšu institūcijas filiāle vai tirdzniecības ķēdes filiāle u.tml. Ja pašvaldība pēc pieteikuma saņemšanas secina, ka šis nosacījums attiecas arī uz citiem saimnieciskās darbības
veicējiem, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, t.sk., šo noteikumu 11.apakšpunktā minēto
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APSTIPRINĀTI
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(protokols Nr. 4, 4. §) ar precizējumiem
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(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. gda 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

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

mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – tu-
rēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonāku-
šu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas dzīv-
nieku īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus Rēzek-
nes novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka Rēzek-
nes novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) institū-
ciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas
kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Rē-
zeknes novada administratīvajā teritorijā, lai mājas (istabas)
dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvnie-
kiem, panākt, lai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs rūpētos par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa
īpašumā esošo dzīvnieku, samazināt mājas (istabas) dzīv-
nieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām pašvaldībā, kuru īpašumā vai valdījumā ir mā-
jas (istabas) dzīvnieki.

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences
ietvaros uzrauga un kontrolē pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas Administratīvā inspekcija (turpmāk arī – in-
spekcija), kā arī institūcijas, ar kurām pašvaldība ir noslē-
gusi attiecīgu līgumu.

5. Par bojā gājušu dzīvnieku sabiedriskajās vietās Rē-
zeknes novada administratīvajā teritorijā jāziņo pašvaldī-
bas inspekcijai, kas organizē bojā gājušā dzīvnieka savāk-
šanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba
dienas beigām no paziņošanas brīža.

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

roshēma, ir jāreģistrē datubāzē normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā Lauksaimniecības datu
centra Mājas (istabas) dzīvn-
ieku reģistrā vai pie praktizējo-
ša veterinārārsta. Savukārt ka-
ķa vai mājas (istabas) seska
īpašniekam ir tiesības reģistrēt

šos mājas (istabas) dzīvniekus datubāzē, ja tiem implantēta
mikroshēma.

7. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs no-
drošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, atbilstoši nor-
matīvo 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 pie-
nākums:

9.1. nodrošināt iespēju pašvaldības inspekcijas amat-
personai veikt pārbaudi, vai mājas (istabas) dzīvniekam ir
ievietota mikroshēma un tas ir reģistrēts atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem (ja to paredz normatīvie akti);

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

9.3. nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieki rada netīrību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, paš-
valdības publiskās vietās un sabiedrisko ēku telpās, tostarp
privātmājām pieguļošās teritorijās, nekavējoties satīrīt mā-
jas (istabas) dzīvnieku atstātos ekskrementus;

9.4. pilsētā un ciemos ārpus norobežojošās teritorijas,
izņemot šo noteikumu 12. punktā noteiktajās teritorijās, pa-
laist bez pavadas suni īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā
tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību. 

10. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumā esošajā pie-
gulošajā teritorijā vai nekustamā īpašuma īpašniekam pie-
derošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka kaķi
ar nosacījumu, ja:

10.1. atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai, ir saņemts
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 barošanu,

nodrošina barošanas vietas sakopšanu.
11. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epi-

dēmijai, Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības
Centrālās administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pār-
valdības 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 aiz-
liegts atrasties šādās pilsētas un ciemu zaļo zonu terito-
rijās, 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
12.7. sabiedrisko pasākumu teritorijās.
III. Klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un

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

agresīvu dzīvnieku jāziņo mutiski vai rakstiski pašvaldības
inspekcijai. Pašvaldības inspekcija, izvērtējot situāciju par
saņemto informāciju, paziņo personai, ar kuru pašvaldībai ir
noslēgts līgums, un kura ir tiesīga veikt Rēzeknes novada
teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī no-
nākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu veterinārajās prak-
sēs vai dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas
pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku
izķeršanu.

