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Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu
lielākam cilvēku lokam, par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada
30. aprīlim tiks piemērots koeficients 3 (līdzšinējo 1,5; 2; 2,5 vietā). Koeficienta
palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta
apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa
pabalsta apmēra aprēķinam.

Likumprojekts arī paredz atbalstu senioriem, personām ar invaliditāti, apgād-
nieku zaudējušām personām no 2022.gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam:
r pabalsts 30 eiro apmērā mēnesī tiks nodrošināts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī. 
r Pabalsts 20 eiro mēnesī paredzēts, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā no-

drošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī, 
r pabalsts 10 eiro mēnesī – ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma

pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.
Gadījumā, ja vecuma pensijas apmērs ir, piemēram, 300,94 eiro, tad centus aiz ko-

mata neņems vērā un personai izmaksās valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.
Šo valsts pabalstu piešķirs un izmaksās Latvijā dzīvojošām personām, kurām no

2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam ir Latvijas Republikā piešķirtas ve-
cuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas, tai skaitā priekšlaicīgi un
avansā piešķirtas pensijas, speciālās valsts pensijas, izdienas pensijas tiem, kuri sa-
snieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pen-
sija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas pie-
šķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte. Pabalsts pienāksies
arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu sa-
ņēmējiem un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem.

Valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošām perso-
nām, kuras ir Latvijas piešķirtās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar
invaliditāti saņēmējas.

Energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai paredzēts atbalsts mājsaim-
niecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koks-
nes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. 
rMalkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts

cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 eiro/ber.m3 (aptuveni 35 eiro/MWh).
Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 eiro/
ber.m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs
saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 eiro/ber.m3. Atbalsta periods noteikts
no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai
pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Savukārt malkai, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un par ko nevar uzrādīt mak-
sājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensēs fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu
mājokli. Ja par šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar
maksājumu apliecinošu dokumentu, tālākais atbalsts tiek piešķirts atbalsta apmēram,
kas pārsniedz 60 eiro, ņemot vērā iepriekš minētos malkas cenas un apjoma nosacī-
jumus. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada
1. oktobra līdz 30. novembrim.
r Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par

tonnu (aptuveni 65 eiro/MWh). Arī šeit izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% ap-
mērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā), bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā ap-
mērā. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaim-
niecībai būs 10 tonnas. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada
30. aprīlim.
rMājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts

tiem lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000
kWh, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts
kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro/kWh, bet ne vai-
rāk kā 100 eiro/MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāap-
maksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks

kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022.
gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no
2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas,
koksnes briketes vai malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem būs jā-
vēršas pašvaldībā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savu-
kārt valsts atmaksās šīs kompensācijas izmaksu pašvaldībai. 
rMājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs no-

teikts 30 eiro/MWh (t.i., 0,030 eiro/kWh) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz
221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz
2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos. 

Būtiski uzsvērt, ka attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas
maksā par pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts pie-
nākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā maksājuma pār-
rēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas
par iepriekšējiem mēnešiem. Pārrēķinu ar ietverto atbalstu dabasgāzes lietotāji sa-
ņems septembrī, tajā būs ietverts atbalsts par jūliju un augustu. 

Tāpat laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim plānots arī
atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā
gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai no-
teikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalstu piemēros auto-
mātiski mājsaimniecību rēķinos.

Pensiju un atlīdzību indeksācija 2022. gadā
Jānorāda, ka 2022. gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām

un atlīdzībām tiks piemērots indekss – 1,2287.
Tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro. Sa-

vukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksēs daļu no
piešķirtās summas – jau pieminētos 534 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pen-
sijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa.

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pen-
sijas apmērs.

Tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pār-
skatīšanā piemēros indeksu 1,2287; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem –
piemēros indeksu 1,2314; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss
būs 1,2341.  Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu – piemēros in-
deksu 1,2369.

Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 370 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas
stāžu līdz 29 gadiem no š.g. augusta pensijas apmērs būs 454,62 eiro (par 84,62 eiro
lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 455,62
eiro (par 85,62 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensi-
jas apmērs būs 456,62 eiro (par 86,62 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs
ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 457,65 eiro (par 87,65 eiro lielāks).

Jautājumu gadījumā: Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Silvija Strankale, tel.nr. 64607194; 20223392, e-pasts: silvija.strankale@rezek-
nesnovads.lv

Pēc Labklājības ministrijas un Rēzeknes novada Sociālā dienesta informācijas
Zigismunda Kazanovska foto no Rēzeknes novada 2022. gada fotoplenēra 

VALDĪBA ATBALSTA ENERGORESURSU CENU 
PIEAUGUMA DAĻĒJU SEGŠANU

Rēzeknes novadā mājokļa pabalstam var pieteikties Rēzeknes novada pašvaldības
sociālajā dienestā, kārtība nav mainījusies. “Sākot no 1. oktobra arī Rēzeknes novada
pašvaldībā varēs iesniegt iesniegumu, lai saņemtu atbalstu siltumenerģijas pakalpo-
jumu maksas kompensācijai. Pabalsta piešķiršana tiks organizēta atbilstoši ārējam
normatīvajam regulējumam un  novada iedzīvotāji tiks informēti par kārtību,” tā no-
rāda Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.  

Tātad no 1. oktobra vēršoties sociālajā dienestā ar iesniegumu mājokļa pa-
balsta piešķiršanai, persona uzrādīs un sociālais dienests aprēķinās mājokļa
pabalstu atbilstoši par septembrī saņemtajiem rēķiniem. 
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Jūlijā darbu Rēzeknes novada pašval-
dības Attīstības un plānošanas nodaļā uz-
sāka projektu vadītāja IRēnA LAvRInovIčA. 

Irēna ir projektu vadītāja ar vairāk nekā 15
gadu pieredzi sabiedriskajā sektorā un Eiropas
Savienības struktūrfondu īstenošanā. Iepriekš
trīspadsmit gadus strādājusi Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā (tagad Jēkabpils novada pašvaldī-
ba), kā arī deviņus gadus Eiropas Savienības,
Eiropas Reģionu komitejas Latvijas delegācijā
kā pastāvīgā dalībnieka asistente.

Iepriekš gūtā pieredze – pašvaldībā un ES
Reģionu komitejā ļauj izprast dažādos pārval-
dības modeļus, vadības stilus un prioritārās
stratēģijas.

Irēna norāda, ka projektu vadītājas amatā viņas galvenie pienākumi ir –  izstrādāt
projektu iesniegumus, t.sk. Eiropas Teritoriālās sadarbības programmās; piedalīties
novada attīstības plānošanas, investīciju piesaistes un projektu īstenošanas jautā-
jumu risināšanā; nepieciešamības gadījumā nodrošināt ar nepieciešamo informāciju
ministrijas, Latgales plānošanas reģionu, citas atbildīgās iestādes un institūcijas
ar rīcībā esošajiem datiem un informāciju par projektiem un plānošanas dokumen-
tiem u.c.

Saziņai: 
irena.lavrinovica@rezeknesnovads.lv

JAuNI DARbINIEKI RĒZEKNES NOVADA pAšVALDībā

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SĒDĒS LEMTAIS

7. jūlija Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti piecdesmit astoņi jautā-
jumi, tostarp trīs elektroniskās izsoles noteikumi, divi nomas līgumi, trīs zemes
ierīcības projekti, divi grozījumi.  

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Veikt sekojošus grozījumus sakarā ar Gunas Zenčenko stāšanos Rēzeknes no-

vada domes deputāta amatā: no pastāvīgās komitejas locekļa pienākumu pildīšanas
atbrīvot Edgaru Nizinu un ievēlēt deputāti Gunu Zenčenko – Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pas-
tāvīgajā komitejā. 
l Ņemot vērā Rēzeknes novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2022. gada

7.jūlija atzinumu, Rēzeknes novada dome nolēma: pārveidot pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Viļānu slimnīca” par Rēzeknes novada pašvaldības iestādi “Veselī-
bas un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”“. Noteikt, ka iestāde “Veselības un sociālās ap-
rūpes centrs “Viļāni”“ tiek izveidota ar 2022. gada 1. augustu un darbību uzsāk ar 2022. ga-
da 5. augustu pēc SIA “Viļānu slimnīca” izslēgšanas no komercreģistra. Tika nolemts, ka
iestāde “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni”“ ir Rēzeknes novada domes pār-
raudzībā esoša pašvaldības iestāde, kam noteikta kompetence veselības un sociālās
aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā. Nolemts, ka iestāde “Veselības un sociālās aprū-
pes centrs “Viļāni”“ ir SIA “Viļānu slimnīca” mantas, tiesību, prasību un saistību pārņēmēja.
l Izvērtējot Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes darbinieku tīkla darbību pēc

24 kritērijiem Rēzeknes novada dome nolēma, ka no 2022. gada 1. septembra Rē-
zeknes novada pašvaldības jaunatnes darbību organizēs un jaunatnes darbinieku or-
ganizatorisko struktūru noteiks atbilstoši apstiprinātajam 1. pielikumam. Ar pielikumu
var iepazīties: www.rezeknesnovads.lv 

21. jūlijā Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti sešdesmit trīs jautājumi,
tostarp pieci saistošo noteikumu grozījumi, viens nolikums, viens nolikuma gro-
zījums, pieci lēmumu grozījumi, divi zemes ierīcības projekti.

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma gala redakcijas ap-

stiprināšanu un Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 21. jūlija saistošo notei-
kumu Nr. 56 "Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" izdošanu. 
l Rēzeknes novada dome nolēma apstiprināt  Ināru Paramonovu Rēzeknes novada

pašvaldības Kaunatas vidusskolas direktores amatā.
l Rēzeknes novada dome lēma apstiprināt aktualizēto bijušā Viļānu novada attīs-

tības programmas 2015.-2022. gadam Investīciju plānu un Rēzeknes novada attīstī-
bas programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānu. Ar aktualizēto rīcības un
investīciju plānu var iepazīties: www.rezeknesnovads.lv
l Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2022. gada 14. jūlija priekšlikumu, tika

nolemts, ka no budžeta uzskaites dimensijas 21.04.900.61RV “Novada pašvaldības in-
frastruktūras  uzlabošana” 2022. gadā tiks novirzīti 229 500,00 EUR  investīciju pro-
jekta “Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos”“ pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanai 

l Rēzeknes novada pašvaldības iestādei “Maltas apvienības pārvalde” tiek uzdots
līdz  2022. gada 1. septembrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā Rēzeknes novada pašvaldības investīciju projekta “Administratīvās ēkas pār-
būve Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā” pieteikumu ar
būvdarbu kopsummu EUR 172 655,57, paredzot nepieciešamo Valsts kases aizņē-
mumu 85% jeb EUR 146 757,23  apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu 15% jeb
EUR 25 898,34 apjomā. 
l Rēzeknes novada pašvaldības iestādei “Maltas apvienības pārvalde” tiek uzdots

līdz  2022. gada 1. septembrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā Rēzeknes novada pašvaldības investīciju projekta “Kruķu sākumskolas ēkas
pārbūve Miera ielā 9, Kruķos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā” pieteikumu ar būv-
darbu kopsummu EUR 335 506,15, paredzot nepieciešamo Valsts kases aizņēmumu
85% jeb EUR 285 180,23  apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu 15% jeb EUR 50
325,92 apjomā. 

4. augustā Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīts četrdesmit viens jau-
tājums, tostarp viens lēmums par nomas līguma noslēgšanu, pieci lēmumi par
īpašumu nodošanu atsavināšanai, astoņi lēmumi par dzīvojamās telpas īrēšanas
tiesību atzīšanu.

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Pamatojoties uz 2022. gada 1. jūlija iesniegumu, tika nolemts noslēgt telpu nomas

līgumu ar ģimenes ārsti Lūznavā, Pils ielā, periodā uz 6 gadiem. 
l Saistībā ar ielu nosaukumu piešķiršanu ielu posmiem, kas tiek pārņemti pašvaldī-

bas īpašumā Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijā, nolemts piešķirt nosaukumu
“Ozolu iela” adresācijas objektam – ielai Rēzeknes novada Viļānu pagasta Jaunviļānu
ciemā.
l Saistībā ar ielu nosaukumu piešķiršanu ielu posmiem, kas tiek pārņemti pašval-

dības īpašumā Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijā, nolemts piešķirt nosau-
kumu “Pilskalna iela” adresācijas objektam – ielai Rēzeknes novada Viļānu pagasta
Jaunviļānu ciemā. 
l Izskatot Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas un Fi-

nanšu pastāvīgās komitejas 2022. gada 28. jūlija priekšlikumus, apstiprināta maksa par
sniegtajiem pakalpojumiem Veselības un sociālās aprūpes centrā ”Viļāni”.
l Izvērtējot mednieku kluba „Silagaiļs” 2022. gada 6. jūlija ierosinājumu, lemts nodot

medību tiesības uz pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Rēzeknes novada Stoļe-
rovas pagastā mednieku klubam “Silagaiļs”. 
l Nolemts nodot medību tiesības pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās Rēzeknes

novada Nagļu pagastā un pagarināt iepriekš noslēgto medību tiesību nodošanas lī-
gumu.

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

Rēzeknes novada domes sēdes tiešraides var noskatīties: 
www.rezeknesnovads.lv un 

Rēzeknes novada youtube.com kontā –
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Y3CbI6Knsvj_iF1Pvze0AlL5Xkpefv6

21. jūlija Rēzeknes novada domes sēdē par
Kaunatas vidusskolas direktori tika apstip-
rināta InāRA PARAMonovA.

7. jūlijā notika divu pretendentu izvērtēšana uz
direktora amatu, kurā Ināra Paramonova ieguva
augstāko punktu skaitu. Jānorāda, ka iepriekš Ināra
strādāja par Kaunatas vidusskolas direktores viet-
nieci audzināšanas jomā un latviešu valodas un
literatūras skolotāju.

Atklātā konkursā “Rēzeknes novada pašvaldības
Kaunatas vidusskolas direktors” pieteicās divi pre-
tendenti, viena no tām – Ināra Paramonova. Izvēr-
tējot dokumentu atbilstību un konkursa dalībnieku
motivācijas vēstules un attīstības koncepciju, abi
pretendenti tika virzīti uz otro kārtu, kurā tika vērtēts

Kaunatas vidusskolas attīstības koncepcijas izklāsts, tā atbilstība iesniegtajam rak-
stiskajam materiālam, zināšanas un prasmes skolvadībā, erudīcija, kompetence, stils,
saskarsmes spējas un  komunikācijas prasmes. 

Darba intervijās piedalījās arī Rēzeknes novada domes deputāti un pašvaldības
vadības pārstāvji, kas uzdeva sev interesējošos jautājumus pretendentiem. Vērtēšanas
komisija lēma virzīt  Ināru Paramonovu apstiprināšanai Kaunatas vidusskolas direktores
amatā.

Jāatzīmē, ka iepriekšējā direktore Alīna Gendele ir atstājusi savu amatu, jo sāka pildīt
13. Saeimas deputātes amata pienākumus.
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Rēzeknes novada pašvaldība aicina dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabied-
rības vai citas reģistrētas dzīvokļu īpašnieku apvienības, vai dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotās personas iesniegt savus projektu pieteikumus līdzfinansējuma pie-
saistei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem un  piegu-
ļošo teritoriju labiekārtošanai. 

Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 39
“Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo
zemesgabalu labiekārtošanai” paredz līdzfinansējumu piešķirt šādām aktivitātēm:

Energoefektivitātes pasākumiem:
r Līdzfinansējumu piešķir būvniecības ieceres dokumentu izstrādei – 75%, bet ne

vairāk kā EUR 3500,00;
r energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, atbilstoši Būvvaldē akceptētai

būvniecības ieceres dokumentācijai – 75%, bet ne vairāk kā EUR 15 000,00.
Mājām īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai:
r piebraucamo ceļu, bezmaksas pieejamo stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju

celiņu seguma atjaunošanas darbiem un zaļās zonas labiekārtošanas atjaunošanai -
50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
r mājas caurbraucamo ceļu segumu, kas tiek izmantoti piekļūšanai citiem nekus-

tamiem īpašumiem, atjaunošanai – 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
r bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai - 95% no pro-

jekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 7000,00;
r pagalmu apgaismojuma ierīkošanas būvdarbiem – 50% no projekta kopējām

atbalstāmajām izmaksām.
Darbu izpilde notiek saskaņā ar sertificēta tāmētāja sastādītām tāmēm. Darbu

veicējs tiek izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā. Finansējuma saņēmējiem ir
jāievēro Publisko iepirkumu likuma 7. panta pirmās daļas prasības un Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” prasības, lai noslēgtu
piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu ar piegādātāju.

Lai līdzfinansējumam varētu pieteikties:
r pieteikums un dokumenti iesniedzami Rēzeknes novada domē Atbrīvošanas

alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā lietvedei (komisijas sekretārei) Viktorijai Kuprinskai
darba laikā (8.00 - 16.30, pusdienu pārtraukums 11.45 - 12.15).
r vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt mājas ener-

goefektivitātes un īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus;
rmājas kopējā platība ir lielāka par 250 m2 un mājas neapdzīvojamo telpu platība

nepārsniedz 25% no mājas kopējās platības;
r vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
r minētie pasākumi jau nav tikuši finansēti/līdzfinansēti no Eiropas Savienības fi-

nanšu avotiem vai valsts budžeta līdzekļiem;
r iesniegti iepirkuma procedūras veikšanu apliecinoši dokumenti, ja pašvaldības

līdzfinansējuma apjoms pārsniedz EUR 5000,00.
Kā jārīkojas būvdarbu veikšanas gadījumā:
r Jāsagatavo projektēšanas uzdevums un jāizvēlas projektētājs (iepirkuma procedūra);
rProjektētājs Būvniecības informācijas sistēmā  (turpmāk – BIS) sagatavo atbilstošo

būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojekts, apliecinājuma karte, paskaidrojuma
raksts);
r Būvniecības ieceri izskata Būvvalde (akceptē vai dod uzdevumu novērst trūkumus

un pēc tam akceptē);

r Pēc dokumentu akceptēšanas, līdzfinansējuma saņemšanas pretendentam
jāveic būvkomersanta izvēle (iepirkuma procedūra);
r Jānoslēdz būvdarbu līgums ar komersantu.
būvniecības ierosinātājs būvdarbu uzsākšanai būvniecības informācijas

sistēmā (bIS) iesniedz šādus dokumentus:
l būvdarbu līgumu; 
l būvdarbu apdrošināšanas polisi; 
l rīkojumu par būvdarbu vadītāju; 
l līgumu ar būvuzraugu; 
l rīkojumu par būvuzrauga nozīmēšanu; 
l būvuzrauga apdrošināšanas polisi; 
l būvuzraudzības plānu.
Pieteikuma veidlapu, reģistrācijas anketu, saistošos noteikumus un aplie-

cinājumu par interešu konflikta neesamību var meklēt www.rezeknesnovads.lv
Lai veicinātu izpratni par konkursa nosacījumiem un sniegtu atbildes uz neskaidriem

jautājumiem, konsultāciju var saņemt:
1. Par pieteikuma iesniegšanu – Viktorija Kuprinska, Centrālās administrācijas liet-

vede, (komisijas sekretāre) tel. 64607191,e-pasts: viktorija.kuprinska@rezeknesno-
vads.lv 

2. Iepirkuma jautājumos – Liāna Proško, Centrālās administrācijas juriste-iepirkumu
speciāliste, tel. 64607171, e-pasts: liana.prosko@rezeknesnovads.lv 

3. Būvniecības jautājumos – Inga Aleksandroviča, Būvvaldes vadītāja, komisijas lo-
cekle, tel. 26531328, e-pasts: inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv, Kristaps Kaļva –
Centrālās administrācijas būvinženieris, komisijas loceklis, tel. 64640424, 26531242,
e-pasts: kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv 

4. Vispārējos jautājumos – Andris Stafeckis, izpilddirektora vietnieks, komisijas priekš-
sēdētājs, tel. 64607183, 20228843, e-pasts: andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau otro gadu Rēzeknes novada pašvaldība atbalsta novada vidusskolu skolēnus,
dāvinot jaunus portatīvos datorus. Ikviens skolēns, kas jaunajā mācību gadā uzsāks
mācības 10. klasē kādā no Rēzeknes novada vidusskolām, personīgā lietošanā
saņems jaunu klēpjdatoru.

Iegādāti 100 jauni klēpjda-
tori, kopsummā gandrīz 80 000
EUR apmērā. Ja mācīties gri-
bētāju izrādīsies vairāk, Rēzek-
nes novada pašvaldība iegā-
dāsies papildus datorus. Ga-
dījumā, ja 10. klašu skolēnu
skaits būs mazāks nekā prog-
nozēts, jaunie datori tiks novir-
zīti izglītības iestādēm ar mēr-
ķi atjaunot skolā esošo datoru
klāstu.

Šis ir otrais gads, kad tiek
veikts šāds atbalsta projekts.

Tas atstāj acīmredzamu rezultātu uz mācību efektivitāti. Ikvienam skolēnam ir iespēja
sagatavot mājasdarbus, prezentācijas, pētījumus, grupu darbus – personīgā datora ne-
esamība vairs nav šķērslis. Kā būtisks ieguvums vērtējama digitālās pratības uzla-
bošanās. Mūsdienu digitālās iespējas iet roku rokā ar mācību procesu skolā un mājās.
Gan priekšmetu skolotāju mudināti, gan pašu iniciatīvas vadīti, skolēni var izmantot
dažādas programmas, aplikācijas un platformas, kas ļauj apgūt nepieciešamās zinā-
šanas un prasmes. Šajā rudenī Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar skolām
veiks monitoringu par datoru jēgpilnu izmantošanu, apgūstot mācību saturu.

Lai gan šobrīd nav novērojama tieša skolēnu piesaiste 10. klasēs tieši jauno datoru
dēļ, projekts noteikti pastiprina 9. klases absolventu vēlmi turpināt skolas gaitas Rēzek-
nes novada izglītības iestādēs. Ar jauniešiem tiks noslēgts līgums par datora nodošanu
personīgajā lietošanā ar noteiktām atkāpēm par iespējamu klēpjdatora atdošanu
atpakaļ, ja kādu iemeslu dēļ mācības tiks pārtrauktas.

guntars Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes vadītājs

Tel.: 64607201, 29495624, 
e-pasts: guntars.Skudra@saskarsme.lv 

izglitiba@saskarsme.lv

RēzEKnES novAdA PAšvALdībA SnIEdz ATbALSTu
EnERgoEFEKTIvITāTES uzLAbošAnAI dAudzdzīvoKļu MāJāS

Rēzeknes novada vidusskolu 10. klašu skolēni 
saņems jaunus datoRus

Ilzes Sondores foto
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KonKuRSA “SKAISTA MunA TāvA SāTA” noMInAnTI

uzvARēTāJI: “Slaviki”, dricāni, oLITA un oļģERTS LAMbAS
Olitas un Oļģerts Lambas saimnieko Dricānu pagasta “Slavikos”. Saimnieki gadu gaitā

ir radījuši brīnišķīgu dārzu, pašā redzamākajā vietā – pati pirmā saimniecības peonija.
Visu saimniecības teritoriju ieskauj seni, gandrīz simtgadīgi koki, ko stādījuši  vecvecāki. 

