
Nr. 

p. 

k. 

Pagasta nosaukums Informācijas stendu skaits un atrašanās vietas apraksts 

1. Audriņu pagasts 1. Audriņu ciemā blakus kultūras namam Piemiņas ielā 9 

2. Audriņu ciemā pretī veikalam Krasuhas ielā 1 

3. Puderovas ciemā pretī veikalam 

4. Krupu ciemā pretī veikalam 

2. Bērzgales pagasts 1. Bērzgales ciema centrā pretī kultūras nama ēkai Rītupes ielā 34 

3. Čornajas pagasts 1. Čornajas ciemā Miera ielā pretī pagasta pārvaldes ēkai 

2. Čornajas ciemā Gaismas ielā pie brīvdabas estrādes 

3. Čornajas ciemā Nākotnes ielā daudzdzīvokļu māju pagalmā 

4. Ratnieku ciemā Rēzeknes ielā blakus tautas namam 

5. Ratnieku ciemā Krasta ielā daudzdzīvokļu māju pagalmā 

6. Ratnieku ciemā Uzvaras ielā daudzdzīvokļu māju pagalmā 

4. Dekšāres pagasts 1. Nākotnes iela 6, Dekšāres ciema centrā blakus pagasta pārvaldes 

ēkai. 

5. Dricānu pagasts 1. Dricānu ciemā blakus pagasta pārvaldes ēkai 

2. Pilcines ciemā blakus autobusa pieturai 

6. Feimaņu pagasts 1. Feimaņu ciemā pie Pagasta ielas pretī Feimaņu pagasta kultūras 

nama ēkai 

7. Gaigalavas pagasts 1. Gaigalavas ciemā Rēzeknes ielas 2 malā pretī pagasta pārvaldes 

ēkai 

2. Stūžānu ciemā netālu no sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu 

skola”, blakus atkritumu dalītās šķirošanas punktam 

8. Griškānu pagasts 1. Sprūževas ciemā blakus pagasta pārvaldes ēkai - Centrālā ielā 27 

2. Greiškānu ciemā pie autoceļa A12, laukumā pie veikala “Lauku 

roze” 

9. Ilzeskalna pagasts 1. Ilzeskalna ciemā Ilzes un Centra ielu krustojumā pie veikala 

“Ainava” 

10. Kantinieku pagasts 1. Kantinieku ciemā pretī Kantinieku pagasta pārvaldes ēkai 

11. Kaunatas pagasts 1. Kaunatas ciema centrā Rāznas ielā, netālu no pagasta ēkas 

Rāznas ielā 38, pretī autobusu pieturai un jauniešu centram   

2. Dubuļu ciema centrā blakus Dubuļu klubam un bibliotēkai Ķiršu 

ielā 9, netālu no daudzīvokļu dzīvojamām mājām 

12. Lendžu pagasts 1. Lendžu ciemā pretī pagasta pārvaldes ēkai 

13. Lūznavas pagasts 1. Lūznavas ciemā pretī pagasta pārvaldes ēkai Pils ielā 6 

2. Lūznavas ciemā blakus veikalam Jaunatnes ielā 

3. Lūznavas ciemā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Parka 

ielā 

4. Lūznavas ciemā pagasta pārvaldes ēkas iekšpagalmā Pils ielā 6, 

pie ieejas bibliotēkā 

5. Veczosnā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Mediķu ielā 

6. Zosnā starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dārzu ielā 

7. Vertukšnes ciemā Lūznavas ielā pie autobusa pieturas 

14. Maltas pagasts 1. Maltas ciemā pretī Maltas pagasta pārvaldes ēkai Skolas ielā 24 

2. Maltas ciemā pretī daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Skolas ielā 

36 un 38 

3. Maltas ciemā pretī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Jaunatnes 

ielā 8 



4. Maltas ciemā pretī daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas ielā 

21 

5. Maltas ciemā Kalnu ielā pretī veikalam  

6. Maltas ciemā Kalnu ielā 3 pie daudzdzīvokļu mājas 

7. Maltas ciemā Kalnu ielā 8 pie daudzdzīvokļu mājas 

8. Maltas ciemā Kalnu ielā 1 pie daudzdzīvokļu mājas 

9. Maltas ciemā Stacijas ielas un 1 Maija ielas krustojumā 

10.  Maltas ciemā 1 Maija ielā pretī Maltas kultūras namam 

11. Maltas ciemā pagriezienā no Stacijas ielas un Sporta ielu 

(pagrieziens uz Maltas vidusskolu) 

12. Maltas ciemā pie dzelzceļa stacijas 

13. Maltas ciemā uz Andrupenes ielas blakus SIA “Maltas celtnieks” 

Andrupenes ielā 57 

14. Maltas ciemā blakus Maltas bērnu un jauniešu centram 

15. Rozentovas sādžā uz krustojuma 

16. Černostes sādžā krustojumā Malta - Priežmale un Malta - Balda 

17. Špēļu sādžas centrā   

15. Mākoņkalna 

pagasts 

1. Lipušku ciemā Skolas ielā 3 pretī pašvaldības ēkai 

2. Lipušku ciemā  Līgo ielā 1 pretī veikalam 

16. Nagļu pagasts 1. Nagļu ciemā pretī skolai;  

2. Nagļu ciema centrā pretī veikalam. 

17. Nautrēnu pagasts 1. Rogovkas ciemā blakus pagasta pārvaldes ēkai 

2. Dekteru ciemā blakus veikalam 

3. Rasnupļu ciemā blakus veikalam 

18. Ozolaines pagasts 1. Bekšu ciemā krustojumā starp ceļu A13 un tautas namu pie dīķa 

(2 x1 m)  

