
2022. gada  6. decembris     Nr.  7  (85)

Pasniegti Rēzeknes novada
Pašvaldības atzinības Raksti

Fotogrāfijā no kreisās puses uz labo: Jekaterina Itkača, Rinalds Stankevičs,
Aivars Buharins, Monvīds Švarcs, Gunārs Smeilis, Rinalds Broks, Vita Martinova,
Anita Ludborža, Kaspars Melnis, Zigrīda Gailume, Guna Popova, Guna Zenčenko,
Ilze Valeniece, Pēteris Tretjuks, Georgijs Jevsikovs, Daina Dreimane-Ķezbere,

Gints Ķezbers, Natālija Platpīre, Juris Skruļs, Guntis Rasims, Ainārs Kiserovskis,
Agnija Romanovska, Zigfrīds Lukaševičs, Dzidra Bruzgule, Gunārs Andersons,
Jeļena Danilova, Svetlana Mikanova. 

Vairāk par Atzinības rakstu saņēmējiet lasiet 2. un 3. lappusē. 

Ilzes Sondores foto

Visā Maltas teritorijā atkrituMu izVešanu
nodrošinās sia “alaas”

Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas
zona, kuras operators ir SIA “ALAAS”. Izņēmums bija Maltas pagasts, kur pakal-
pojumu daļēji nodrošināja arī SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uz-
ņēmums” (“Maltas DzKSU”). No 2023. gada 1. janvāra visā Maltas teritorijā atkri-
tumu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “ALAAS”.

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” paredz, ka pašvaldības teritorijā var būt tikai viens
operators, kas nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu. Tādējādi vienīgais komer-
sants, kurš ir tiesīgs nodrošināt pakalpojumu Rēzeknes novada pašvaldībā ir SIA “ALAAS”,
kas ir Rēzeknes novada pašvaldības, Rēzeknes valstspilsētas un Ludzas novada paš-
valdības kopīgā kapitālsabiedrība. 

Šobrīd “Maltas DzKSU” sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Maltas ciema teritorijā
veic neatbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un Rēzeknes novada pašval-
dības saistošajiem noteikumiem. Arī Konkurences padome savā atzinumā par paš-
valdības līdzdalības saglabāšanu savās kapitālsabiedrībās ir norādījusi, ka Maltas
ciemā cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana netiek organizēta atbilstošu norma-
tīvo aktu prasībām, jo uzņēmums var sniegt šo pakalpojumu tikai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju dzīvokļu īpašniekiem kā šo māju apsaimniekotājs. Darba grupa, kura izvēr-
tēja pašvaldības kapitālsabiedrības turpmākos darbības modeļus, ir secinājusi to pašu. 

Rēzeknes novada pašvaldībai līgums ar SIA “ALAAS” par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir noslēgts 2013. gadā.

2008. gadā, pirms Maltas pagasta padomes pievienošanas Rēzeknes novadam,
Maltas pagasta padome izmantojot Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu,
kā arī valsts budžeta finansējumu Maltas ciemā īstenoja projektu “Dalītās atkritumu vāk-
šanas sistēmas un atkritumu šķirošanas punkta izveidošana Maltas pašvaldībā”. Pro-
jekta ietvaros tika izveidots atkritumu šķirošanas laukums, kas arī šobrīd ir “Maltas
DzKSU” pārziņā un turpmāk arī tiks izmantots kā cieto sadzīves atkritumu šķirošanas
vieta Maltas ciemā. 

“Iepriekš iedzīvotāji atkritumus varēja nodot konkrētā laikā un vietā, kur tika  novie-
tota piekabe. SIA “ALAAS” atkritumu savākšanu organizē, izvietojot pie mājām kontei-
nerus,” minēja “Maltas DzKSU” valdes loceklis Jānis Kravalis. 

Privātmāju īpašnieki atkritumu konteinerus izvietos savā teritorijā, daudzīvokļu māju
iedzīvotājiem konteineri tiks izvietoti pie mājas un būs pieejami visu laiku, kas nebija
iespējams iepriekš. 

Pašvaldības kapitālsabiedrības “Maltas DzKSU” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Rē-
zeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, ir uzdevis “Maltas DzKSU” no-
drošināt sadzīves atkritumu mobilo savākšanu un nogādāt uz šķirošanas laukumu,
līdz brīdim, kamēr SIA “ALAAS” ciešā sadarbībā ar uzņēmumu un dzīvokļu īpašnie-
kiem nebūs izvietojis atkritumu konteinerus pie visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām
mājām Maltas ciemā, kuras apsaimnieko uzņēmums. 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju SIA “Maltas DzKSU” nav izdevīgi turpināt piedā-
vāt pakalpojumu iedzīvotājiem, jo iepriekš uzņēmumam bija iespēja daļu no sašķiro-
tajiem atkritumiem, piemēram, stiklu nodot, bet šobrīd ģeopolitiskās situācijas dēļ tam
vairs nav pieprasījuma. 

Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas dzīvo privātmājās, un juridiskas
personas būt atsaucīgiem un noslēgt līgumus ar uzņēmumu SIA “ALAAS” līdz 2022. ga-
da 31. decembrim, lai vienotos par atkritumu konteineru uzstādīšanu un atkritumu izve-
šanas biežumu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kuriem jau ir no-
slēgti pakalpojuma līgumi ar SIA “Maltas DzKSU”, esošie līgumi nav jāpārslēdz. Arī turp-
māk informāciju par atkritumu izvešanas maksu dzīvokļu īpašnieki saņems ikmēneša
komunālo maksājumu rēķinā. 

SIA “ALAAS” izpilddirektors Jurijs Petkevičs norāda, ka līgumu par sadzīves atkri-
tumu izvešanu Maltas pagasta iedzīvotāji var noslēgt klātienē, uzņēmuma birojā – Zi-
lupes iela 50, Rēzekne vai attālināti, ja ir pieejams elektroniskais paraksts. Iedzīvotāji,
kuriem neder iepriekš minētie varianti, darba dienās var nākt uz Maltas pagasta pār-
valdi, kur varēs aizpildīt pieteikumu un to pagasta pārvaldes darbinieki nogādās SIA
“ALAAS”. Pamatojoties uz saņemto pieteikumu, uzņēmums sagatavos līgumu, ko no-
gādās atpakaļ pagasta pārvaldē un iedzīvotāji varēs saņemt un parakstīt.   

Jānorāda, ka  maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Rēzeknes no-
vada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vienāda saskaņā ar apstiprināto tarifu, ko
veido Rēzeknes novada pašvaldības apstiprinātā tarifa daļa  un  sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas(SPRK) apstiprinātā tarifa daļa. 

Vēršam uzmanību, ka “Maltas DzKSU” turpinās sniegt pārējos pakalpojumus ie-
rastajā darba kārtībā. 

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar pašvaldības
izpilddirektoru Jāni Trošku, pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” vadītāju
Edgaru Blinovu, pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņē-
mums” valdes locekli Jāni Kravali un SIA “ALAAS” izpilddirektoru Juriju Petkeviču.
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Pateicamies ikvienam Rēzeknes novada iedzīvotājam, kura ikdienas darbs veido mūsu Latviju skaistāku, piepildītāku un labāku. Īpaši sveicam un lepojamies
ar šī gada Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma saņēmējiem. 

Valsts svētku priekšvakarā jau par tradīciju ir kļuvis pasniegt augstāko Rēzeknes novada apbalvoju – Atzinības rakstu, kopā ar dāvanu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas
monētu, lai sveiktu aktīvākos, profesionālākos un godprātīgākos novada iedzīvotājus. Atzinības rakstu pasniegšanas svinīgais pasākums norisinājās klātienē Nautrēnu apvie-
nības pārvaldes Bērzgales pagasta Kultūras namā. Rēzeknes novada iedzīvotājus un pašvaldības darbiniekus un domes deputātus uzrunāja Rēzeknes novada domes priekš-
sēdētājs Monvīds Švarcs, kurš aicināja būt par savas valsts patriotiem ne tikai svētku reizē, bet arī ikdienā. Uzrunas laikā mudināja neaizmirst par ģeopolitisko situāciju Ukrainā,
kur joprojām notiek aktīva kara darbība un tās iedzīvotāji cīnās par savas valsts brīvību, kamēr mums ir iespēja dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. 

Par muzikālo noformējumu svinīgā pasākuma laikā rūpējās – Rēzeknes novada pašvaldības jauktais koris “Ezerzeme” (diriģents Ēriks Čudars, Anda Lipska), Rēzeknes
novada pašvaldības vokālās studijas “Skonai” gan mazie, gan lielie dalībnieki (vadītāja Guntra Kuzmina-Jukna), bet par īpašu svētku pārsteigumu kļuva sabiedrībā labi pa-
zīstamā mākslinieka Daiņa Skuteļa uzstāšanās.  

m NomiNācijā “Veselības aprūpe uN sociālais darbs”
natĀlija PlatPīre

Rēzeknes novada pašvaldības sociālais
dienests, sociālais darbinieks darbam

ģimenē ar bērniem (Nautrēnu apvienība,
Bērzgales pagasts)

Labsirdība, laipnība, sirdsgudrība un virkne
citu lielisku īpašību, ar ko apveltīta Natālija, ir
ļoti būtiskas un nepieciešamas, lai ikdienā
veiktu sociālo darbu. Brīdī, kad Rēzeknes no-
vadā tika uzņemti bēgļi no Ukrainas Natālija
prata mobilizēt savus spēkus sarežģītajā si-
tuācijā un rast spēku mierināt cilvēkus un
sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzēt ko-

lēģiem. Daudzi desmiti Ukrainas iedzīvotāju Natāliju sauc par Eņģeli. 

jeļena daņilova
ģimenes ārsts (Maltas apvienība,

Lūznavas pagasts)
Jeļena jau ilgus gadus savā ģimenes ārsta

praksē strādā Lūznavas pagastā. Paši lūzna-
vieši  teic, ka Jeļena tiešā un pārnestā nozīmē
ir “ģimenes ārsts”, jo ģimenes pie viņas dodas
jau paaudzēs. Jeļena daudziem ir ne tikai ģi-
menes ārsts, bet arī uzticības un atbalsta per-
sona, kurai var izstāstīt savu rūpi un saņemt
padomu. Lūznavas pagasta iedzīvotāji nevar
iedomāties savu dzīvi bez zinošās ģimenes
ārstes.

AtzinībAs rAkstu sAņēmēji

m NomiNācijā “ekoNomika uN tautsaimNiecība”
zigrīda gailuMe

veterinārārste (Dricānu apvienība,  Dricānu pagasts)
Zigrīda Gailume uzsāka savas darba gaitas vetārsta profesijā 1982. gada padomju saimniecībā “Dricēni”, šogad

apritēja jau 40 gadi kopš Zigrīda Gailume strādā šajā profesijā. Jau daudzus gadus Zigrīdai ir vetārsta privātprakse
un viņas aprūpē ir gan Dricānu pagasta, gan kaimiņu pagastu lielie un mazie četrkājainie draugi. Zigrīda ir  neatsve-
rams palīgs lauksaimniekiem, ja lopu ganāmpulkā ir saslimis kāds lopiņš vai gadījušies citi sarežģījumi, tāpēc viņas
darbu jo īpaši novērtē vietējie lauksaimnieki. Zigrīdai vienmēr gatavībā tiek turēta soma ar medikamentiem un speciālo
apģērbu, lai  jebkurā diennakts laikā viņa var steigties palīgā. Atsaucība un sapratne par saimnieku raizēm ir vien  maza
daļa no viņas pozitīvajām īpašībām. Vienmēr smaidīga, vienmēr apjautājas kā iet. Atmiņā vienmēr tiek turēti radu,
bērnu un vienkārši pagasta iedzīvotāju vārdi un notikumi. Neskatoties uz dzīves likstām un ķibelēm. Zigrīda nezaudē
savu optimismu, Zigrīda neskatoties uz nenormēto darba laiku, ir viena no Dricānu pagasta pozitīvākajām personām.

m NomiNācijā “izglītība, ziNātNe uN sports”
ilze valeniece

Dekšāru pamatskolas p.i.
(Viļānu apvienība, Dekšāru pagasts)
Ilze Valeniece kā mājturības, vizuālās māks-

las, datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolo-
tāja Dekšāru pamatskolā strādā jau 17 gadus.
Kopš 2022. gada septembra Ilze ir Dekšāru
pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja.
Ilze veiksmīgi sadarbojas ar audzēkņu vecā-
kiem, iesaistot arī viņus skolas dzīves orga-
nizēšanā. Viņa vienmēr atradīs laiku, lai pa-
līdzētu ar padomu kolēģiem un skolēniem.
Ilze ir arī sava pagasta un novada patriote, kas

iesaistās dažādos pasākumus un prot ieinteresēt.  

vita Martinova
Maltas vidusskolas sākumskolas,

latviešu valodas skolotāja un logopēde
(Maltas apvienība, Maltas pagasts) 

Vita Martinova ir spilgts pierādījums tam, ka
par skolotājiem Dievs izvēlas tiešām izturīgā-
kos un radošākos! Tā ir skolotāja, kura aug līdzi
laikam, nemitīgi pilnveidojas un pielāgojas, sa-
protot, ka laiki mainās. Maltas vidusskolā Vita
strādā jau 37 gadus, kur nesavtīgi dāvā skolē-
niem savu mīlestību. Skolotāja ir īsts savas jomas
profesionālis, kas veiksmīgi spēja iekļaut skolē-
nus attālinātajā mācību procesā, kā arī praktiski

darbojas kompentenču izglītības ieviešanā. Vita organizē bērnu saliedēšanas pasākumus
klasē, svinot gadskārtu svētkus, dzimšanas dienas un citus svētkus. 

svetlana Mikanova
Sporta pasākumu organizatore un

jaunatnes darbinieks Lūznavas pagastā,
izglītības metodiķe, pedagogs

Rēzeknes tehnikumā (Maltas apvienības,
Lūznavas pagasts)

Veselīgs dzīvesveids un sports ir Svetlanas
dzīve, viņa dodas garās pastaigās vēl agri pirms
saules lēkta. Pateicoties Svetlanas neizsīk-
stošajai enerģijai un entuziasmam Lūznavā
tiek organizētas dažādām gaumēm, spējām
un varēšanai sportiskas aktivitātes: nūjošana,
pārgājieni, velo sporta aktivitātes, orientēša-

nās, makšķerēšana, galda spēles u.c . Svetlana ir organizējusi un izveidojusi, pagaidām
vēl maz atpazīstamās sporta spēles Mamanet komandu “BezĒ”, uz kuras treniņiem ar
azartu dodas sievietes/māmiņas no Lūznavas, Maltas, Viļāniem un Rēzeknes.