Savā dārzā saimniece Olita zina stāstīt par katru puķīti, katru krūmiņu – kāds ir
šogad, kāds bija pagājušogad, kāds bija, kad tikko iestādīts. Te katrs stūrītis tiek rūpīgi

apsaimniekots, katrs stādiņš apmīļots. Īpaši saimniekus priecē košumkrūmi, bet
saimnieces galvenais lepnums ir lilijas, kas izaugušas tik krāšņas un iekaro ikviena
ciemiņa sirdi. Saimnieki labiekārtojot sētu ir padomājuši par visu, ir iekārtota terase, kur
vienkopus sapulcēties ģimenei, gan izveidots kārtīgs sakņu dārzs. Olita norāda, ka
vasaras siltajos vakaros nekas nevar priecēt vairāk kā lakstīgalu dziesmas piemājas
sudrabvītolā.

dRICānu PAgASTS

“Aizpurves”, Asinova, InETA un guRIJS SAvEļJEvI
Ineta un Gurijs Saveļjevi saimnieko “Aizpurvēs”, Dricānu pagastā, Asinovas ciemā.

Lai gan ģimenes māja vēl ir celtniecības fāzē, saimnieki ir jau uzsākuši teritorijas labie-
kārtošanu. Ģimenei patīk pavadīt siltos vasaras vakarus ārā – piemājas pagalmā, kopā

ar savu kuplo bērnu pulciņu, kur skaisti izvietoti puķu podi, vēja ratiņi un baseini.
Par savas sētas lielāko bagātību saimnieki uzskata ģimeni, tomēr uzsver, ka arī

sētā pietiek darba, lai apkārtējo vidi radītu skaistu un pievilcīgu. 

Rēzeknes novada dienu ietvaros  jau otro gadu norisinājās  konkurss “Skaista muna tāva sāta”. Katrā apvienības pārvaldē tika apstiprināta konkursa
žūrija, kas izvērtēja  skaistās un iekoptās teritorijas. “Skaista muna tāva sāta” ir konkurss, kurā nav uzvarētāju vai zaudētāju – sakopta sēta ir galvenā balva,
kas priecē gan pašus saimniekus, gan ikviena garāmgājēja acis. Konkursa uzvarētāji tika godināti Rēzeknes novada dienu pasākumos. Katrā apvienībā bija
izvietota fotoizstāde “Skaista muna tāva sāta” (autore Ilze Sondore), visa koncerta garumā apmeklētāji varēja priecāties par savu apvienību skaistākajām
un sakoptākajām sētām.  

“Lakts”, Asnīnis, dAInA un IvARS PočI
Rikavas pagasta nostūrī, Asnīņu sādžā, dzīvo lielā un darbīgā Poču ģimene. Īpa-

šumu ar nosaukumu “Lakts” zemnieku saimniecības “Morāni” saimnieki Daina un Ivars
Poči iegādājās pirms četrpadsmit gadiem. Pirms tam viņi bija devušies strādāt uz
Zviedriju, taču visu laiku mērķis bijis viens – atgriezties Latgalē, iegādāties īpašumu.
Paši par sevi un saimniecību viņi saka: “Mājas apkārtne ir jāiekārto tā, lai patiktu sev,

un tad to ievēros arī citi.” Līdztekus attīstās arī zemnieku saimniecība “Morāni”.
Īpašuma pagalmā aug rozes, saimnieci ar saldo smaržu priecē peonijas, pastāvīgi
zaļo tūjas, trīs no tām – atvestas no Zviedrijas kā piemiņa. Hortenzijas, dālijas, miķelīši,
asteres, samtenes un vēl, taču viskrāšņākie ziedi ir ģimenes atvases – Evija, Einārs,
Iluta un Daiga – lielākie palīgi ikdienas darbos skaistajā sētā. 

“Mežgailīši”, Liuža, AIvARS un nAdEždA ASAčI
Turpinot vecāku iesākto darbu, mājas apkārtni “Mežgailīšos” – Kantinieku pagasta

Liužas ciemā, apsaimnieko Aivars un Nadežda Asači. Saimniecība atrodas pašā ceļa
malā, un ikviens garāmbraucējs var novērtēt darbu, kas ieguldīts – skaisti iekoptās
puķu dobes, košumkrūmus, vienmēr izravēto mazdārziņu. Turpat paveras skats uz
novadnieka Jāņa Klīdzēja dzimto māju vietu “Upmaļi”. Aivars, pēc izglītības agronoms,

zina stāstīt par katru puķīti un kociņu – kā jāapgriež, kā jāpārstāda, kā jāieziemo, ar
lepnumu pastāsta, ka kolekcijā esot vairāki desmiti pelargoniju stādu. Aivars ir arī gald-
nieks ar zelta rokām – pats gatavo koka podus un statīvus puķēm un stādiem. Īpašs
lepnums saimniekiem un liela interese ikvienam, kas brauc garām “Mežgailīšu” saim-
niecībai, ir par dekoratīvajiem kārkliem ar pīto stumbru. Kā paši saimnieki smej, ka
viņiem ir savas palmas un baobabi, kas, izrādās, aug Kantinieku pagastā!

“bāka”, Skolas iela 1, Sakstagals, 
LARISA un nIKoLAJS gRuznovI 

“Bākas” īpašumu no abām pusēm ieskauj bērzu birzis – viena no tām pašu
saimnieku Larisas un Nikolaja Gruznovu stādīta, otra – izkopta līdz ideālam. Puķes
un dārzs ir Larisas izloloti – viņa prot saimniekot gudri: puķu šķirnes izvēlētas tā, lai

katrā laikā būtu, kas priecē saimnieku un garāmgājēju acis un sirdi. Mulčēšanai rudenī
izmanto tos pašus pārziedējušos ziedus no puķudobēm, veido kompostu, ierīko
augstās dārza dobes. Skaistā dārza noslēpums – saimnieki daudz lasa un interesējas
par augu pareizu audzēšanu, lai mazāk laika jāvelta puķu, kociņu un stādiņu aprūpei,
lai tā vietā vairāk izbaudītu rezultātu. 

“Rēzes”, nagļi, AInA RēzE 
Ainas Rēzes daiļdārzs ir neatņemama Nagļu ciema sastāvdaļa. Jau vairāk nekā 30

gadu garumā Aina kopj un lolo savu plašo un pasakaino dārzu. Enerģiska, rosīga,
veikla, izpalīdzīga un laipna – tādu saimnieci Ainu Nagļu ļaudis redz un ciena ikdienā.
Apbrīnu raisa Ainas interesantais un skaistais dārzs – gaumīgi un eleganti iekoptais

bagātīgais košums. 
Aina saka: "Darbs dārzā man ir vislabākā atpūta! Dārzā es aizmirstu ikdienas

nebūšanas un smeļos prieku un spēku no pašas roku stādītā un aprūpētā, bet Dieva
radītā, plauksmes un ziedēšanas brīnuma." Jaunākā meita Inga rosās kopā ar mammu,
viņai iedegas acis, stāstot par lielajiem plāniem iekārtot romantisku piemājas dīķīti. 

m DRICĀNU APVIENĪBA m

RIKAvAS PAgASTS

KAnTInIEKu PAgASTS

SAKSTAgALA PAgASTS

“Mārsilas”, nagļi, ļodāni, InESE un vIKToRS zALužInSKI 
Nagļu pagastā, sānis no lielceļa Nagļi – Varakļāni, aiz pabiezas meža strēles ir

paslēpies Ļodānu ciems, kur sētā ar nosaukumu “Mārsilas” saimnieko darbīgā Za-
lužinsku ģimene. 

Arī pašlaik saimniecībā darba netrūkst – Viktors audzē gaļas lopus un nu jau ganām-

pulkā ir ap 50 liellopu, savukārt Ineses pārziņā jau 20 gadus ir zemeņu lauks. "Mārsilās"
nav plašu daiļdārzu, bet ir skaisti iekopti stūrīši, ir ziedi, saimnieki ir parūpējušies arī
par atpūtas brīžiem, tādēļ ir iekārtota ērta atpūtas zona. Katru aprīli, kad notiek Vis-
latvijas lielā talka, Zalužinsku ģimene organizē Ļodānu ciema sakopšanu. Saimniece
Inese atklāj, ka visa ģimene draudzīgi strādā, lai padarītu savu sētu vēl omulīgāku. 

nAgļu PAgASTS
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“Rožlejas”, Strūžāni, Slimnīcas iela 1, 
AInA MARMIļovA un AnAToLIJS ozInīKS 

“Rožleju” saimnieki Aina Marmiļova un Anatolijs Ozinīks, kuri dzīvo Stružānu pa-
gastā, savu zemes stūrīti sauc par mazo paradīzi. Platība ir neliela – kā jau visām
Līvānu tipa mājām – taču tas netraucē radīt noskaņu, pieiet pie sētas sakārtošanas
radoši. Bezgala daudz un dažādas puķes, kas priecē saimniekus un garāmgājējus no
agra pavasara līdz vēlam rudenim, atpūtas zona, kur baudīt rītus un vakarus, lapenīte,

dārza dekori, kas tiek veidoti no dažādiem palīgmateriāliem atbilstoši svētkiem. Vien
rokas stiepiena attālumā ir arī pašiem sava “jūra” – Strūžānu ezers, kura spirdzinājumu
vasarā var baudīt neskaitāmas reizes dienā. Pat malkas grēdas šeit saliktas “rakstā”,
kas ļoti papildina kopējo tēlu. Un visfascinējošākā Ainas dārzā ir sarkano tulpju
plantācija – klasisko, seno, kas zied pavasaros jau gadu desmitus, neiznīkst, nepār-
veidojas un sajūsmina ciema cilvēkus ar savu spilgti sarkano šarmu.

Teksts: Leokādija Razgale, Sarmīte Stepiņa, Inese Vērdiņa, Tamāra Tutina, Valentīna Deksne, Anna Baleiša, foto: Ilze Sondore

“vagaļi”, vagaļi, ALEKSAndRA un PēTERIS buļI   
Te viņi jau vairākus gadus slēpjas no pārlieku rosīgās ciema dzīves. Toties arī šajā

sētā rosība neapstājas ne uz mirkli. Redzami saimnieces gādīgo roku ilggadējā darba
rezultāti- vienā dobē cita citai stafeti nodod peonijas, pilnā krāšņumā sevi rāda rozes

un petūnijas, drīz ziedēs dālijas. Saimnieks arī neatpaliek un savām rokām ir izveido-
jis pamatīgu apbūvi ap māju – siltumnīcu, šķūni, kūti, lapeni un smalki izgrieztu pasta
kastīti, kas rada patīkamu pārsteigumu. Liels prieks, ka ir šādi uzņēmīgi cilvēki, kas
vēlas no jauna iedvest dzīvību laukos un pārvērš savu sētu par īstu lauku brīnumu!

“Aizpurvi”, Tīlīši, Jānis Kučers
Jānis Kučers savā sētā “Aizpurvi” Čornajas pagastā saimnieko vien piecus gadus,

bet jau ir devis labu atspēriena punktu īpašuma tālākai attīstībai, kas redzama ik uz
soļa. Saimnieks rāda, kur būs apstādījumi, kur pirts, kur atpūtas vieta. Šobrīd ir
sakārtota īpašumā atrodamā zeme, kas aizņēma daudz laika, jo iepriekšējais

īpašnieks to bija pagalam aizlaidis. Bet Jānis pats saviem spēkiem prata to iztīrīt, at-
jaunot un labiekārtot. Pagalmā ir iekārtots dīķis, lai nosusinātu piebraucamo ceļu. Dīķis
kalpo arī kā vides objekts, pie kura patverties atpūtas brīdī. Lai saimniekiem ir brīvs
laiks atpūtai un darba spars virzīties augšup un celt gaismā savu īpašumu!

uzvARēTāJI: “Ceļmalas”, Rosica, vITA un IvARS SEŅKānI
Saimnieku Vitas un Ivara Seņkānu īpašums “Ceļmalas” atrodas nosaukumam

atbilstošā vietā starp trim ceļiem Stoļerovas pagastā. Uzkāpjot kalnā, kurā atrodas
īpašums, paveras brīnišķīgs skats uz visiem trijiem ceļiem un pāris hektāriem zemes,
kas pieder īpašniekiem. Saimnieki Vita un Ivars teic, ka nav viegli uzturēt tik lielu

īpašumu vienmēr sakoptu, bet ļaužu acis vienmēr tiek patīkami pārsteigtas ar to, ka
nevar atrast vietu, kur nebūtu sakopts. Iegriežoties piebraucamajā ceļā, par īpašuma
nosaukumu vēstī liels koka stends ar nosaukumu “Ceļmalas” un pasta kastīte. Ap-
brīnas vērtas ir ziedu instalācijas, kas izvietotas pie senā arkla, uz kāpnēm, uz ratu
riteņa, tās maģiski papildina cita citu, ziedam savijoties ar senatnīgo rīku.

m KAUNATAS APVIENĪBA m

daudzdzīvokļu māja Miera iela 4, Strūžāni, 
pārstāve ēRIKA MAzuRE  

Daudzdzīvokļu māja Miera ielā 4, Stružānu pagastā konkursam “Skaista muna tāva
sāta” tika pieteikta ar mājas iedzīvotājas Ērikas Mazures iniciatīvu, un  ir kļuvusi par
piemēru citām mājām, pierādot – arī dzīvokļu īpašnieki var uzturēt savu sētu
priekšzīmīgu. 

Kā galvenā sētas bagātība ir drošā un radošā vide bērniem. Pagalmā pieejama
jauna smilšu kaste. Bērni var izpausties uz izveidotajiem “molbertiem” – veciem logu

rāmjiem ar iestieptu nokrāsotu kartonu, uz kā bērni var gleznot ar krāsainajiem
krītiņiem. 

Protams, mājas pagalmu atsvaidzina arī Ērikas ierīkotā puķu dobe. Tajā zied gan
peonijas, gan īrisi un flokši. Mājvietu tur atradusi arī eglīte, kas katru gadu aug arvien
lielāka – Ziemassvētkos tā tiek rotāta visai mājai par prieku. Mājas ieejas durvju
nojumīti rotā Ērikas sagādātie petūniju puķu podi. Arī kāpņu telpas logi, pateicoties
Ērikas radošajai izdomai, vienmēr tiek skaisti izdekorēti visiem svētkiem.

“Muzikanti”, Meža iela 2-1, gaigalava, 
RASMA un gunārs IgAuŅI

Rasma un Gunārs Igauņi Gaigalavā, Gaigalavas pagastā dzīvo un radoši darbojas
kultūras un izglītības jomā jau 33 gadus. Pirms pieciem gadiem Igauņu ģimene ie-
gādājās un sāka apsaimniekot bijušo mežniecības māju, kurai devuši skanīgu nosau-
kumu “Muzikanti”. Savā dzīvesvietā viņi veido sakoptu vidi, kā arī rūpējas, lai “Muzikanti”
būtu tūristu iecienīta vieta Gaigalavā.

Sētā iekārtoti muzeji – Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejs, ekspozīcijā ir
vairāk nekā 100 dažādi instrumenti un Bykovas šmakoukas muzejs, kurā var apskatīt
destilēšanas aparātus, iepazīties ar izgatavošanas procesu un nobaudīt vairākus
šmakoukas veidus. Mājas otrajā stāvā pieejamas naktsmītnes 18 personām. Rasma
rūpējas, lai katrā sezonā dārzā ziedētu puķes, ar ko priecēt ciemiņus. Igauņu ģimene
ir sava novada patrioti, viņu mājās tiek koptas un saglabātas senču tradīcijas un
kultūrvēsturiskais mantojums.  

gAIgALAvAS PAgASTS

STRužānu PAgASTS

čoRnAJAS PAgASTS

SToļERovAS PAgASTS

dAudzdzīvoKļu nAMS, SKoLAS IELA 4, Stoļerova
Nākamā īpašuma saimnieki komisiju sagaidīja kuplā pulkā! Jo šie ļaudis  ir apvieno-

jušies vienā lielā komandā un spējuši sakopt savu daudzdzīvokļu namu Stoļerovā,
Skolas ielā 4. Glīts, liels pagalms mājai, kurā atrodas 27 dzīvokļi, kuru īpašnieki spēj

atrast kopīgu valodu un ne tikai mierīgi sadzīvot, bet arī rast skaistumu sava īpašuma
pagalmā. Mājas priekšā ir uzstādīts vides objekts “Gudrās pūces”, kas simbolizē
skolotāju mājas gudrību. Tam blakus acis priecē vēl viens vides objekts, kas tapis
Jāņu dienai un ietver sevī Jāņu vainagus, kas iekārti bērza tāsī. Pagalma nomalē atro-
das mazdārziņi, kas pienācīgi kopti un loloti, lai rudenī varētu novākt ražu. 
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uzvARēTāJI: “Liepu mājas”, Strodi,
InāRA un vISvALdIS bRoLIšI

Īpašuma “Liepu mājas” Kaunatas pagastā saimnieki Ināra un Visvaldis Broliši un
viņu bērni Madara un Uldis Broliši ir lietpratēji savā jomā. Madara ciemiņus sagaidīja
ar grupai “Rikši” raksturīgo skanīgo dziedājumu, kas aizrāva līdzi arī ciemiņus, un visi
pievienojās skanīgajai dziesmai. Brolišu dzimtas īpašumā ir māja un bagātīga tās

apkārtnes apbūve, kas paredzēta gan saimniecības darbiem, gan atpūtas brīžiem,
gan ciemiņu uzņemšanai. Īpašumu rotā saimnieku pašu rokām veidoti vides objekti –
ziedu kompozīcijas, neliels dīķis, kurā aug ūdensrozes, dažādi senatnīgi darba rīki.
Saimnieki savu īpašumu ir kuplinājuši ar iestādītu bērzu birzi, kas redzama postfolk-
loras grupas “Rikši” veidotajā videoklipā dziesmai “Leldīna”. Viņi ir papildinājuši
īpašumu ar iestādītu priežu silu, kas vēl tikai ņemas spēkā un aug kuplumā.

“Kamenes”, Rāznas iela 64, Kaunata,
žAnnA un AndREJS bAčKuRI   

Kaunatas pagasta centrā, Rāznas ielā 64 dūc “Kamenes”. Te saimnieko Žanna un
Andrejs Bačkuri. Saimnieki iekopj dārzu, tur gotiņu Brūnalīti un atbalsta savus bērnus

– Kasparu un Jolantu – visos darbos un pienākumos. Īpašumā aktīvi notiek pagalma
labiekārtošanas process: jau tika iebērts jauns piebraucamā ceļa segums, šobrīd
notiek šķūņa pārbūves darbi un vēl daudz gaidāms priekšā. Lai spīdoša nākotne
priekšdienām!

“Skaista”, bondari, gunāRS SMIRnovS   
Mākoņkalna pagasta Bondaros izvietojusies skaistā sēta ar nosaukumu “Skaista”.

Kur var būt labāks nosaukums šim konkursam! Skaistu šo sētu padara neaptverams
ziedu daudzums apkārt, un visas tās izstaro apbrīnojami saldu aromātu. Sarkanas,

dzeltenas, baltas, košas un plaukstošas – tikai labākie ziedi apņem Skaisto sētu.
Īpašnieks Gunārs Smirnovs teic, ka viss lielais puķu dārzs ir viņa mammas roku darbs,
par ko viņš ir ļoti pateicīgs. Tāpat mamma gādīgi strādā arī augļu un sakņu dārzā, kas
pārsteidz ar savu lielumu un ražas bagātību.

Teksts: Līna Šlapakova, foto: Ilze Sondore

“zaļā sala”, Litavnieki, īpašnieki RITA un vIKToRS TēRAudI  
Ilggadīgi kopti apstādījumi, sakopta vide, divi viesu nami, kur jau vakarpusē tiks

sagaidīti kāzinieki. Par katru kopto teritorijas centimetru, loloto augu, daiļajām rozēm
īpašniecei Ritai Tēraudai ir savs īpašs stāsts. Viesu nams izvietots uz salas starp veco

un jauno Rēzeknes upes gultni, kas kalpo par īpašuma rozīnīti. Liels koka uzraksts
"Zaļā sala" sagaida viesus, un arī  saimniece mīļi aptek katru viesi, kas ieradies
īpašumā. Ļoti patīkama sajūta, ierodoties šajā vietā. Vērtēšanas komisija teica lielu
Paldies saimniekiem, kas konkursā piedalījās kā vienīgais pieteiktais viesu nams! 

m MALTAS APVIENĪBA m

gRIšKānu PAgASTS

KAunATAS PAgASTS

MāKoŅKALnA PAgASTS

uzvARēTāJI: “Raitīšu mājas”, Leimaniški,
AnITA un vALdIS KRASnobAJI

Desmit kilometru attālumā no Maltas, braucot uz Pušu vai tālāk, acis piesaista
sakopta, gleznaina ainava 14 hektāru platībā. Te mijas uzkalni un lejas. Tuvāk ceļam
uz garāmbraucējiem noraugās mājas “Raitīši”. Šo  māju un to saimnieku stāsts
aizsācies teju pirms trīsdesmit gadiem, kad jaunā ģimene nolēma pamest ērtu dzīvokli
Maltā un doties uz Valda vecāsmātes mājām. Daudzi tad par viņiem pasmējās. Bet
saimniekam savs sakāmais: “Ja pats neko nedarīsi, neviens neiedos. Viss paša rokās”.
Tad nu ”Raitīšos” ieguldītais darbs ir šīs dienas rezultāts - labiekārtota, skaista  māja,
kur savienotas divas ēkas, pagalmā gleznains dīķis, mūsdienīgi apzaļumota piemājas

teritorija, pirts,  atpūtas zona, tas viss plešas gandrīz hektāra platībā. Katru pavasari
viss tiek papildināts, veidots un pārveidots ar jauniem stādiem, vēl interesantākiem un
neredzētākiem. No vecās saimnieces ābeļu, seno liepu un ogulāju garšas un smaržas
vien varam baudīt, ko saimnieki tur lielā cieņā un godā. No pagalma aizsākas dīķu
kaskāde, kur pakāpeniski no augšas uz leju tika plānota un veidota dīķu sistēma. Tur
pašu priekam tiek audzētas gan visiem zināmas zivis – karpas, līņi, zandarti, gan
tādas, kā platpīri, amūri, mīdijas. Jā, 14 hektāros pietiek vietas arī labības laukam.
Kādēļ? Saimnieki smaida un kautrīgi nosaka: “Mums taču zīdītāj govis un teļi jābaro.
Visi grib ēst. Ziema gara.” Jā, atkal nāk prātā saimnieka teiktais: “Darīt vai nedarīt,
viss paša rokās”

MALTAS PAgASTS
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Teksts: Līga Ratnika, Skaidrīte Babre, Elīna Prusaka, Foto: Ilze Sondore

“Spodras”, Ciskova, dzInTARS STudEnS
Lendžu pagasta sētā “Spodras” vienmēr ir bijuši čakli un gruntīgi saimnieki. Sensenos

laikos māju cēla ciema kalējs Pēteris Arbidāns, kad apņēma par sievu skaisto Veroniku.
Ģimenē uzauga septiņi bērni: četras māsas un trīs brāļi. Vēlāk visiem mazbērniem patika
ciemoties pie babiņas un dzeda šajā klusajā namā, bet visbiežāk vectēva kalumus pētīja
un kopā ar vecmāmiņu piena vedēja gaitās vizinājās mazdēls Dzintars. 