14. Par nepieciešamību sterilizēt klaiņojošus bezsaim-
nieku 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 patversmes, uzrādot
mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz iz-
maksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu
un aprūpi.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievē-
rošanu un noteikumu izpildes kontrole

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

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

18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
Administratīvā komisija. 

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

spēku zaudējušiem:
19.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. sep-

tembra saistošos noteikumus Nr. 42 “Par mājdzīvnieku uz-
turēšanu 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

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

“MāJAS (ISTABAS) DZīVNIEKU TURēŠANAS NOTEIKUMI
RēZEKNES NOVADā”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 61, 28.03.2022., stājušies spēkā 29.03.2022.

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 no-
vadu 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 jautājumus reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija saistošie noteikumi 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. 49 “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 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 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 raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”
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Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu

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

Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas iz-
īrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņus.

2. Noteikumi neattiecas uz:
2.1. neizīrētām pašvaldībai piederošām vai tās no-

mātām dzīvojamajām telpām;
2.2. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība

dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas per-
sonas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās dzīvojamās telpas;

2.3. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu;

2.4. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi.
II. Pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma

slēgšana
3. Lēmumu par Pašvaldības dzīvojamās telpas īres

līguma slēgšanu, apmaiņu, grozīšanu, citas personas
iemitināšanu, atteikumu slēgt dzīvojamās telpas īres lī-
gumu pieņem Pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk –
Dienests).

4. Personai ir tiesības prasīt jauna dzīvojamās telpas
īres līguma noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu Dienestā
ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms esošā dzīvojamās tel-
pas īres līguma termiņa izbeigšanās, ja vienlaikus iz-
pildās šādi nosacījumi:

4.1. persona īrē attiecīgo dzīvojamo telpu vai bijusi
iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;

4.2. dzīvojamās telpas īr-
niekam nav īres maksas pa-
rāds, kas pārsniegtu 2 (divu)
mēnešu īres maksas apmēru;

4.3. dzīvojamās telpas īr-
niekam, atbilstoši dzīvoja-

mās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk
nekā 2 (divus) mēnešus;

4.4. dzīvojamās telpas īrnieks vai dzīvojamajā telpā
iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos
vai dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar dzīvo-
jamās telpas lietošanu saistītos noteikumus.

5. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams 1 (viena)
mēneša laikā pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas.

6. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts rakstveidā
ar termiņu uz 10 (desmit) gadiem.

7. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts ar termi-
ņu, kas ir mazāks par 10 (desmit) gadiem, ja:

7.1. personai, kura lūdz slēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu, pēdējo 2 (divu) gadu laikā pirms iesnieguma ies-
niegšanas Dienestā, ir bijuši mazāk nekā pieci saistību iz-
pildes maksājumu kavējumi pašvaldībai vai pašvaldības
kapitālsabiedrībai – līguma termiņš ir 5 (pieci) gadi;

7.2. personai, kura lūdz slēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu, pēdējo 2 (divu) gadu laikā pirms iesnieguma ies-
niegšanas Dienestā, ir bijuši vairāk nekā pieci saistību
izpildes maksājumu kavējumi pašvaldībai vai pašval-
dības kapitālsabiedrībai – līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi;

7.3. personai, kura lūdz slēgt dzīvojamās telpas īres
līgumu, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi Dienestā ir
parāds pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai – līguma
termiņš ir 1 (viens) gads.

III. īrnieka un dzīvojamā telpā iemitināto personu
tiesības un pienākumi

8. Īrnieka ģimenes locekļi, kas iemitināti viņa īrētajā
dzīvojamajā telpā un ierakstīti īres līgumā līdz Dzīvojamo
telpu īres likuma spēkā stāšanās brīdim, saglabā savu
ģimenes locekļa statusu un ģimenes locekļa dzīvokļa lie-
tošanas tiesības.