Pēteris tretjuks
Viļānu vidusskolas direktors (Viļānu

apvienība, Viļānu pilsēta) 
Pēteris Viļānu vidusskolā strādā jau 37 ga-

dus. Direktors sevi ir pierādījis kā enerģisku,
spējīgu vadītāju. Direktors iedziļinās visos sko-
las dzīves jautājumos, vienmēr atbalsta kolek-
tīvu darboties dažādos projektos. Daudz dara,
lai skolā izveidotos draudzīgs, saliedēts kolek-
tīvs, rīko dažādus pasākumus, lai pilnveidotu
skolas dzīvi. Skolas direktors vienmēr ir izpalī-
dzīgs, vienkāršs, precīzs, taktisks. Papildus di-
rektora pienākumiem, Pēteris Tretjuks skolā

pasniedz matemātikas stundas, gatavo skolēnus mācību olimpiādēm, kur skolēni gūst augstus
sasniegumus. Brīvajā laikā Pēteris ļoti daudz laika velta saviem mazbērniem, kā arī labprāt
makšķerē.
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m NomiNācijā “sabiedriskā aktiVitāte”
jekaterina itkača

brīvā laika pavadīšanas centra “Strops”
vadītāja (Kaunatas apvienība,

Mākoņkalna pagasts)
Jekaterina Itkača ir Mākoņkalna pagasta

aktīvās dzīves iedvesmotāja. Lielu daļu viņas
laika aizņem darbs ar jauniešiem un senio-
riem. Labprāt organizē dažādas nodarbības,
pēcpusdienu pasākumus senioriem, māmi-
ņām, radošās darbnīcas un ne tikai. Jekateri-
nas organizētajās ekskursijās pa Mākoņkalna
pagastu, Rēzeknes novadu un Latviju ir pie-
dalījušies ļoti daudzi pagasta iedzīvotāji. Je-

katerinu vietējie raksturo kā sabiedrisku, draudzīgu un darbīgu, kas vienmēr palīdz citiem
dažādu jautājumu risināšanā. 

rinalds Broks
prāvests (Maltas apvienība,

Maltas pagasts)  
Prāvests Rinalds Broks ir savas draudzes

garīgais skolotājs, kurš māca ne tikai mīlēt
Dievu, bet māca visai draudzei patriotismu.
Visos valsts svētkos prāvests ir klātesošs un
aicina atcerēties par Valsts svētkiem un turēt
Latviju dziļi ieslēgtu sirdī. Rinaldam piemīt al-
truisms, līdzcietība, empātija, jo savas drau-
dzes mājā viņš devis patvērumu Ukrainas
bēgļu ģimenei ar bērnu. Prāvestam ir neizsīks-
toša enerģija, darbojoties trijās draudzēs (Ro-

zentova, Feimaņi, Puša), kā arī veicot godpilno  Zemessardzes 3. Latgales brigādes ka-
pelāna darbu. Prāvesta sprediķi vienmēr ir iedvesmojoši, dzīvesgudri, pamācoši, reizēm
satur veselīgu kritiku, reizēm caurausti ar smalku humora devu. 

m NomiNācijā “kultūra”

gunĀrs andersons
zemnieku saimniecības “Pakalni”

īpašnieks (Dricānu apvienība,
Ozolmuižas pagasts)

Gunārs kopš 2000. gada ir zemnieku saim-
niecības “Pakalni” īpašnieks. Paralēli darbam
zemnieku saimniecībā Gunārs nodarbojas ar
palīglīdzekļu nomu priekš cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Pēc palīdzības vēršas ne tikai
Rēzeknes novada iedzīvotāji, bet arī cilvēki no
blakus pilsētām un novadiem. Gunārs vienmēr
uzmanīgi uzklausa un iedziļinās ikviena cil-
vēka vajadzībās un piemeklē piemērotākos

palīglīdzekļus, kas viņiem ļauj tālāk turpināt pilnvērtīgāk dzīvot. Gunārs aktīvi iesaistās
pagasta sabiedriskajā dzīvē, gan piedaloties pasākumos, gan arī izstāstot savu redzējumu
dažādu dzīves situāciju risināšanā.

daina dreiMane-ĶezBere un
gints ĶezBers

zemnieku saimniecības “Dreimaņi” un
veikala “SALA” īpašnieki (Dricānu

apvienība, Nagļu pagasts)  
Ķezberu ģimene ir viena no stiprākajām un

aktīvākajām ģimenēm Nagļu pagastā. Daina
un Gints Ķezberi pilnveido un attīsta savu zem-
nieku saimniecību “Dreimaņi”, kurā tiek ap-
saimniekoti 460 ha zemes, vienlaicīgi uztur arī
veikalu “SALA”, līdz ar to nodrošina ar darbu
pagasta iedzīvotājus. Ķezberu ģimene ir ļoti
sabiedriska un izpalīdzīga, kā arī dāsni at-
balsta pagastā rīkotos pasākumus gan ar

darbaspēku, gan materiāli. Ķezberu ģimene šajā pavasarī izpelnījās lielu cieņu no Nagļu
iedzīvotājiem par ieguldīto laiku un darbu palīdzības kravu sagatavošanā un sūtīšanā Uk-
rainas cilvēkiem. 

dzidra Bruzgule
pensionāre, pašdarbniece

(Viļānu apvienība, Dekšāres pagasts)
Dzidra ir aktīva Dekšāres pagasta iedzīvo-

tāja, kas ar savu nebeidzamo enerģiju spēj ied-
vesmot ikvienu novada iedzīvotāju. Dzidra ir
līnijdeju kolektīva Bokõnu Bryuklinis dalībniece.
Dekšāres pagastā pasākumi nav iedomājami
bez Dzidras dalības, kur viņa dalās gan ar krāš-
ņiem stāstiem no savas dzīves, gan ar pašas
sacerēto dzeju. Vietējie iedzīvotāji Dzidru raks-
tu kā personību, kura māca nepadoties pie pir-
majām neveiksmēm un braši doties uz priekšu.

Māca aktīvi paust savu viedokli, nebaidoties no apkārtejo nosodījuma.

rinalds stankevičs
prāvests (Viļānu apvienība, Viļānu pilsēta)  

Prāvests  Rinalds Stankevičs Viļānu Sv.
Miķeļa Romas katoļu baznīcas draudzē  kalpo
jau ilgus gadus. Pateicoties prāvesta iniciatī-
vai un dalībai, sakārtots baznīcas īpašums,
labiekārtota baznīcas apkārtējā teritorija un
iekšējais dārzs. Baznīcu ik gadu apmeklē tūk-
stošiem apmeklētāju no dažādām pasaules
malām. Viļānu  baznīca un tās dārzs ir kļuvuši
par iecienītu svētceļnieku vietu un arī tūristu
apskates objektu. Draudzes prāvests cieši sa-
darbojās ar Rēzeknes novada pašvaldību,

Viļānu apvienību projektu īstenošanā, valsts svētku un kultūras pasākumu organizēšanā,
patriotiskā audzināšanā un ticības mācīšanā.

edijs strušels, ainĀrs kiserovskis,
MĀrtiņš Bondars, raiMonds uBagovskis.

vadītĀja agnija roManovska
Dekšāru dziedošie jaunieši (Viļānu apvienība, Dekšāres pagasts)

Ansambļa dalībnieki mūzikas pasaulē ir jau kopš mazotnes, bet ansamblī “Dekšāres dziedošie jaunieši” Agnijas
Romanovskas vadībā muzicē jau piecus gadus. Šajā vasarā ar lielu vērienu tika svinēta arī jubileja. Neskatoties uz
to, ka jaunieši uzsākuši studijas un ikdienā ir tālu prom no mājām, regulāri priecē vietējos iedzīvotājus ar kvalitātīviem
koncertiem Dekšārēs un Viļānos. Dzied un spēlē apkaimes svecīšu vakaros, kapusvētkos, korī, kāzās un citos svētkos.
Ansambļa dalībnieki rūpējas arī par vietējiem iedzīvotājiem valsts svētkos, tāpēc jau vairākus gadus iedzied apsvei-
kumu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. 

m NomiNācijā “darbs pašValdībā“
juris skruļs

Bērzgales pamatskolas
Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības sētnieks

(Nautrēnu apvienība, Bērzgales pagasts)
Juris ir īsts savas valsts, sava novada un sava pagasta patriots, jo visu savu mūžu ir dzīvojis Bērzgales pagastā,

kā arī Latvijas valstij tik nozīmīgajā neatkarības atjaunošanas laikā Juris kopā ar citiem bērzgaliešiem bija barikāžu
dalībnieku rindās. Kopš 2003. gada strādā Bērzgales pamatsskolā. “Disciplinēts, ar augstu atbildības sajūtu” – tā
viņu raksturo gan kolēģi, gan pagasta vadība. Juris veic ne tikai savus tiešos pienākumus, bet visus darbus, kur ne-
pieciešama palīdzība. Arī jaunais bruģa segums ap skolu un izremontētās skolas telpas ir Jura roku darbs.

Sagatavoja Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, foto: Ilze Sondore
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27. oktobrī Rēzeknes novada domes izpilddirektors
Jānis Troška sniedza ziņojumu Teritoriālajai pastāvī-
gajai komitejai par esošo situāciju apvienību pārvalžu
darbībā, kur novada domes deputāti izpilddirektoram
uzdeva veikt situācijas analīzi. Tika izveidota darba
grupa, kura piedāvāja konkrētus risinājumus situāci-
jas uzlabošanai. 1. decembrī Rēzeknes novada domes
sēdē, pēc sniegtā darba grupas ziņojuma, tika pie-
ņemts lēmums par apvienību pārvalžu iekšējās reor-
ganizācijas veikšanu, kas jāveic līdz 2023. gada 28. feb-
ruārim, lai ar 1. martu apvienību pārvaldes uzsāktu
darbu jaunā kvalitātē.

Ko paredz darbības
modeļa uzlabošana?

Darbības modeļa uzlabošana paredz, ka no nākamā
gada 1. marta pārstās funkcionēt pagastu pārvaldes kā
apvienību pārvalžu augstākā līmeņa struktūrvienības, bet
pagastmājas arī turpmāk kalpos kā pakalpojumu saņem-
šanas vietas. Iedzīvotājiem nekas nemainīsies attiecībā
uz pakalpojumu saņemšanu. Arī turpmāk katrā pagastā
varēs saņemt izziņas, iesniegt iesniegumus, apmaksāt
komunālos pakalpojumus, veikt nodokļu un nodevu mak-
sājumus, apmeklēt sociālo darbinieku vai bāriņtiesas lo-
cekli. Darbu turpinās bibliotēkas, kultūras nami un jaunie-
šu centri. Neviens pagasts nepaliks bez uzraudzības, ik-
dienas darbs turpināsies. Šobrīd pašvaldības teritorijā
darbojas pieci valsts un pašvaldību vienotie klientu ap-
kalpošanas centri (VPVKAC) (Dricāni, Kaunata, Malta,
Nautrēni un Viļāni). Tiek plānota šo klientu apkalpoša-
nas centru tīkla paplašināšana.

Ko paredz ieKšējā reorganizācija?
Jāatzīmē, ka šobrīd mēs visi dzīvojam digitalizācijas

laikmetā, kad daudzas lietas, tajā skaitā arī maksājumus,
var veikt neizejot no mājām, tādā veidā uz pagastmāju
dodoties tikai tādu jautājumu risināšanai, kurus nevar at-
risināt attālināti. 

Esošajiem pagastu pārvalžu vadītājiem vajadzēs pār-
kvalificēties par pārvaldes vadītāja vietniekiem konkrētos
darbības virzienos – atsevišķu procesu vadīšanā un kon-
trolēt tos vai būt vadošajiem speciālistiem kādā no jomām
apvienības ietvaros, ja viņi tam piekritīs. Nav plānota dar-
binieku skaita palielināšana.

Galvenā atšķirība no esošās situācijas – apvienības
vadītājs un vietnieki pārvaldīs visas apvienības teritorijas,
nevis atsevišķa pagasta teritoriju. Šo pārmaiņu galvenais
mērķis – maksimāli efektivizēt pārvalžu darbu, finanšu,
cilvēkresursu un tehnisko resursu izmantošanu, lai visā
apvienībā būtu vienota pieeja pašvaldības deleģēto uz-
devumu veikšanā. Diemžēl, līdz šim bija novērojama si-
tuācija, ka apvienību pārvalžu rīcībā esošie finanšu lī-
dzekļi, manta un citi tehniskie resursi netika izmantoti ra-
cionāli vienas apvienības ietvaros. Pārvalžu vadītājiem
un viņu vietniekiem tiks noteikti pieņemšanas laiki pa-
gastos, lai saglabātu saikni ar iedzīvotājiem.

apvienību pārvalžu struKtūrvienību
sadalījums

Kā jau iepriekš tika minēts, tad pārvalžu iekšējās reor-
ganizācijas rezultātā tiek plānots izveidot šādu struktūru:
Pārvaldes vadība, lietvedības, grāmatvedības, saimnie-
cības un tehniskā atbalsta nodaļas un citas struktūrvienī-
bas, atkarībā no deleģētās funkcijas. Jaunajā pārvaldes
struktūrā vairs nebūs iedalījuma pagastu pārvalžu līme-
nī, piemēram, vairs nebūs komunālās saimniecības katrā
pagastā, bet gan viena struktūrvienība – saimniecības un

tehniskā atbalsta nodaļa – kurā būs visi šīs struktūrvie-
nības darbinieki, tai būs viens vadītājs. Šajā sakarā pār-
valžu esošie darbinieki Darba likumā noteiktajā kārtībā un
termiņā tiks informēti par grozījumiem darba līgumos, bet
esošo pagastu pārvalžu vadītāji tiks izvērtēti kā poten-
ciālie esošo pārvalžu vadītāju vietnieki. 

Jaunais Pašvaldību likums nosaka arī to, ka no jaunā
gada darbinieki darbā tiks pieņemti vai nu pārcelšanas
kārtībā no vienas pašvaldības iestādes uz citu, vai arī at-
klāta konkursa kārtībā.

darba grupas secinājumi
par apvienību pārvalžu darbību

Rēzeknes novada četras apvienību pārvaldes, kuru
struktūra nedaudz atšķiras no Viļānu apvienības pārval-
des,  ir nostrādājušas gandrīz četrus gadus. Pa šo laiku
ir novērots, ka ne viss iecerētais ir sasniegts. Apvienību
pārvalžu darbībā ir redzami vairāki trūkumi, kuri neveicina
šo teritoriju vienmērīgu attīstību un operatīvi nerisina saim-
nieciskas dabas jautājumus.

Darba grupa, kura analizēja apvienību pārvalžu darbī-
bas modeli secināja, ka apvienības aizvien ir sadrumsta-
lotas, notiek nevienmērīga saimniecisko procesu plāno-
šana un attīstība apvienību ietvaros. Atvēlēto budžeta lī-
dzekļu izlietošana tikai konkrētā pagasta ietvaros (ne-
skaitot atsevišķus gadījumus). Apgrūtināta pagastu pār-
valžu vadītāju rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu
kontrole no apvienības vadītāja puses, kas notiek iestā-
des vadītāja lielās noslogotības dēļ. Četru bijušo Rēzek-
nes novada pašvaldības pagastu apvienību struktūra at-
šķiras no Viļānu apvienības pārvaldes struktūras, kas ir
uzskatāms par traucējošu faktoru vienādas pieejas un
apvienību struktūras izveidošanā. Nepietiekoša koordi-
nācija starp pagastu pārvaldēm apvienību ietvaros vairā-
ku saimniecisko jautājumu risināšanā, piemēram, pašval-
dības ceļu uzturēšanā, kurināmā sagādē, pamatlīdzekļu
iegādes plānošanā kopīgu uzdevumu veikšanai, ūdens-
saimniecību attīstībā, skolēnu pārvadājumu veikšanā,
kultūras pasākumu organizēšanā, iedzīvotāju iesaistī-
šanā viņiem svarīgu jautājumu risināšanā. Tika secināts
arī, ka esošais struktūrvienību iedalījums augstākā un ze-
mākā līmeņa struktūrvienībās neatbildīs jaunā Pašval-
dību likuma prasībām. Nav efektīvs pārvaldes modelis, kad
apvienības pārvaldei un pagasta pārvaldei ir viena lietve-
dības sistēma un grāmatvedības uzskaite. Darba grupa
arī novēroja, ka vairākos gadījumos iztrūkst atgriezenis-
kās saites starp apvienību pārvaldēm un pašvaldības
Centrālo administrāciju un tās struktūrvienībām. 
pirmā reorganizācija notiKa 2019. gadā

Atgādinām, ka 2019. gada janvārī Rēzeknes novada
pašvaldībā tika veikta esošo 25 pagastu pārvalžu reor-
ganizācija, kā pašvaldības iestādes, izveidojot četras pa-
gastu apvienības: Dricānu apvienības pārvalde, Kaunatas
apvienības pārvalde, Maltas apvienības pārvalde, Naut-
rēnu apvienības pārvalde. 