Tā nu šodien “Spodru” saimnieks Dzintars Studens ir lepns par savu skaisto,
sakopto māju, par glītajiem puķu dārziem, par plašajiem laukiem un iespaidīgo dīķi, pie
kura ir tik patīkami atpūsties pēc garas darba dienas. Neskaitāmās interesantas for-
mas akmeņdobēs ziedošie augi papildina cits citu gan ar krāsu, gan ar smaržu burvību.
Stāvā krastā no laukakmeņiem veidots māju nosaukums “Spodras” liek aizdomāties
par to, cik svarīgi ir visu darīt ar lielu rūpību, apdomu un sapni par nākotni. 

“Rupaiņa sāta”, Pūriski
“Rupaiņa sāta” Lendžu pagasta Pūrisku ciemā ir kā daļiņa no mūsu novada

vēstures. Savā laikā šeit dzīvojis pazīstams sabiedriskais darbinieks, rakstnieks un
literāts Ontons Rupaiņs. Zemnieku dzimtas spēks, tradīcijas un spīts ir palīdzējis cauri
paaudzēm saglabāt gan saimes māju, gan gaišas atmiņas.   Pa celiņu caur mežu vijas
ceļš kā rakstu rinda senā grāmatā. 

Ja vien spētu runāt tā skaistā, pirms daudziem gadu desmitiem stādītā koku aleja!
Ja akmeņiem un akai tiktu dota iespēja ko teikt... 

Meža ielokā no svešām acīm tā kā nedaudz paslēpusies, “Rupaiņa sāta” ar
ziedošiem puķu dārziem, zaļiem zālienu paklājiem un klusām senu koku ēnām sagaida
ciemiņus. Te viss ir citādi, viss pa savam, bet skaisti, kopti, nomierinoši un patīkami. 

“Kalves”, Kivleņi, MARIJA un JānIS gudEļI
Māja ir mantota no saimnieka vecākiem, kuri savulaik to būvējuši ar savām rokām,

uz šo dienu ir saglabātas mantotās ēkas, kuras prasmīgi atjauninātas un uzturētas,
nezaudējot to senatnīgās vērtības. Sētā ir uzbūvēta lapene ar lielu saimes galdu tās
vidū un kamīnu, kur pulcējas tuvi un tāli radi un draugi pēc kapusvētkiem, nozīmīgās
gadadienās, latviešu gadskārtu svētku u.c. saviesīgu pasākumu ietvaros. “Kalvēs” īpaši
tiek svinēti vasaras saulgrieži, saimnieks Jānis Jāņu dienā visus Jāņu bērnus allaž
cienājot ar īpašo zivju zupu, tā zina stāstīt lūznavieši!  Lapenē smaržo ievāktās dabas
veltes tējai. Pagalmu piepilda saimnieka roku darbi – no koka veidoti dekori, saimnieces
izlolotie puķu apstādījumi, kuros saglabātas vecmāmuļas puķes, kādas esam pieraduši
redzēt vecvecāku sētās, mijoties ar modernajiem augiem, košumkrūmiem un krāšņiem
ziediem, veido harmoniskas dabas kompozīcijas.

Par to, ka meža dzīvnieki “Kalvēs” jūtas kā savā dabiskajā vidē un dažkārt mielojas
ar saimnieku dārza veltēm, saimnieks nedusmojas, tik atteic, ka mēs dzīvojam
dzīvnieku teritorijā! Šajos dārzos un apstādījumos tiek audzēts viss, ko vien lauku
teritorijā dzīvojošs cilvēks spēj izaudzēt – dārzeņi, ogas, augļi. Ik uz soļa ir jūtama
mīlestība un ieguldītais darbs, enerģija, spēks, mijiedarbība ar Dievu un dabu. 

“Kalves” savu nosaukumu ieguvušas, pateicoties atjaunotajai smēdei, kurā
saglabāti un atjaunoti restaurēti kalēja instrumenti. Arī šis arods saimniekam ir mīļš
un tuvs, tas ierādīts arī jaunākajiem dzimtas vīriešiem. 

Gudeļu pāris – Marija un Jānis – ir paraugs tam, kā ar mīlestību, darba tikumu, cienot
un uzturot tradīcijas, ieviešot jauninājumus, saglabājot kultūras mantojumu, ir iespē-
jams radīt miera ostu sev un jaunākajām paaudzēm, kur bērni un mazbērni ar prieku
iesaistās lauku darbos!

m NAUTRĒNU APVIENĪBA m

“birze”, Peirāgi, vALIJA un nIKoLAJS SAzonovI 
Mājās “Birze” saimnieko Valija un Nikolajs Sazonovi. Šo māju 1927. gadā sāka celt

Valijas vectēvs, kā arī kalnā pie mājas iestādīja bērzu birzi.
Mājas teritorija izceļas ar dabiskumu, iekopts augļu dārzs, daudz puķu, ziedošo un

dekoratīvo košumkrūmu, puķu, kas visos gadalaikos piesaista garāmbraucēju skatus. 
Saimnieki tagad ir pensionāri, bet nevar sēdēt bez darba. Valijas sirdslieta ir puķes,

ogošana, sēņošana, ceļošana un deja, Nikolaja – bites. Kopā ar vecākiem dzīvo

Saules bērns, dēls Jānis, kuram arī patīk skaistums, lauki, puķes, ciemiņi un darbo-
šanās piemājas teritorijā.

Ģimenē izaudzināti trīs bērni – divi dēli un meita, aug četri mazbērni, kas vienmēr
atbalsta un palīdz, bieži brauc ciemos. Vectēvs Nikolajs māca mazbērniem strādāt ar
tehniku.

Valijai patīk izdomāt un projektēt ko jaunu, un tad viss pārējais ir vīriešu darbi. Saimniecei
ir padomā vēl daudz interesantu ideju. Lai izdodas viss iecerētais un pietiek spēka!

“Mārtiņmājas 1”, Feimaņi, vERonIKA un IvARS CATLAKšI
“Mārtiņmājas 1” Feimaņu pagastā ir mūsu ģimenes dzimtas mājas, kuras vecāki

sāka celt 1981. gadā un 1987. gadā tā bija pabeigta un kļuva par mūsu ģimenes miera
oāzi. Šobrīd ikdienā mājās saimnieko mamma Veronika un vecākais brālis Ivars, bet
mēs ar vīru Daini un meitām Lauru Mariju un Egiju Terēzi tur pavadām visas brīvdienas
un atvaļinājumus. Nedēļu nogalēs bieži brauc ciemos arī māsas Ērika un Ilze, kā arī
brālis Mārtiņš ar ģimenēm, lai baudītu jauku un ģimenisku kopā būšanu.

Lai saglabātu mūsu senlietas, kas kādreiz kalpojušas kā palīgi dažādos darbos,
esmu izveidojusi nelielu muzeja stūrīti, kur savu vietu ir atradis gan mammas
vērpjamais ratiņš, gan graudu sētuve, gan tēta alus muca, sviesta kuļmuca, sirpis un

citas senas lietas.
Apkārt mājai ir gan augļu koki, gan puķudobes, kuras ar katru gadu tiek papildinātas,

bet visvairāk tajās rotājas dažādas rozes, jo tās man ir vismīļākās puķes, šobrīd to
skaits ir nedaudz pāri 20, tām ir arī savs īpašais stāsts, piem., Mariatheresia iegādāta
par godu meitu otrajiem vārdiem, mūsu mīlestības roze, ko saņēmu kā dāvanu no vīra
20. kāzu gadadienā, rozes par godu meitu krustībām. 

Pamazām tiek atjaunotas un remontētas ēkas, šobrīd tiek būvēta jauna pirtiņa vecās
vietā, kas nu kļuvusi kā vēl viena muzeja stūrīša sastāvdaļa, paslēpusies veco bērzu paēnā.

Mūsu mājas ir īstā vieta, kur atpūsties, izbaudot dabas tuvumu, putnu dziesmas,
vēja šalkoņu un tuvinieku čalas. (Teksts: Skaidrīte Babre)

FEIMAŅu PAgASTS

PušAS PAgASTS

LŪznAvAS PAgASTS

uzvARēTāJI: “undupe”, Sondoru ciems, IngA un gunāRS IvonI 
Lendžu pagasta Morcinīku ciemā ir lauku sēta ar ļoti interesantu, nedzirdētu un

skaistu nosaukumu “Undupe”. Varbūt kādai upītei, varbūt tikai kādam sapnim par godu
radies šis skaistais mājas vārds. 

Inga un Gunārs Ivoni te saimnieko jau gandrīz piecpadsmit gadus. Kā viss sākās?
Ļoti vienkārši. Jauns, precēts pāris meklēja lauku māju. Atrada, nopirka, iemīlēja, kopj,
iekārto, pilnveido, paplašina un lolo savu sapņu namu.  Augļu dārzs vēl tikai aug un

pieņemas spēkā, arī ziedi un košumkrūmi aug kopā ar bērniem.  Ar smaidu, ar cerībām
un labām domām šajā namā tiek darīts ikviens darbiņš.  Saimnieks Gunārs lauku darba
nebaidās. Viņa rokās paklausīgs top koks, kas ir pamata būvmateriāls šajā sētā. Inga
mīl visu skaisto, dzīvo, gaišo. Bezgalīgi patīkama, nomierinoša aura, tīrs, sakopts,
gaišs plašums, ar aci saskatāmā un ar sirdi visur sajūtama mīlestība. Mājas ir ģimenes
miera osta pēc darba dienas steigas, spēka avots un pārdomu vieta jebkurā dzīves
situācijā. 

LEndžu PAgASTS
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“Saules kalns”, Plikpūrmaļu ciems, 
MARIJA un vILIS dEKšŅI

“Saules kalns” – Marijas un Viļa Dekšņu ģimenes māja Vērēmu pagastā. Skaists,
saules apmirdzēts kalns ir sētas nosaukuma un noskaņojuma nesējs.  

Ģimenes māja šajā vietā celta tieši  pirms divdesmit gadiem. Ar apdomu un gaumi
iekārtots plašs un bagāts daiļdārzs, kurā aug, zied un prieku dāvā 215 dažādu šķirņu

augi. Pirms dažiem gadiem “Saules kalns” žurnāla “Ievas Māja” rīkotajā konkursā par
sakoptāko lauku sētu ieguva skatītāju simpātiju balvu. Saimnieki bija aicināti uz pa-
sākumu Melngalvju namā, tikās ar Valsts prezidentu, guva jaunu informāciju, idejas un
iespaidus par Latvijas skaistākajām sētām. Saimnieki zina katra savā dārzā augošā
auga nosaukumu, vēsturi, kad, kur un kāpēc tas ir ticis iegādāts. Ziedu krāšņumā un
smaržā tērptās mājas dāvā prieku gan pašu ģimenei, gan ciemiņiem. 

“Kaspari”, Sondoru ciems, LīgA un vALdIS dAnILānI
Līgas un Valda Danilānu īpašumu “Kaspari” Vērēmu pagasta Sondoru ciemā zina

daudzi. Masīva, labi redzama, skaisti veidota norāde pie ceļa ikvienam liek uz mirkli
aizdomāties, kas tur tālāk ir? Ar apdomu veidota, sakopta, labiekārtota teritorija, kas
pirms gadiem būtu nosaucama par degradētu, tagad piemērota gan pašu dzīvošanai,
gan viesu uzņemšanai. Teritorijā ir iekārtoti sporta aktivitātēm piemēroti laukumi, ir arī

bērnu priekam un atpūtai nepieciešamais aprīkojums, brīvdienu māja nakšņošanai,
skaista un plaša lapene svētku reizēm. No aizaugušas, purvainas ielejas atkarota
platība, kur izrakts skaists dīķis. Attīrot no apauguma veco šosejas daļu, tiek veidota
skaista pastaigu taka, kuru izmanto jaunās māmiņas pastaigām ar bērnu ratiņiem. 

Kopts zāliens, gaumīgi, neuzbāzīgi puķu dārzi, klusums un patīkamā aura. Lūk, tas
ir lauku sētas skaistums! 

“Kļaviņu mājas”, Strankaļi, AIvARS vuļS
“Kļaviņu mājas” atrodas pasakaini skaistā kalnā.  No pagalma paveras burvīgs skats

uz Rēzeknes upes senleju. Seno būvju vietā pēdējā laikā ir uzburtas mūsdienīgas, ar
etniskiem elementiem rotātas koka guļbūves. Pie saimniecības darbiem un māju
pārbūves saimnieks Aivars Vuļs ir ķēries ne pa jokam. Vecā senču viensēta pārtop

mūsdienīgā, bet tradīcijām bagātā lauku īpašumā, kura īpašnieki kopj un saudzīgi
glabā savu tēvu tēvu vēsturi. Zied rozes. Zied mazas un lielas ziedu kupenas plašajā
pagalmā. Ābeļu zaros dzied putni, kaut kur dūc bites. Braucot šurp pa līkumaino ceļu,
tā vien šķiet, aiz kalna jau pasaulei gals, bet nē, šeit sākas īpašs prieks, miers un
klusums. 

Teksts: Teksts: Anna Višķere, Foto: Ilze Sondore

“Kliņģerītes”, Rogovka, AIgARS un MāRīTE AugSTKALnI 
Rogovkas centrā atdzimst māja “Kliņģerītes”, kurā saimnieko Aigars un Mārīte

Augstkalni. Dažu gadu laikā mājas apkārtne, saimniecības ēkas un pati māja ar
saimnieku darbu ir izmainījušās līdz nepazīšanai – zaļo košumkrūmi, garāmgājējus
priecē ziedu upes un vienmēr sakopta apkārtne, mājas renovācija vieš izbrīnu par iz-

domu un gaumi. Te draudzīgi viens otru papildina senais koka un akmens būvju stils,
un mūsdienīgie apdares un dizaina materiāli. Vakaros Rogovkas auru romantisku vērš
“Kliņģerīšu” mājas apgaismojums, kas uz mājas sienām rada gandrīz netveramas gais-
mas spēles. Ap māju vienmēr ir redzami darbojošies saimnieki, kas nenogurstoši
rūpējas un atjauno savu īpašumu. 

“Kabata”, žogotas, EdgARS un MāRA KļAvIŅI 
Edgara un Māras Kļaviņu mājas nosaukums ir “Kabata”. Uz jautājumu, kāpēc tā,

Edgaram bija pretjautājums: mirklī, kad vajag, piemēram, siltumu, drošību, naudiņu, arī
atpūtu, kur mēs liekam roku? Kabatā!   

Senāk bijušo un tagadējo saimnieku radnieciskās saites ir gan pienākums, gan tāds
kā dzinulis visus darbus veikt ļoti atbildīgi, precīzi un akurāti. 

No pamatiem līdz jumtam pašu rokām celta māja, ar mīlestību, gaumi un lielu, lielu
darbu iekārtota, kopta un nemitīgi pilnveidota apkārtnes ainava. Darbs turpinās un vēl
turpināsies. 

Sakopta, appļauta, ziediem rotājusies visai plaša piemājas teritorija ir kā sapņu
ieleja, miera osta un spēka avots pēc ikdienas darba gaitām. 

m VIĻĀNU APVIENĪBA m

“Ezervītoli”, Rītupes iela 48, JAnīnA un MāRTIŅš bELInSKI
Bērzgales centrā iepretī muižai Micānu ezera krastā, pašā ceļa malā, garāmgājējus

un braucējus priecē skaistas, sakoptas mājas “Ezervītoli”. Te saimnieko Janīna un
Mārtiņš Belinski.

Īpašumu saimnieki iegādājās 1986. gadā. Tā bija necila mājiņa, padomju laikos –
sadzīves pakalpojumu punkts. Ar bērnu atbalstu māja atjaunota no pašiem pamatiem,

un 2012. gada Ziemassvētkus kuplā ģimene svinēja jaunajā mājā.
Skaistie saimnieces iekoptie dārzi ar puķu ziedēšanu garāmgājējus priecē no agra

pavasara līdz vēlam rudenim. Kā atzīst paši saimnieki – stāda to, kas pašiem patīk.
Līdzās krāšņumaugiem acis priecē sakņu dārzs, veiksmīgi ainavā iekļaujas augļu koki
un ogulāji. Valgmi karstajās vasaras dienās var rast, atpūšoties skaisti iekoptajā
ezermalā. 

bēRzgALES PAgASTS

nAuTRēnu PAgASTS

ILzESKALnA PAgASTS

AudRIŅu PAgASTS

vēRēMu PAgASTS

uzvARēTāJI: “Lazdu mājas”, Armuškas, RITA IKAunIECE
Braucot pa nelielu meža celiņu, nemaz nevar iedomāties, ka aiz līkuma un lazdu

alejas  pavērsies skats uz skaistu, plašu un sakoptu māju teritoriju ar košumkrūmu
stādījumiem. Uz zāliena fona  rindojas daudzās dažādās un krāšņās puķu dobes.
Mazās arhitektūras formas lieliski iederas apkārtējā vidē, saimniece  dekorējusi

saimniecībā nepieciešamos priekšmetus ar īpašu pieeju.
Saimniece šajās mājās saimnieko jau 30 gadus. Viņas profesija nav saistīta ar

dārzkopību, taču viņa teic, ka  gadu garumā, mācoties no kļūdām, tomēr  ir izdevies
izveidot brīnišķīgu daiļdārzu, kas priecē acis un sirdis gan saimniekiem, gan viesiem.

dEKšāRu PAgASTS
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uzvARēTāJI: z/s “Akmeņtači”, vecmurāni,
oLgA zvīdRA ar dēlu MāRI un mazmeitām LIndu un AgITu

Tuvojoties mājai, jau pa gabalu var pamanīt sakārtoto saimniecību un skaisto pie-
braucamo ceļu. Mājas nosaukums ir radies, pateicoties lielajam akmeņu daudzumam
tajā apvidū. Akmeņi ir redzami visur, un saimnieki veiksmīgi tos izmanto arī
saimniecības apkārtnes labiekārtošanā. Saimniecībā nodarbojas ar lopkopību, taču

saimniece ļoti veiksmīgi nodalījusi saimniecības zonu, dārzu un atpūtas zonu. Teri-
torijas sakopšanas darbos lielas palīdzes Olgai ir mazmeitas. Saimniecības ap-
saimniekošana prasa lielu fizisko darbu, tomēr tas sniedz arī lielu gandarījuma sajūtu.
Saimniece norāda, lai tajās kļūtu patiesi silti un mājīgi, ir jābūt cieņai un savstarpējai
sapratnei ģimenē  un patiesi jāmīl savu dzimto vietu un jāiemāca to saviem bērniem
un mazbērniem. 

Teksts: Margarita Cakula, Viļānu Kultūras nama vadītāja, foto: Ilze Sondore

z/s “dadži”, Kristceļi, SERgEJS un IRēnA KAļIŅInI
Zemnieku saimniecībā “Dadži” saimnieko Sergejs un Irēna  Kaļiņini, šo teritoriju viņi

iekopj jau četrus gadus un ir izveidojuši atpūtas vietu ”Veiksmes sala”.  Saimnieki laipni
izrāda iekopto teritoriju, kur māk pastāstīt par katru apskates objektu. Saimnieki teic
tā: “Cilvēku iztēles lidojumam nav robežu un katram ir savs priekšstats par lauku dzīvi.
Ja tu viņā iekļūsi, viņa nekad tevi nelaidīs vaļā, vai, precīzāk, tu negribēsi viņu palaist

vaļā”. Teritorijā izveidotas atpūtas zonas – rotaļu laukums bērniem, ugunskura vieta ar
sēdvietām, atpūtas namiņš, dīķa vidū izveidota saliņa,  uz kuru ved tiltiņš. Šī vieta
kalpo īpašām ceremonijām kāzās un kāzu jubilejas reizēs, izveidots mākslīgs
ūdenskritums, lai dīķī dzīvotu zivis. Teritorijā ir iekopts augļu dārzs, košumkrūmi, izvei-
dota vīnogu aleja. Arī senie sadzīves un saimniecības priekšmeti atraduši savu vietu
dārza interjerā.

“ornicāni 2”, FoMInu un SAMSonovu ģIMEnES
Mājā saimnieko Fominu un Samsonovu ģimenes. Inta Degle-Samsonova laipni

izrādīja savu valstību. Svarīgākais ir visu darīt ar prieku un sirds degsmi. Mājas

iedzīvotāji ir atbildīgi par savas apkārtējās vides uzturēšanu un sakopšanu, cenšas
teritoriju  ap māju padarīt ziedošu, stādot puķes gan dobēs, gan traukos, rīkojot
kopīgas talkas. Prieks ir par jauniešiem, kuri saviem spēkiem ierīkojuši laukumu sporta
spēlēm.

viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca 
un klostera dārzs

Viļānu  baznīca un tās dārzs  ir kļuvuši par iecienītu svētceļnieku apmeklētu vietu
un arī tūristu apskates objektu. Baznīcas prāvests Rinalds Stankēvičs daudzu gadu
garumā pratis labiekārtot baznīcas teritoriju, iedvesmojot citus labiem un paliekošiem
darbiem. Baznīcas apkārtnē ir vairākas meditācijas vietas – Sv.Terēzes kapela un

rožu dārzs, Rožukroņa dārzs, Krustaceļš. Dieva žēlastības sveču kapelā katru mēnesi
notiek novennas lūgšanas, arī baznīcas pagrabs ir atvērts apmeklētājiem. Var apskatīt
un kavēties meditācijās pie  skulptūrām sakrālajā laukumā. Baznīcas teritorija ir
gaumīgi, skaisti, estētiski baudāma katram, kas vēlas to apmeklēt. Teritorija
apzaļumota ar ziedaugiem un skujkokiem, pašlaik daiļumu vairo  iekoptās un ziedošās
rožu dobes.

dEKšāRu PAgASTS
“zīlītes”, nākotnes iela 3, nATāLIJA un gunTIS LoCānI

Dekšāres centrā mājās “Zīlītes” jebkurā laikā var pamanīt saimnieku īpašo attieksmi
pret vides sakārtošanu. Saimnieki centušies padomāt par kopskatu, par dārza un

atpūtas zonas izvietojumu. Saimnieki ir parūpējušies arī par dārza noformējumu, kur
krāšņi izauguši dažādu veidu skujkoki, kas piešķir dārzam savu šarmu.  Jauka un plaša
atpūtas zona ģimenei un viesiem, sakoptas saimniecības ēkas. 

vIļānu PILSēTA

vIļānu PAgASTS

SoKoLKu PAgASTS

No 2. augusta, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības
projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts iz-
glītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās kārtā
var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pie-
teikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības
līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteik-
ties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Piedāvājumā 43 izglītības programmas
Turpinot atbalstīt tos nodarbinātos, kas gatavi paaugstināt savas konkurētspējas darba

tirgū, šajā kārtā ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām 43 izglītības programmām, ie-
gūstot jaunu profesiju, uzlabojot savas prasmes, tajā skaitā digitālās pamata prasmes.