9. Pilngadīgajiem īrnieka ģimenes locekļiem kopā ar
īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par dzīvojamās tel-

pas īres līguma saistībām.
10. Īrnieka nāves gadījumā vai dzīvesvietas maiņas

gadījumā (iepriekšējais īrnieks izbeidzis īres līgumu un
deklarējis dzīvesvietu citā adresē) īrnieka pilngadīgais
ģimenes loceklis 3 (triju) mēnešu laikā ir tiesīgs prasīt, lai
ar to tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums iepriek-
šējā īrnieka vietā, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie īr-
nieka ģimenes locekļi.

11. Īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā iemitinātās citas
personas patstāvīgas tiesības uz šīs dzīvojamās telpas
lietošanu neiegūst.

12. Pēc īres līguma termiņa izbeigšanās, īrnieka, īr-
nieka ģimenes locekļu un citu dzīvojamā telpā iemitināto
personu pienākums ir nekavējoties to atbrīvot, izņemot
gadījumu, ja ir noslēgts jauns īres līgums.

IV. īrnieka tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu
13. Īrniekam ir tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu

ar citu īrnieku, kas īrē pašvaldības dzīvojamo telpu, ja
tam rakstveidā piekrituši abu īrnieku kopā ar viņiem dzī-
vojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs, ja nav
parādu par dzīvojamās telpas īri, komunālajiem pakalpo-
jumiem, citiem obligātajiem maksājumiem un nevienai
no darījumā iesaistītajām pusēm nav iebildumu pret mai-
nāmo dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli.

V. Noslēguma jautājumi
14. Dzīvojamās telpas īres līgumu, kuri noslēgti līdz

2021. gada 30. aprīlim, un kuros nav norādīts līguma ter-
miņš, termiņš tiek noteikts 10 (desmit) gadi no šo notei-
kumu spēkā stāšanās brīža.

15. Noteikumu 14. punktā norādītie līgumi ir jāpār-
slēdz, atbilstoši Dzīvojamo telpu īres likuma normām, ne
vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ja izīrētājs un
īrnieks nevar vienoties par Dzīvojamās telpas īres lī-
guma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir
ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

16. Īrnieku ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamās
telpas īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši
dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu,
ir tiesības pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz
2022. gada 31. decembrim.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. februāra
saistošie noteikumi Nr. 33 

“PAR RēZEKNES NOVADA PAŠVALDīBAI PIEDEROŠO
DZīVOJAMO TELPU IZīRēŠANAS KāRTīBU”

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 52, 15.03.2022., stājušies spēkā 16.03.2022.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32.panta pirmo daļu, pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka pašvaldībai
piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, bet ne
ilgāku par 10 gadiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņus.
Saistošie noteikumi neattiecas uz: 1) neizīrētām pašvaldībai piederošām vai tās nomātām dzīvojamajām telpām; 2) kārtību, kādā tiek

sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās dzīvojamās telpas; 3) kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu; 4) kārtību,
kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi.

Saistošie noteikumi nosaka īres līgumu termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums, un proti, 10 gadi, paredzot arī par 10
gadiem īsāku dzīvojamās telpas īres līgumu, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Saistošie noteikumi nosaka īrnieka un dzīvojamā telpā
iemitināto personu tiesības un pienākumus, īrnieka tiesības apmainīt īrēto dzīvojamo telpu. 

Saistošo noteikumu Noslēguma jautājumi reglamentē dzīvojamās telpas īres līgumu, kuri noslēgti līdz 2021.gada 30.aprīlim un kuros nav
norādīts līguma termiņš, termiņu – 10 gadi, kā arī nosaka šādu līgumu pārslēgšanas termiņu - ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim, un
kārtību līguma pārslēgšanai, ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par līguma noteikumiem. Noslēguma jautājumi reglamentē arī īrnieku
ģimenes locekļiem, kuri līdz Dzīvojamās telpas īres likuma spēkā stāšanās brīdim nav grozījuši dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar
īrnieka maiņu, pārslēgšanas termiņu - līdz 2022.gada 31.decembrim.