2019. gadā reorganizācijas rezultātā tika samazināts
grāmatvedību skaits no 22 uz četrām. Grāmatvedību reor-
ganizācijas rezultātā tika samazināti izdevumi par aptu-
veni 180 tūkstošiem EUR gadā. Vairākās pagastu pārval-
dēs (augstākā līmeņa struktūrvienībās – pagastu pār-
valdēs) uz divām pagastu pārvaldēm tika nozīmēts viens
pārvaldes vadītājs (Malta - Puša, Kaunata - Mākoņkalns,
Sakstagals - Kantinieki, Dricāni - Stružāni, Gaigalava -
Nagļi, kopš 2021. gada aprīļa arī Vērēmi - Bērzgale). Šīs
reorganizācijas rezultātā  tika samazināti izdevumi aptu-

veni 35 tūkstoši EUR gadā.
Jaunā Pašvaldību likuma 23. panta pirmā daļa nosaka,

ka, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pie-
ejamību novada pagastos un novada pilsētās, pašvaldī-
bas dome izveido pagasta vai pilsētas pārvaldi vai terito-
riālā iedalījuma vienību apvienības pārvaldi. Pašvaldības
dome var izveidot teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu
vai pagastu un pilsētas) apvienības pārvaldi, ja pašval-
dības nolikumā noteiktais novada teritoriālais dalījums
ietver teritoriālā iedalījuma vienību apvienību, nodrošinot
šā panta trešajā daļā minētos pakalpojumus katrā ap-
vienību veidojošā teritoriālā iedalījuma vienībā. Vēršam
uzmanību, ka apvienības pārvalde ir apvienota pa-
gastu pārvalde, kuras darbības teritorija aptver vai-
rākas teritoriālās vienības.

2021. gada 1. jūlijā Rēzeknes novada Pagaidu admi-
nistrācija apstiprināja Rēzeknes novada pašvaldības no-
likumu, kurš noteica, ka pašvaldības teritorija iedalāma
piecās teritoriālajās vienībās – pagastu apvienībās, bet
šo teritoriālo vienību pārvaldīšanu nodrošina piecas ap-
vienību pārvaldes, tās ir – Dricānu apvienības pārvalde,
Kaunatas apvienības pārvalde, Maltas apvienības pār-
valde, Nautrēnu apvienības pārvalde un Viļānu apvienības
pārvalde. Apvienību pārvaldes ir pašvaldības iestādes
ar savu budžetu, grāmatvedības uzskaiti un mantu, tās
darbojas saskaņā ar iestādes nolikumu. Apvienību pār-
valdes ir nodokļu maksātāji, tās ir reģistrētas Publisko
personu un iestāžu sarakstā.

paKalpojumi, Kurus sniedz
apvienību pārvaldes

Pašvaldību likuma 23. panta trešā daļa nosaka, ka ap-
vienību pārvaldes nodrošina vismaz šādus pakalpojumus:

1) izsniedz izziņas atbilstoši pašvaldības kompetencei
un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē eso-
šiem jautājumiem;

2) pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksā-
jumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī do-
mes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;

3) izmaksā pašvaldības sociālos pabalstus;
4) pieņem iesniegumus un organizē atbilžu sniegšanu

attiecīgajām personām;
5) nodrošina informācijas pieejamību par domes pie-

ņemtajiem lēmumiem.
Kā redzams no likuma, tad pārvaldes sniegto pakal-

pojumu klāsts nav tik plašs, kā to mēs redzam ikdienā.
Tas ir tādēļ, ka pašvaldības dome apvienību pārvaldēm ir
deleģējusi arī citus pienākumus, tādus kā komunālo pa-
kalpojumu sniegšanas, pašvaldības ceļu un ielu uzturē-
šanas, pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimnieko-
šanas, skolēnu pārvadājumu un citu saimnieciska raks-
tura darbību veikšanas pienākumus. Tāpat apvienību pār-
valdēm šobrīd ir pienākums rūpēties par kultūras dzīves
un jaunatnes darba organizēšanu pagastos.

Jebkuras pārmaiņas sabiedrībā vienmēr tiek uzņemtas
ar kaut kādām šaubām vai pat bailēm, jo sākotnēji var lik-
ties nevajadzīgas un līdz galam nesaprotamas. Bet paš-
valdībai ir jādomā ne tikai par šodienu, bet arī jāskatās
nākotnē, jāorganizē pašvaldības darbs tā, lai ar tās rīcī-
bā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu tiktu sasniegti
maksimāli  labāki rezultāti. Esam pārliecināti, ka mums
visiem kopā viss izdosies!

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības
izpilddirektors Jānis Troška 

par pašvaldības iestāžu – apvieNību pārvalžu –
darbības modeļa uzlabošaNu uN iekšējo reorgaNizāciju

Ar Nautrānu pogostu niu ir īspieja īpasazeit latgaliski! Karte ir unikala ar tū, ka tī ir
atlykti ap 920 vītvuordu. Dūma par Nautrānu pogosta karti beja jau seņ, tik vysu laiku
tyka atlykta. Itūgod Rēzeknis nūvoda pošvaļdeiba izsludynuoja Latgaliskuos identita-
tis atbolsta programu, i tyka nūlamts karti taiseit latgaliski!

Kartis izveide tyka uztycāta Latvejis Geotelpiskuos informacejis agenturys kartog-
rafei Andrai Zubko – Melnei. Andras sirdslīta ir ari Nautrānu pogosta nūvodpietnīceiba.
Pec juos iniciativys karte topa cīši eipaša – na tik latgaliski, bet ari ar atlyktim ap 920
vītvuordim, kū Andra ir vuokuse daudzu godu garumā. 

Kartis izveidis procesā tyka apzynuoti daudzi nautrānīši, kas varēja pastuosteit par
pogosta vītvuordim i tūs atsarasšonu dobā. Lels atspaids vītvuordu apzynuošonā beja

Ciprijana Pokrotnīka 1970./71. goda būrtneicom ar Nautrānu pogosta vītvuordu pīroks-
tim, kū Andrai nūdeve Kristīne Pokratniece. 

Kartē informaceja ir raksteita Nautrānu izlūksnē, i nūtyka ari lela sadarbeiba ar vo-
lūdys konsultantem Annu Stafecku i Lauru Melni.

Kartē ir īvītuots QR kods, kurs aizvad iz Rēzeknis nūvoda sātyslopys Nautrānu po-
gosta sadaļu. 

Kartis atkluošona nūtyka zeimeigā datumā – Andryva dīnā. Leidz ar tū tyka pa-
svieteita Andryva Jūrdža pīmiņa pi sylta piparmātru čaja i capumim. Sorkonuos lentys
puorgrīzšona tyka uztycāta vacuokajam i jaunuokajam pasuokuma daleibnīkam – Inā-
rai Gleizdei i Sofijai Martinovai, kas sovā veidā simboliski paruoda zynuošonu nūdū-
šonu nuokamuom paaudzem.

Karte ir radeita Rēzeknis nūvoda pošvaļdeibys Latgaliskuos identitatis atbolsta
programā.

Vairuok izzynoj: www.rezeknesnovads.lv

NautrāNu pogosta karte 
latgaliski
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Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīta ar energo-
resursu straujo cenu kāpumu, valstī paredzēta virkne atbalsta pasākumu siltumap-
gādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanai mājsaimniecībām. Pieteikumus var
iesniegt elektroniski vai klātienē.

Rēzeknes novada pašvaldībā uz 2022. gada 23. novembri kopumā gan www.
epakalpojumi.lv vidē, gan klātienē ir saņemti un izskatīti 8509 iesniegumi. Energore-
sursu pabalsta izmaksātā summa uz 2022. gada 23. novembri ir – 525 572,43 EUR. 

Biežākās problēmas ar kurām saskaras ir tiesisko dokumentu nepilnības no iesnie-
dzēju puses, piemēram, nekustamais īpašums ir noformēts uz vienas fiziskas perso-
nas, bet iesniedzējs ir cita fiziska persona un nav savstarpēji nokārtota atļauja/ piln-
vara. Ir gadījumi, kad rodas problēmas ar informācijas precizēšanu, jo iesniedzējs ir
uzrakstījis nepilnīgu kontaktinformāciju. Darbinieki, kas strādā ar iesniegumu izska-
tīšanu cenšas rast risinājumus un nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu. 

ATBALSTA VEIDS UN PERIODS:
Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30.

aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu – 40 EUR/ber.m3 (aptuveni
35 EUR/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas

pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta
apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbal-
sta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus
pašvaldībā būs jāiesniedz no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams
no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Maksimālais atbalsta apjoms
vienai mājsaimniecībai ir 10 tonnas.

Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski
rēķinos. Atbalsta periods no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no
2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Stružānu pagasta iedzīvotāji, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās ar centralizēto siltum-
apgādi, ko nodrošina SIA “Strūžānu siltums” valsts atbalstu automātiski piemēro māj-
saimniecību rēķinos.

Informatīvais telefona numurs saziņai ar pašvaldību vispārējos jautājumos par at-
balsta saņemšanu: +371 25425006. Vairāk informācijas meklējiet pašvaldības
mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka
no 2023. gada mainās vecāku pabalsta piešķiršanas un
izmaksas nosacījumi pabalsta saņēmējiem, kuriem bērns
piedzims 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk. Par bērniem,
kuri dzimuši 2023. gada 1. janvārī vai vēlāk, kopējais ve-
cāku pabalsta saņemšanas laiks būs noteikts mēnešos,
kurus skaita no bērna dzimšanas dienas.

Kopējo vecāku pabalsta saņemšanas periodu veidos
vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta neno-
dodamās daļas. Nenododamā daļa katram vecākam būs
divi mēneši.

Vecāki varēs izvēlēties:
Pabalstu saņemt 13 mēnešus no bērna piedzim-

šanas dienas, no kuriem:
l 9 mēnešu pamatdaļa vienam no vecākiem jāiz-

manto līdz bērna viena gada vecumam. Šajā 9 mēnešu
periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta saņemšanas
periodu.
l divu mēnešu nenododamo daļu māte var izmantot

līdz bērna astoņu gadu vecumam
l divu mēnešu nenododamo daļu tēvs var izmantot

līdz bērna astoņu gadu vecumam.
Izvēloties pabalstu saņemt 13 mēnešus, tā apmērs ir

60% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas.
Neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā un turpi-

not strādāt, vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt 50%
no piešķirtā pabalsta apmēra.

Pabalsta nenododamo daļu var saņemt tikai un vie-
nīgi atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūs-
tot ienākumus kā pašnodarbinātajam.

Pabalstu saņemt 19 mēnešus no bērna piedzim-
šanas dienas, no kuriem;

l 15 mēnešu pamatdaļa vienam no vecākiem jāiz-
manto līdz bērna pusotra gada vecumam. Šajā 15 mē-
nešu periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta
saņemšanas periodu.
l divu mēnešu nenododamo daļu māte var izmantot

līdz bērna astoņu gadu vecumam,
l divu mēnešu nenododamo daļu tēvs var izmantot

līdz bērna astoņu gadu vecumam.
Izvēloties pabalstu saņemt 19 mēnešus, tā apmērs ir

43,75% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas.
Neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā un turpi-

not strādāt, vecāku pabalsta pamatdaļu var saņemt 50%
no piešķirtā pabalsta apmēra.

Pabalsta nenododamo daļu var saņemt tikai atrodo-
ties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienāku-
mus kā pašnodarbinātajam.

Svarīgi! Vecāku pabalsta pamatdaļas periodā, kurš jā-
izmanto no bērna dzimšanas dienas līdz bērna viena
gada vai pusotra gada vecumam, tiek ietverts arī mater-
nitātes pabalsta izmaksas periods.

Maternitātes un vecāku pabalstu par to pašu bērnu
vienlaikus saņemt nevar. Ja bērna mātei ir piešķirts ma-
ternitātes pabalsts, tad vecāku pabalsta pamatdaļu viens
no vecākiem varēs saņemt ar nākamo dienu pēc mater-
nitātes pabalsta izmaksas beigu datuma.

Lai iegūtu tiesības saņemt vecāku pabalstu:
1. jābūt sociāli apdrošinātam, proti, darba ņēmējam

vai pašnodarbinātajam;
2. sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

jābūt veiktām ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mē-
nešu laikā vai ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mē-
nešu laikā pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku

pabalsts.
Šie nosacījumi attiecas arī uz personām, kurām nodots

bērns ārpusģimenes aprūpē vai adoptētājiem.
Vecākiem jāvienojas:
l kāds būs kopējais periods vecāku pabalsta saņem-

šanai – 13 mēneši vai 19 mēneši;
l kurš no vecākiem saņems vecāku pabalsta pamat-

daļu – pamatdaļas periods, kas ietver arī maternitātes
pabalsta saņemšanas periodu (ja tāds par bērnu  ir pie-
šķirts pēc bērna piedzimšanas), ir 9 mēneši vai 15 mēneši;
l kad katrs no vecākiem izmantos savu vecāku pa-

balsta nenododamo daļu, kas ir divi mēneši.
Kā vecāki var saņemt pabalsta nenododamo daļu:
l vecāks, kurš saņem vecāku pabalsta pamatdaļu –

pēc pamatdaļas saņemšanas jebkurā laikā līdz bērna as-
toņu gadu vecumam,
l otrs vecāks – jebkurā laikā no bērna dzimšanas brī-

ža līdz bērna astoņu gadu vecumam, arī laikā, kad otrs
vecāks saņem maternitātes pabalstu, vecāku pabalsta
pamatdaļu vai nenododamo daļu,
l divu mēnešu periodu var dalīt vairākos posmos, no

kuriem īsākais laiks ir viena nepārtraukta kalendārā ne-
dēļa.

IzŅēMUMI, kad abas nenododamās daļas var iz-
mantot viens vecāks:
l bērnam nav atzīta vai noteikta paternitāte,
l otrs vecāks ir miris,
l otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgā-

dības tiesības, ar nosacījumu, ka šī daļa nav jau piešķirta
un izmaksāta citai personai.

Sagatavots pēc Labklājības ministrijas
informācijas 

VALSTS ATBALSTS APKUREI RēzEKNES NOVADA 
PAšVALDĪBā TURPINāS

izMaiņas vecĀku PaBalsta saņeMšanĀ no 2023. gada

SIA “ALAAS” informē, ka no 2023. gada 1. janvāra spēkā stājas jauna sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa. To veido divas daļas – sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu un pašvaldības lēmumā apstiprinātā  maksa par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām.

SPRK 2022. gada 17. februārī apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas poligona ,”Križevņiki” pakalpojuma tarifu 2023. gadam – 90,50 EUR/t (bez
PVN). Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas pirmā daļa, par atkritumu apgla-
bāšanu poligonā, veidojas izmantojot sadzīves atkritumu tilpuma un masas attiecības
mērījumu. SIA “ALAAS”’ aprēķinātais koeficients par 2021. gadu ir 8,7 m³/t. Līdz ar to
poligona apglabāšanas maksas daļa kopējā maksā sastāda 10,40 EUR/ m³ (bez PVN).

Sakarā ar būtisko energoresursu, degvielas un pakalpojumu cenu pieaugumu, at-
bilstoši veiktajiem aprēķiniem, maksas otrā daļa par sadzīves atkritumu savākšanas,

pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām ir apstiprināta 11,81 EUR/ m³ bez PVN. Saliekot abas šīs daļas kopā, vei-
dojas gala maksa – 22,21 EUR/ m³ bez PVN.