Piedāvātajās 38 profesionālās tālākizglītības programmās varēs apgūt tādas profesijas
kā aprūpētājs, betonētājs, elektronikas montētājs, gaļas produktu izgatavotājs, ķīmijas la-
borants, māsas palīgs, programmvadib̄as metālapstrādes darbgaldu operators, sausās
būves montētājs, būvizstrādājumu galdnieks, ceļu būvtehniķis, ģeotehnikas izpētes tehni-
ķis, agrārā sektora komercdarbinieks, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, ķīmisko pro-
cesu tehniķis, lopkopības tehniķis, meliorācijas sistēmu būvtehniķis, meža mašīnu opera-
tors, mērniecības tehniķis, programmvadib̄as metālapstrādes darbgaldu iestatītājs un vides
iekārtu tehniķis. Savukārt 4 profesionālās pilnveides izglītības programmās un 1 studiju kursā

varēs apgūt digitālās pamata prasmes.
Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēs strādājoši un

pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jau-
nie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā
arī strādājošie pensionāri. 

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās
kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības pro-
grammā. Atšķirībā no iepriekšējām kārtām, 8. pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks
var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. 

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus pieteikties izglītības programmām, lielāko
daļu mācību izmaksu arī šajā kārtā sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesio-
nālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties
mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā vai studiju kursā, strādājošā līdz-
maksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaim-
niecībām mācības ir bez maksas.

Šajā pieteikšanās kārtā mācības galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Mācību dalībnie-
kiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ, savu-
kārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas māj-
saimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz
mācību norises vai prakses vietu.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī
viss izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Alise devjatajeva, valsts izglītības attīstības aģentūras vecākā informācijas speciāliste

atvēRta pieteikšanās mācībām
pieaugušajiem es fondu pRojektā
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NomiNācija Gada uzņēmums – ViP 
(vietējās identitātes produkts)

uzvarētāji – Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība “viļāni”

Lauksaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvā  sabiedrība (LPKS) “Viļāni” ir kooperatīvs,
kas apvieno lielus un mazus piena piegādātā-
jus. LPKS “Viļāni” ir dibināts 1993. gadā un uz
šo brīdi apvieno vairāk nekā 280 biedrus no
Rēzeknes, Preiļu un Varakļānu novada. Uz-
ņēmums nodarbojas ar svaigpiena savāk-
šanu un pārdošanu. Dienā vidēji tiek savāktas
30 tonnas svaigpiena. Nelielu daļu savāktā
bioloģiskā piena LPKS “Viļāni” pārstrādā savā
ražotnē ar zīmolu “Bryunaļa”. Saražotā piena
produkcija nonāk Rīgas BIO veikaliņu plauk-
tos, kā arī tiek tirgota izbraukuma tirdzniecībā
Rēzeknē, Viļānos un Varakļānos. 2021. gadā
uzņēmuma apgrozījums bija – 3,9 milj. EUR.

Vietu, kur atrodas kooperatīvs, sauc “Piena
krasts”, un tik tiešām, piena upes te ir plūdušas
jau kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem, kad

te bija Rēzeknes Piena konservu kombināta cehs, kurā ražoja kvalitatīvu sviestu. Juku
laikos, 90. gados, iekārtas tika izpārdotas, tomēr viļānieši nolēma ražotni saglabāt, lai
piena upes neapstātos. Tagad kooperatīva produkcija ar zīmolu “Bryunaļa” ir kļuvusi
par Latgales lepnumu, kuru iecienījuši bioprodukcijas patērētāji visā Latvijā. Parasta-
jos pārtikas veikalos to nesameklēt, jo, kā jau dabiskiem produktiem, tiem ir īss reali-
zācijas termiņš, taču sviests un krējums, kā arī dažādu veidu sieri, garšo gluži tāpat
tāpat kā lauku mājās pie vecmāmiņas.    

Vidēji gadā kooperatīvā tiek nodarbināti ap 20 darbinieki. LPKS “Viļāni” aktīvi ie-
saistās dažādos projektos, realizējot NVA īstenotās “Apmācības pie darba devēja” un
“Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”, jaunatnes starptautisko programmu aģen-
tūras programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projekta ietvaros tika izveidotas
2 darba vietas un pirmo profesionālo pieredzi ieguva 2 jaunieši ar ierobežotām iespējām.

LPKS “Viļāni” labprāt uzņem ekskursiju grupas. Ekskursijas piedāvājumā ir izglīto-
joša videofilma par pienu un zīmola “Bryunaļa” bio piena produkcijas degustācija.

Individuālais komersants “Jukonm”
“Labākā dāvana Ziemassvētkos! Dēls gan nenocietās un apēda vēl pirms svētkiem,

taču novēl citiem, lai tikpat gardi svētki kā viņam!” – šāda atsauksme publicēta “Kūpi-
nātas Rāznas zivis” Facebook lapā. Zivju ēdāju un apmierinātu klientu ir daudz, īpaši
tūrisma sezonas laikā, kad atpūtniekiem pie Rāznas ezera gribas nobaudīt vietējo de-
likatesi – tieši “Latgales jūrā” izaugušas zivis. IK “Jukonm” saimnieki brāļi Jānis un
Juris Broliši zivju kūpinātavu ierīkojuši pie savām mājām Rāznas krastā, šosejas Rē-
zekne – Dagda malā, Strodu ciemā. Zivis sākuši kūpināt vēl pirms 15 gadiem, kad kā
skolēni gribējuši vasarās piepelnīties: “Gājām pie zvejniekiem un prasījām: “Pārdod
man uz pieciem latiem!” Pēc tam uz 10, tad uz 20,” stāsta Juris Brolišs. Vēlāk brāļi vai-
rāk pievērsušies citām lietām, taču pirms pāris gadiem nolēmuši atsākt kūpināt zivis,
nu jau lielākā mērogā: “Uztaisījām šo cehu, tad uzrakstījām projektu, ko atbalstīja, ie-
gādājāmies iekārtas – visu, kas vajadzīgs šai lietai. Pagaidām mums katram vēl ir savs
pamatdarbs, bet cenšamies, lai šo varētu pārvērst par pamatdarbu,” teic Juris. Pamatā
tiek kūpināti plauži, asari, vasarās arī līņi, zuši un zandarti. Visas zivis ir tikai no Rāz-
nas ezera. Brāļi sadarbojas ar diviem vietējiem zvejniekiem. Vasarā kūpinātava tiek ku-

rināta katru dienu. “Katrai zivij ir sava recepte. Mums ir karstā kūpināšana, jo, ja ir auks-
tā kūpināšana, tad visas zivis kā skumbrijas garšo,” zina stāstīt Jānis un Juris. Vasarā
saimnieki lielākoties uzņem pircējus un tūristus pie sevis, taču pārējos gadalaikos
dodas uz gadatirgiem, kā arī kūpina zivis pēc iepriekšēja pieteikuma. Brāļi novērojuši,
ka uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu esot liels pieprasījums, bet pēc tam – janvārī un
februārī – klusums. Lielu robu iegriezusi Covid pandēmija, kad nedrīkstēja notikt ga-
datirgi. “Mēs cenšamies un ar optimismu skatāmies nākotnē. Jo bez optimisma ideja
reizēm noplok, bet optimisms dzen uz priekšu. Tā dzen, ka reizēm uz mērķi pat ne
rāpo, bet tikai skaties uz to pusi,” joko brāļi.

NomiNācija Gada jauNais uzņēmums
uzvarētāji – SIA “Māja pie ezera”

“Māja pie ezera” atbraucējam izskatās
gluži kā pastkarte – gaumīgais namiņš ērti
iekārtojies uzkalniņā Umaņu ezera krastā
Pušas pagastā. Šī būs īstā vieta gan pie-
dzīvojumu meklētājiem, gan tiem, kam
miers un klusums ir pirmajā vietā. Aktīvās
atpūtas cienītājiem saimnieki piedāvā iz-
nomāt laivu, SUP dēļus un kubulu ar hid-
romasāžu, kā arī rokas stiepiena attālumā
ir Rāznas Nacionālais parks, Kroma kolns,
Lūznavas muiža un citi apskates objekti.
Arī tiem, kuri vēlas atbraukt un noķert mie-
ru, šī vieta ir kā radīta: “Tiešā tuvumā nekā
cita nav – tikai pļava un ezers. Bieži vien
cilvēki zvana un īpaši uzsver, ka viņiem
galvenais nosacījums ir, lai apkārt nebūtu
nevienas citas mājas un neviena cilvēka,”
teic īpašniece Līga Vaičule-Kozlovska,
kura kopā ar vīru Aigaru atpūtas māju pie ezera uzbūvēja pavisam nesen – 2021. gada
vasarā. Viņa stāsta, ka jau ilgāku laiku vēlējušies izveidot ko savu: “Dažreiz dzīvē ir
tādas situācijas, kad tu atbrauc uz konkrētu vietu un vienkārši saslēdzas, ka jā, šī ener-
ģētiski ir īstā vieta. Tā arī mums notika šeit atbraucot, turklāt sapratām, ka Latgalē tū-
risma mītnēm pieprasījums ir lielāks, nekā piedāvājums, un īpaši trūkst tādu gaumīgu
vietu ar odziņu. Tad mēs ieraudzījām, ka Rēzeknes novadam ir izsludināts uzņēmēj-
darbības projektu konkurss. Protams, mēs sapratām, ka izmaksas šim namiņam būs
daudz augstākas, nekā tas grants nosedz, bet tas bija tāds “spēriens”, lai saņemtos un
sāktu darīt. Kad mūsu sarakstīto projektu apstiprināja, tad jau vairs atpakaļceļa ne-
bija.” Būvdarbi iesākās pavasarī, bet jau drīz – pērnā gada jūlija beigās – tika sagai-
dīti pirmie viesi. Par ciemiņu trūkumu jaunie uzņēmēji nevar sūdzēties arī otrajā
darbības sezonā: “Pārsvarā mūsu viesi ir ģimenes, pāri un nelielas kompānijas ar ma-
ziem bērniem. Tie, kuri atbrauc uz nedēļu vai ilgāk, viņi, manuprāt, spēj pilnībā mainīt
prāta stāvokli. Visi aizbrauc tādi sazemējušies un atpūtušies.”

NomiNācija Gada tūrisma PakalPojuma sNiedzējs
uzvarētāji – SIA “MyKayak”

(Atpūtas parks “Priežvanagi”)
Atpūtas parks “Priežvanagi” savu aktīvo tūrisma darbību Kantinieku pagastā uz-

sāka 2019. gada rudenī, piedāvājot interesentiem pavadīt savu brīvo laiku gleznainā
vietā Rēzeknes upes krastā priežu meža ielokā. Priežu te ir daudz, bet arī vanagi, kā
joko īpašnieks Ivo Keišs, te ir manīti daudz un uzskatāmi par šīs vietas talismaniem.
“Priežvanagos” aktīvās atpūtas cienītājiem pieprasīti ir izbraucieni pa upi smailītēs vai
vienvietīgos tūrisma kajakos, bet tiem, kas meklē mieru un atpūtu no ikdienas steigas
un rutīnas, ir pieejama spēcinoša pirts un karsts kubuls. Vērtējamajā gadā īpaši pie-

RĒZEKNES NOVADA DIENu pASāKuMOS TIKA
gODINāTI ARī LAbāKIE uZņĒMĒJI

Rēzeknes novada pašvaldībā ir tradīcija 19. martā, Jāzepa dienā, Saimnieku dienā, godināt labākos uzņēmējus. šogad šai tradīcijai aprit jau desmit gadi.
diemžēl jau vairākus gadus šie svētki tiek atlikti sakarā ar valstī noteiktajiem Covid pandēmijas ierobežojumiem. Arī šogad, tāpat kā pirms gada, uzņēmēji tika
sveikti Rēzeknes novada dienu pasākumos, kas notika katrā apvienībā atsevišķi, līdz ar konkursa “Skaista muna tāva sāta” uzvarētājiem. 

šoreiz konkursam tika pieteikti 14 pretendenti astoņās nominācijās: “gada uzņēmums”, “gada inovatīvu produktu/pakalpojumu ieviesējs”, “gada uzņēmums –
novada vIP (vietējās identitātes produkts)”, “gada jaunais uzņēmums”, “gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs”, “gada amatnieks/mājražotājs”, “gada ģimenes
uzņēmums”.  devītajā nominācijā “gada darba devējs” pretendenti tiek vērtēti atbilstoši valsts ieņēmumu dienesta (vId) datiem. 

Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir pagastu iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, citām institūcijām un iedzīvotājiem sadarbībā ar attiecīgā pagasta
pārvaldi, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu.  

šogad visvairāk pretendentu, bija pieteikti nominācijā “gada amatnieks/mājražotājs”, kur tika vērtēti četri pretendenti, taču neviens pretendents nav ticis
pieteikts nominācijā "gada uzņēmums". 

gada sākumā konkursa vērtēšanas komisija apbraukāja pieteiktos pretendentus, lai izvērtētu uzņēmumu darbību, investīciju piesaisti, jaunu darbavietu
radīšanu, ražoto produktu vai pakalpojumu kvalitāti, oriģinalitāti, vides sakoptību un citus aspektus. Konkursa pretendentu vērtēšanu veica Rēzeknes novada
domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija – ērika Teirumnieka, Rēzeknes novada domes deputāte, Skaidrīte baltace, Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja, Līvija Plavinska, nautrēnu apvienības vadītāja, georgijs Jevsikovs, Tautsaimniecības attīstības jautājumu
pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, Edmunds džiguns, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. 

Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums” ir viens no uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, ko īsteno Rēzeknes novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmēj-
darbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti. Konkursa uzvarētāji saņem īpašu balvu – dizaina objektu, kas ataino gaišo
un reizē arī sarežģīto ceļu uz panākumiem. šoreiz balva vizuāli atšķīrās no iepriekšējiem gadiem, to pēc savas oriģinālās idejas veidoja metāla mākslinieks
norberts Kudiņš.

Piedāvājam iepazīties ar balvas pretendentiem.
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prasītas bija naktsmītnes un viesības mazās,
ģimeniskās grupās un, protams, atpūta pie
ūdens. 

Sapnis par šo vietu sācies ar aizraušanos –
Ivo pats ir kaislīgs laivotājs, izbraukātas strau-
jupes Gruzijā, Slovēnijā, Grieķijā, Korsikā, bet
arī Rēzeknes upe laivotājam var sagādāt asu
pārdzīvojumu un adrenalīna papilnam. “Īpaši
pavasarī, pēc paliem un ledus iziešanas, Rē-
zeknes upe ir tāda ļoti viltīga, te sākas tāds
interesants posms līdz Pērtniekiem un tālāk
līdz Rikavas hesam, pa ceļam arī Subinaites
dižakmens, krāces, līkumi, koku sanesumi.”
Neliels uzņēmums, kas nodarbojies ar strau-
jūdens kajaku nomu, izveidots jau 2016.
gadā, pēc gada radusies pirmā iespēja pie-
teikties uz LEADER projektu, kas pilnā ap-
jomā veiksmīgi tika realizēts, lai 2019. gadā

varētu uzsākt darbu. Tagad tiek pabeigts būvēt jau otrs viesu namiņš, kas ir jau otra
LEADER projekta rezultāts. Aktīvākais tūrisma periods ir apmēram no maija sākuma
līdz septembra vidum, bet netrūkst ciemiņu arī ziemas mēnešos, jo te ir gan pirts, gan
karstā ūdens kubuls, gan brīnišķīga daba, klusums un miers. “Teritorija ir 8 ha, pietie-
koši liela, lai var izbaudīt mieru, mums nav arī ne televizora, ne arī interneta, mums gal-
venā vērtība ir atpūta un daba,” saka Ivo Keišs.”

viesu nams “Līgas”
Viesu nams “Līgas” Rāznas ezera krastā Mākoņkalna pagastā piedāvā nakšņo-

šanu ģimenēm vai grupām līdz 20 cilvēkiem. Tāpat šeit iespējams rīkot dažādas svi-
nības – dzimšanas dienas pasākumus, kristības un pat nelielas kāzas. Plašajā 430
kvadrātmetru mājā ir septiņas istabiņas, katra ar tualeti un dušu, tāpat viesiem pie-
ejama virtuve ar visu nepieciešamo ēdiena pagatavošanai. Viesu ērtībai pieejams arī
internets un televīzija. Mājas īpašā pazīšanās zīme ir tornītis, no kura paveras pasa-
kains skats uz plašo Rāznas ezeru. Tur noteikti jāuzkāpj ikvienam!

Māja celta 1996. gadā. Pirmais saimnieks uzcēlis vienu stāvu, kā arī par godu savai
meitai devis mājas nosaukumu “Līgas” – tas saglabāts arī tagad. Pēc tam māja tika
pārdota, un jaunie saimnieki piebūvēja otro stāvu, tornīti un pagrabu ar saunu un bil-
jarda zāli, tā pielāgojot māju tūrisma vajadzībām. Pēc tam māja tika pārdota vēlreiz.
Kad arī šie saimnieki brauca prom, viņi palūdza Ināru Smirnovu, lai māju pieskata un
izrāda potenciālajiem pircējiem. “Daudzi bija atbraukuši skatīties, bet “īstais precinieks”
mājai tā arī neatradās, toties es pa to pusgadu ļoti iemīļoju šo vietu. Sapratu, ka ne-
vēlos, lai to nopērk kāds ārzemnieks, kurš pēc neilga laika atstās novārtā tik skaistu
vietu. Tā kā man pašai nebija tādu līdzekļu, es meklēju investoru, kurš būtu gatavs ie-
guldīt šajā īpašumā,” stāsta Ināra. Pēc vairāku potenciālo investoru uzrunāšanas, Ināra
atrada investoru – savu brāli – un kopīgi iegādājās īpašumu. “Rēķinājos, ka plašā te-
ritorija prasīs daudz darba,” stāsta jaunā saimniece. “Pagājušajā gadā iztīrījām dīķi,
kas bija aizaudzis ar krūmiem. Tagad ir doma dīķi paplašināt. Tur arī ir avotiņš,” plā-
nus ieskicē Ināra. “Šeit ir ļoti gleznaina vieta. Blakus Lūznava, Lielais Liepu kalns. Pil-
nīgi blakus ir Mākoņkalns. Mēs tādās kā krustcelēs atrodamies. Visi, kuri atbrauc,
brīnās par šo skaistumu.” Ne velti vairākas grupas, kas viesojās pērn, jau prom braucot
rezervēja naktsmītnes arī uz šo gadu. Starp citu, saimniece pēc izglītības ir mūzikas
skolotāja, tāpēc viesi nereti tiek sagaidīti ar kādu muzikālu pārsteigumu. Viesu mājā
pieejami mūzikas instrumenti arī muzikālākajiem viesiem.

NomiNācija Gada lauksaimNiecības uzņēmums
uzvarētājs – lauksaimnieks Ilgvars Leiņa 

Ilgvars Leiņa pabeidzis Rīgas Tehnisko
universitāti un atgriezies dzimtajā Kaunatas
pagastā, lai audzētu Šarolē šķirnes liellopus,
kā arī nodarbotos ar graudkopību. Pašlaik tiek
apsaimniekoti 260 ha lauksaimniecības ze-
mes, no kuriem 100 ha ir graudaugu sējumi,
savukārt pārējās ir ganības un zālāju pļavas.
Šobrīd ganāmpulkā ir 130 liellopi, tostarp 70
govis. “Kad 2014. gadā sākām strādāt, nopir-
kām 30 liellopus. Laika gaitā paši esam atra-
žojuši līdz šādam ganāmpulkam,” stāsta saim-
nieks Ilgvars Leiņa. Liellopi tiek pārdoti izsoļu
namā Neretā. Sākumā graudi audzēti savām
vajadzībām, taču pamazām, lai būtu arī kādi
papildu ienākumi, paplašinājuši sējumu platī-
bas. “Līdz ar to nopirkām lielāku kombainu un
“fūri”, lai varam paši vest graudus uzreiz no lau-
ka, lai nav jāņem kā pakalpojums, bet varam

to darīt, kad mums vajag. Tāpat kopš 2014. gada realizēti trīs projekti – iegādāts jauns
traktors, pļaujmašīna, siena prese. Šogad arī apstiprināts projekts uz četrām tehnikas
vienībām – būs divas jaunas piekabes, minerālmēslu izkliedētājs un grābeklis, lai va-
rētu efektīvāk un precīzāk visus darbus veikt, tādā veidā samazinot izmaksas,” skaidro
lauksaimnieks. “Tuvākajos nākotnes plānos gribētos līdz galam pabeigt fermu, jo daļu
paši savām rokām uzcēlām, bet pagaidām otra daļa vēl ir bez jumta. Paplašināt platī-
bas ir diezgan grūti lielās konkurences dēļ, tāpēc tā vietā mēģinām izmantot efektīvāk
visas savas platības, piemēram, pārsējam zālājus, jo no ilggadējiem zālājiem var iegūt

uz pusi mazāku ražu, nekā sējot jaunus zālājus. Savukārt platības, kas paliek pāri, var
izmantot graudaugu audzēšanai,” stāsta Ilgvars Leiņa. “Katrs gads ir citādāks, un savi
izaicinājumi ir visu laiku,” teic saimnieks, “piemēram, laika apstākļus nākamajam
gadam nevar paredzēt. Toties nav nekādas rutīnas un katru gadu iemācos ko jaunu.”

z/s “upmala 2”
(atzinība par ieguldītajām investīcijām Rēzeknes novada attīstībā)

Zemnieku saimniecība Silmalas pagastā nodarbojas ar netradicionālo zemkopību –
briežu audzēšanu, kā arī ar graudkopību. Saimnieks Sergejs Maļejevs ir vietējais, sil-
malietis. Lūznavas lauksaimniecības tehnikumā apguvis zivkopību, taču zivju dīķu ie-
rīkošana prasījusi lielas investīcijas, tāpēc izvēlējies labāk braukt uz Rīgu, strādāt
celtniecībā. Tomēr dzimtā puse jaunieti vilināt vilinājusi atpakaļ. Sergejs ir kaislīgs
mednieks, ciemojoties pie drauga Anglijā, vērojis turienes briežu dārzus un sapratis,
ka tas ir tieši tas, ko viņš vēlas darīt. 