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 Sociālajā dienestā.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem

“Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. februāra sēdē                                                                                                                 

(protokols Nr. 4, 3. §) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. marta sēdē

(protokols Nr. 7, 5. §)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 

12. panta pirmās daļas 1., 2., 7., 9. un 10. punktu, 
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu
Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības 

var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosa-

ka Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – pašval-
dība) nodevu objektus, nodevu apmērus, nodevu sa-
maksas kārtību un nodevu maksātājus, kā arī personu
loku, kuras atbrīvotas no nodevas samaksas vai kurām
piešķirti atvieglojumi.

2. Pašvaldības nodevas, ja normatīvajā aktā nav no-
teikts citādi, samaksājamas pirms atļaujas vai pakalpo-
juma saņemšanas, bet pakalpojuma neizmantošanas
gadījumā, samaksātā pašvaldības nodeva netiek at-
griezta.

3. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem no-
teikumiem, tiek iemaksātas vai ieskaitītas pašvaldības
pamatbudžetā.

4. Pašvaldības nodevas iemaksā, veicot bezskaidras
naudas pārskaitījumu uz pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas (turpmāk arī – administrācijas) vai attiecīgo ap-
vienību pārvalžu norēķinu kontiem, vai ar skaidras nau-
das norēķinu administrācijas vai attiecīgo apvienību
pārvalžu kasēs.

5. Pašvaldības nodevas nomaksu apliecinošie doku-
menti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām
atļaujas vai pakalpojuma saņemšanai.

6. Pašvaldības nodevu iekasēšanas un izlietošanas
kārtību, atbilstoši kompetencei, kontrolē administrācijas
Administratīvā inspekcija, Finanšu un grāmatvedības
nodaļa un Būvvalde.

7. Pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības nodevas
par:

7.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

7.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu pub-
liskās vietās;

7.3. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu pub-
liskās vietās;

7.4. būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres ak-
ceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai aplie-
cinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā; 

7.5. pašvaldības simbolikas izmantošanu.
II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto

oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņem-
šanu

8. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to atvasinājumu saņemšanu
tiek noteikta šādā apmērā:

8.1. par atkārtotu domes, komiteju un komisiju sēžu
protokolu izrakstu un lēmumu vai apliecinātu to atva-
sinājumu izsniegšanu: fiziskām personām – 2,50 euro,
juridiskām personām – 7,00 euro; 

8.2. par atkārtotu domes, komiteju un komisiju sēžu
protokolu izrakstu un lēmumu vai apliecinātu to atva-
sinājumu izsniegšanu, kas nodoti glabāšanai iestādes
arhīvā: fiziskām personām – 4,50 euro, juridiskām per-
sonām – 9,00 euro; 

8.3. izziņas no pašvaldības arhīva – 3,00 euro;
8.4. izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, civilstā-

vokļa aktu reģistra ierakstu kopijas, civilstāvokļa aktu
reģistra ieraksta datorizdrukas un no daudzvalodu stan-
darta veidlapām – 2,50 euro;

8.5. izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu,
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību, par
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju – 1,50 euro; 

8.6. izziņa par nekustamā īpašuma piederību, par
zemes faktisko lietotāju un nekustamā īpašuma nodokļa

maksātāju, par nekustamā
īpašuma adresi – 2,50 euro; 

8.7. zemes lietojuma ro-
bežu shēmas apliecinājuma
kopija – 3,00 euro;

8.8. izziņas no būvvaldes – 4,50 euro; 
8.9. pārējās izziņas – 2,50 euro.
9. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās per-

sonas, kuras saņem šo noteikumu 8.1. –  8.9. punktos
minētos pašvaldības domes izstrādātos oficiālos doku-
mentus un apliecinātas to kopijas.

10. No nodevas par pašvaldības domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju, izziņu un citu
dokumentu saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts un
pašvaldību institūcijas, politiski represētās personas, 1.
un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās per-
sonas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības
administratīvajā teritorijā. 