Tāpēc SIA “ALAAS” informē, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā –
Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada administratīvajās
teritorijās no 2023. gada 1. janvāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas maksa būs 22,21 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības no-
dokli – 26,87 EUR/m³.

Ko tas nozīmē iedzīvotājam? Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto kon-
teineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās no EUR 4,99 uz
EUR 6,45 ar PVN – palielinājums 1,46 EUR.

Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksāju-
miem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: sekmīgi
darbojas šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu savākšanas konteineri. 

apstiprināta jauna sadzīves atKritumu
apsaimnieKošanas maKsa



RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS
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6. oktobra Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti sešdesmit septiņi jau-
tājumi, tostarp viens paraugnolikuma grozījums, vienpadsmit par pabalsta pār-
rēķinu, viens par izstāšanos no biedrības, trīs izsoles, četri zemes ierīcības pro-
jekti, viens nolikuma grozījums.

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas priekšlikumus, dome lēma: veikt gro-

zījumus Iedzīvotāju konsultatīvās padomes paraugnolikumā.
l Sakarā ar biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” paziņojumu par reorganizāciju, dome

lēma: par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”.
l Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas priekšlikumu, Rēzeknes novada dome

lēma: nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”
pašvaldībai piederošo telpu, kas atrodas adresē – “Tautas nams”, Nagļu pagastā,
Rēzeknes novadā. Biedrība telpu izmantos ar mērķi: EAFVP pārtikas un pamata
materiālās palīdzības komplektu programmas projekta turpināšana Rēzeknes novada
pašvaldībā. 
l Ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu un Finanšu pastāvīgās

komitejas priekšlikumu, dome lēma: Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionā-
lajā sociālo pakalpojumu centrā “Vecružina” apstiprināt viena bērna uzturēšanās iz-
maksu – 1799,49 EUR/ mēnesī. 
l Ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu un Finanšu pastāvīgās

komitejas priekšlikumu, dome lēma: no 2022. gada 1. novembra  pašvaldības Daudz-
funkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Vecružina” noteikt sekojošu ēdināšanas
pakalpojuma maksu: 

- brokastis – 1,70 EUR/ēdienreize (viens euro, 70 centi);
- pusdienas – 2,84 EUR/ēdienreize (divi euro, 84 centi);
- launags – 0,85 EUR/ēdienreize (nulle euro, 85 centi);
- vakariņas – 2,33 EUR/ēdienreize (divi euro, 33 centi).
- Noteikt, ka darbinieki maksā pilnu ēdināšanas pakalpojuma maksu.

l Ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komite-
jas priekšlikumu, dome lēma: izdarīt grozījumus Rēzeknes novada Sociālā dienesta
nolikumā.
l Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes deputātes Jekaterinas Ivanovas 2022.

gada 4. oktobra iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu, dome lēma: izbeigt Rēzek-
nes novada domes deputātes Jekaterinas Ivanovas pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

3. novembra Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti piecdesmit septiņi
jautājumi, tostarp trīs saistošie noteikumi, viens nolikums, četri par nekustamā
īpašuma atsavināšanu, divdesmit divi par zivju tīklu limitu sadali, trīs zemes
ierīcības projekti. 

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Rēzeknes novada dome lēma: sa-

karā ar Zigrīda Lukaševiča, Guntras Kuzminas-Juknas un Staņislava Šķestera, kā nā-
kamo deputātu kandidātu stāšanos Rēzeknes novada domes deputātu pienākumu
pildīšanai Jekaterinas Ivanovas, Annas Rancānes un Kaspara Meļņa vietā, izdarīt  gro-
zījumus patstāvīgo komiteju sastāvos. Deputāti piedalīsies:  Finanšu pastāvīgajā ko-
mitejā  no pastāvīgās komitejas locekļa pienākumu pildīšanas atbrīvoja Jekaterinu Iva-
novu un Kasparu Melni un ievēlēja deputātus Zigfrīdu Lukaševiču un Staņislavu Šķesteru.
Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā  no pastāvīgās komitejas
locekļa pienākumu pildīšanas atbrīvoja Jekaterinu Ivanovu un Annu Rancāni un ievē-
lēja deputātus Zigfrīdu Lukaševiču un Guntru Kuzminu-Juknu. Teritoriālajā pastāvīga-
jā komitejā no pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas atbrīvoja
Kasparu Melni un pastāvīgās komitejas locekļu sastāvā ievēlēja deputātu Staņislavu
Šķesteru. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā no pastāvīgās
komitejas locekļa pienākumu pildīšanas atbrīvoja Annu Rancāni un ievēlēja deputātu
Guntru Kuzminu-Juknu.
l Ņemot vērā Apbalvošanas komisijas priekšlikumus, kā arī Teritoriālās pastāvī-

gās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo
un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas priekšlikumus,
dome lēma: Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā par profesionālu, god-
prātīgu un radošu darbu Rēzeknes novada un valsts labā pasniegt Atzinības rakstu un

piemiņas velti – “Latvijas Bankas” izdoto kolekcijas monētu – 15 personām sešās no-
minācijās. 
l Ņemot vērā Rēzeknes novada speciālās pamatskolas iesniegumu, dome lēma:

no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt transfertu 45 571,61 EUR
(četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, 61 cents) apmērā Rē-
zeknes novada speciālai pamatskolai skolas saimnieciskās darbības uzturēšanai, lai
segtu budžeta līdzekļu deficītu, kas radušies saistībā ar neparedzētajiem izdevumiem
2022. gadā. 
l Ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas priekšlikumu, dome lēma: sākot ar

2023. gada 1. janvāri apstiprināt pakalpojumu maksu ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem Ozolaines pagastā.  
l Par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Ozolaines pagasta Bekšu ciemā un Ritiņu

mazciemā – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,74 EUR/m3 (bez PVN).
l Par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Ozolaines pagasta Bekšu ciemā un Ri-

tiņu mazciemā – kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,03 EUR/m3 (bez PVN).

17. novembra Rēzeknes novada domes sēdē tika izskatīti trīsdesmit četri
jautājumi, tostarp viens saistošo noteikumu grozījums, viens saistošo grozījumu
atkārtots precizējums, viens nolikuma grozījums, viens par zivju limita apjoma
sadali, četras izsoles, trīs tarifu apstiprināšanas.  

Rēzeknes novada dome nolēma: 
l Ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekš-

likumu, Rēzeknes novada dome lēma noteikt brīvos rūpnieciskās zvejas limitus slēg-
tajai izsolei 2023. gadam. Tas paredz, ka Rāznas ezerā 700 metri zvejas tīkli un Lubāna
ezerā 500 metri zvejas tīkli. Slēgtajā izsolē var piedalīties juridiskas personas, ar ku-
rām, pamatojoties uz Domes 2019. gada 7. novembra lēmumu “Par Lubāna ezera zivju
tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020. gadam” un Domes 2019. gada 21. no-
vembra lēmumu “Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.
gadam”, ir noslēgti Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi.
l Ņemot vērā SIA “ALAAS” vēstuli “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

maksu” un Finanšu pastāvīgās komitejas priekšlikumu, dome lēma: noteikt vienotu
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – nešķiroto un dalīti savākto atkri-
tumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un citām normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu, maksu par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai ne-
pieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, starpības starp dalīti sa-
vāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un maksu par dalīti savākto
bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu – Rēzeknes novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā, tie būs –  EUR 11,81 apmērā par vienu m³ bez PVN no 2023. gada 1. jan-
vāra. Kā arī noteikt maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu
Rēzeknes novada  pašvaldības administratīvajā teritorijā – EUR 9,45 apmērā par vienu
m³ bez PVN no 2023. gada 1. janvāra.
l Ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas priekšlikumu, dome lēma: sākot ar

2023. gada 1. janvāri apstiprināt pakalpojumu maksu ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem Feimaņu pagastā: 

1.1. par ūdens ražošanu un ūdens piegādi Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā –
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,72 EUR/m3 (bez PVN); 

1.2. par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā –
kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,26 EUR/m3 (bez PVN).
l Ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas priekšlikumu, dome lēma: sākot ar

2023. gada 1. janvāri apstiprināt pakalpojumu maksu ūdenssaimniecības  pakalpoju-
miem Maltas pagastā un Lūznavas pagastā: par ūdens ražošanu un ūdens piegādi
Maltas pagasta Maltas ciemā un Lūznavas  pagasta Lūznavas ciemā, Vertukšnes ciemā
un Zosnas ciemā – ūdensapgādes  pakalpojumu tarifs – 1,54 EUR/m3 (bez PVN); par
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Maltas pagasta Maltas ciemā un Lūznavas pa-
gasta Lūznavas ciemā, Vertukšnes ciemā un Zosnas ciemā –  kanalizācijas pakalpojumu
tarifs – 1,91 EUR/m3 (bez PVN).

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/channel/UCVTJx12zx0HC7zd5dkgqBEQ 

rēzeknes novada doMes sēdēs leMtais

JAUNS DARBINIEKS RēzEKNES NOVADA PAšVALDĪBā
Novembrī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības un plāno-

šanas nodaļā mājaslapas satura redaktora amatā darbu uzsāka
ELZA INDRIČĀNE.

Elza ir ieguvusi bakalaura grādu Rēzeknes Augstskolā, ab-
solvējot studiju programmu “Uzņēmējdarbība” (specializācija
“Mārketinga sektora vadītājs”), tāpat ieguvusi sociālo zinātņu ma-
ģistra grādu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vadības zinātnē
un administrēšanā. Līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar
mārketinga jomu. Iepriekš strādājusi SIA “Austrumlatvijas kon-
certzāle” mārketinga speciālista amatā.

Elza sevi raksturo kā atbildīgu, komunikablu, uz mērķa sa-
sniegšanu orientētu darbinieku. Jaunajā amatā vēlētos attīstīt un
pilnveidot Rēzeknes novada mājaslapu, kā arī pašvaldības so-

ciālos tīklus.
Elza norāda, ka mājaslapas satura redaktores amatā galve-

nie pienākumi ir – veidot Rēzeknes novada pašvaldības mājas-
lapas saturu – sagatavot, publicēt mājaslapā informatīvus
materiālus par pašvaldības un to iestāžu darbību, pieņemtajiem
domes lēmumiem, izsludinātajiem konkursiem, iepirkumiem, kā
arī citu informāciju. Tāpat administrēt Rēzeknes novada pašval-
dības sociālo tīklu kontus Facebook.com, Instagram.com. plat-
formās. 

Saziņai: elza.indricane@rezeknesnovads.lv, tālr. 64607198.
Sagatavoja: Jūlija Jurāne,

Rēzeknes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Jauni, entuziasma pilni un ļoti aktīvi katrs savā darbības nozarē, gan Rēzeknes no-
vada ikdienā – tieši tā var raksturot nupat Lendžu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvajā
padomē (Lendžu IKP) ievēlētos cilvēkus. Jaunās padomes pārstāvji ir vienisprātis: ka-
tram jāapzinās, ka pasaules centrs ir vieta, kur viņš dzīvo, tāpēc ir ļoti svarīgi nevis
vērot un, piemēram, kritizēt notiekošo, bet gan pašam iesaistīties, veicināt pārmaiņas
un priecāties par saviem un citu panākumiem!

Lai veicinātu ciešāku sadarbību ar Lendžu pagasta iedzīvotājiem, vispirms vēlamies
izstāstīt savu unikālo pieredzi, turklāt katram no mums ir īpaša saikne tieši ar Lendžu
pagastu. Padomes priekšsēdētājs Dainis Selickis Lendžos dzīvo jau vairāk nekā 20
gadus, šeit ir izveidojis ģimeni un audzina divus brašus dēlus. Dainis ir gandarīts, ka
profesionālajā karjerā radis iespēju strādāt no mājām un brīvo laiku bieži velta makš-
ķerēšanai.

Trīs dēlu mamma Jeļena Kozule izmanto katru iespēju piedalīties visos Lendžu
pagasta pasākumos. Jeļena dzied vokālajā sieviešu ansamblī “Rūžeņas” un Lendžu
pusē ir dzimusi un augusi, mācījusies Kalnezeru Katoļu pamatskolā, pēc tam Malnavā
un šobrīd strādā uzņēmumā “Latgales Druka”. Lendžu IKP priekšsēdētāja vietnieces
hobiji ir dažāda veida rokdarbi, bet sirdslieta – pērļošana.

Kopš dzimšanas Lendžu pagastā dzīvo arī Lendžu IKP loceklis Artūrs Berezovskis.
Viņš astoņus gadus nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – augkopību un kar-
tupeļu audzēšanu, pērn izveidojis arī apdedzināta kokmateriāla darbnīcu. Artūrs ļoti ak-
tīvi interesējas par uzņēmējdarbības vidi, ir ieguvis profesionālā maģistra grādu tiesību
zinātnē un jurista kvalifikāciju. Viņa sirdslieta ir ceļošana, jo īpaši aktīvā atpūta –
slēpošana, peldēšana un došanās pārgājienos.

Ineta Silabriede savukārt nāk no Madonas puses, bet jau piecus gadus sevi dēvē
par Lendžu pagasta Ceplīšu ciema iedzīvotāju uz pilnu slodzi un turpmākos četrus
gadus jaunievēlētajā padomē būs sekretāre. Ineta audzina divus dēlus, kā arī esoša-
jiem un topošajiem uzņēmējiem visā Latvijā sniedz dažāda veida konsultācijas un at-
balstu. Tāpat viņa izstrādā projektu pieteikumus Eiropas Savienības un pašvaldību
grantu konkursiem, kredītiem komercbankās un “Altum”, raksta biznesa plānus, vada
kursus par biroja darba organizāciju, projektu vadību, grāmatvedību un citām tēmām.
Brīvajos brīžos Ineta palīdz vīram tepat Ceplīšos izveidotajā gaļas kūpinātavā māj-
ražošanas uzņēmumā IK “LoBumeņš”.

Vietējo saimniekošanu Lendžu pagastā attīsta arī padomes loceklis Austris Ko-
roševskis. Viņš ir īsts savas zemes patriots, iedvesmu gūst no apziņas, ka viss ir paša
rokās, tāpēc ikdienā strādā un pilnveido pats savu zemnieku saimniecību “Piekalni”,
kuras galvenā pamatnozare ir graudaugu audzēšana. Austris uzskata, ka tikai strādājot
un ieguldot pūles var sasniegt patiesi daudz, īpaši, ja darbā talkā nāk arī komanda ar
kopīgām vērtībām!

Līdztekus Austrim lauksaimniecībā – lopkopībā un graudkopībā – darbojas Lendžu
pagasta iedzīvotājs Jānis Adijāns. Viņa vaļasprieki ir medības un makšķerēšana.
Turklāt Lendži arī šim padomē ievēlētajam iedzīvotājam ir dzimtā puse, ar ko lauk-
saimnieks ļoti lepojas un aicina arī citus novērtēt un būt atbildīgiem par mūsu zemes
krāšņumu un neatkarību it īpaši šajā tik sarežģīto krīžu laikā.

Liels patriotisms piemīt arī padomes pārstāvei Ausmai Spruktei-Kozulei. Viņa
bērnību pavadīja Čornajas pagastā, pēc tam gan drīz vien kļuva par rēzeknieti, bet
nesen atkal atgriezusies atpakaļ Rēzeknes novadā un dzīvo Lendžu ciemā. No
Lendžiem un to apkārtnes nāk visa kuplā Ausmas vīra ģimene. Ausma ir žurnāliste
un raidījumu vadītāja “Latgales reģionālajā televīzijā”, veido sižetus Latvijas Radio
raidījumā “Kolnasāta”, ir arī mediju pārstāve Latgales kongresa lēmumu izpildes
padomes komitejā un par panākumiem 2019. gadā saņēmusi Latgaliešu kultūras gada
balvu “Boņuks”, labprāt vada nodarbības par medijpratību un mērķu sasniegšanu.