“Redzēju, ka es varu kaut kā savus laukus attīstīt un man patīk šis hobijs, visu laiku
velk uz šejieni, saredzēju, ka līdz vecumdienām varu izveidot sev šeit smuku briežu
dārzu. Izlasīju, ka mums ir briežu audzēšanas asociācija, pierakstījos uz semināriem,
vienu gadu aizbraucu, otru, un jau domāju to visu sākt, bet protams, kā hobiju, jo,
teikšu godīgi, es tā kā neredzēju uzreiz te kaut kādu lielu līdzekļu ieguvumu, kā arī
apzinājos to, ka ar dzīvniekiem tas ir ilgtermiņa pasākums.” Bija plāns uzreiz izveidot
trīs aplokus, ķertuvi, barotavas un iegādāt ap 30 briežiem. Uzrakstījuši apjomīgu pro-
jektu, taču atbalstu nav guvuši un sākuši visu darīt pašu spēkiem. Tagad jau ir iekār-
toti seši aploki, kuros mitinās skaistie, tramīgie dzīvnieki, Ungārijas šķirnes staltbrieži.
Sergejs Maļejevs tagad ir Latvijas bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku au-
dzēšanas asociācijas biedrs un cer attīstīt savu saimniecību gan vaislai, gan arī gaļas
un ragu produkcijas ieguvei. Paralēli tiek audzēti arī graudaugi, pārsvarā dzīvnieku
barošanai.   

NomiNācija Gada iNoVācijas ieViesējs
uzvarētāji – IK “Healthy Snacks”

Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā top inovatīvi un veselīgi pārtikas produkti no
bioloģiski audzētiem griķiem. “Griksi” batoniņi ir īsta enerģijas bumba – garšīgi, baro-
joši un veselīgi, savukārt to galvenā izejviela – griķi aug tepat, Alekseja Danilina z/s
“Liepkalns” tīrumos.  

Jūlija Danilina ir padziļināti pētījusi, ka termiski neapstrādāti griķi ir bagāti ar dzelzi,
magniju, kāliju, B grupas vitamīniem un antioksidantiem, savukārt, tiem pievienojot
pareizās garšvielas un augļus, ir radīta arī izcila garša. Rezultāts – daudzveidīgas un
perfekti izstrādātas garšas. Ieviestās inovācijas ideja izstrādāta un attīstīta uzņēmuma
iekšējā vidē, tā ir balstīta zinātnē un pētniecībā, sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmijas pētniekiem. 

Jūlija griķus dēvē par Latvijas superproduktu. “Griķi ir tik veselīgs produkts, nav
grauds, starp citu, bet pureņu dzimtas lakstaugs, radniecīgs rabarberam. Sava kvali-
fikācijas darba ietvaros es pētīju griķus, kas notiek, ja mēs griķus diedzējam, tad par
30% palielinājās aminoskābes, proteīni, vērtīgi augu proteīni, kurus dažus mēs pat
nevaram atrast dzīvnieku izcelsmes produktos. Griķos ir daudz lizīna, kas palīdz uz-
sūkt vērtīgos augu proteīnus, un vēl mēs palielinām par 30% antioksidantus, antioksi-
danti, rutīns, kas iztīra mūsu organismu, aizsargā.”  No griķu miltiem var pagatavot da-
žādus gardumus – savus viesus Jūlija labprāt cienā ar griķu asuškām, kas ceptas pēc
vecmāmiņas receptes. 

Saldie batoniņi ir bez pievienota cukura, to sastāvā ir tikai zaļie griķi un žāvētie augļi,
dateles, mango, sezama sēklas, avenes, ananāsi. Šo produktu ir iecienījuši bioeko-
veikaliņi, kuros produkcija tiek piedāvāta ar augstas kvalitātes pārtikas ražotāja un iz-
platītāja “Gemoss” starpniecību. IK “Healthy Snacks” ir saņēmis “Gemoss” grantu
iekārtu un izejvielu iegādei. Veiksmīgi piedaloties projektu konkursos, saņemts finan-
siāls atbalsts uzņēmuma attīstībai, lielu ieguldījumu sniedz dalība Rēzeknes biznesa
inkubatorā. Jūlija atklāj savu veiksmes formulu: 

“Pirmkārt, pašai ir jāiet, neskatoties ne uz ko, otrkārt, tomēr uzklausīt, gūt pieredzi,
būt atvērtai, atklātai. Ir tik daudz atbalsta programmu, atbalstītāju un cilvēku, kas ir ga-
tavi palīdzēt, ir jāizmanto tās visas iespējas. Es, pēc būtības, esmu starttapers, man
patīk radīt jaunu ideju, un tad tālāk, ja paliek garlaicīgi, var radīt arī citu ideju un vēl
kādu, galvenais neapstāties un izvēlēties kādu tālāku mērķi. Jābūt ilgtermiņa stratēģi-
jai savā galvā, lai neapstātos tikai uz to, kas ir paveikts, un viss!”
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NomiNācija Gada ģimeNes uzņēmums 
uzvarētāji – zemnieku saimniecība “Laksteigola”

ZS “Laksteigola” Stoļerovas pagastā darbību uzsākusi 1995. gadā, sākotnēji apvie-
nojot spēkus brāļa un māsas ģimenēm kopā. Laika gaitā veselības problēmu dēļ māsas
ģimene neturpināja darbu, tāpēc saimniecību pilnībā pārņēma Katkovsku ģimene.
“2007. gadā vīrs īstenoja piena mājas celtniecības projektu, līdz ar to aizgāja straujāka
attīstība,” stāsta Tatjana Katkovska.

“Bija 10 slaucamās govis, bet ar laiku paplašinājāmies, nopirkām vēl, līdz ar to kūts
piepildījās ar gotiņām.” 2016. gadā ģimeni piemeklēja traģēdija – pāragri mūžībā devās
saimnieks un ģimenes galva – Tatjanas vīrs Andris. “Man bija šoka sajūta, man bija baiļu
sajūta. Vecākajam dēlam vēl nebija 18, Žanim – 10 gadu bija, Ērikai pa vidu – 13. Bet
es teicu tā – mēs nevaram izbeigt to, ko iesāka mūsu tēvs. Mums jāmēģina noturēt viņa
iecerētais plāns.” Ģimene turpina strādāt, rūpējoties par 24 liellopiem, trim cūkām, 30
vistām, suņiem un kaķiem. “Mums visi kustonīši ir vienlīdz mīļi, pārrodoties mājās, ik-
reiz gribas aiziet un apmīļot,” teic Tatjana. Tāpat bioloģiskajā zemnieku saimniecībā
tiek apstrādāti 60 hektāri zemes, no tiem 10 ha sēj graudus, kā arī tur mazdārziņu un
audzē kartupeļus gan sev, gan mājlopiem. Pamazām sapirkti arī dažādi agregāti –
preses, siena ietinēji. Pienu saimniecība nodod “Kaunatas piensaimniekam”. “Mēģi-
nām gadā kādas 70 tonnas saražot, vidēji no katras govs 6 - 7 tonnas piena.” Ģimene
visu dara kopā: “Esmu ļoti priecīga par to, ka bērni ir izveidojuši savu mugurkaulu,
savu “es”, pateicoties darbam. Arī citas īpašības, piemēram, kopā būšana. Mēs uz jeb-
kuru darbu ejam visi. Mums jau no mazotnes nebija tā, ka kāds paliks mājās. Uz mežu
iet visi, pie gotiņām visi. Es saku tā – turēsim saimniecību tik ilgi, cik mums visiem tā
būs vajadzīga, jo ne es viena kaut ko varēšu iesākt, ne viņi bez manis, nu, varēt jau
varēs, bet ģimene tas ir viens vesels tik ilgi, kamēr mēs turam saimniecību,” uzsver
Tatjana Katkovska.

SIA “AzALIJA vF”
SIA “AZALIJA VF” veikals “Zieds” ir viens no nedaudziem ģimenes uzņēmumiem Vi-

ļānos. “Mūsu ģimene visu mūžu ir nodarbojusies ar ziediem – stādījām tulpes, gladio-
las, rozes. Uzņēmumu nodibināja mana mamma. Kad mammai palika grūti, viņa pa-
sauca mani palīgā, tā nu 2008. gadā es pārņēmu veikala vadību,” atceras uzņēmuma
saimniece Faina Sokolova. “Esmu pieņēmusi darbā trīs meitenes – divas floristes un
vienu pārdevēju, kā arī pati iesaistos. Strādājam katru dienu.” Veikala vadītāja uzskaita
plašo preču un pakalpojumu klāstu, kas tiek piedāvāts: “Neaprobežojamies tikai ar zie-
diem – tā mēs vienkārši neizdzīvotu. Tirgojam sēklas, mēslojumu, kā arī sniedzam flo-
ristikas pakalpojumus – apkalpojam kāzas, bēres. Tāpat sniedzam arī konsultācijas
par piemērotāko sēklu un mēslojuma izvēli, kā rūpēties par puķēm. Cilvēki pie mums
nenāk tikai nopirkt, bet arī satikties un parunāt. Ziedu veikalā ikreiz klientiem mēģinām
pajautāt, ko sveiks, cik vecs ir jubilārs. Mums ir visdažādākie ziedi, bet vīrieši tāpat
vienmēr izvēlas rozes. Un tieši sarkanas. Pat, ja mēģinām pārliecināt, ka tas nebūtu
piemērotākais brīdis sarkanām rozēm,” smaidot stāsta Faina. “Kad sākās pandēmija,
sapratām, ka tikai ar vienu veikalu neizdzīvosim, ka vajag sevi reklamēt, tāpēc izvei-
dojām Facebook lapu ar nosaukumu “Veikals Zieds”. Liekam lapā ziedu pušķus, pa-
sūtījumus, ko esam izveidojuši, arī dažādu informāciju, piemēram, par to, ka meklējām
pārdevēju. Lapa ļoti labi strādā. Informācija nonāk arī “no mutes mutē”, bet Viļānos
mēs jau tik ilgi strādājam, ka, domāju, esam iekarojuši pircēju uzticību. Man ļoti patīk
ziedi. Es uzskatu, ka mans darbs ir sniegt cilvēkiem prieku, tāpēc vienmēr strādāju ar
smaidu un ar sirds siltumu pārdodu ziedus.”

NomiNācija Gada amatNieks/mājražotājs
uzvarētāji – IK “Lobumeņš”

Gaļas kūpinātava IK “LoBumeņš” Lendžu pagasta “Ceplīšos” darbību uzsāka 2019.
gadā, lai gan savām vajadzībām gaļu kūpinājuši jau kādus septiņus gadus. “Sākās
viss, jo pašam garšo kūpinājumi, bet nepatika, ka tie ir ar etiķi un vēl nezin ko satai-
sīti. Tāpēc gribējām ražot savus, bez visādiem “brīnumiem” iekšā,” stāsta īpašnieks
Jānis Silabriedis. “Sākums bija interesants un eksperimentiem bagāts. Kamēr trāpījām
ar garšvielām un atradām īsto garšu, bija paēduši gan kaimiņu suņi, gan kaķi,” smej
saimnieks. Pirmos gadus gaļu pirkuši tirgū, bet šobrīd sadarbojas ar “Rēzeknes Gaļas
kombinātu”. “Esam ļoti apmierināti gan ar gaļas kvalitāti, gan laicīgajām piegādēm. Arī

Pārtikas un veterinārais dienests uz to skatās
pozitīvi, jo visi dokumenti ir kārtībā.” Kūpinā-
tie gaļas izstrādājumi ātrā laikā kļuvuši iecie-
nīti ne tikai Rēzeknes novadā, bet arī citviet
Latvijā, tostarp Madonā, Ludzā, Varakļānos,
Jēkabpilī un Daugavpilī. “LoBumeņš” katru kū-
pināšanas reizi ir atvērts klientiem uz vietas –
iepriekš piesakoties, var braukt pēc tikko kūpi-
nātas gaļas. “Ziemā cilvēki pat brauc ar silta-
jām segām – atbrauc, satin gaļas gabaliņu un
brauc mājās, lai ir maksimāli silts. Rēzeknes
novadā, manuprāt, esam vienīgie, pie kuriem
var atbraukt pakaļ siltam kūpinājumam,” teic
Jānis. “Ir bijis tā, ka atbrauc pazīstamie no An-
glijas. Paņem gabaliņu, aizbrauc līdz Rēzek-
nei un zvana atkal: “Ir vēl? Es tūlīt atbraukšu
vēlreiz pakaļ. Es pa ceļam jau apēdu, bet
gribu vēl.””

Klūgu izstrādājumu pinējs Konstantīns bindju
Konstantīns Bindju, pēc tautības rumānis, savulaik iebraucis Latvijā no Aizkarpa-

tiem, lai paliktu uz dzīvi Bērzgales pagastā. Konstantīns ir cilvēks ar “zelta rokām” –
vasarās būvē un remontē mājas, savukārt rudenī un ziemā darina dažādus klūgu iz-
strādājumus. Cilvēki Konstantīnam pasūtina tīnes, spoguļu apdares, paplātes, galdus,
puķu podus, lustras, kā arī, protams, grozus. Konstantīns pin gan tradicionālos grozus,
gan, vienīgais Latvijā, – tikai Aizkarpatiem raksturīgā pinumā. Konstantīns radījis arī
kādu muzeja eksponātu – Dagdas muzejam uzpinis sarežģītus baronu laika bērnu ra-
tiņus pēc aptuveni 360 gadus veciem paraugiem. Pīt grozus Konstantīns Bindju ie-
mācījās 8. klasē, vēl dzīvojot dzimtenē: “Ļoti gribēju nopirkt velosipēdu, bet mamma
nevarēja atļauties, jo jauns velosipēds maksāja tam laikam ļoti dārgi – 58 rubļus. Pa-
zinu kādu vīru, kurš darināja grozus. Ilgi raudāju un lūdzos, līdz viņš apņēmās mani ie-
mācīt. Tovasar es nopelnīju 70 rubļus. Nopirku to velosipēdu un biju pirmais puisis
ciemā! Mūsdienās mašīna netiek tik ļoti novērtēta, kā toreiz velosipēds.” Pēc tam at-
sācis grozus pīt jau Latvijā. “Bija “perestroikas” laiks, veikali tukši. Vedu savus grozus uz
veikalu, bet man tos visus “izķēra” jau uz ielas, pat līdz veikalam netiku.” Tagad Kon-
stantīna darinātos grozus var iegādāties veikalos Rēzeknē un Ludzā, reizēm gadatir-
gos, bet vislabāk – dodoties pie meistara uz mājām. Tas ļaus apskatīt vēl kādu Kon-
stantīna veikumu – netālu no mājām viņš savām rokām uzcēlis nelielu baznīciņu, kas
ticīgajiem vienmēr atvērta. “Vispirms uzcēlu baznīcu sev sirdī, bet pēc tam arī cilvēkiem.”

SIA “Skārda meistars” Raimonds vāverāns
Uzņēmums reģistrēts 2011. gadā Rīgā, bet Rēzeknes novada Gaigalavā darbība

uzsākta 2018. gadā. Pēc diviem gadiem atvērta skārdnieka darbnīca blakus Bikovas
Romas katoļu baznīcai. Raimonds Vāverāns ir vienīgais skārda aroda meistars Gai-
galavā un viens no retajiem Latgalē. Nodarbojas ar skārda jumtu izgatavošanu, tāmē-
šanu, uzklāšanu, strādā pēc senlaiku un mūsdienu tehnoloģijām. Veic jebkuras sarež-
ģītības skārda darbus. Raimonds labprāt pastāsta par savu amatu, nodemonstrējot to
arī praktiski. Šobrīd savā darbnīcā viņš strādā viens, ir bijuši mācekļi, taču ne katram
šis darbs ir pa spēkam. "Beja, beja, bet nu nūbāga, kuri uorzemēs, kuri cytuos vītuos.
Byuteibā jau tagad iz jumtim nagryb nivīns leist. Ni saulē capynuotīs, ni zīmā saļt.
Vysim lobuok kaut kū cytu dareit. Ite ir juosamuoca ilgi i smogi juostruodoj, cikom tu
jau kaut kū suoc peļneit. A vysi gryb jau šudiņ i tiuleit." Tomēr par pasūtījumu trūkumu
meistars nesūdzas, pieraksts jau ir gadiem uz priekšu, bet reklāma nonāk “no mutes
mutē”. Raimonds Vāverāns ir Latvijas Skārdnieku apvienības biedrs, ieguvis Meistara
diplomu, kā arī zelta nozīmīti. Ideju ir daudz, viena no tām – izveidot nelielu muzeja ek-
spozīciju, kurā varētu apskatīt senos skārda, jeb, kā Latgalē sauc, “bļakys”, izstrādā-
jumus.     

Konditore olga vinokurova
“Olgas gatavotie šedevri ir tik gardi, ka pie viena gabaliņa apstāties nav iespējams” –

tā par Olgas Vinokurovas konditorejas izstrādājumiem teic klienti. Privātmājā Ozolai-
nes pagasta Bekšos Olga iekārtojusi nelielu ceptuvi, kur top tortes, pīrādziņi, kūciņas,
picas un kliņģeri. Starp citu, tieši Olgas ceptais tunča kliņģeris ir pircēju īpaši iecienīts
un slavēts. Interesanti, ka Olga pēc profesijas nemaz nav konditore. “Ja pirms 15 ga-
diem man kāds teiktu, ka būšu konditore, tad uztaisītu viņam zilu aci,” smej Olga. Viņa
stāsta: “No sākuma dzīve piespieda – kādreiz mums šeit bija Bekšu konditoreja. Va-
jadzēja darbu, tāpēc sāku tur strādāt. Bija ļoti labi skolotāji. Laika gaitā ieguvu piere-
dzi un sāka izdoties. Bekšu konditoreja tika slēgta, bet es turpināju cept kūkas.” Šobrīd
Olga Vinokurova galvenokārt cep uz pasūtījumiem. Klienti lielākoties ir vietējie iedzī-
votāji, pasūtītāju loks paplašinās, tā teikt, “no mutes mutē”. “Karstākais” darba laiks
esot pirms svētkiem, piemēram, izlaidumiem, Lieldienām, Ziemassvētkiem. “Uz Jauno
gadu gan nav pasūtījumu. Laikam cilvēki neēd, visi tik šampanieti dzer.” Idejas jaunām
garšas niansēm un kūku noformējumam Olgai rodas darba procesā, savukārt lielākie
degustatori ir ģimene – vīrs, kā arī dēli Andrejs un Nikolajs.

NomiNācija Gada darba deVējs
uzvarētāji – SIA “vlakon”

SIA “Vlakon” strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir
dolomīta atradnes “Pērtnieki” izstrāde Sakstagala pagastā, piedāvājot klientiem smilti,
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granti un 35 dažādu frakciju dolomīta šķem-
bas. Tāpat 2020. gadā izveidota asfaltbetona
rūpnīca, kas saņēmusi visus nepieciešamos
sertifikātus un darbojas ar jaudu līdz 180 ton-
nām asfaltbetona stundā. Otrs uzņēmuma dar-
bības veids ir akvakultūra. Pērtniekos audzē
foreles, karpas un stores. Zivju mazuļi tiek au-
dzēti vietējā zivju inkubatorā, pēc tam tiek ie-
laisti tīros, ūdens caurtekošos dīķos – bijuša-
jās dolomīta atradņu vietās, kur ūdeni un strau-
mi rada avoti. “Šī teritorija ir ļoti piemērota
zivju audzēšanai. Ar pazemes ūdeņiem ap-
plūdušajos karjeros ūdens ir tīrs gan vizuāli,
gan arī pēc sava sastāva. Ūdens ir kvalitatīvs,
arī avotu ūdens zemā temperatūra ir īpaši
piemērota tieši šīs sugas zivīm, kas mums

tiek audzētas,” pastāstīja uzņēmuma pārstāvis Ivars Marnauza. SIA “Vlakon” strādā
170 cilvēki. “Darbinieki ir gan no apkārtnes, gan arī tālāku ceļu brauc. Tas atkarīgs no
tā, kādus pienākumus veic, jo kvalifikācijai ir liela nozīme – augsti kvalificētus speciā-
listus esam gatavi piesaistīt arī no attālākām vietām,” teic Ivars Marnauza. Kad zivis
dīķos ir izaugušas, loģisks turpinājums uzņēmuma attīstībā bija zivju pārstrādes ceha
būvniecība. Tas izdarīts 2016. gadā, izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Cehs aprīkots ar jaunākās paaudzes tehnoloģiskajām un ražošanas iekārtām. “Tā arī
ir viena no perspektīvām, ko redz uzņēmums – turpināt tālāk attīstīt zivju pārstrādes
virzienu, jo produkcija ir pieprasīta. Tā ir ļoti kvalitatīva. Latvijā, cik mums zināms, pat
neeksistē analogi tādai kvalitātei, kas saņēmusi arī vairākus augstus novērtējumus
jomas izstādēs un konkursos,” uzsver SIA “Vlakon” pārstāvis. SIA “VLAKON” ražoto
produkciju “Pērtnieku Gardumi” var iegādāties uzņēmuma veikaliņā Sakstagala pa-
gasta Subinaitē, blakus šosejai Rīga – Rēzekne.

Teksts: Madara bērtiņa un Anna Rancāne
Foto: Ilze Sondore, dagnija bernāne,

Anna Rancāne, Madara bērtiņa

23. jūlijā Kaunatā norisinājās Veselības veicināšanas festivāls “Dzīvo veselīgi Rēzek-
nes novadā”. Pasākums tika organizēts ar mērķi popularizēt veselīgus ikdienas para-
dumus, aktīvi, izklaidējoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku, sniegt cilvēkiem iespēju iz-
mēģināt ko jaunu un iedvesmot jaunām, veselīgākām izvēlēm. 

Pasākums Kaunatā pulcēja ap 300 Kaunatas un citu pagastu iedzīvotājus, kas
ņēma dalību 5 pasākuma norises zonās. 

Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties grupu vingrošanas nodarbībās, kā, piemēram,
aerobika (vadītāja Laine Lubgāne), vingrošana māmiņām ar bērniem (vadītāja Laine
Lubgāne), Cigun elpošanas vingrošana (vadītājs Andrejs Andrejevs). Starp aktivitātēm
uzstājās vokāli instrumentālais ansamblis “Bulta”. Pasākumā viesojās arī Latvijas rekor-
diste, olimpiete no Latgales, Gunta Vaičule (ex. Latiševa - Čudare) un dalījās ar savu
pieredzes stāstu “Kā sasniegt un pārsniegt savus limitus?”.

Atsevišķa zona pasākumā tika veltīta veselīgam uzturam, kur apmeklētājiem bija ie-
spēja apgūt veselīga uztura pamatus kopā ar Samantu Gaili, kā arī piedalīties veselīgu
maltīšu gatavošanas meistarklasēs, kuru noslēgumā visus gaidīja degustācijas.

Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt diskusijas un domnīcas jau-
niešiem un pieaugušajiem par mentālās veselības tēmām. Kopā ar psihologi Dr. Lauru
Valaini tika skatītas īsfilmas, veidoti paštesti  un diskusijas par dažādām aktuālām
tēmām. 