11. Šo noteikumu 8.4. punktā noteiktā nodeva, papil-
dus Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumos
Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uz-
likt pašvaldību nodevas” noteiktajam, nav jāmaksā par
visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedzi-
ņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās,
adopcijas, aizbildnības, aizgādnības lietās, kā arī notie-
sāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu
sarīkošanu publiskās vietās

12. Nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu pa-
sākumu sarīkošanu publiskās vietās pašvaldības terito-
rijā tiek noteikta šādā apmērā:

12.1. koncerts – 10,00 euro/diennaktī;
12.2. dejas – 10,00 euro/diennaktī;
12.3. cirka viesizrādes – 15,00 euro/diennaktī;
12.4. sporta un citi pasākumi, kas satur fizisko akti-

vitāšu elementus – 15,00 euro/ dienā;
12.5. atrakcijas, kuru platība līdz 100 m2 – 10,00 euro/

diennaktī;
12.6. atrakcijas, kuru platība pārsniedz 100 m2 – 15,00

euro/diennaktī;
12.7. atrakciju (par vienu atrakciju) vai izklaides pasā-

kuma rīkošana pašvaldības organizētajā pasākumā (tir-
gus, pilsētas svētki, sporta svētki) – 7,00 euro/dienā.

13. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas per-
sonas, kuras rīko izklaidējoša rakstura komerciālus pa-
sākumus publiskās vietās pašvaldības administratīvajā
teritorijā.

14. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura
pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas pilda
pašvaldības pasūtījumu.

15. Nodeva pilnā apjomā iemaksājama ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienas pirms pasākuma rīkošanas. 

IV. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās

16. Nodeva par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekš-
vēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vie-
tās tiek noteikta 8,00 euro par 1 (vienu) vietu. 

17. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un slu-
dinājumu izvietošanu publiskās vietās nav apliekama
pašvaldības iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un ju-
ridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē
par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvie-
tota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmēj-
darbības veikšanas vietas.

18. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu, kā arī
par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu,
jānomaksā līdz to izvietošanas dienai, pretējā gadījumā
šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu. 

19. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas per-
sonas, kuras pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām
ēkām, ziņojumu dēļiem un citās publiskās vietās izvieto
vizuālo informāciju.

20. No nodevas samaksas par reklāmas, afišu un
sludinājumu izvietošanu papildus Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”
noteiktajam tiek atbrīvotas personas par labdarības
pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar komerc-
darbības veikšanu, kā arī pašvaldības iestādes,  ja tās
izvieto reklāmas, afišas par pašvaldību un pašvaldības
rīkotajiem pasākumiem. 

V. Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvnie-
cības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma
rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību regla-
mentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā

21. Nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības
ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai
apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo nor-
matīvo aktu noteiktajā kārtībā tiek noteikta šādi:

21.1. Nodeva par paskaidrojuma raksta izskatīšanu:

21.2. Nodeva par apliecinājuma karšu izskatīšanu:

21.3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu:

22. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas per-
sonas, kuras, saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, saņem no administrācijas Būvvaldes
būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu. 

23. Nodeva maksājama par:
23.1. būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būv-

atļaujas saņemšanas administrācijas Būvvaldes noteik-
tajā termiņā. Atlikušos 50 % no nodevas samaksā pirms
dokumentu iesniegšanas administrācijas Būvvaldē par
būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.
Persona ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu mak-
sāt vienā maksājumā.

23.2. būvniecības ieceres akceptu – pirms dokumen-
tu iesniegšanas būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta
vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu (būvvaldes lēmumu). Ja administrācijas
Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri
par būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu
tiek atmaksāta.

24. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būv-
niecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības
nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības iece-
res akceptu neatmaksā.