IKP pirmajā sapulcē vienbalsīgi apstiprināts Lendžu IKP nolikums, ar kuru iepazīties
var www.rezeknesnovads.lv. Tuvākajā laikā paredzēts veidot arī iedzīvotāju aptauju,
lielāku vērību pievērst ceļu stāvoklim ziemas apstākļos, daudzdzīvokļu namu ap-
saimniekošanai un daudziem citiem jautājumiem.

Tāpat iedzīvotāji aicināti ar saviem ierosinājumiem, padomiem un idejām, kā
veicināt Lendžu pagasta izaugsmi un atpazīstamību, vērsties pie jebkura jaunievēlētās
IKP locekļa personīgi sazinoties pa tālruni: Dainis (28289671), Jeļena (26149106),
Artūrs (28720467), Ineta (29353940), Austris (28694402), Jānis (26544310) un Ausma
(22427748) darba dienās no pl. 09:00 – 16:00, kā arī jebkurā laikā – sūtot ziņu rakstiski
uz e-pastu: kons.lendzi@inbox.lv. Nākamā IKP sapulce notiks 24. novembrī kopā ar
Lendžu pagasta kultūras nozares pārstāvjiem.

Veiduosim Lendžu pogostu par pasauļa centru kūpā!

PASAUļA cENTRS MyUSIM – TĪ IR LENDžI

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā
un domnīcu “Providus” ir uzsākusi projektu “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprinā-
šana Rēzeknes novadā”, lai veicinātu vietējās sabiedrības un pašvaldības saiknes stipri-
nāšanu. Projekta ietvaros ir paredzētas vairākas tikšanās ar iedzīvotāju konsultatīvo
padomju (IKP) pārstāvjiem, kā arī ar Rēzeknes novada domes deputātiem un novada
pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem. 

Projekts tika atklāts 19.oktobrī, Maltas vidusskolā, kur piedalījās iedzīvotāju konsul-
tatīvo padomju pārstāvji, pagastu pārvalžu vadītāji, Rēzeknes novada domes deputāti
un pašvaldības administrācijas pārstāvji, kā arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols
Bramels (Paul Brummell). Pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar domnīcas “Providus”
veiktās izpētes rezultātiem un secinājumiem par iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbu
Rēzeknes novadā, apsprieda iedzīvotāju konsultatīvo padomju potenciālu, kā arī uzzi-
nāja vairāk par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm. 

23. novembrī IKP pārstāvjiem notika pirmā nodarbība projekta ietvaros, kopumā
paredzētas trīs tikšanās reizes. Nodarbībā piedalījās 28 dalībnieki no 13 pagastiem.
Neformālā gaisotnē dalībnieki: veicināja iepazīšanos savā starpā, kā arī ideju un piere-
dzes apmaiņu, deva iespēju saplānot, kādas tieši pieredzes apmaiņas aktivitātes viņi
gribētu piedzīvot tuvākajā laikā, palīdzēja saprast, kādi izaicinājumi un kāpēc pastāv
viņu pagastā un Rēzeknes novadā, rosināja formulēt vēlamās pārmaiņas pagastā un
iedzīvotāju iesaisti.

Šāda veida diskusijas notiks arī ar Rēzeknes novada domes deputātiem, kur tiks pār-
runāts par to, cik efektīvs līdz šim ir bijis šāds sabiedrības līdzdalības modelis, proti,
cik lielā mērā iedzīvotāju konsultatīvās padomes palīdz pašvaldībai izprast vietējo teri-
toriju vajadzības un kas IKP darbā un sadarbībā ar pašvaldību būtu pilnveidojams.

Tikšanās laikā ar pagastu pārvalžu vadītājiem meklēja atbildes uz jautājumiem: cik
lielā mērā esošais sadarbības modelis ir noderīgs – kas strādā labi un kas rada būtis-
kus izaicinājumus un kādai būtu jābūt iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbībai, lai tā
sniegtu pēc iespējas noderīgāku atbalstu pašvaldībai un pagastu pārvaldniekiem.

KONTEKSTS:
Iedzīvotāju konsultatīvās padomes kopš 2011. gada darbojas lielākajā daļā  Rēzeknes

novada pagastos. Iedzīvotāju konsultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa,

kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem, kā
arī veido sabiedrisko domu pagastā. Tās mērķis ir aktivizēt dialogu starp iedzīvotājiem
un pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu apmaiņu par novadam un pagastam aktuāliem
jautājumiem. 

Projekta mērķis ir veicināt dialogu un informācijas apriti starp iedzīvotājiem, pagastu
pārvaldēm un pašvaldību. Iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā plašāku vietējo ie-
dzīvotāju skaitu, īpašu uzmanību pievēršot mazaktīvo cilvēku iesaistei. Projekta ietva-
ros ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada oktobra līdz 2023.
gada martam Rēzeknes novadā notiks izglītojoši semināri, darbnīcas un pieredzes ap-
maiņas pasākumi iedzīvotāju konsultatīvo padomju un pašvaldības pārstāvjiem.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Rēzeknes novadā uzsāk pRojektu iedzīvotāju
konsultatīvo padomju stipRināšanai

Inese Kalniņa foto
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.septembra

sēdē (protokols Nr. 24, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas

likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

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

saka:
1.1. sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīs-

tamo atkritumu, dalīti savākto, sadzīvē radušos liela iz-
mēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekoša-
nas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas
zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā mini-
mālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pār-
vadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu
apsaimniekošanu.

2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas –

atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības
iedzīvotāju interesēs – izpildi;

2.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;
2.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai

aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo
personu mantu;

2.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tai
skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt ra-
dīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt
atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienā-
cīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkri-
tumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, pie-
mēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu
tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un
veselība.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem,
kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā.

4. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem terminiem
šajos noteikumos lietotie termini:

4.1. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, ar kuru
Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sa-
dzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un uzglabāšanu Rēzeknes novada administra-
tīvajā teritorijā;

4.2. atkritumu poligons –  cieto sadzīves atkritumu
poligons “Križevnieki”, kas ir speciāli ierīkota un aprīkota
atkritumu apglabāšanas vieta Rēzeknes novada Ozolai-
nes pagastā, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos
noteiktie vides aizsardzības pasākumi, tajā skaitā tiek
veikta sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai
un atkritumu apglabāšana;

4.3. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir no-
slēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu;

4.4. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies at-
kritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta
lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā;

4.5. pašvaldība – šo noteikumu izpratnē Rēzeknes no-
vada pašvaldība;

4.6. marķēts maiss – savākto atkritumu novietošanai
paredzēts speciāls priekšapmaksas marķēts atkritumu
maiss, kurš izmantojams tikai Rēzeknes novada teritori-
jās, kurās ir apgrūtināta konteinera nogādāšana līdz kop-
lietošanas ceļam un iztukšošana vai kurās nav iespē-
jama atkritumu konteineru uzstādīšana.

5. Noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam

un valdītājam Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā
un atkritumu apsaimniekošana
ir jāveic atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, nodrošinot, ka
netiek:

5.1. radīts apdraudējums ūdeņiem, gaisam, augsnei,
kā arī augiem un dzīvniekiem;

5.2. radīti traucējoši trokšņi vai smakas;
5.3. nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un īpaši aizsargā-

jamās dabas teritorijas;
5.4. piesārņota un piegružota vide.
6. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem,

kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā
vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā,
tajā skaitā nodarbojas ar komercdarbību Rēzeknes nova-
da administratīvajā teritorijā.

7. Pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaim-
niekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar liku-
mu “Par pašvaldībām”, normatīvajiem aktiem atkritumu ap-
saimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, šiem
noteikumiem un valsts plānu atkritumu apsaimniekoša-
nas jomā.

8. Visa Rēzeknes novada administratīvā teritorija ir
viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

9. Papildus normatīvajos aktos atkritumu apsaimnie-
košanas un administratīvās atbildības jomā noteiktajiem
pienākumiem pašvaldībai ir:

9.1. šādi pienākumi:
9.1.1. plānot, organizēt un kontrolēt ar sadzīves atkri-

tumu apsaimniekošanu saistītās darbības Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā;

9.1.2.veicināt sadarbību starp sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanā iesaistītajām personām – atkritumu ap-
saimniekotāju un atkritumu radītājiem, valdītājiem, arī
personu grupām un to pārstāvjiem, nekustamo īpašumu
īpašniekiem un nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem;

9.1.3. informēt atkritumu radītājus un valdītājus par at-
kritumu apsaimniekotāju un ar to noslēgtā līguma darbī-
bas termiņu, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļa
vietnē;

9.1.4.sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, in-
formēt atkritumu radītājus un valdītājus par izmaiņām un
aktualitātēm sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā;

9.1.5. nodrošināt, ka atkritumu radītāji un valdītāji tiek
informēti par tās administratīvajā teritorijā esošajiem at-
kritumu dalītās savākšanas punktiem, šķiroto atkritumu
savākšanas laukumiem, atkritumu šķirošanas un pār-
kraušanas stacijām (ja šķirošanas un pārkraušanas sta-
cijā atkritumus šķiro vai pieņem no apmeklētājiem), būv-
niecības, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumu savākšanas laukumiem, metāl-
lūžņu noliktavām, bioloģiski noārdāmo atkritumu kom-
postēšanas laukumiem un zaļo un dārza atkritumu kom-
postēšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem at-
kritumu apsaimniekošanas jomā;

9.1.6. izskatīt un iespēju robežās savas kompetences
ietvaros risināt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā, kā arī par atkritumu ap-
saimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti.

9.2. šādas tiesības:
9.2.1. tīmekļa vietnē vai klātienē pašvaldības organizē-

tajos pasākumos noskaidrot atkritumu apsaimniekošanā
iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimnieko-
tāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem
ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un
nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus,
kā arī nozares lietpratējus uz Rēzeknes novada domes
pastāvīgo komiteju un Rēzeknes novada domes sēdēm;

9.2.2.noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanā iz-
mantojamo atkritumu konteineru veidus, tilpumus un krāsu.

10. Neatkarīgi no rakstveida līguma ar atkritumu ap-
saimniekotāju noslēgšanas fakta un tā spēkā esamības
atkritumu radītājam ir pienākums norēķināties ar atkritu-

mu apsaimniekotāju par faktiski sniegtajiem atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem atbilstoši pašvaldībā
noteiktajai maksai par atkritumu apsaimniekošanu.

11. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo
normatīvo aktu, tostarp šo noteikumu, pārkāpumiem per-
sonas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par
atkritumu apsaimniekošanas un administratīvo atbildību
noteiktajā kārtībā.

12. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteiku-
mu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai ir tiesīgi veikt pašvaldības Centrālās admi-
nistrācijas Administratīvā inspekcija un Zemes un publis-
ko ūdeņu pārvaldības dienesta vecākais vides aizsardzī-
bas speciālists. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
pašvaldības Administratīvā komisija.

13. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pār-
kāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā
arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzi-
nāšanas.

II. Prasības atkritumu savākšanai Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā

2.1. Vispārīgās prasības atkritumu savākšanai
14. Atkritumu savākšana Rēzeknes novada adminis-

tratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu
savākšanas infrastruktūru:

14.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumi;
14.2. atkritumu dalītās savākšanas punkti;
14.3. nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes;
14.4. priekšapmaksas marķētie atkritumu maisi;
14.5. citus atkritumu apsaimniekotāja noteiktus paņē-

mienus dalīti savāktu atkritumu uzkrāšanai.
15. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savāk-

šanā izmantoto infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritu-
mu apsaimniekotājs slēdz ar klientu.

16. Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu
nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar at-
kritumu radītāju vai valdītāju, ņemot vērā faktiski radīto at-
kritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

16.1. individuālajām dzīvojamajām mājām 1 (reizi) reizi
mēnesī periodā no 1. maija līdz 30. septembrim un 1 (reizi)
reizi trīs mēnešos periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim; 

16.2. daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām:
16.2.1. Rēzeknes novada Viļānu pilsētā – 1 (vienu)

reizi nedēļā;
16.2.2. pārējā Rēzeknes novada administratīvajā teri-

torijā – 1 (vienu) reizi mēnesī;
16.3. nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta

saimnieciskā darbība (tai skaitā biroji, skolas, stacijas un
citas tamlīdzīgas ēkas) – 1 (vienu) reizi mēnesī.

17. Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild
par atkritumos pazudušajiem priekšmetiem, kā arī neat-
bild par to personu veselību, kuras nodarbojas ar šo
priekšmetu meklēšanu.

2.2. Prasības liela izmēra atkritumu un mājsaim-
niecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimnie-
košanai

18. Liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībās radītie būv-
niecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atse-
višķi no citiem sadzīves atkritumiem, izmantojot īpaši šim
nolūkam paredzētus atkritumu konteinerus vai nodroši-
not šo atkritumu izvešanu bez uzglabāšanas.

19. Noteikumu 18. punkta nosacījumi piemērojami tik-
tāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma
īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaim-
niekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas
noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību noteiku-
mu 18. punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to
ar atkritumu apsaimniekotāju.

20. Mājsaimniecībās radītos būvniecības un būvju no-
jaukšanas atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas,
kurā notiek būvdarbi.

2.3. Prasības bioloģiski noārdāmo atkritumu ap-
saimniekošanai

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15. septembra
saistošie noteikumi Nr. 58

“PAR SADzĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOšANU 
RēzEKNES NOVADā”
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21. Bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām perso-

nām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā
gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību,
vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā
un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

22. Atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārti-
kas piegādes ķēdes posmiem – primārā ražošana, pār-
strāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citā-
da izplatīšana, restorāni un sabiedriskās ēdināšanas pa-
kalpojumi, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos
atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultā-
tā, un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par
šo atkritumu izvešanu, ievērojot normatīvajos aktos un
atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā
uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo
atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina
attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām,
kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem.

23. Mājsaimniecībās,  pilsētas un vasarnīcu (tai skaitā
dārzkopības biedrības) teritorijās, bioloģiski noārdāmos
dārzu (parku) atkritumus, kurus nav iespējams kompos-
tēt, piemēram, lapas, zarus, koku un krūmu atgriezumus
drīkst dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros, māju
un āra kurtuvēs sava īpašuma teritorijā, ievērojot uguns-
drošības noteikumus, neradot draudus cilvēku dzīvībai,
veselībai, personu mantai, nenodarot kaitējumu lieliem
kokiem un apstādījumiem.

2.4. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai
24. Atkritumu apsaimniekotājs, atbilstoši noslēgtajam

līgumam par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts
ar pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītā-
jiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistē-
mā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalī-
tās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas
laukumus, vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu,
kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties at-
kritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot ci-
tus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

25. Atkritumu apsaimniekotājs nosaka prasības atkri-
tumu dalītai savākšanai, un informē par tiem atkritumu ra-
dītājus un valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā
tīmekļa vietnē.

26. Atkritumu radītājam un valdītājam ir pienākums ie-
saistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasā-
kumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti
konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalī-
tās savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz šķi-
roto atkritumu savākšanas laukumu.

27. Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vis-
maz tiem atkritumu veidiem, kas minēti normatīvajos ak-
tos par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkār-
totai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.