Nedaudz nostāk no burzmas tika izvietota 4. zona, kur dalībnieki varēja nodoties
gongu meditācijai ar Evitu Sarmu, deju un kustību mākslas terapijai ar Simonu Orin-
sku vai vizuāli plastiskajai mākslas terapijai ar Lauru Danilāni.

Arī sacensību gara meklētājiem bija iespēja piedalīties gan komandu “Jautrajās sta-
fetēs” no biedrības “Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”, gan šaha un dambretes
turnīros, ko rīkoja sporta biedrība “SEDNA”, kā arī individuālajās disciplīnās: loka
šaušanā un izaicinājumā “Everests”, kur no tukšām kastēm dalībniekiem bija jābūvē
tornis, vienlaicīgi esot šī torņa augšgalā.

Paralēli pasākuma aktivitātēm bija izvietota arī bērnu zona ar piepūšamajām atrak-
cijām, sejas apzīmēšanas darbnīca, kā arī audumu apdrukas darbnīca, ko vadīja Dana
Vasiļjeva.

Tika apbalvoti un godināti labākie sacensību zonas dalībnieki, kā arī noslēgumā
starp visiem aktivitāšu dalībniekiem tika izlozētas veselību veicinošas balvas un gal-
venā balva – velosipēds. 

Vakara noslēgumā uguns šova paraugdemonstrējumi no uguns skolas “Studia
Fotia” un muzikāls sveiciens no rokgrupas "Navigators", kas nāk no Augšdaugavas novada.  

Veselības veicināšanas festivāls tika organizēts ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/027
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros un tā aktivitātes vērstas uz sabiedrības in-
formēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu un veselīga
dzīvesveida izkopšanu, kas sekmē veselīgas sabiedrības veidošanos.

Kaunatā norisinājās Veselības Veicināšanas festiVāls

Sagatavoja: Edgars Provejs, biedrība “organic Synergies”, foto: Inga greiškāne|JunJala 

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja
95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada paš-
valdības iestādes "veselības un sociālās aprūpes centrs "viļāni" vAdīTāJA AMATu.

Prasības amata pretendentam:
Augstākā izglītība: izglītība sociālās labklājības, veselības aprūpes jomā, vadības

un administrēšanas, tiesību zinātnes, finanšu, banku lietas un apdrošināšanas vai
ekonomikas izglītības programmu grupās (https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-
latvijas-izglitibas-klasifikaciju);
l Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma

prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes
profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
l Vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
l Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pēdējo 7 gadu laikā organizācijas vadītāja

amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā valsts vai
pašvaldības institūcijās, īpaši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas
jomā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem;
l Centra darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
l izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju veselības

aprūpes pakalpojumu un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
l izpratne Centra kā iestādes finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
l zināšanas un pieredze iestādes lietvedības kārtošanā un darba tiesisko attiecību

jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
l labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un

strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu iestādes mērķus;
l labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;

l spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas
prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
l B kategorijas autovadītāja apliecība;
l vēlama pieredze ES projektos veselības aprūpes pakalpojumu un sociālo

pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EuR 1243,80
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EuR 1382,00
Pretendentam jāiesniedz:
l motivētu pieteikumu;
l dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
l izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
l citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
l redzējumu Centra darbības organizēšanai un attīstības prioritātēm – Centra

attīstības koncepciju – tuvākajiem 2 (diviem) gados, turpmāko Centra attīstības virzību,
problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);
l pieteikuma anketu.
dokumenti ar norādi “Konkursam uz "veselības un sociālās aprūpes centrs

"viļāni" centra vadītāja amatu” līdz 2022. gada 22. augusta plkst. 12.00 jānosūta
uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2022. gada 22. augusta plkst. 12.00
jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā,  Atbrīvošanas aleja
95A, Rēzekne, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:izpilddirektors Jānis Troška, 64607174; sociālā dienesta vadītāja
Silvija Strankale, tel.64607194, 20223392.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā komisija izvērtē pretendentu
iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pre-
tendentu teorētisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pre-
tendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Amata apraksts, konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.rezek-
nesnovads.lv

TE IR dARbS 
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Turpinot mērķtiecīgi uzsākto darbu pie pašvaldības īpašumā esošo degradēto te-
ritoriju sakopšanas Rēzeknes novadā, arī 2022. gadā īpaša uzmanība ir pievērsta te-
ritorijas attīrīšanai. Teritorijās tiek likvidētas arī sabrukušas ēkas, kas apdraud cilvēku
dzīvības vai degradē vidi un bojā apkārtesošo lauku vai ciemu vides ainavu, tāpat tiek
izvesti atkritumi, lai teritorijas padarītu viegli kopjamas.

Apvienību pārvaldēs esošajiem pagastiem savas teritorijas ietvaros ir jānodrošina
ēku un būvju uzturēšanu, ievērojot ciemu vides un lauku vides ainavas uzturēšanas
prasības, kas paredz to uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas
nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo lauku vai ciemu vides ainavu, neizjauc
kultūrvēsturiskās vides tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu. 

Viens no veidiem kā rast finansējumu, lai sakoptu teritoriju ir, piesaistot Rēzeknes
novada pašvaldības Vides Aizsardzības fonda līdzekļus, piedaloties projektu konkursā.
2021. gadā izsludinātajā Vides Aizsardzības fonda projektu konkursā kopējais izlieto-
tais finansējums bija 183 000 EUR, bet 2022. gadā izsludinātajā konkursā projektu
kopējā summa – 326 000 EUR. 

2021. gadā degradēto ēku demontāža un degradēto teritoriju sakopšana:

Kaunatas apvienības pārvaldē:
1. Degradētās teritorijas (bijusī sovhoza ferma) sakārtošana Mākoņkalna pagasta

Rukmaņos, izmaksas – 24 877 EUR.
2. Degradētās teritorijas (bijušais sovhoza šķūnis) sakārtošana Stoļerovas pagastā,

izmaksas – 7 375 EUR.
dricānu apvienības pārvaldē:
1. Divu fermu drupu un bijušās klēts “Vecā klēts” demontāža Gaigalavas pagastā,
Izmaksas – 23 419 EUR.
2. Degradēto teritoriju sakopšana un vides stāvokļa uzlabošana Stružānu pagastā,

Miera iela 16., Strūžāni, izmaksas – 17 998 EUR.
Maltas apvienības pārvaldē:
1. Ēkas Ezera ielā 34, Vecružina, Silmalas pagasts demontāža un teritorijas sakop-

šana, izmaksas  – 29 672 EUR.
2. Degradētās teritorijas sakopšana Balbišu sādžā, Ozolaines pagasts, izmaksas –

1815 EUR.
nautrēnu apvienības pārvaldē:
1. Degradēto teritoriju sakopšana Audriņu pagastā, izmaksas – 5913 EUR.
2. Degradētās vides atjaunošana un teritorijas sakopšana Vērēmu pagasta teritorijā,

izmaksas 6514 EUR.
3. Degradētās vides sakopšana Ilzeskalna pagasta teritorijā, izmaksas – 4015 EUR.
4. Vecās katlu mājas skursteņa demontāža Bērzgales pagastā, izmaksas – 5193

EUR.
2022. gadā paredzētās aktivitātes degradēto ēku un teritoriju sakopšanā
Kaunatas apvienības pārvaldē:
1. Degradētās teritorijas sakārtošana Čornajas un Kaunatas pagastā. 
dricānu apvienības pārvaldē:
1. Bijušās "Gaiļakalna fermas" kompleksā ietilpstošo atlikušo lauksaimniecības ēku

demontāža un teritorijas sakopšana.
2. Degradētā objekta demontāža un teritorijas labiekārtošana Kantinieku  pagastā.
3. Degradēta objekta demontāža un teritorijas labiekārtošana Rikavas pagastā.
Maltas apvienības pārvaldē:
1. Dokumentācijas izstrāde, degradētā objekta Lakstīgalu ielā 5, Vecružina, Silmalas

pagasts demontāža un teritorijas sakopšanas darbi.
2. Dokumentācijas izstrāde, degradētā objekta Lūznava, Lūznavas pagasts demon-

tāža un teritorijas sakopšanas darbi.
3. Degradēto teritoriju sakopšana Silmalas pagastā.

nautrēnu apvienības pārvaldē:
1. Degradētās teritorijas sakopšana Nautrēnu pagasta Dekteru ciemā.
2. Fermas drupu demontāža Audriņu pagastā.
3. Bērzgales pagastā vecā ūdenstorņa demontāža, kurš atrodas uz zemes vienības

ar kadastra apzīmējumu 7844 002 026.
4. Bērzgales pagastā vecās katlu mājas skursteņa demontāža, kurš atrodas uz

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306.
5. Bērzgales pagastā šķūņa nojaukšana pie muižas.
6. Ūdenstorņa demontāža Ilzeskalna pagastā.
7. Veco gāzes iekārtu demontāža Lendžu ciemā.
Kopš 2019. gada teritorijas labiekārtošanas darbi sekmīgi tiek veikti Kaunatas

apvienības pārvaldes – Kaunatas, Čornajas, Stoļerovas un Mākoņkalna pagastā. Kopu-
mā ir sakārtotas četras vidi degradējošas teritorijas. Visas teritorijas Rēzeknes novada
pašvaldības būvvalde bija atzinusi par dzīvībai bīstamām. Kopējā izmaksu summa,
piesaistot Vides Aizsardzības fonda līdzekļus, – EUR 55 513,70 

Mākoņkalna pagasta Rukmaņu ciema teritorijā tika sakārtota vidi degradējoša
sagruvusī sovhoza ferma. Jānorāda, ka vidi degradējošā ēka Rukmaņu ciemā atradās
valsts vietējā autoceļa V599 Ismeri-Zosna-Andrupene tiešā tuvumā, kas savieno vairā-
kus nozīmīgus tūrisma objektus, kā, piemēram, Mākoņkalns, muzejs “Andrupenes
lauku sēta” un viesu namus. Mākoņkalna pagasta pārvaldē vairākkārt tika saņemtas
arī sūdzības no iedzīvotājiem par tur esošo ēku. Tādēļ 2021. gada 4. marta Mākoņ-
kalna pagasta pārvaldes iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē dalībnieki vienbalsīgi
atbalstīja Vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojumu grausta nojaukšanai un teri-
torijas sakārtošanai Rukmaņu ciemā. 

Lai izvērtētu ēkas stāvokli, Mākoņkalna pagasta pārvalde pieaicināja Rēzeknes no-
vada pašvaldības Būvvaldi. Būvvalde sniedza atzinumu, kurā norādīja, ka ēkas ir daļēji
sagruvušas, ēkām norobežojošās konstrukcijās atsevišķās vietās nav logu, durvju,
vārtu, sienu un jumta daļu fragmentu, atsevišķas ķieģeļu mūra un koka karkasa ar
fibrolīta plāksnēm sienas ir sagruvušas, ēku pieguļošā teritorijā atrodas būvmateriālu
atkritumi. Ēkās un to apkārtnē var gūt dažādas traumas, pastāv draudi veselībai un
dzīvībai. Līdz ar to ir veicama ēku nojaukšana un teritorijas sakārtošana. 

Jānorāda, ka sākumā pagasta pārvaldes darbinieki centās uzrunāt teritorijas īpaš-
niekus, lai viņi veiktu šos sakopšanas darbus, ņemot vērā, ka īpašnieki neatsaucās,
pagasta pārvaldei bija tiesības nojaukt vidi degradējošo būvi.   

Papildu informāciju par degradētajām teritorijām var jautāt apvienību pārvaldēs. 
noderīga informācija! 
Vides Aizsardzības fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību,

integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu
iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas pamat-
nostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
un ekosistēmu aizsardzībai.

Vidi degradējoša būve – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka
(būve), kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tajā skaitā nepabeigtās būvniecības ob-
jekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi ap-
draudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas šādu ēku (būvju)
uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere, un
pilnīgi vai daļēji sabrukušas ēkas (būves), kā arī ēkas (būves), kurām ir veikta pilnīga
vai daļēja konservācija, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme;

Cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai
ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiede-
rošu personu iekļūšanu tajā, vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāz-
ties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

Degradētās teritorijas un objekti parasti atstāj ietekmi ne tikai uz to īpašniekiem, bet
arī uz plašāku sabiedrības loku.  

RĒzEkNES NOVADā SEkMĪGI TIEk SAkāRTOTAS 
VIDI DEGRADĒJOŠāS TERITORIJAS

PIRMS Rukmaņu ciema bijušās sovhoza fermas ēkas demontāža
un teritorijas sakopšana

PĒC Rukmaņu ciema bijušās sovhoza fermas ēkas demontāža
un teritorijas sakopšana
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. februāra sēdē                                                                                                                 

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

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

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

ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa
noteikumu Nr. 266  “Labturības prasības mājas (istabas)

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu

apmācībai” 13. punktu
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu

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

Grozīti ar 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 46

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

mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku –
turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonā-
kušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas dzīv-
nieku īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus Rē-
zeknes novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka
Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība)
institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģis-
trācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

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

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

4. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences
ietvaros uzrauga un kontrolē pašvaldības iestāžu – ap-
vienības pārvalžu struktūrvienības – pagastu pārvaldes,
bet Viļānu pilsētas, Dekšāres, Viļānu un Sokolku pagastu
teritorijās – Viļānu apvienības pārvalde (turpmāk arī – Pār-
valdes), Centrālās administrācijas Administratīvā inspek-
cija (turpmāk arī – inspekcija), kā arī institūcijas, ar kurām
pašvaldība ir noslēgusi attiecīgu līgumu. 

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

5. Par bojā gājušu dzīvnieku sabiedriskajās vietās Rē-
zeknes novada administratīvajā teritorijā jāziņo Pārvaldei,
kas organizē bojā gājušā dzīvnieka savākšanu pēc iespē-
jas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas bei-
gām no paziņošanas brīža. 

(Grozīts ar Rēzeknes no-
vada domes 05.05.2022. sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 46)

II. Mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanas noteikumi

6. Rēzeknes novadā eso-
šie suņi, kam implantēta mikroshēma, ir jāreģistrē datubā-
zē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Lauksaimniecības
datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā vai pie prak-
tizējoša veterinārārsta. Savukārt kaķa 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 apzīmēšana.

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 Pārvaldei; 

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

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

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

10.1. atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai, ir 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 baro-

šanu, 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;
12.8. uz gājēju ceļiem un ietvēm.
(Grozīts ar Rēzeknes novada domes 05.05.2022.

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

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

agresīvu dzīvnieku jāziņo mutiski vai rakstiski Pārvaldei.
Pārvalde, izvērtējot situāciju par saņemto informāciju, pa-
ziņo personai, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums, un
kura ir tiesīga veikt Rēzeknes novada teritorijā klaiņojošu,
agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas (ista-
bas) dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un nogādāšanu veterinārajās praksēs vai dzīvnie-
ku patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un
informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

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

14. Par nepieciešamību sterilizēt klaiņojošus 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 iz-
ņem mājas (istabas) dzīvnieku no dzīvnieku patversmes,
uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību,
un sedz izmaksas, 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 brīdi-
nājumu 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 iz-
pildes uzraudzību un kontroli, veic administratīvā pārkāpu-
ma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz admi-
nistratīvā 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
uzturēšanu Rēzeknes novadā”;

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

domes priekšsēdētājs
Monvīds švarcs

*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.

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija sēdē (protokols Nr. 13, 1. §) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu  un ceturto daļu,

Ministru kabineta 2006.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
Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteiku-

mos Nr. 31 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”,
turpmāk – saistošie noteikumi, (publicēti 28.03.2022., stājušies spēkā 29.03.2022.)
šādus grozījumus:

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

2. Svītrot 9.4. apakšpunktu.
3. Aizstāt 5. punktā, 9.2. apakšpunktā un 13. punktā vārdus “pašvaldības inspekcija”

ar vārdu “Pārvalde” attiecīgajā locījumā.
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.8. uz gājēju ceļiem un ietvēm.”

domes priekšsēdētāja vietniece ērika Teirumnieka    

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

“gRozīJuMI RēzEKnES novAdA PAšvALdībAS 2022. gAdA
3. FEbRuāRA SAISTošAJoS noTEIKuMoS nR. 31

“MāJAS (ISTAbAS) dzīvnIEKu TuRēšAnAS noTEIKuMI
RēzEKnES novAdā””

*Publicēti “Latvijas vēstnesī” nr. 46, 03.06.2022., stājušies spēkā 04.06.2022.
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

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

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

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

Iepriekšminētos jautājumu reglamentē arī Rēzeknes novadu veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 30. jūlija saistošie 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. 491”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
3. punktu un 11. punktu.

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

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

4. Informācija par plānoto 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 pub-
lisko 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”

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd 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, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr. 31 “Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 31, kuri spēkā no 2022. gada 29. marta (publicēti oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” laidiens: 28.03.2022., Nr. 61, oficiālās publikācijas Nr. 2022/61.5). 

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

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 31, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

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

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

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

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

4. Informācija par plānoto 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 vai to
struktūrvienībās – pagastu pārvaldēs, Centrālās administrācijas Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienestā un Administratīvajā inspekcijā.

Saistošo noteikumu neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
domes priekšsēdētāja vietniece ērika Teirumnieka                                                                                    

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
„grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos nr. 31 

“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā””
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2021. gada 7.aprīļa sēdē

(protokols Nr.10, 2.§) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022. gada 2. jūnija sēdē

(protokols Nr.16, 1.§) ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes 2022.gada 21. jūlija sēdē

(protokols Nr. 19, 4. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 5. punktu, 
Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra

noteikumu Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās ap-
kopes noteikumi” 4. punktu, 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu
Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu

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

kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) administratīvā teritorijā tiek uzturēti nedzīvo-
jamie nami, koptas to teritorijas, kā arī veikti teritorijas sa-
kopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās.

2. Noteikumos lietotie termini: 
2.1. apstādījumi – speciāli izveidotas un koptas zaļās

teritorijas, ietverot koku un krūmu stādījumus, zālienu un
labiekārtojuma infrastruktūras elementus;

2.2. zāliens – ar zālaugiem apsēta vai aizņemta pla-
tība (gan zāliens, gan zālājs). 

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziska-
jām personām neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav re-
ģistrēts zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistrā.

II. Teritoriju kopšanas noteikumi
4. Par nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un kop-

šanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks (tiesiskais val-
dītājs). 

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju uzturē-
šanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks, ja dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas darbību uzdots veikt pārvaldniekam.

6. Dalīta īpašuma gadījumā daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas pārvaldītājam ir pienākums kopt tikai ēkai pie-
saistīto (funkcionāli nepieciešamo) zemesgabalu. Kopt
būvēm nepiesaistīto zemesgabala daļu un attiecīgajam
zemesgabalam piegulošo teritoriju ir zemes īpašnieka
pienākums.

7. Nedzīvojamo namu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
teritorijas sakopšanas darbi veicami sekojošā kārtībā:

7.1. pļaut zālienu, nepieļaujot, ka zāliens pārsniedz no-
teikto augstumu, nepieļaut atkritumu, tajā skaitā dārzu un
parku atkritumu, uzkrāšanos (izņemot īpaši aprīkotas vie-
tas kompostēšanai):

7.1.1.pilsētas teritorijā zāliena nopļaušana nozīmē zā-
les pļaušanu, nepieļaujot, ka nekustamā īpašuma terito-
rijās zāliena augstums pārsniedz 10 (desmit) centimetrus,
pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zāliena augstums
pārsniedz 20 (divdesmit) centimetrus;

7.1.2.ciemu teritorijās zālienu pļaušana nozīmē zāles
pļaušanu ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā, pirmā reize
veicama līdz 22. jūnijam, otrā reize veicama līdz 30. jūli-
jam, taču nepieciešamības gadījumā arī biežāk, lai nepie-
ļautu, ka zāliena augstums pārsniedz 20 (divdesmit)
centimetrus;

7.1.3. citās pagastu teritorijās zāliena pļaušana veica-

ma vismaz 1 (vienu) reizi ga-
dā, ne vēlāk kā līdz 30. jūlijam.

7.2. tīrīt ietves, celiņus un
piebraucamos ceļus, kas no-
zīmē ietvju, celiņu un pie-
braucamo ceļu sakopšanu,

nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai atkritumu uzkrāša-
nos;

7.3. kopt apstādījumus, kas nozīmē apzāģēt krūmus
un to zarus gar ietvēm un brauktuvēm, ja tie traucē pār-
vietoties gājējiem pa ietvēm (apzāģējot traucējošos zarus
līdz 2 metru augstumam) un, ja tie traucē autotransporta
pārvietošanos pa brauktuvēm (apzāģējot traucējošos
zarus līdz 4,5 metru augstumam);

7.4. savākt nokritušās lapas, nokaltušos augus un za-
rus pēc nepieciešamības;

7.5. savākt rudenī nokritušās lapas ne vēlāk kā 4 (četru)
nedēļu laikā pēc lapu nokrišanas, kas nozīmē pilnīgu lapu
savākšanu un izvešanu uz izgāztuvi (atkritumu poligonu)
vai kompostēšanu. Lapas aizliegts izmest ārpus nekus-
tamā īpašuma teritorijas vai izvietot nekustamam īpašu-
mam piegulošās teritorijās.

7.6. attīrīt no sniega un ledus un nokaisīt ar pretslīdes
materiāliem gājēju ietves, nodrošinot drošu gājēju ietves
lietošanu, kas nozīmē sniega un ledus kārtas notīrīšanu
pēc nepieciešamības (katru dienu līdz pulksten 8.00).

7.7. tīrīt un kaisīt pretslīdes materiālus piebrauktuvēs
un piebraucamajos ceļos, nepieļaujot, ka uz tiem veido-
jas sniega vaļņi un apledojums, un uzturēt tos tādā kār-
tībā, lai transportlīdzekļi varētu izbraukt līdz publiskā lie-
tojuma ielu tīklam;

7.8. izmantot pretslīdes materiāliem smilts, smilts –
sāls maisījumu vai frakcionētas sīkšķembas. Aizliegts
kaisīt ar izdedžiem, dubļiem, pelniem, melnzemi, sāli tīrā
veidā un citiem nepiemērotiem materiāliem;

7.9. savākt pārpalikušos pretslīdes materiālus uz iet-
vēm, celiņiem, piebrauktuvēm un piebraucamajiem ce-
ļiem  2 (divu) nedēļu laikā pēc pilnīgas sniega nokušanas,
bet ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim, izņemot gadījumus, ja tas
nav iespējams klimatisko apstākļu dēļ;

7.10. neizgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros
ūdeņus, ledu šim nolūkam neparedzētās vietās – uz lietus
ūdens uztvērēju restēm un vākiem, brauktuvēm un ietvēm;

7.11. tīrīt sniegu un ledu no balkoniem, lodžijām, ēku
jumtiem pēc nepieciešamības, likvidēt lāstekas, nepieļaut
sniega un ledus krišanu no ēku jumtiem, dzegām, ūdens
notekcaurulēm, balkoniem, lodžijām; 

7.12. situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju vai trešo
personu īpašuma (t.sk. transportlīdzekļu) drošība, nepie-
ciešamības gadījumā nekavējoties norobežot bīstamo
(darba) zonu, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus.