2. Bekšu ciemā pie daudzīvokļu mājas Nr.2 no dīķa puses (1x1 m)  

3. Bekšu ciemā uz robežas starp Ozolaines pagastu un Lūznavas 

pagastu no ceļa A13 virzienā uz Marijas Jurkovas māju (0,4 x 0,5 

m)  

4. Bekšu ciemā pie Līvānu mājas, starp Līvānu tipa māju un 

Ozolaines tautas namu (0,4 x 0,5 m)  

5. Škvarku sādžā pie ceļa 13 virzienā uz Križevņiku kapiem (0,4 x 

0,5 m)  

6. Gaiduļu sādžā pie Gaiduļu ezera pludmales, blakus pie 

Andrejevu mājas (0,4 x 0,5 m)  

7. Pleikšņos starp daudz dzīvojamajām mājām Robežu ielā 13 un 

Robežu ielā 14 (0,4 x 0,5 m)  

8. Pleikšņos uz Centrālās ielas pagrieziena uz Dzirksteles ielu (1 x 

1m)  

9. Tēviņus sādžā, no autoceļa A13 virzienā uz Tēviņu kapiem 30 m 

attālumā (0,4 x 0,5 m)  

10. Laizānu sādžā uz ceļa “Bekši-Laizāni” malas aiz dzelzceļa (0,4 

x 0,5 m)  

11. Ritiņu sādžā pie daudzdzīvokļu mājas Nr. “Ritiņi – 1” (0,4 x 0,5 

m)  

12. No vietējā valsts autoceļa V581 virzienā uz ceļu Ritiņu centru 

50m attālumā (0,4 x 0,5 m)  

13. Uz ceļa malas “Pauliņi - Kampišķi sākuma, pie ābeļu dārza (0,4 

x 0,5 m)  



14. Balbišu sādža pie Ozolaines pagasta pārvaldes ēkas (1,2 x 

1,4m)  

15. Balbišos uz ceļa malas virzienā uz Gaiduļiem 30 m attālumā no 

A13 ceļa (0,4 x 0,5 m)  

16. Runču sādžā 30 m attālumā no A13 ceļa(0,4 x 0,5 m)  

17. Andronovas sādža 30 m attālumā no ceļa A13 virzienā Aivara 

Urbanoviča māju(0,4 x 0,5 m)  

18. Losu sādžā no ceļa Laizāni – Groverišķi - Pauliņi 500 m 

attālumā(0,4 x 0,5 m)  

19. Groverišķu sādžā pie pagrieziena uz Kampišķu sādžu(0,4 x 0,5 

m)  

20. Kampišķu sādžas krustojumā(0,4 x 0,5 m) 

19. Ozolmuižas 

pagasts 

1. Bumbišku ciemā uz ceļa Bumbiškas – Skujas 

2. Pauliņu ciemā  uz ceļa Ozolmuiža - Pauliņi 

3. Laļu ciemā uz ceļa Ozolmuiža-Laļi 

4. Dreijerovkas ciemā uz ceļa Spundžāni - Dreijerovka - Mazie 

Garanči 

5. Kozoru ciemā uz ceļa Kozori-apvedceļš -Mazie Garanči 

6. Mazo Garanču ciemā uz ceļa Ozolmuiža-Tiskādi, krustojas ar 

veco Garanču ceļu 

7. Lielo Garanču ciemā uz ceļa Garanču vecais ceļš 

20. Pušas pagasts 1. Pušas ciemā Pilskalna un Jaunatnes ielu krustojumā 

21. Rikavas pagasts 1. Rikavas ciema centrā daudzstāvu namu pagalmā 

2. Rikavas ciema pie autobusa pieturas 

22. Sakstagala pagasts 1. Sakstagala ciemā pretī Sakstagala pagasta pārvaldes ēkai 

2. Sakstagala ciemā blakus Fr.Trasuna muzejam “Kolnasāta” 

3. Uļjanovas ciemā pie veikala “Staņislavs” 

4. Ciskādu ciemā blakus autobusu pieturai “Vītoli” 

23. Silmalas pagasts 1. Vecružinas ciema centrā blakus Ružinas doktorātam 

2. Gornicas ciema centrā pretī pagasta pārvaldes ēkai 

3. Štikānu ciema centrā blakus Štikānu kultūras namam 

4. Kruku ciema centrā Miera ielā pretī autobusu pieturai 

24. Sokolku pagasts 1.Strupļu ciema centrā blakus pagasta pārvaldes ēkai 

25. Stoļerovas pagasts 1. Stoļerovas ciemā pretī pagasta pārvaldes ēkai - Skolas ielā 1 

2. Rosicas ciemā pagriezienā no Torņa ielas un Liepu ielu 

26. Stružānu pagasts 1. Strūžānu ciemā uz Miera ielas 14, iepretim kultūras namam un 

veikalam “Dzīle” 

27. Vērēmu pagasts 1. Sondoru ciemā aptuveni 50 m no pagasta pārvaldes ēkas 

28. Viļānu pagasts 1. Kalna ielā, Jaunviļānos (pirms vēlēšanu iecirkņa) 

2. Pie Līvānu mājām, Jaunviļānos 

3. Pie veikala Ezera iela 6, Rapodolē 

29. Viļānu pilsēta 1. Pie dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 2, Viļānos (Nākotnes un 

Brīvības ielu krustojums)  

2. Raiņa iela 23, Viļānos (Raiņa un Brīvības ielu krustojums) 

3. Brīvības iela 4B, Viļānos (pretī grāmatu veikalam) 

4. Celtnieku iela 4, Viļānos (Celtnieku un Mehanizatoru ielu 

krustojums) 

5. Rīgas un Stacijas ielu krustojums, pie veikala "Sveiks" 

 

 