28. Atkritumu apsaimniekotājs, saskaņojot ar pašval-
dību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus
un valdītājus par jauna dalīti savācamu atkritumu sa-
vākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu kontei-
neru krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot attiecīgo in-
formāciju savā tīmekļa vietnē, kā arī iespēju robežās in-
formāciju izvietojot citos atkritumu apsaimniekotājam vai
pašvaldībai pieejamos komunikāciju kanālos.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
29. Ikviena atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi ir:
29.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības izveidotajā

atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ievērojot normatī-
vos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldī-
bas saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sa-
dzīves atkritumu savākšanu ar pašvaldības izraudzītu at-
kritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa
īpašuma īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu;

29.2. savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkri-
tumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka,
tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā
saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu apsaimnieko-

šanu un ievietot tos atkritumu konteinerā;
29.3. nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem

paredzētajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēg-
to līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts kon-
krētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

29.4. iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākša-
nas sistēmā un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir iz-
vietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu
dalītas savākšanas punktos, vai nogādāt atkritumus uz
šķiroto atkritumu savākšanas laukumu.

30. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības
veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic
saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimnieko-
tāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta
sadzīves atkritumu savākšana un maksājumu veikšana
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai saimniecis-
kās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā dar-
bības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu ar atkritumu apsaimniekotāju. Gadījumā, ja saimnie-
ciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta no-
teikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts
starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.

31. Atkritumu radītājs nodrošina, ka asie priekšmeti at-
kritumu konteineros tiek ievietoti tā, lai pēc iespējas sa-
mazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī atkritu-
mu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bo-
jājumiem. Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai būtu ie-
spējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.

32. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai
valdītājam ir pienākums ievērot prasības sadzīvē radu-
šos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē ra-
dušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas
noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

33. Atkritumu radītājs un valdītājs, saskaņojot ar atkri-
tumu apsaimniekotāju atkritumu konteinera tehniskos
datus (veidu, tilpumu, krāsu u.c.), ir tiesīgs iegādāties at-
kritumu konteineru savā īpašumā, lai nodrošinātu atkri-
tumu savākšanu nekustamajā īpašumā.

34. Atkritumu radītājiem un valdītājiem Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

34.1. izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam nepa-
redzētās un nepiemērotās vietās;

34.2. ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves,
aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdens-
tilpnes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma
un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sa-
dzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja
tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas;

34.3. jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pie-
ļaujama koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un
parku atkritumu sadedzināšana atbilstoši šo noteikumu
23. punktam;

34.4. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām
(izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri ne-
traucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas
ir vienīgais iespējamais risinājums);

34.5. ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, dego-
šus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus,
šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritu-
mus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecī-
bā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus,
ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkri-
tumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem
klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos
atkritumus vai videi kaitīgās preces;

34.6. ievietot atkritumus konteineros un marķētajos
maisos, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītā-
jiem, vai kas ir citu personu īpašumā;

34.7. cieši sablīvēt vai ieskalot, iesaldēt vai dedzināt
atkritumus atkritumu konteineros; 

34.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
34.9. ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti sa-

vāktu atkritumu konteineros;
34.10. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievie-

toti atkritumu konteineros un marķētajos maisos;

34.11. veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteiku-
mos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu at-
tiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesār-
ņojumu.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā
īpašuma apsaimniekotāja pienākumi

35. Nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdī-
tājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papil-
dus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritu-
mu radītāju un valdītāju pienākumiem ir noteikti šādi pie-
nākumi:

35.1. ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad
pašvaldība informējusi par atkritumu apsaimniekotāju, ar
kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabā-
šanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
zonā, slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par kat-
rā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, nodrošinot regulāru nešķiroto sadzīves
atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā faktiski radīto
sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā
paredzēts šo noteikumu 16. punktā;

35.2. nepieciešamības gadījumā ierosināt izmaiņas šo
noteikumu 35.1. apakšpunktā minētajā līgumā, nodroši-
not sistemātisku sadzīves atkritumu izvešanu, lai pie at-
kritumu konteineriem neveidojas atkritumu kaudzes;

35.3. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja
rakstveida pieprasījuma 5 (piecu) dienu laikā sniegt ziņas
par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā
īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām,
kuras veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā
īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un dau-
dzumu;

35.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar sev piede-
rošajā, lietojumā, valdījumā vai apsaimniekošanā eso-
šajā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu, tai
skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimnie-
košanu, ietverot dalīti savākto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas izmaksas;

35.5. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem at-
kritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par
atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

35.6. saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, norā-
dīt piemērotu vietu atkritumu konteineru izvietošanai, kā
arī nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja transporta ne-
traucētu piekļuvi tai un uzturēt kārtību un tīrību šajā vietā.
Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ir
speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums at-
kritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteineri
novietojami šajā laukumā; 

35.7. nodrošināt atkritumu apsaimniekotāja speciali-
zētā transportlīdzekļa ērtu piekļuvi atkritumu konteineru
novietnes laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu kon-
teinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā, to iztukšoša-
nas dienās līdz plkst. 7.00. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas
nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas die-
nās atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem jāpār-
vieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei
pieejamā vietā, kur tie netraucē gājēju un transportlī-
dzekļu kustību, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izve-
šanas atkritumu konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pas-
tāvīgajā atrašanās vietā, vai jāvienojas ar atkritumu ap-
saimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu speciali-
zētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;

35.8. sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie nekustamā
īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam pa-
redzētos atkritumu konteinerus vai marķētos maisus;

35.9. nodrošināt no atkritumu apsaimniekotāja saņem-
to un lietošanā nodoto sadzīves atkritumu uzkrāšanai iz-
mantoto atkritumu konteineru saglabāšanu, uzturēt tos
tīrus un lietošanas kārtībā, kā arī sakopt teritoriju ap kon-
teineriem;

35.10. nodrošināt konkrētajā nekustamajā īpašumā ra-
dīto sadzīves atkritumu savākšanu, dalītu savākšanu un
nogādāšanu līdz atkritumu konteineram, par kura iztuk-
šošanu tam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts lī-
gums;
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35.11. iekļauties pašvaldības organizēto atkritumu ap-
saimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu dar-
bību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

35.12. nodrošināt noteiktu sadzīves atkritumu veidu
(piemēram, koku nobiru, lapu un zāles savākšanu, ja ne-
tiek veidots komposts) nogādāšanu pārstrādes vai ap-
glabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot at-
kritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgi
radītās izmaksas;

35.13. pie publiskas lietošanas būvēm uzstādīt mazos
atkritumu konteinerus (urnas) un to dizainu (formu) saska-
ņot ar pašvaldību. Mazos atkritumu konteinerus (urnas)
iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas)
reizes nedēļā.

36. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji,
garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir at-
bildīgas par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimnieko-
tāju par sadzīves atkritumu savākšanu no to apsaimnie-
košanā nodotajiem īpašumiem.

37. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpaš-
nieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ap-
saimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu,
var deleģēt savu atbildību par radīto sadzīves atkritumu
savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās
telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par sadzī-
ves atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbil-
dīgs nekustamā īpašuma apsaimniekotājs.

38. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, dārza māju (va-
sarnīcu) vai garāžu īpašnieki, valdītāji, lietotāji, kas nav
dārzkopības vai garāžu kooperatīvās sabiedrības biedri,
savstarpēji vienojas par sadzīves atkritumu savākšanu
no to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem sa-
dzīves atkritumiem  ar noteikumu, ka maksājumus atkri-
tumu apsaimniekotājam par sadzīves atkritumu savāk-
šanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena per-
sona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par
sadzīves atkritumu izvešanu un pārējie īpašnieki (valdī-
tāji, lietotāji) norēķinās ar šo personu.

39. Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs, valdītājs
šajos noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaim-
niekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var ne-
slēgt, ja:

39.1. nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek
un nevar tikt apdzīvotas (saskaņā ar pašvaldības Būv-
valdes atzinumu atzītas kā būves, kas degradē vidi);

39.2. nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz
kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvie-
tojamu konstrukciju.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
40. Publisko pasākumu organizētājam pirms publiska

pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir pienākums
noslēgt līgumu par publiskā pasākuma laikā radīto sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaim-
niekotāju par atkritumu konteineru izvietošanu pasāku-
ma vietā un pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu
(nepieciešamības gadījumā – arī dalīti savākto) savāk-
šanu no izvietotajiem atkritumu konteineriem un nodro-
šināt:

40.1. atkritumu konteineru pasūtīšanu no atkritumu ap-
saimniekotāja pietiekamā daudzumā, nodrošinot, lai tie
tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

40.2. attiecīgās teritorijas sakopšanu pēc pasākuma
noslēguma.

41. Publisko pasākumu organizators nodrošina attie-
cīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pub-
liskā pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva
gājēju un satiksmes kustība, publiska pasākuma organi-
zators nodrošina attiecīgās teritorijas sakopšanu 1 (vie-
nas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā
attiecīgās teritorijas sakopšanu nodrošina līdz nākamās
dienas plkst. 8.00).

42. Atkritumu konteineru uzstādīšanas un noņemša-
nas izmaksas sedz publiskā pasākuma organizators, vie-
nojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

VI. Atkritumu apsaimniekotājs, tā tiesības un pie-
nākumi

43. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķiro-
šanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas zonā, tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas ne-
pārtrauktību.

44. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, kurš izraudzīts attiecīgo jomu regulējošos nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves at-
kritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu dalīto savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzgla-
bāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc
iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām. Līgumu paš-
valdība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas
nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem
gadiem.

45. Pašvaldība informē (ievietojot informāciju vietējā
bezmaksas izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē) ad-
ministratīvās teritorijas atkritumu radītājus par atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķiro-
šanu un uzglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas zonā,
1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

46. Sadzīves atkritumu radītājs noslēdz līgumu ar sa-
dzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu
laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

47. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
47.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdī-

tājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemē-
rojot Rēzeknes novada domes apstiprināto maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas
visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un ci-
tām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic
pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabā-
jamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo
darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu
izveidošanu un uzturēšanu Rēzeknes novada adminis-
tratīvajā teritorijā un Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas apstiprinātais tarifu par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos;

47.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizē-
tājiem par publisko pasākumu laikā radušos sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu;

47.3. saskaņā ar iepriekš saskaņotu sadzīves atkri-
tumu izvešanas grafiku nodrošināt atkritumu (tai skaitā da-
līti savākto sadzīves atkritumu) savākšanu no atkritumu
radītājiem un valdītājiem, nodrošināt atkritumu kontei-
neru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no at-
kritumu konteineru novietnes laukumiem, maķēto maisu
savākšanu;

47.4. nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša
tilpuma atkritumu konteineriem vai marķētiem atkritumu
maisiem nepieciešamā daudzumā, paredzot iespēju ie-
gādāties tos pietiekamā daudzumā pie atkritumu apsaim-
niekotāja;

47.5. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas
vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaim-
niekotāju vai pilnvarotu personu;

47.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot
konteinerus un specializētus transportlīdzekļus, kas ne-
rada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;

47.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu kon-
teineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkri-
tumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams
identificēt atkritumu konteinera bojājuma izdarīšanā vai-
nojamo personu;

47.8. nodrošināt atkritumu konteineru novietošanas
vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi
ir novietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vie-
tās novietotajos atkritumu konteineros un ja piesārņo-

jums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;
47.9. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par

atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt dalīti savāktu at-
kritumu savākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteik-
tās prasības attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu;

47.10. ņemot vērā noslēgto līgumu ar pašvaldību par
atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt atsevišķu sadzī-
ves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumu,
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu, bioloģisko
atkritumu) izvešanu par atsevišķu maksu;

47.11. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritu-
mus līgumā ar pašvaldību par atkritumu apsaimnieko-
šanu norādītajās atkritumu šķirošanas-pārkraušanas
stacijās vai atkritumu poligonā ar šim nolūkam paredzē-
tiem specializētiem transporta līdzekļiem;

47.12. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepiecie-
šama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un
noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu prasī-
bām;

47.13. izskatīt sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti;

47.14. ziņot attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm
par konstatētajiem atkritumu radītāju vai valdītāju pārkā-
pumiem;

47.15. veikt iedzīvotāju informēšanu un apmācību, no-
drošinot informatīvos materiālus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu;

47.16. pēc pašvaldības pieprasījuma informēt pašval-
dību par dalīti savākto sadzīves atkritumu savākšanas
sistēmas darbību un attīstību, tajā skaitā dalīti savākto at-
kritumu punktiem;

47.17. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās savāk-
šanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar pašvaldību izglītot
sadzīves atkritumu radītājus un valdītājus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu
dalītu savākšanu;

47.18. apkopot informāciju, kas saistās ar Rēzeknes no-
vada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem līgumiem par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

47.19. veikt izvesto atkritumu uzskaiti no konteineru
laukumiem, ņemot vērā konteineru piepildījumu (pilns,
pustukšs, tukšs);

47.20. veikt citus normatīvajos aktos un noslēgtajā lī-
gumā noteiktos pienākumus.

48. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par sadzī-
ves atkritumiem, kas ir novietoti ārpus atkritumu kontei-
nera piemērot maksas palielināšanas koeficientu, bet ne
vairāk kā 1,5 no noteiktās sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksas.

49. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties
savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos
sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, un/vai nor-
matīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās
personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkā-
pumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumu pārkāpšanu, ja:

49.1. klients nav veicis samaksu par atkritumu ap-
saimniekotāja iepriekš sniegtajiem atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu
atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā kārtībā;

49.2. atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk
kā 2 (divas) reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek no-
vietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz atkri-
tumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu apsaim-
niekotājam un klientam jāvienojas par papildmaksas no-
teikšanu par papildus savācamajiem sadzīves atkritu-
miem un turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma
palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana,
vai izmaiņu veikšana atkritumu konteineru iztukšošanas
grafikā);

49.3. atkritumu konteinerā ievietoti konkrētajam atkri-
tumu konteineram neatbilstoši atkritumi. Šajā gadījumā
atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma īpaš-
niekam, valdītājam, lietotājam, apsaimniekotājam vai piln-
varotai personai jāvienojas par papildmaksas noteikšanu
atkritumu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka
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atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida;

49.4. nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem
atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

49.5. ceļa seguma stāvokļa vai transporta kustības ie-
robežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt
atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu kon-
teineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā, par to ie-
priekš vienojoties ar klientu.

50. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu
apsaimniekotājam pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpa-

šumā un atkritumu apsaimniekotājam pieder tiesības
brīvi rīkoties ar savāktajiem atkritumiem.

VII. Noslēguma jautājumi
51. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ar atkri-

tumu radītājiem un valdītājiem noslēgtie līgumi par atkri-
tumu apsaimniekošanu ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pret-
runā ar šiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā pusēm ir
pienākums nodrošināt līguma pārslēgšanu jaunā redak-
cijā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no šo noteikumu
spēkā stāšanās dienas.

52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku
zaudējušiem:

52.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. au-
gusta saistošos noteikumus Nr.38 “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”;

52.2. Viļānus novada pašvaldības 2009. gada 9. sep-
tembra saistošos noteikumus Nr. 22 “Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumiem Viļānu novadā”.

Domes priekšsēdētājs 
Monvīds švarcs 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības

2010.gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi
Nr. 38, kuri spēkā no 2011. gada 21. aprīļa (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 2011. gada
20. aprīlī Nr. 2 (08)).

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 31. decembrim, 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 2009. gada 9. septembra saistošos noteiku-
mus Nr. 22 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem Viļānu novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 22.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko regulējumu, kas atbilst jaunizveidotās pašvaldības interesēm, nodrošinot vienotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, kā arī vienotu kārtību saistošo noteikumu izpildes kon-
trolei Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”, izdoti saskaņā ar Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu.

Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību
un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā
arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.

Saistošajos noteikumos noteikts, ka Rēzeknes novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.
Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles

sistēma.
Saistošie noteikumi paredz prasības atkritumu savākšanai Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, norādot minimālo sadzīves atkritumu

savākšanas biežumu, tāpat nosaka prasības pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu.