25. No nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būv-
niecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma
rakstā vai apliecinājuma kartē, būvniecību reglamen-
tējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, papildus Mi-
nistru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt paš-
valdību nodevas” noteiktajam, samaksas ir atbrīvotas
pašvaldības iestādes un reliģiskās organizācijas.

VI. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmanto-
šanu

26. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu
tiek noteikta šādā apmērā:

26.1. par simbolikas izmantošanu reklāmā, preču
zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mēr-
ķiem: fiziskām personām – 15,00 euro, juridiskām per-
sonām – 30,00 euro. 

26.2. par simbolikas izmantošanu reklāmā, preču zī-
mēs, suvenīru ražošanā vai citiem nekomerciāliem mēr-
ķiem: fiziskām personām – 7,50 euro, juridiskām perso-
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nām – 15,00 euro. 
27. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu

maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras iz-
manto pašvaldības simboliku reklāmā, preču zīmēs,
suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem. 

28. No nodevas par simbolikas izmantošanu ir at-
brīvoti pašvaldības iestādes (uzņēmumi), pašvaldības
(pašvaldības iestāžu) dibinātas biedrības un nodibinājumi. 

29. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā 15
(piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas
dienas.

30. Nodevas par simbolikas izmantošanu apmērs tiek
samazināts par 50% pensionāriem, personām ar invali-
ditāti, politiski represētām personām, trūcīgiem un maz-
nodrošinātiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzrādot statusu
apliecinošus dokumentus, ja tie nav pašvaldības rīcībā. 

VII. Noslēguma jautājumi
31. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteik-

tajā kārtībā un termiņos. 
32. Nodevas samaksu var veikt vienā no šādiem paš-

valdības Centrālās administrācijas norēķinu kontiem:

33. Nodevas samaksu var veikt vienā no šādiem
pašvaldības apvienību pārvalžu kontiem:

34. Piemērojami tikai šajos noteikumos norādītie
atvieglojumi vai atbrīvojumi no nodevas samaksas.

35. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt
par spēku zaudējušiem:

35.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.de-
cembra saistošos noteikumus Nr. 11 “Par Rēzeknes no-
vada pašvaldības nodevām”;

35.2. Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 5. de-
cembra saistošos noteikumus Nr. 61 “Pašvaldības node-
vas iekasēšanas apmērs un kārtība par pašvaldības iz-
strādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju iz-
sniegšanu”;

35.3. Viļānu novada pašvaldības 2017. gada 25.
maija saistošos noteikumus Nr. 93 “Nodevas par izklai-
dējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Viļānu novadā”;

35.4. Viļānu novada pašvaldības 2021. gada 25. feb-
ruāra saistošos noteikumus Nr. 133 „“Par priekšvēlēša-
nas aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
Viļānu novada pašvaldības teritorijā”.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd pašvaldības nodevas par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu

publiskās vietās, reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta saņemšanu būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, simbolikas izmantošanu, to maksātājus, atvieglojumus par pašvaldības nodevu maksājumiem
nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr. 11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, kuri
spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2010. gada 22.
februārī Nr. 1 (01)). 

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.

Pašvaldības nodevas par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu,
priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās, reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi:

1) Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 5. decembra saistošie noteikumi Nr. 61 “Pašvaldības nodevas iekasēšanas apmērs un kārtība par
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu”;

2) Viļānu novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošie noteikumi Nr. 93 “Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās
vietās Viļānu novadā”;

3) Viļānu novada pašvaldības 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 133 “Par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās Viļānu novada pašvaldības teritorijā”.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu
vienotas pašvaldības nodevas, tos apmērus un atvieglojumus pašvaldības nodevas samaksai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, izdoti saskaņā ar saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām" likuma ‘Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1., 2., 7., 9.
un 10. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām, izklaidējoša rakstura
pasākumu rīkošanu publiskās vietās, reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās, būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta
saņemšanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, simbolikas izmantošanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

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 Finanšu un
grāmatvedības nodaļā.

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 raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”
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