III. Prasības būvju, to fasāžu un citu ārējo kons-
trukciju uzturēšanai

8. Par būvju uzturēšanu atbild tās īpašnieks (tiesiskais
valdītājs.

9. Būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur
tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē
vidi un nebojā apkārt esošo ainavu, ievērojot šādas pra-
sības:

9.1. nepieļaut būvju dekoratīvo elementu bojājumus;
9.2. nepieļaut būvju apdares materiālu nodrupšanu,

koroziju, satrupēšanu, eroziju, atjaunot būvju apdares
materiālu gadījumā, ja tas plaisā, drūp vai citādi defor-
mējas;

9.3. atjaunot būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju
krāsojumu gadījumā, ja tas nolūp, noskalojas vai citādi
zaudē sākotnējo stāvokli

9.4. nepieļaut būves stāvu, sienu, jumta vai citu kons-

trukciju daļēju neesamību;
9.5. demontēt funkcionalitāti zaudējušus būvju elemen-

tus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neie-
tekmē būves konstruktīvo noturību, bet bojā būves ārējo
izskatu;

9.6. nepieļaut bojājumus būvju jumtu segumos (cauru-
mus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, iese-
guma elementu neesamību, u.c.);

9.7. nepieļaut bojājumus būvju lietusūdens novadīša-
nas sistēmu elementos (caurumus, atsevišķu elementu
neesamību, deformāciju vai līdzīgus bojājumus);

9.8. novērst plaisas būvju sienās;
9.9. nodrošināt logu stiklojumu, atjaunot atlocījušās pa-

lodzes, novērst citus līdzīgus bojājumus;
9.10. nepieļaut un nekavējoties likvidēt uz būvju fasā-

dēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens
novadīšanas sistēmā augošu zāli, krūmus, kokus, izņemot
būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētus gadījumus;

9.11. nodrošināt būvju fasāžu un citu ārējo konstruk-
ciju uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, atbilstoši
būves arhitektoniskajam stilam un pilsētvides ainavas vai
ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām;

9.12. nodrošināt nekustamajā īpašumā esošo žogu,
vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā,
to atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu.

Iv. Administratīvā atbildība par noteikumu neievē-
rošanu

10. Par šo noteikumu II. un III. nodaļā noteikto prasību
neievērošanu piemēro:

10.1. fiziskām personām – brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām;

10.2. juridiskām personām – brīdinājumu vai naudas
sodu līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vie-
nībām.

11. Šo noteikumu 10. punktā noteiktā atbildība nav pie-
mērojama daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to teritori-
jas sanitārās apkopes prasību pārkāpumu gadījumos, par
kuru atbildība paredzēta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma 29. pantā.  

12. Noteikumu kontroli un administratīvā pārkāpuma
procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīša-
nai veic šādas amatpersonas:

12.1. pašvaldības Centrālās administrācijas Adminis-
tratīvās inspekcijas amatpersonas – par noteikumu II. no-
daļā noteikto prasību neievērošanu;

12.2. pašvaldības Centrālās administrācijas Būvvaldes
būvinspektors – par noteikumu III. nodaļā noteikto pra-
sību neievērošanu.

13. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.

v. noslēguma jautājumi
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spē-

ku zaudējušiem:
14.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. ap-

rīļa saistošos noteikumus Nr. 73 “Par namīpašumu uztu-
rēšanu Rēzeknes novadā”;

14.2. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. ap-
rīļa saistošos noteikumus Nr. 24 “Par sanitārās tīrības uz-
turēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”;

14.3. Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 24. sep-
tembra saistošos noteikumus Nr. 129 “Par būvju un sanitā-
rās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas kopšanu Viļānu novadā”.

domes priekšsēdētāja vietniece
ērika Teirumnieka                                                                                           

*Publicēti “Latvijas vēstnesī” nr. 149, 04.08.2022., stājās spēkā 05.08.2022.

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 7. aprīļa
saistošie noteikumi nr. 41 

“PAR nAMu, To TERIToRIJu un bŪvJu uzTuRēšAnu
RēzEKnES novAdā”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 19. maija sēdē 

(protokols Nr. 14, 4. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

I. Saistošie noteikumi nosaka atzīt par spēku zaudējušiem:
1. Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošos noteikumus Nr.73

“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” (Rēzeknes Novada Ziņas,
2016, Nr.4 (40));

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 7. februāra saistošos noteikumus
Nr.97 “Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes
novadā” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2013, Nr.1 (18)).

domes priekšsēdētājs 
Monvīds švarcs                 

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 19. maija
saistošie noteikumi nr. 52 

“PAR SAISTošo noTEIKuMu ATzīšAnu PAR SPēKu
zAudēJušIEM”

*Publicēti “Latvijas vēstnesī” nr. 101, 26.05.2022., stājās spēkā 27.05.2022.
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Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kārtību, kādā personām, kuru īpašumā vai valdījumā Rēzeknes novadā ir nekustamais īpašums (nami, būves), jānodrošina to uzturēšana,
nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”,
kuri spēkā no 2012. gada 29. maija (publicēti “Rēzeknes Novada Ziņas” 2012. gada 28. maijā Nr. 8 (14)). Savukārt sanitārā tīrības un īpašumam
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 24
“Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”, kuri spēkā no
2010.gada 19. jūnija (publicēti “Rēzeknes novada ziņas” 2010. gada 18. jūnijā Nr. 3 (03)).

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.

Būvju un sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu reglamentē arī Rēzeknes novadu
veidojošās Viļānu novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 129 “Par būvju un sanitārās tīrības uzturēšanu un
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu Viļānu novadā”. 

Sakarā ar to, ka nekustamiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanu nodrošina pašvaldības iestādes vai kapitāl-
sabiedrības, nav nepieciešams paredzēt īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošās teritoriju.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu
tiesisko kārtību namu (būvju) uzturēšanai un īpašumu teritoriju kopšanai, neparedzot īpašnieka pienākumu kopt un tīrīt īpašumam piegulošo
publiskā lietošanā esošās teritorijas, ņemot vērā pašvaldībās iedibināto kārtību, atzīstot iepriekš izdotos saistošos noteikumus par spēku
zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu Rēzeknes novadā” izdoti saskaņā ar  likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumi” 4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā teritorijā tiek uzturēti nami, to teritorijas un būves, kā arī
veikti teritorijas sakopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās. 

Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskas un juridiskas personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. 

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 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 neietekmēs.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvajā inspekcijā
un Būvvaldē.

Administratīvā pārkāpuma procesu, atbilstoši kompetencei, veic Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvās in-
spekcijas amatpersonas un Centrālās administrācijas Būvvaldes būvinspektors.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
domes priekšsēdētāja vietniece ērika Teirumnieka

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu Rēzeknes novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildību par Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurām
šāds statuss piešķirts ar Rēzeknes novada domes lēmumu, ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu, nosaka Rēzeknes novada
pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošie noteikumi Nr. 73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 73, kuri spēkā no 2016. gada 15. septembra (publicēti
Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2016. gada 14. septembrī Nr. 4 (40)). 

Šobrīd līdzdarbības pienākumu veidus, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā, saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada
pašvaldības 2013. gada 7. februāra saistošie noteikumi Nr. 97 “Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”,
turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 97, kuri spēkā no 2013. gada 27. marta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes
novada ziņas” 2013. gada 26. martā Nr. 1 (18)).

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 2. maija atzinumu Nr.1-18/3225 “Par saistošajiem noteikumiem
Nr. 40” lietderīgi atcelt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 7. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 40 “Par atbildību par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 10. maija atzinumu Nr. 1-18/3433 “Par saistošajiem noteikumiem
Nr. 44” lietderīgi atcelt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 21. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 44 “Par līdzdarbības pienākumu vei-
diem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”. 

Ņemot vērā iepriekšminēto ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus, ar kuriem par spēku zaudējušiem tiks atzīti Saistošie noteikumi Nr. 73
un  Saistošie noteikumi Nr. 97.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi atzīst par spēku zaudējušiem Saistošos noteikumus Nr. 73 un  Saistošos noteikumus Nr. 97.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto 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

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības viedoklis Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā nav nepieciešams un netika noskaidrots.                                                                 
domes priekšsēdētājs Monvīds švarcs

Paskaidrojuma rakstsRēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 21. aprīļa sēdē (protokols Nr. 12, 1. §)

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 2. jūnija sēdē (protokols Nr. 16, 2. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu

I. vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rēzeknes novada pašvaldī-

bas (turpmāk – pašvaldība) kapsētu (turpmāk – kapsētu) darbības noteikumus, kapa-
vietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, nekoptas kapavietas uzturēšanu,
apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja un ka-
pavietas uzturētāju tiesības un pienākumus.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana,

brīdinājuma zīmes uzstādīšana un akta par nekoptu kapavietu sagatavošana;
2.2. aktēta kapavieta – Noteikumu kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;
2.3. amatnieks – komersants, kurš veic kapavietas labiekārtošanu, aprīkojuma uz-

stādīšanu, rekonstrukciju, demontāžu;
2.4. apbedījums – iezārkota miruša cilvēka vai urnas ar kremēta miruša cilvēka

pelniem apbedījuma vieta kapavietā;
2.5. apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs – komersants, kas veic mirušā cilvēka

(turpmāk – mirušais) apbedīšanu;
2.6. bezpiederīgais mirušais – mirušais, kuram nav laulātā, radinieku vai citu per-

sonu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.7. kapsēta – noteikta teritorija, kas saskaņā ar Rēzeknes novada domes (turpmāk –

dome) lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;
2.8. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas ka-

pavietas vai mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
2.9. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet

jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;
2.10. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā pārtraukta apbedījumu veikšana un to atjau-

nošana pieļaujama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumu;
2.11. kapavieta (tajā skaitā arī ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes te-

ritorija kapsētā, kura ierādīta mirušā apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai un
uzturēšanai;

2.12. ģimenes kapavieta – iepriekš piešķirta un labiekārtota kapavieta, kurā ir
veikti apbedījumi;

2.13. kapavietas aprīkojums – kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis,
soliņš, apmales, sēta u.tml.;

2.14. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai piešķirta kapavieta un kura ir
atbildīga par kapavietas uzturēšanu;

2.15. kapavietu komisija – kapsētas īpašnieka un kapsētas apsaimniekotāja iz-
veidota komisija, kas nodrošina nekoptas kapavietas aktēšanu;

2.16. kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru cere-
monijas norisei;

2.17. kapsētu apsaimniekotājs – attiecīgās teritorijas pašvaldības iestādes – ap-
vienības pārvaldes vai to struktūrvienības - pagastu pārvaldes;

2.18. kapsētas pārzinis – kapsētas apsaimniekotāja darbinieks, kurš nodrošina šo
Noteikumu ievērošanu kapsētā un veic Noteikumos paredzētos pienākumus;

2.19. nekopta kapavieta – kapavieta, kura nav kopta kopš apbedīšanas brīža vai
kura nav kopta vismaz 5 (piecus) gadus pēc kārtas;

2.20. virsapbedījums – mirušā apbedīšana virs esošā apbedījuma Noteikumos
paredzētajā kārtībā.

3. Lēmumu par jaunas kapsētas ierīkošanu pieņem dome.
4. Dome nosaka vai maina kapsētas statusu (atvērta, daļēji slēgta vai slēgta kapsēta),

pieņemot lēmumu. Rēzeknes novada teritorijā atrodas 311 kapsētas (1.Pielikums). 
5. Aprēķinot kapsētu platību perspektīvā, jārēķinās ar 1,20 m2 uz 1 (vienu) admi-

nistratīvās teritorijas iedzīvotāju.
6. Saskaņā  ar domes lēmumu kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta pašvaldības īpa-

šumā esoša zemes dabas pamatnes teritorija, reģistrējot zemesgrāmatā zemes gabala
izmantošanas veidu. Citu juridisku vai fizisku personu īpašumā esošās zemes, pēc
viņu ierosinājuma, var tikt izmantotas kapsētas ierīkošanai, ja ir pieņemts domes lē-
mums par kapsētas ierīkošanu šajās zemēs un ir saskaņots ar visām nepieciešama-
jām institūcijām.

7. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā un
kapsētas apsaimniekošanu.

8. Pašvaldības kapsētas vai tās daļa, pēc atsevišķu reliģisko organizāciju, konfesiju
vai citu juridisko un fizisko personu pieprasījuma, vienojoties ar pašvaldību par kapsē-
tas nodošanas kārtību, var nodot šo organizāciju apsaimniekošanā. Pirms tam jāveic
teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas
grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu. Pār-
ņēmējs samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar kapsētas vai tās daļas nodošanu.

9. Kapsētu īpašnieks uzdod kapsētu apsaimniekotājam veikt Rēzeknes novada
kapsētu teritorijā esošo atsevišķo kapavietu, pasaules karos, Latvijas atbrīvošanas
cīņās kritušo Latvijas karavīru, nacionālo partizānu, citu valstu karavīru brāļu kapu un
kara upuru kapu apsaimniekošanu, atbilstoši sarakstam, kas pievienots kapu ap-
saimniekošanas līgumam.

10. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pār-
traukta. Ne vēlāk kā gadu pirms kapsētas slēgšanas, pašvaldībai jāsniedz oficiāla in-
formācija presē. 

11. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar domes lēmumu tikai pēc 25 (divdesmit pie-
ciem) gadiem no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai tās daļā. 

II. Kapsētu darbības noteikumi
12. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem.
13. Kapsētās tiek noteiktas šādas mirušo atceres dienas – Kapu svētki, Svecīšu

vakars, Mirušo piemiņas diena.
14. Mirušo piemiņas dienā un citās oficiālās mirušo atceres dienās kapsētas darba

režīmu nosaka kapsētu apsaimniekotājs.
15. Kapsētas apmeklētājs, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa, kapsētā izturas at-

bilstoši vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām, ievēro šo Noteikumu prasī-
bas un kapsētu apsaimniekotāja norādījumus.

16. Kapsētās aizliegts:
16.1. patvaļīgi cirst un bojāt kokus;
16.2. ārpus kapavietas robežām stādīt kokus, krūmus, dzīvžogus, novietot kapa-

vietas aprīkojumu, ierīkot kapavietas kopšanas inventāra (plastmasas pudeļu, trauku,
maisu, grābekļu utt.) glabātuves;

16.3. patvaļīgi aizņemt kapavietas vai paplašināt esošās kapavietas, mainīt ierādī-
tās kapavietas platību vai kapavietas reljefu;

16.4. veikt apbedījumu bez kapsētu apsaimniekotāja saskaņošanas;
16.5. pārvietot kapsētu apsaimniekotāja vai kapavietu komisijas izvietotās brīdinā-

juma zīmes;
16.6. rakt smiltis un zemi kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijās;
16.7. bojāt kapsētas ēkas, būves un kapavietas aprīkojumu, kapavietas stādījumus;
16.8. ievest dzīvniekus vai apbedīt dzīvniekus;
16.9. traucēt kapsētas apmeklētājus, apbedīšanas ceremoniju norisi vai kapsētu

apsaimniekotāja darbu;
16.10. sniegt amatnieka pakalpojumus bez saskaņojuma ar kapsētas pārzini;
16.11. pārvietoties ar slēpēm, braukt ar velosipēdu, skrejriteni, skrituļslidām u.tml.;
16.12. iebraukt ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:
16.12.1. gadījumus, kad ir saņemta kapsētas pārziņa atļauja;
16.12.2. operatīvos transportlīdzekļus;
16.12.3. kapsētas apsaimniekošanai, uzraudzībai un bēru ceremonijas nodrošinā-

šanai paredzētos transportlīdzekļus;
16.12.4. personas ar I vai II invaliditātes grupu, uzrādot Invaliditātes apliecību kap-

sētas pārzinim.
III. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
17. Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina:
17.1. kapsētu teritorijā esošo kapliču, iekšējo ceļu un celiņu, ūdens ņemamo vietu,

koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu
un koku kopšanu, zāles pļaušanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu;

17.2. esošo kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu teritoriju ierīkošanu normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā;

17.3. kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanu, atbilstoši vietējām kultūrvēstu-
riskajām tradīcijām;

17.4. kapsētu sektoru un rindu plānošanu, noteikšanu un ierādīšanu dabā;
17.5. kapavietu vēsturisko inventarizāciju;
17.6. apbedīšanas un apbedījumu vietu precīzu uzskaiti un kartēšanu, kā arī šīs

informācijas pieejamību un publiskošanu;
17.7. sanitāro un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
17.8. kapsētas pārziņa nozīmēšanu un viņa tiesības un pienākumu noteikšanu.
18. Kapsētu apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par

lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu. 
18.1. apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir kapsētā ap-

bedīto reģistrācijas grāmata un apbedījumu vietu (kapavietu) uzskaites reģistrs;
18.2. kapsētā apbedīto reģistrācijas grāmatā norāda vismaz šādu informāciju:
18.2.1. ieraksta kārtas numuru;
18.2.2. apbedīšanas datumu;
18.2.3. mirušās personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu);
18.2.4. miršanas datumu un miršanas apliecības datus (numuru, datumu, izdoša-

nas vietu);
18.2.5. ziņas par apbedītāju (vārdu, uzvārdu, ziņu sniegšanas datumu);
18.2.6. kapavietas numuru, kas piešķirts atbilstoši kapsētas inventarizācijas datiem.
18.3. apbedījumu vietu (kapavietu) uzskaites reģistrs satur šādu informāciju:
18.3.1. kapavietas numuru, kas piešķirts atbilstoši kapsētas inventarizācijas datiem;
18.3.2. kapavietas platību, kapavietas atrašanās aprakstu un skici, norādot katra

veiktā apbedījuma vietu;
18.3.3. apbedīto skaitu un datus par apbedītajiem - vārdu, uzvārdu, personas kodu

vai dzimšanas gadu, miršanas datumu, apbedīšanas datumu;
18.3.4. datus par kapavietas uzturētāju – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tāl-

ruņa numuru, e-pasta adresi;
18.3.5. maksājumu informāciju, ja tāda ir;
18.3.6. informāciju par kapavietas aktēšanu – datumu, kapavietas stāvokļa aprak-

stu (pievienojot fotogrāfijas).
19. Kapsētas apsaimniekotājs sniedz bezmaksas pakalpojumu – kapa vietas ierā-

dīšana. Kapsētas apsaimniekotāja citi sniegtie pakalpojumi un maksa par tiem tiek no-
teikta atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim, kuru nosaka dome.

20. Kapsētu apsaimniekotājam ir tiesības Noteikumos paredzētajos gadījumos

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 21. aprīļa
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nolīdzināt nekoptu kapavietu, kā arī atbrīvot patvaļīgi aizņemto kapsētas teritorijas
daļu no stādījumiem un kapavietas aprīkojuma.

Iv. Kapavietas piešķiršanas kārtība
21. Kapavietu piešķir un ierāda, pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, ie-

snieguma un dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopijas (uzrādot
oriģinālu) pamata. Kapavietas lielums tiek noteikts pēc šādiem izmēriem:

21.1. atvērtajās kapsētās:

22. Mirušā apbedīšanai var piešķirt vienvietīgu kapavietu vai ģimenes kapavietu,
kurā ir ne vairāk par 2 (divām) kapavietām.

23. Ģimenes kapavietā mirušo atļauts apbedīt neatkarīgi no mirušā pēdējās dekla-
rētās dzīvesvietas.

24. Jaunas kapavietas piešķiršana laulātā, vecāku, bērnu apbedīšanai, neatkarīgi
no viņu pēdējās deklarētās dzīvesvietas, ir iespējama, iesniedzot kapsētu apsaimnie-
kotājam piederīgā iesniegumu.

25. Jaunas kapavietas piešķiršanai persona kapsētu apsaimniekotājam papildus
šo Noteikumu 21. punktā noteiktajiem iesniedz šādus dokumentus:

25.1. radniecību apliecinošus dokumentus, ja nepieciešams;
25.2. urnas apbedīšanas gadījumā – dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu,

kopiju (uzrādot oriģinālu).
26. Izskatot personas iesniegtos dokumentus, kapsētu apsaimniekotājs ne vēlāk kā

1 (vienas) darba dienas laikā pieņem lēmumu par jaunas kapavietas piešķiršanu un ie-
rāda kapavietu vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt jaunu kapavietu.

27. Kapsētu apsaimniekotājs pēc kapavietas apsekošanas, piedaloties kapavietas
uzturētājam, 1 (vienas) darba dienas laikā pieņem lēmumu par apbedījuma veikšanu
ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai tajā var veikt virsapbedījumu, pamatojoties
uz šo Noteikumu 21. punktā noteiktajiem un šādiem dokumentiem:

27.1. kapavietas uzturētāja rakstisku piekrišanu, ja iesniegumu iesniedz cita per-
sona, izņemot Noteikumu 29. punktā noteikto gadījumu;

27.2. urnas apbedīšanas gadījumā – dokumentu, kas apliecina kremēšanas faktu,
kopiju (uzrādot oriģinālu).

28. Ja pēc ģimenes kapavietas apsekošanas daļēji slēgtā kapsētā, piedaloties ka-
pavietas uzturētājam, konstatēts, ka ģimenes kapavietā nav brīvas vietas vai nevar veikt
virsapbedījumu, kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties uz Noteikumu 25. punktā no-
rādītajiem un iesniegtajiem dokumentiem, 1 (vienas) darba dienas laikā pieņem lēmu-
mu par jaunas vai Noteikumu 30.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības valdījumā
nonākušas kapavietas piešķiršanu, šādos gadījumos:

28.1. ja mirušais kapavietas uzturētājam ir laulātais, vecāks vai bērns;
28.2. ja mirušajam kapavietas uzturētājs ir vienīgais radinieks.
29. Kapavietas uzturētāja nāves gadījumā, kapsētu apsaimniekotājs, pamatojoties

uz Noteikumu 25. punktā noteiktajiem un iesniegtajiem dokumentiem, ar lēmumu pie-
šķir izveidoto kapavietu mirušā kapavietas uzturētāja laulātajam, radiniekam vai tiesību
un saistību pārņēmējam, vai arī kapavietā iepriekš apbedītā mirušā laulātajam vai ra-
diniekam. Ja par kapavietas uzturēšanu piederīgie nevar vienoties, priekšroka ir pir-
majam, kurš iesniedzis rakstveida iesniegumu kapsētu apsaimniekotājam par kapa-
vietas piešķiršanu.