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Saistošos noteikumus Nr. 38 un Nr. 22.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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

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

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

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

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” 

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 203, 19.10.2022., stājās spēkā 20.10.2022.

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. novembra

sēdē (protokols Nr. 29, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

26. panta pirmo daļu

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

saka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk tekstā – bērni)
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Rē-
zeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk
tekstā – arī iestādes).  

2. Programmu bērni apgūst no 1,5 (pusotra) gada līdz
7 (septiņu) gadu vecumam. Piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei ir obligāta.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās saga-
tavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai
saīsināt par 1 (vienu) gadu, pamatojoties uz vecāku vai
likumiskā pārstāvja (turpmāk tekstā – vecāki) iesniegu-
mu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. 

3. Vecāki var pieteikt bēr-
nu programmas apguvei jeb-
kurā iestādē, kura īsteno pirms-
skolas  izglītības programmu,
Rēzeknes novada pašvaldī-
bas (turpmāk tekstā –  pašval-
dība) teritorijā. Iestāžu saraksts

tiek aktualizēts katru gadu uz 1. septembri Rēzeknes no-
vada mājaslapā, sadaļā https://rezeknesnovads.lv/pa-
svaldiba/izglitiba/izglitibas-iestades/.  

II. Bērna reģistrācija iestādē
4. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

Pieteikumu bērna vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji  ir
tiesīgi iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzim-
šanas apliecība.

5. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai, vecāki iesniedz
pieteikumu (1. pielikums) klātienē izglītības iestādē vai
nosūta elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko pa-
rakstu.

6. Iesniedzot pieteikumu klātienē, vecāki papildus uz-
rāda izglītības iestādes darbiniekam savu personu aplie-
cinošu dokumentu (aizbildnis – bāriņtiesas lēmumu, kas
apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu) un bērna
dzimšanas apliecību. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarota
persona, tā papildus uzrāda pilnvaru.

7. Visi pieteikumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti
reģistrā, saskaņā ar vecāku sniegto informāciju, veidojot

katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu.
8. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti Vispārē-

jās izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ar šādām
priekšrocībām:

8.1. bērnam, par kuru ir lēmums par aizbildniecības
nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmums par
bērna ievietošanu audžuģimenē;

8.2. bērnam, kura brāļi vai māsas apgūst pirmsskolas
izglītības programmu attiecīgajā iestādē;

8.3. bērnam, kura vecāks ir attiecīgās iestādes darbi-
nieks;

8.4. bērnam no trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm,
saskaņā ar pašvaldības Sociālā dienesta atzinumu;

8.5. citos gadījumos, kurus nosaka normatīvie akti.
9. Vecāki var atsaukt pieteikumu, iesniedzot klātienē

izglītības iestādē vai elektroniski, brīvā formā rakstītu ie-
sniegumu.

III. Bērnu uzņemšana iestādē
10. Iestādēs grupu komplektācija tiek veikta 1 (vienu)

reizi gada laikā no 1. augusta līdz 31. augustam, ievēro-
jot Vispārējās izglītības likumu, šos noteikumus, iestā-
des nolikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus. 

11. Par grupu komplektāciju atbildīgs ir izglītības ie-
stādes vadītājs.

12. Iestādes atbildīgais darbinieks līdz 31. maijam ve-
cākiem paziņo par:

12.1. iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi ar

*Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. novembra
saistošie noteikumi Nr. 60 

“PIRMSSKOLAS VEcUMA BēRNU REģISTRācIJAS,
UzŅEMšANAS UN ATSKAITĪšANAS KāRTĪBA RēzEKNES

NOVADA PAšVALDĪBAS IzgLĪTĪBAS IESTāDēS”
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kārtējā gada 1. septembri;
12.2. iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem

un to termiņiem saskaņā ar noteikumu 13. punktu;
12.3. vecāku tiesībām pārcelt bērna uzņemšanas ter-

miņu uz vēlāku laiku.
13. Ja vecāki piekrīt bērna uzņemšanai izglītības ie-

stādē 12.1. apakšpunktā norādītajā laikā, tad līdz kārtējā
gada 1. jūlijam vecāki iesniedz izglītības iestādē šādus
dokumentus:

13.1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības ie-
stādē (2. pielikums)

13.2. bērna medicīnisko karti (veidlapu Nr.026/u);
13.3. bērna profilaktiskās potēšanas kartes (veidlapa

Nr.063/u) dublikāts; 
13.4. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

komisijas atzinuma kopiju, ja bērns tiek pieteikts speciā-
lās pirmsskolas izglītības programmā;

13.5. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot ori-
ģinālu.

14. Pēc šo noteikumu 13. punktā minēto dokumentu sa-
ņemšanas, iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē un 10 (desmit) darba dienu
laikā veic attiecīgās izmaiņas Vispārējās izglītības infor-
mācijas sistēmas datu bāzē.

15. Ja bērna vecāki pēc paziņojuma saņemšanas par
vietas piešķiršanu izglītības iestādē neiesniedz šo notei-
kumu 13. punktā minētos dokumentus vai atsauc pietei-
kumu, reģistrētais pieteikums tiek anulēts, vieta tiek pie-
dāvāta nākamajam bērnam rindā.

16. Izglītības iestādes atbildīgais darbinieks 3 (trīs)
darba dienu laikā pēc noteikumu 13. punktā noteiktā ter-
miņa brīdina vecākus par iespējamo bērna izslēgšanu
no reģistra. Bērnu neizslēdz no reģistra, ja 10 (desmit) dar-
ba dienu laikā no brīdinājuma ir saņemts vecāka moti-
vēts paskaidrojums.

17. Ja bērna vecāki pēc paziņojuma saņemšanas par
vietas piešķiršanu vēlas pārcelt bērna uzņemšanu uz vē-
lāku laiku, tad ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā par to informē iestādes vadītāju, tādējādi saglabā-
jot sākotnējo bērna reģistrācijas datumu un kārtas nu-
muru rindā.

18. Pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē iestādes
vadītājs var slēgt līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi
ar bērna vecākiem.

19. Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta, tad izglītī-
bas iestādes vadītājs var veikt papildus uzņemšanu.

20. Gadījumā, ja izglītības iestādē uzņemamo bērnu
skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu
grupā, izglītības iestāde var veidot jaukta vecuma bērnu
grupu.

21. Atsevišķos gadījumos (kad vecākiem ir jāuzsāk (jā-
atsāk) darba attiecības un nav citu iztikas avotu vai nav
citu bērna pieskatīšanas iespēju) bērnu iestādē var uz-
ņemt arī no 1 (viena) gada vecuma. Bērna uzņemšanai
iestādē no 1 (viena) gada vecuma papildus nepiecie-
šams pašvaldības Sociālā dienesta atzinums. Atzinuma
saņemšanu nodrošina iestādes vadītājs.

22. Iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemes-
lu dēļ, laika posmā, kas nav garāks par 1 (vienu) gadu,
vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu
un (vai) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
Šajā laikā iestādes vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku
uzņemt nākamo bērnu no pretendentu rindas.

23. Obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagata-
vošanu pamatizglītības apguvei uzsāk tajā kalendārajā
gadā, kurā bērnam aprit 5 (pieci) gadi.

24. Ja bērns līdz 5 (piecu) gadu vecumam nav apmek-
lējis iestādi, vecāki piesaka bērnu piecgadīgo un sešga-
dīgo bērnu obligātajai sagatavošanai iestādē līdz 1. mai-
jam tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 5 (pieci)
gadi.

25. Ja vecāki vēlas saīsināt vai pagarināt programmas
apguvi bērnam par 1 (vienu) gadu, vecāki līdz kārtējā
gada 15. maijam iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu
un ģimenes ārsta vai  psihologa  atzinumu  par  bērna vese-
lības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību.

IV. Bērnu uzņemšana diennakts grupās
26. Bērnu uzņemšana iestādes diennakts grupā, pa-

matojoties uz pašvaldības Sociālā dienesta saskaņoju-
mu, kura saņemšanu nodrošina iestādes vadītājs, ir pie-
ļaujama šādos gadījumos:

26.1. vecāku darbs vakara un nakts stundās;
26.2. vecāku slimības laiks, kurā vecāki nevar pildīt

bērna aprūpes pienākumus;
26.3. bērns dzīvo vairāk kā 2 (divu) km attālumā no ie-

stādes, un pašvaldība nevar nodrošināt sabiedriskā vai
pašvaldības pašpārvadājumu transporta pakalpojumu
pieejamību;

26.4. citi īpaši gadījumi vai ārkārtas situācijas, kad
vecāki  noteiktu  laika  periodu nespēj  nodrošināt  bērna
audzināšanu. 

27. Lai atvērtu diennakts  grupu, tajā  jābūt vismaz 8
(astoņiem) bērniem, kuri atbilst šo
noteikumu 24. punktā noteiktajām
prasībām. Iestādes vadītājs katru
gadu līdz 24. augustam iesniedz šā-
das potenciālas diennakts grupas
bērnu sarakstu un nepieciešamos
atzinumus Izglītības un sporta pār-
valdē (turpmāk tekstā – Pārvalde).
Pārvalde līdz 1. septembrim izvēr-
tē diennakts grupas atvēršanas ne-
pieciešamību un izdod rīkojumu par
tās atvēršanu. Ja diennakts grupu
nepieciešams atvērt citā laikā, ie-
stādes vadītājs nepieciešamos  do-
kumentus iesniedz vismaz 1 (vienu)
nedēļu pirms vēlamā grupas atvēr-
šanas datuma.

28. Pārvalde pieņem lēmumu
slēgt diennakts grupu, ja pēc tās
atvēršanas to apmeklē mazāk  ne-
kā 4 (četri) bērni. 

V. Bērnu atskaitīšana no ie-
stādes

29. Bērns tiek atskaitīts no iestā-
des ar iestādes vadītāja rīkojumu:

29.1. pamatojoties uz vecāku ie-
sniegumu un izglītojamais tiek at-
skaitīts ar iesniegumā norādīto da-
tumu;

29.2. pēc  programmas apguves
katru gadu laika posmā no 1. jūnija
līdz 31. augustam;

29.3. bērns apgūst pirmsskolas
izglītības programmu citā izglītības
iestādē;

29.4. ja bērns, kurš nav sasnie-
dzis obligāto izglītības vecumu, bez
attaisnojoša iemesla 1 (vienu) mē-
nesi pēc kārtas nav apmeklējis ie-
stādi.

30. Par 29.4. apakšpunktā mi-
nēto attaisnojošu iemeslu uzska-
tāms:

30.1. bērna veselības stāvoklis
vai karantīnas laiks, ko apliecina ģi-
menes ārsta izsniegta izziņa;

30.2. vecāku atvaļinājums vai
citi neparedzēti gadījumi;

30.3. ja bērns uz laiku izbrauc
uz citu valsti ilgstošai prombūtnei
un ir vecāku iesniegums, kurā no-
rādīts prombūtnes laiks;

30.4. izglītības iestādes pedago-
ģiskā procesa pārtraukums vasa-
ras mēnešos vai citi gadījumi, par
kuriem vecāki rakstiski informējuši
izglītības iestādi pirms plānotās
prombūtnes.

31. Saskaņā ar šo noteikumu
29.4. apakšpunktu izglītības, iestā-
des vadītājs nosūta bērna vecākiem
brīdinājumu, informējot par bērna
iespējamo atskaitīšanu un paskaid-

rojuma iesniegšanas termiņiem. Bērna vecākiem 10 (des-
mit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas die-
nas jāsniedz paskaidrojums izglītības iestādes vadītā-
jam. Ja noteiktajā termiņā paskaidrojums nav saņemts,
tad iestādes vadītājs 1 (vienas) darba dienas laikā izdod
rīkojumu par bērna atskaitīšanu. Pēc rīkojuma par bērna
atskaitīšanu izdošanas 3 (trīs) darba dienu laikā, tas no-
sūtāms vecākiem pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsnie-
dzams personīgi pret parakstu. Iestādes vadītājs veic at-
tiecīgās izmaiņas Vispārējās izglītības informācijas sis-
tēmas datu bāzē.

32. Ja  ģimene ar pirmsskolas vecuma bērnu izbrauc
no valsts: 

32.1. vecāki iesniedz iestādē iesniegumu, kurā, norā-
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd pirmsskolas  bērnu  uzņemšanas  un  atskaitīšanas  kārtību līdzšinējās Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā nosaka Rēzeknes no-
vada pašvaldības 2016. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 76 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 76), kuri spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti
Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 1 (01) 2010. gada 22. februārī). 

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 31. decembrim, ir spēkā novadu veidojošo bijušo
pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Rēzeknes novadu veidojošā Viļānu novada pašvaldība iepriekšminētos jautājumu ar saistošajiem noteikumiem nereglamentē.
Rēzeknes novada pašvaldība 2021. gada 15. jūlijā ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 4 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas

un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 4). Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ar 2021. gada 22. jūlija atzinumu Nr. 1-18/6870 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4” un 2021. gada 31. augusta atzinumu
Nr. 1-18/7943 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4” ir lūgusi nodrošināt saistošo noteikumu Nr. 4 precizēšanu. 

Izvērtējot precizējumu apjomu un saturu pēc būtības ir lietderīgi atcelt izdotos Saistošos noteikumus Nr. 4 un izdot jaunus Saistošos noteiku-
mus, nodrošinot vienotu kārtību pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai, uzņemšanai un atskaitīšanai Rēzeknes novada pašvaldības izglītības
iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes no-
vada pašvaldības izglītības iestādēs” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu.

Saistošie noteikumi paredz pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī
noteikts regulējums bērnu uzņemšanai diennakts grupās.

Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Saistošos noteikumus Nr. 76.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs Centrālās adminis-
trācijas Izglītības un sporta pārvaldē, kā arī pašvaldības Sociālajā dienestā.

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 
“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

*Publicēti “Latvijas Vēstnesī” Nr. 219, 10.11.2022., stājās spēkā 11.11.2022.

dot plānoto termiņu, apliecina, ka bērns izbrauc no valsts.
Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, nosūtot iesnie-
gumu uz pašvaldības mājaslapā norādīto konkrētās iz-
glītības iestādes e-pasta adresi, iesniegumu parakstot
ar drošu elektronisko parakstu; 

32.2. par bērnu, kurš mācās citā valstī un ir obligātajā
izglītības vecumā, vecāku pienākums ir līdz kārtējā gada
31. maijam iesniegt elektroniski informāciju iestādei par
bērna atgriešanos un izglītības ieguves turpināšanu kār-
tējā gada 1. septembrī iestādē. 

32.3. ja iestādē nav rakstiski vai elektroniski iesniegta
informācija par bērna iegūto izglītību, iespējamo atgrie-
šanos un izglītības ieguves turpināšanu kārtējā gada
1.septembrī iestādē, vadītājs 1 (vienu) nedēļu pirms mā-
cību gada beigām, nosūta vecākiem rakstveida brīdinā-
jumu par šīs informācijas nepieciešamību. Ja vecāki in-
formāciju nesniedz, tad iestādes vadītājs bērnu atskaita
no iestādes kārtējā gada 1. jūnijā ar rīkojumu. 

32.4. ja izbraukšana  no valsts un izglītības ieguves tur-
pināšana citā valstī plānota uz noteiktu laiku, kas pār-
sniedz 1 (vienu) gadu, vadītājs izdod rīkojumu par bērna
atskaitīšanu no iestādes, saglabājot tam vietu bērnu re-
ģistrācijas rindā ar plānotu uzņemšanas datumu nāko-
šajā mācību gadā un rakstiski informē Pārvaldi par bērna
izglītības ieguves turpināšanu ārvalstīs. 