30. Lēmumu par kapavietas piešķiršanu atceļ vai kapavietas uzturēšanas tiesības
izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:

30.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu un kapavietas uzturētājs
rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas;

30.2. kapavietas uzturētājs rakstveidā atsakās no kapavietas uzturēšanas un 3 (trīs)
mēnešu laikā nav pieteicies neviens kapavietas uzturētāja piederīgais ar lūgumu pie-
šķirt šo kapavietu uzturēšanai vai apbedījuma veikšanai;

30.3. ja 3 (trīs) gadu laikā pēc kapavietas uzturētāja nāves nav pieteicies neviens
kapavietas uzturētāja tiesību un saistību pārņēmējs;

30.4. kapavieta par nekoptu tiek atzīta saskaņā ar Noteikumu VIII. nodaļu.
31. Pašvaldības valdījumā nonākušās kapavietas var ierādīt un piešķirt citiem ka-

pavietas uzturētājiem apbedījuma veikšanai.
v. Apbedīšanas kārtība
32. Apbedīšana notiek visās nedēļas dienās no pulksten. 9.00 līdz 17.00
33. Apbedīšanas pieteikumu noformēšana (2. Pielikums) notiek attiecīgās pašval-

dības iestādes – pagastu apvienības vai tās struktūrvienības  pagastu pārvaldes –
darba laikā.

34. Apbedīšanu organizē kapavietas uzturētājs vai cita persona ar rakstisku kapa-
vietas uzturētāja piekrišanu.

35. Kapu rakšanas pakalpojumus kapsētās veic kapavietas uzturētāja izvēlēts ap-
bedīšanas pakalpojuma sniedzējs, kas kapu rakšanas laiku saskaņo ar kapsētas pārzini.

36. Apbedīšanas laiku kapavietas uzturētājs vai viņa izvēlēts apbedīšanas pakal-
pojumu sniedzējs saskaņo ar kapsētu apsaimniekotāju.

37. Mirušais tiek apbedīts zārkā, bet kremācijas gadījumā – urnā. 
38. Kapa bedres dziļumam jābūt ne seklākam par 1,5 metriem no zemes līmeņa līdz

zārka vākam, atkarībā no gruntsūdens līmeņa attiecīgajā kapsētā. Kapa bedres dzi-
ļumam urnas apbedīšanai jābūt ne seklākam par 1,00 metru no zemes līmeņa līdz
urnas vākam. Vienā kapavietā ir pieļaujama vairāku urnu apbedīšana.

39. Apbedījuma vieta nedrīkst atrasties tuvāk par 1,00 metru no koka un 0,3 met-
riem no kapa pieminekļa. Atkāpes no noteiktajiem ierobežojumiem pieļaujamas gadī-
jumos, kad tiek apbedīta urna.

40. Virsapbedījumu, veicot mirušā apbedīšanu zārkā, var izdarīt ne ātrāk kā 20 (div-
desmit) gadus pēc apbedījuma veikšanas, ievērojot Noteikumu 37. punkta prasības.

41. Mirušo var pārapbedīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet ne ātrāk kā 1
(vienu) gadu pēc apbedīšanas dienas. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aiz-
ber un nolīdzina.

42. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.
43. Mirstīgo atlieku ekshumāciju organizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, in-

formējot par to kapsētu apsaimniekotāju.
44. Kapsētās var izveidot speciālu sektoru bezpiederīgo mirušo apbedīšanai.
45. Bezpiederīgo mirušo kapavietu labiekārtošanu nodrošina kapsētu apsaimnie-

kotājs. Kapavietas aprīkojums un dekoratīvie stādījumi, kas uzstādīti, nesaskaņojot ar
kapsētu apsaimniekotāju, tiek demontēti.

46. Bezpiederīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 (divdesmit) gadus. Pēc minē-
tā termiņa beigām bezpiederīgā mirušā kapavietu nolīdzina, un kapsētu apsaimnie-
kotājs lemj par virsapbedījumu veikšanu bezpiederīgo sektorā. 

47. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas
pārapbedīt apbedīto mirušo:

47.1. pārapbedīšanu veic, ievērojot Noteikumu 41. un 42. punkta prasības;
47.2. iesniedz iesniegumu kapsētu apsaimniekotājam, uzrādot radniecību aplieci-

nošus dokumentus ar apbedīto mirušo bezpiederīgo.
48. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie vai cita per-

sona, kura vēlas labiekārtot un kopt apbedītā mirušā kapavietu, kapsētu apsaimnie-
kotājam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt apbedītā mirušā kapavietu uzturē-
šanai bez tiesībām veikt tajā apbedījumus.

49. Kapsētu apsaimniekotājs 1 (vienas) darba dienas laikā izskata Noteikumu
48.punktā minēto iesniegumu un pieņem lēmumu piešķirt kapavietu uzturēšanai bez
tiesībām veikt tajā apbedījumus.

vI. Kapličas izmantošana
50. Kapsētu apsaimniekotājs iznomā kapliču mirušā novietošanai pirms apbedīša-

nas un bēru ceremonijas norisei.
51. Bēru ceremonijas ilgums kapličā nepārsniedz laiku, kas saskaņots ar kapsētu

apsaimniekotāju. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
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vII. Kapavietas kopšana un uzturēšana
52. Kapavietai var būt tikai viens kapavietas uzturētājs.
53. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
53.1. 1 (viena) gada laikā pēc apbedīšanas, ja klimatiskie laika apstākļi to pieļauj,

labiekārtot kapavietu;
53.2. pastāvīgi kopt un uzturēt ierādīto kapavietas teritoriju;
53.3. apgriezt kapavietas dzīvžogu līdz 0,7 metru augstumam;
53.4. amatnieku darbību kapavietā saskaņot ar kapsētas pārzini;
53.5. nogādāt kapavietas kopšanas un labiekārtošanas laikā radušos atkritumus,

demontēto kapavietas aprīkojumu savākšanas vietā novietotajos konteineros;
53.6. atbrīvot apbedījuma vietu no kapavietā uzstādītā aprīkojuma pirms apbedī-

juma veikšanas.
54. Ja 1 (viena) gada laikā no apbedījuma veikšanas kapavietas uzturētājs nav vei-

cis kapavietas brīvās platības labiekārtošanu vai kopšanu:
54.1. kapsētu apsaimniekotājs rakstiski brīdina kapavietas uzturētāju, paredzot tam

6 (sešu) mēnešu termiņu labiekārtošanas vai kopšanas darbu veikšanai;
54.2. ja 6 (sešu) mēnešu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas kapavietas uzturētājs

nav veicis kapavietas brīvās platības labiekārtošanu vai kopšanu, kapsētas apsaim-
niekotājs, pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu, to var piešķirt citai personai.

55. Kapavietas aprīkojumu uzstāda, nebojājot blakus esošās kapavietas. Ja kapsētu
apsaimniekotājs konstatē, ka kapavietas aprīkojums bojā blakus esošās kapavietas,
kapavietas uzturētāju rakstiski brīdina, norādot termiņu konstatēto bojājumu novēršanai.

56. Kapavietas uzturētājs var kopt vai labiekārtot kapavietu pats vai arī, saskaņojot
ar kapsētu apsaimniekotāju, noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu un uzturēšanu ar
citu personu.

57. Kapavietas uzturētājam aizliegts:
57.1. patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas;
57.2. veikt jebkādus stādījumus ārpus ierādītās kapavietas robežām;
57.3. stādīt kapavietā kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai

un kuru garums pēc to izaugšanas pārsniedz 2,00 metrus;
57.4. stādīt kapavietā krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 metrus vai traucē

blakus esošās kapavietas kopšanu, vai kuru zari šķērso kapavietas robežas;
57.5. kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām;
57.6. izmantot blakus esošās kapavietas teritoriju mehānismu, materiālu, atkritumu,

u.tml. novietošanai.
vIII. nekoptas kapavietas uzturēšana
58. Reizi gadā maijā kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu

par katru nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi (3. Pie-
likums). Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi uz-
turētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā.

59. Kapavietu komisija pēc Noteikumu 58. punktā minētā akta sagatavošanas kapa-
vietas uzturētājam, ja tas ir zināms, uz viņa norādīto adresi nosūta akta kopiju un brīdinā-
jumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu ar uzaicinājumu 3 (trīs)
mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas novērst aktā konstatētos pārkāpumus.

60. Ja kapavietu komisija ir sagatavojusi Noteikumu 58. punktā minēto aktu un nav
iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, kapsētu apsaimniekotājs organizē infor-
mācijas par nekopto kapavietu ievietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rē-
zeknes Novada Ziņas”, uz informācijas stenda pie ieejas kapsētā, kā arī tīmekļa vietnē
www.rezeknesnovads.lv, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapavieta, sektoru, rin-
du, vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapavietas uzturēšanas tiesību izbeigšanu
un uzaicinājumu kapavietas uzturētājam vai viņa pilnvarotai personai 3 (trīs) mēnešu

laikā no publikācijas dienas sakopt kapavietu un ierasties pie kapsētu apsaimniekotāja.
61. Ja kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc trešā Noteikumu

58.punktā minētā akta sagatavošanas Noteikumu 59. punktā un 60. punktā noteiktajā
termiņā nesakopj kapavietu, kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā.

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
62. Kapsētu apsaimniekotāja faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
63. Pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu Administra-

tīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
X. Administratīvā atbildība un noteikumu izpildes kontrole
64. Kontroli par šo Noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina kapsētu

apsaimniekotājs un pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā inspekcija
(turpmāk – Administratīvā inspekcija).

65. Par Noteikumu II., VII. un VIII. nodaļā minēto prasību neievērošanu, ja sods nav
paredzēts citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai
personai no 2 (divām) līdz 10 (desmit) naudas soda vienībām, bet juridiskajai perso-
nai – no 10 (desmit) līdz 20 (divdesmit) naudas soda vienībām.

66. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu II., VII. un VIII. nodaļā minēto
prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Adminis-
tratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā
komisija.

XI. noslēguma jautājumi
67. Izdevumus Rēzeknes novada kapsētu uzturēšanai (apsaimniekošanai) sedz no

pašvaldības budžeta līdzekļiem un kapsētu apsaimniekotājs Noteikumos paredzētos
pienākumus veic pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.

68. Kapsētu apsaimniekotājs ir tiesīgs saņemt ziedojumus kapu labiekārtošanai,
kapličas un citu kapos esošo būvju un ietaišu atjaunošanai, izbūvēšanai un uzturēša-
nai, ievērojot normatīvo aktu noteikumus.

69. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada domes 2010. gada 17. jūnija
saistošos noteikumus Nr. 30 “Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas no-
teikumiem”.

domes priekšsēdētāja vietniece ērika Teirumnieka

*Publicēti “Latvijas vēstnesī” nr. 123, 29.06.2022., stājās spēkā 30.06.2022. 
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DEpuTāTu RINDāS STāJAS guNA ZENčENKO
Rēzeknes novada domes deputāts Edgars Nizins (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) nolika deputāta pilnvaras. Atbilstoši likumam,

ja deputāts ir nolicis savu mandātu, tad viņa vietā stājas nākamais visvairāk balsu saņēmušais deputāts no tā paša pārstāvētā saraksta.
Pēc Rēzeknes novada domes vēlēšanu protokola rezultātiem, deputāta Edgara Nizina vietā tika uzaicināta Guna Zenčenko, kura

piekrita uzņemties pienākumus. Kā paredz likumdošana, pilnvaras stājas spēkā pirmajā kārtējā domes sēdē, uz kuru ierodas uzaicinātais
deputāts. Līdz ar to Gunas Zenčenko pilnvaras stājās spēkā 16. jūnijā.

Deputāte darbosies – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgajā
komitejā.

Pieņemšana: trešdienās no 12:00 līdz 15:00 Rēzeknē  Dārzu iela 23, 20. kabinetā. 
Pieteikšanās pa tel.: +371 26210606 vai e-pastu: guna.zencenko@rezeknesnovads.lv 

Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: Māris Justs 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija
saistošie noteikumi Nr. 30 “Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”, kuri spēkā no 2010. gada 14. septembra (publicēti Rēzeknes
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 4(04) 2010. gada 13. septembrī),

Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvotu  vietu  likuma  Pārejas  noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā no-
vada 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 kārtību, kādā notiek kapsētu darbība un uzturēšana, nav izdoti.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu

kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktam, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu. 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Rēzeknes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes novada pašvaldības kapsētu  darbības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas
kārtību, nekoptas kapavietas aktēšanu, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja un kapavietas uzturētāju tiesības
un pienākumus.

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 iestādēs apvienības pārvaldēs vai to
struktūrvienībās.

Apbedīšanas pieteikumu izskata un lēmumu pieņem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – apvienību pārvaldes, kuru lēmumu var apstrīdēt
pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā termiņā un kārtībā.

Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu II., VII. un VIII. nodaļā minēto prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.
domes priekšsēdētāja vietniece ērika Teirumnieka

Paskaidrojuma rakstsRēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
“Rēzeknes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

Ar mērķi veicināt viedokļu apmaiņu starp pagastu pārvaldēm un vietējiem iedzīvo-
tājiem, visos Rēzeknes novada pagastos uz brīvprātības principa darbojas iedzīvo-
tāju konsultatīvās padomes. Tā ir sekmīga pieredze, kā iesaistīt iedzīvotājus dažādu
savam pagastam aktuālu jautājumu pārrunāšanā un risināšanā. Bieži vien konsultatī-
vajās padomēs darbojas aktīvākie pagasta iedzīvotāji. 

Veicinot vietējās sabiedrības dialogu ar pagastu un Rēzeknes novada pašvaldību,
ikviens pagasta iedzīvotājs izsludinātajā laikā var pieteikt savu dalību padomē. Iedzī-
votāju konsultatīvo padomi septiņu līdz divpadsmit cilvēku sastāvā ievēlē iedzīvotāju
kopējā balsojumā. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību, arī vēlāk jautā-
jumu apspriešanā uz padomes sēdi var tikt aicināti sabiedrisko organizāciju, uzņē-
mējsabiedrību, pašvaldības un iedzīvotāju pārstāvji. Ikviens iedzīvotājs aicināts aktīvi
komunicēt ar padomēm, izteikt savu viedokli, dalīties ar kritiku un ieteikumiem, intere-
sēties par pagastā notiekošo, izteikt priekšlikumus, kas adresēti pagasta pārvaldei.

Veiksmīgi strādā Maltas apvienības struktūrvienības Maltas pagasta iedzīvotāju
konsultatīvā padome. Tās vadītājs Juris Dombrovskis norāda: “Mēs esam tādi paši ie-
dzīvotāji kā pārējie, kas ar savu aktivitāti vēlas uzlabot gan savu, gan pārējo pagasta
iedzīvotāju dzīves vidi.” Padomes lielākā priekšrocība ir, ka to locekļi ir vietējie iedzī-
votāji. Tieši viņi vislabāk pamana nepilnības, paši ir ieinteresēti savas apdzīvotās vie-
tas uzlabošanā. Tāpat kā būtisku pienesumu dod “kaimiņu būšana” – bieži vien iedzī-
votāji nenāk uz padomes sapulcēm, bet, satiekoties uz ielas, izstāsta savus priekšli-
kumus. Maltas pagasta iedzīvotāju pārvalde ir lielisks piemērs dialogam starp iedzī-
votājiem un pašvaldību – kā atzīst Juris Dombrovskis, padome novērtē Maltas apvie-
nības vadītāja Edgara Blinova atbalstu. Pat tad, ja iedzīvotāji nevēršas padomē, paš-
valdībā, viņi tiek uzklausīti. Juris Dombrovskis par padomes veiksmes stāstu atzīst tās
mērķa sasniegšanu – panākt, ka iedzīvotāji tiek sadzirdēti, ka tiek ņemts vērā viņu vie-
doklis un vēlmes. Aktuāli risināmie temati ir doktorāta atvēršana, Maltas pagasta un
Rēzeknes novada tēla uzlabošana – braucot no Daugavpils puses, Malta un tās ap-
kārtne ir pirmais Rēzeknes novada tēla vēstnesis, tāpēc svarīgi sakārtot ceļmalas, ap-
kārt esošās teritorijas un īpašumus, kā arī Maltas ciema centrālo ielu. 

Maltas apvienības struktūrvienības Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās pado-
mes sapulces notiek vienu reizi mēnesī, pirmajā trešdienā, izņemot jūliju un augustu.
Padomes sapulces notiek brīvā sarunu formā, tajās var piedalīties ikviens. 

Kaunatas apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās
padomes vadītājs Edgars Paškovs norāda, ka iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties

savas vides uzlabošanā. Padome ir atradusi veiksmīgu risinājumu, kā sasniegt iedzī-
votājus, ir izveidotas pastkastes, kas izvietotas pie kultūras un pārvaldes iestādēm.
Tajās iedzīvotāji atstāj ziņas ar ierosinājumiem. Visvairāk iedzīvotāji ierosina sakārtot
dzīves vidi – taujā pēc ceļu remonta, kapu teritorijas labiekārtošanas un žoga uzstā-
dīšanas, daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas un bērnu rotaļu laukumu pa-
pildināšanas ar jauniem elementiem. Neiztrūkstošs ir Rēzeknes novada pašvaldības
atbalsts – tikko ar pašvaldības administrācijas iesaistīšanos atrisināta klaiņojošo kaķu
problēma. Ir arī atgriezeniskā saite – par samilzušo problēmu atrisināšanu vai aktīvo
jautājumu apspriešanu iedzīvotāji tiek informēti pagasta izdevumā “Vorpa”. Čornajas
iedzīvotāju konsultatīvās padomes sanāksmes notiek vismaz vienu reizi divos mēne-
šos. Sanāksmēs aicināti piedalīties arī citi pagasta iedzīvotāji. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes galvenās kompetences – pagasta pārvaldes bu-
džets, teritoriju attīstība, novada attīstības plāns un citi stratēģiski dokumenti, nozīmīgi
attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana pagastā un novadā. Nodokļu politika novadā
un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi, iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un
sporta vajadzības un ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem, vides aizsardzība, Rē-
zeknes novada “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana. 

Padomes uzdevumi – noskaidrot iedzīvotāju viedokli un informēt par to novada paš-
valdību, sekmēt pagasta iedzīvotāju informēšanu par pašvaldībai iesniedzamajiem
priekšlikumiem, apkopot pagasta iedzīvotāju aktuālās problēmas un veicināt sabied-
rības saskaņu, izvirzīt aktīvākos iedzīvotājus un uzņēmējus apbalvojumiem.

2011. gada 3. martā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts Iedzīvotāju kon-
sultatīvās padomes paraugnolikums. Tas nosaka to, ka iedzīvotāju konsultatīvā pa-
dome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un
darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī veido sabiedrisko domu pagastā. Padomes
darbības mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tādējādi veici-
not viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam aktuāliem jautājumiem. Pārstāvjus
no iedzīvotāju vidus darbam padomē izvirza pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Padomes
sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai, ja to pieprasa
vismaz 3 padomes locekļi, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs vai vismaz treš-
daļa domes deputātu.

Iepazīties ar Konsultatīvās padomes paraugnolikumu un Rēzeknes novada pagas-
tos esošajām Iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm var www.rezeknesnovads.lv

Sagatavoja Liāna Runča

Rēzeknes novadā daRbojas 
iedzīvotāju konsultatīvās padomes
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SkAISTākIE MIRkĻI RĒzEkNES NOVADA DIENāS

Maltas apvienības pārvalde, Ozolaines pagasta Bekšu ciems

Dāvanas konkursu dalībniekiem Dricānu apvienības pārvalde, Stružānu pagasta kultūras nams 

Nautrēnu apvienības pārvalde, Lendžu pagasta brīvdabas estrāde Viļānu apvienības pārvalde, Viļānu Lakstīgalu sala

Krāsaini, daudzpusīgi, ģimeniski un sirsnīgi, tā var raksturot Rēzeknes novada die-
nas 2022, kas šogad notika katrā Rēzeknes novada apvienību teritorijā atsevišķi.
Jestrā atmosfērā svētki 15. jūlijā tika atklāti Nautrēnu apvienības Lendžu pagasta
estrādē un ar plašu un daudzveidīgu programmu noslēdzās 30. jūlijā Maltas apvienības
Ozolaines pagasta Bekšu ciemā.

Šogad Rēzeknes novada dienu pasākumu programmu ietvaros tika godināti divu
konkursu – “Skaista muna tāva sāta” un “Rēzeknes novada uzņēmums 2021” laureāti
un nominanti. Dāvanas skaistāko sētu īpašniekiem bija sarūpējusi Rēzeknes novada
pašvaldība, dāvinot novada uzņēmēju/mājražotāju produkciju, kā arī katra apvienība
pasniedza savu īpaši sarūpēto dāvanu. Jānorāda, ka ikviens  skaistākās sētas
saimnieks, kas uzvarēja savas apvienības teritorijā, saņēma radošās apvienības
V.I.V.A. dalībnieču, Latgales gleznotāju – Vēsmas Ušpeles, Ilzes Griezānes, Vijas
Stupānes un Agras Ritiņas radītu gleznu, kurā attēlota viņu sēta.  

“Rēzeknes novads ir viens no bagātākajiem novadiem Latvijā, bet bagātība
neslēpjas tikai mežos, tīrumos un ezeros, mūsu bagātība ir cilvēki. Novada iedzīvotāji,
kas ikdienā kopj mūsu zemi, kas atbalsta cits citu, audzina savus bērnus, strādā,
attīstās un savu laimi ir atraduši  Rēzeknes novadā,” tā savā uzrunā Dricānu ap-
vienības novada dienu pasākumā teica Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja
vietniece Ērika Teirumnieka. 

Noteikti jāatzīmē, ka novada dienu organizatori katrā apvienībā bija paveikuši
grandiozu darbu un sarūpējuši daudzpusīgu svētku programmu, izceļot gan savu pa-
gastu pašdarbnieku kolektīvus, gan priecējot apmeklētājus ar sabiedrībā pazīstamiem
māksliniekiem.

Arī šogad novada dienu ietvaros Lūznavas muižas teritorijā norisinājās iecienītais
mākslu un garšu festivāls "Mākslas pikniks", kas vienkopus pulcēja gan mākslas
gardēžus, gan mūzikas cienītājus. Festivāla apmeklētājiem bija iespēja piedalīties
dažādās radošajās darbnīcās, kā arī baudīt koncertu.

Novada dienu ietvaros iedzīvotājiem bija iespēja ne tikai apmeklēt kultūras
pasākumus, bet arī pārbaudīt savu sportisko izturību, piedaloties “Sarkaņkalna ezeru
skrējienā”, ko organizēja Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai, Rēzeknes novads
un Biedrība Sporta klubs “Magnen”. Skrējiena trase tika sadalīta vairākās grūtības
pakāpēs, tādējādi katrs varēja izvēlēties sev piemērotāko. Prieks par lielo novada
iedzīvotāju atsaucību, jo gan lieli, gan mazi labprāt ņēma dalību arī sportiskajās
 aktivitātēs, kas tika piedāvātas novada dienu ietvaros. Kopumā bērnu skrējienā 29.
jūlijā piedalījās 46 bērni un pieaugušo skrējienā, 30. jūlijā, pulcējās 70 skrējēju.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Ilze Sondore, dagnija bernāne

Kaunatas apvienības pārvalde, Ratnieku ciems