33. Ja vecāki vēlas, lai  bērns obligātajā  izglītības ve-
cumā turpinātu mācības citā iestādē:

33.1. vecāki informē iestādes, kuru bērns apmeklē,
vadītāju par savu izvēli un iesniedz iesniegumu brīvā
formā, norādot iestādi, uz kuru plānots pāriet;

33.2. vecāki informē iestādes, uz kuru plānots pāriet,
vadītāju par savu izvēli un iesniedz iesniegumu brīvā
formā,  norādot iestādi, no kuras bērns izstājas;

33.3. bērnu uzņem citā iestādē atbilstošā programmā
ar iestādes vadītāja, uz kuru bērns pāriet, rīkojumu. Šīs
iestādes vadītājs 3 (triju) darba dienu laikā rakstiski vai
elektroniski informē iepriekšējo iestādi par bērna uz-
ņemšanu un norāda uzņemšanas datumu;

33.4. iepriekšējā iestāde 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc minētās informācijas saņemšanas šo noteikumu

13.2. un 13.3. apakšpunktā minētos dokumentus  nosūta
iestādei, uz kuru bērns pāriet;  

33.5. 3 (triju) darba dienu laikā pēc informācijas saņem-
šanas no iestādes, uz kuru bērns  pārgājis, iepriekšējās
iestādes vadītājs atskaita bērnu no iestādes ar rīkojumu,
kurā norāda jaunās iestādes nosaukumu.

34. Ja bērns pāriet no speciālās izglītības iestādes uz
vispārējās izglītības iestādi, bērnu uzņem iestādē, nodro-
šinot  bērnam speciālās programmas apguvi vai nepiecie-
šamos atbalsta pasākumus.

35. Ja bērns bez attaisnojoša ie-
mesla neapmeklē iestādi 1 (vienu)
mēnesi pēc kārtas un bērna vecāki
(aizbildņi) nesazinās un nesniedz
iestādei informāciju par kavējuma
iemesliem, iestādes vadītājam ir pie-
nākums sazināties ar pašvaldības
Sociālo dienestu, lai atbildīgās in-
stitūcijas noskaidrotu bērna prom-
būtnes iemeslus.

36. Ja bērns attaisnojošu ap-
stākļu dēļ neapmeklē iestādi laikā,
kas nav garāks par 1 (vienu) ka-
lendāro gadu, vieta tiek saglabāta,
pamatojoties uz vecāku iesnie-
gumu. Promesošā bērna vietā ie-
stādes vadītājam ir tiesības uz ter-
minētu laiku piedāvāt vietu un uz-
ņemt citu bērnu no rindas kārtībā
pieteiktajiem. Par attaisnojošu ie-
meslu uzskatāms bērna veselības
stāvoklis vai karantīnas laiks, ko
apliecina ģimenes ārsta vai ārstē-
jošā ārsta izsniegta izziņa, vecāku
slimība, vecāku atvaļinājums, mā-
tes pirms un pēcdzemdību atvaļi-
nājums, par kuru vecāki rakstiski
informē iestādes vadītāju. Iepriekš
minētais nosacījums neattiecas uz
obligātā izglītības vecuma bērniem.

VI. Noslēguma jautājums
37. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada paš-

valdības 2016. gada 15. decembra saistošos noteikumus
Nr. 76 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņem-
šanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pa-
švaldības izglītības iestādēs” (Rēzeknes Novada Ziņas,
2016., Nr.2 (44)).

Domes  priekšsēdētājs
Monvīds švarcs
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2022. gadā apritēja jau septiņi atjaunotās Lūznavas muižas aktīvie darbības gadi. 
Savā atjaunotās pastāvēšanas laikā muiža ir sekmīgi atradusi savu vietu gan pla-

šajā Latgales reģiona kultūras piedāvājumā kā kamerkoncertu un vasaras festivālu
kultūrvieta, gan arī sociāli atbildīgā attīstībā kā kopradei, iekļaujošai sabiedrībai, so-
ciālajai uzņēmējdarbībai un tūrismam draudzīgas vides veidotāja Rēzeknes novadā. 

Balstoties uz 1098 muižas rīkotajiem kultūras un citiem notikumiem (pēc Rē-
zeknes novada Tūrisma informācijas centra statistikas datiem) no 2015. - 2022.
gadam uz Rēzeknes novadu atbrauca vairāk kā 100 000 tūristu no 52 valstīm,
vairāk kā 900 tūristu grupas, kuri izmantoja arī citus tūrisma pakalpojumus, tajā
skaitā, naktsmītnes, ēdināšanu, dabas objektu apskati, viesošanos pie amata meis-
tariem utt. Muiža sadarbības partneri ir 63 mazi un lieli uzņēmēji, amata meistari,
pašnodarbinātie (tostarp, keramika, kokapstrāde, suvenīri, ēdināšanas pakal-
pojumi, noformētāji, citi tūrisma pakalpojumu sniedzēji, meistarklašu un citu ak-
tivitāšu vadītāji), nevalstiskās organizācijas. 

Muižas apbalvojumu listē ir gan labākais tūrisma objekts Latgalē, gan Latgales Top
10 ainava, gan ilgtspējīgākā ēka Latvijā un daudzi citi, taču kā lielāka liecība muižas
darbības novērtējumam no sabiedrības puses ir Latvijas mēroga apbalvojums “KUL-
TŪRVIETA 2020”, jo Latvijas sabiedrisko mediju gada balva “Kilograms kultūras” 2021.
gada pavasarī pirmo reizi kategorijā “Kultūrvieta” ceļoja uz Latgali. Un tieši publikas
balsojums bija noteicošais, lai draudzīgā konkurencē pārspētu gan Liepājas teātri, gan
Latvijas Nacionālo bibliotēku. Šī nominācija Lūznavas muižai ir kas vairāk un tā balstās
tās definētajās vērtībās – kultūrvēsturē, kvalitātē, kopradē, sadarbībā un attīstībā. 

Kultūrvēstures tradīciju mūsdienīga interpretācija ir viens no muižas uzdevumiem,
lai piesaistītu bērnu un jauniešu auditorijas. 2022. gadā jaunā pastāvīgā ekspozīcija
“Kerbedzs: Sekojot inženiertehniskajām idejām” ir ieguvusi Latvijas Arhitektūras gada
balvas nominanta diplomu un, balstoties uz šo ekspozīciju, kur vienviet sastopas gan
vēsture, gan fizika, dizains un tehnoloģijas, ir krietni paaugstinājies skolēnu grupu skaits,
aptuveni trešdaļa (vid. 40) no  gadā esošajām ekskursiju grupām (125), tajā skaitā “Sko-
las soma”, ir bērnu un jauniešu grupas.

Svarīgs ir Lūznavas muižas darbs finansējuma piesaistē aktivitāšu nodrošinā-
šanai dažādu fondu projektu konkursos. 7 gadu laikā ir īstenoti papildus vairāk
kā 90 projekti (363 600 eur). Katru gadu tiek piesaistīts finansējums vidēji 14 pro-
jektiem, bet, piemēram, 2022.gadā īstenojām 17 projektus (Valsts kultūrkapitāla,
Sabiedrības integrācijas un Latvijas Vides Aizsardzības fonda, Nodarbinātības
valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Erasmus+ u.c. programmās). 

Saturiski projekti vērsti uz profesionālās mākslas norišu organizēšanu, muižas kom-
pleksa vēstures apzināšanu un popularizēšanu, ekspozīcijas un apmācību materiālu
un interaktīvu spēļu par muižas dabas simbolu “sikspārnis” izveidi (arī latgaliešu valodā),
muižas parka infrastruktūras uzlabošanu, koprades telpas veidošanu un apkārtējo so-
ciāli ekonomisko attīstību kopumā. 

2022. gadā ir uzsākts darbs jaunajā “New European Bauhaus” programmā (vērsta
uz ilgtspējīgu kopienas un vietas attīstību) sadarbībā ar Horvātiju un Itāliju par sociālās
uzņēmējdarbības ekosistēmas atbalsta sistēmas veidošanu Rēzeknes novadā.

Lūznavas muiža ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sadarbības part-
neris un sociālās uzņēmējdarbības vēstnesis Rēzeknes novadā un Latgales re-
ģionā, rīkojot vairākus iedvesmas seminārus, forumus (projekts “Building Resilience
and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia”, LSUA
un British Council), aicinot uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus, tajā skaitā cilvēkus
ar kustību traucējumiem, lai kopā veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi. Nāka-
mais solis sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā ir no 2019. gada attīstītā iecere vei-
dot sociālās uzņēmējdarbības koprades telpu cilvēkiem ar kustību traucējumiem
muižas kompleksā esošajā vecajā skolas ēkā, kas vēsturiski 1930.gados ir tikusi
būvēta kurlmēmo skolas vajadzībām. 

Mums ir ļoti svarīga sadarbība ar vietējo kopienu, tāpēc ļoti augstu vērtējam tās
iesaisti muižas darbībā, vai tā būtu novada jauniešu brīvprātīgā līdzdarbošanās kultū-
ras aktivitātēs, kopīga dekorāciju veidošana ar pagasta aktīvākajām rokdarbniecēm vai
Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona palīdzība muižas vēsturiskā parka sakop-
šanā vai arī kopīga piederības sajūta šai kultūrvēsturiskajai vietai. Svarīgs sadarbības

aspekts ar vietējo kopienu, kā arī tūrisma pakalpojuma dažādošanā ir Kopienas dārza
(jauna tūrisma objekta – Labirinta) īstenošana kādreizējā stadiona teritorijā.

Katru gadu muižā viesojas pieredzes apmaiņā pašvaldību speciālisti no dažādiem
Latvijas novadiem (Cēsis, Augšdaugavas novads, Līvāni, Smiltene u.c.) un ar prieku
redzam, ka esam bijuši kā iedvesma arī vairāku kultūras mantojuma objektu atdzim-
šanā Latgalē (Alūksne, Preiļi u.c.), tāpat iekļaujošie mākslas,  koprades un kopienas
pasākumi ir pamanīti un 2022. dalījāmies pieredzē par iekļaujošu kultūrvietu, cilvēku
ar invaliditāti integrēšanu darba vidē Latvijas laikmetīgās mākslas centra pasākumā Rīgas
biržā, kā arī esam nominēti  2022. balvai “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”.

2022. gada garumā tika īstenots Erasmus+ programmas projekts “FinlandLatvia-
Wales (FLW) – Follow”, kura gaitā laikmetīgās dejas mākslinieki un jaunatnes darbi-
nieki no Latvijas, Somijas un Velsas, izmantojot dažādas ar kustību un deju saistītas
pieejas un metodes sociālajai iekļaušanai un jauniešu atbalstīšanai, veidoja koprades
dejas izrādes kustību valodā. Tika demonstrēta izrāde “Laumiņu dumpis”, kur apvieno-
jās 22 Rēzeknes novada sieviešu stāsti, pārdzīvojumi un drosme, bet  starptautiskās
jauniešu apmaiņas laikā jaunieši no dažādām sociālajām grupām, tajā skaitā bēgļi,
imigranti iepazina sevi un savu potenciālu caur kustību un demonstrēja iekļaujošu deju
performanci.  

Novembrī  noslēdzās starptautiskais projekts “Cultural Heritage – A Foundation for
Building Europe`s Future”, kas risināja kultūras mantojumā balstītus Eiropas attīstības,
identitātes perspektīvu jautājumus, kur Lūznavas muižas pārstāvji kopā ar 11 Eiropas
valstu – Portugāles, Spānijas, Francijas, Ungārijas, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas, Igau-
nijas, Maltas, Itālijas, Slovākijas dalībniekiem prezentēja Lūznavas muižas prakses pie-
mērus par kultūras mantojumu kā virzītājspēku vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstībā, demokrātijas izpausmēs, kopienas aktīvu līdzdalību muižas pakalpojumu at-
tīstībā, koprades pasākumiem, brīvprātīgo jauniešu iesaisti, vietējā nemateriālā kultū-
ras mantojuma saglabāšanu (kadriļas, latgaliešu kultūrtelpa, sakrālais mantojums u.c.),
arī skarot kultūras mantojuma mūsdienīgas interpretācijas piemēru – Kerbedza ek-
spozīciju. 

Katru gadu muižas kultūrnotikumu klāsts ir plašs – tradicionālās un laikmetīgās māks-
las izstādes, dažādu žanru kamermūzikas koncerti, gan latgaliešu un latviešu kultūru
un valodu, literatūru popularizējoši pasākumi, lasījumi, diskusijas un sarunas, kā arī ir
iespēja kļūt par mākslas un arī biznesa ideju līdzradītāju. Pie jaunradītajām tradīci-
jām Rēzeknes novada kultūras dzīvē var minēt mākslu un garšu festivālu „Mākslas pik-
niks”, Baltijas džeza festivālu „Škiuņa džezs”, brīvdabas ērģeļmūzikas koncertu ar Ivetu
Apkalnu, Adventa kalendāra mūzikas festivālu, M.K.Čurļonim veltītos koncertu un iz-
stāžu pasākumu, Eiropas kultūras mantojumu dienas, Kadriļu deju balles, literārās sa-
runas u.c. pasākumus. Lai nodrošinātu augstvērtīgu pasākumu norisi, kopumā kul-
tūras aktivitāšu nodrošināšanai  2022. gadā tika piesaistīti papildus dažādu pro-
jektu līdzekļi 22 825 eiro apmērā.

2023.gadā līdztekus iedibinātajām kultūras notikumu tradīcijām,  strādāsim pie no-
vadnieku radošā veikuma popularizēšanas, rīkojot J.Gaigala piemiņas izstādi, S. Bēr-
ziņas porcelāna darbu un I.Haņecka personālizstādes. Tāpat, integrējot jaunās
tehnoloģijas (elektronika, 3D filmas), atklāsim klasiķu mūziku jaunā skanējumā. 

Noslēgumā citēšu multimākslinieku un komponistu Uģi Prauliņu, kurš jau vairākus
gadu desmitus ir viens no vadošajiem “cross-over” virziena pārstāvjiem Latvijā, starp-
tautisku atzinību un nacionālās gada balvas izpelnījusies kultūras jomas personība,
kurš pēc dalības Latvijas-Šveices mūzikas projekta “Magnetic Bach” 27. novembra
koncertā muižā pauda savas atziņas – “jūtos pacilāts apziņā, ka Rēzeknes novadā  ir
tik mūsdienīgi, izglītoti, entuziastiski un radoši cilvēki, kuri saglabā kultūras mantojumu,
iedzīvinot to ar laikmetīgu saturu un vienlaikus sargā un attīsta latgalisko, tas patiesi ir
šodienīgi un jēgpilni”.

Ar cerīgu skatu raugoties nākotnē, aicinu visus  uz Adventa kalendāra svēt-
dienu koncertiem un svētku sajūtu gūšanu ziemassvētku istabā, jaunākie noti-
kumi www.luznavasmuiza.lv, arī Facebook, Instagram vietnēs, veselību,
aizrautību un jaunas iniciatīvas 2023.gadā vēlot, Lūznavas muižas pārvaldniece
Iveta Balčūne.

Lūznavas muiža - iekļaujoša kuLtūrvieta. kopienas, 
tūrisma un uzņēmējdarbības veicinātājs Lauku teritorijā



dricānu apvienības pārvalde
dricānu pagasta kultūras nams

17.12. plkst. 13.00 Andra Pelša jubilejas pēcpusdiena,
izrāde “Komēta nāk”. 16.12. plkst. 16.30 Ziemassvētku
egles iedegšana laukumā pie kultūras nama. Salaveča
pasta nodaļas atklāšana. 26.12. plkst. 15.00 Ziemassvēt-
ku eglīte pirmsskolas bērniem “Ziemassvētku rūķa piedzī-
vojumi”.

sakstagala pagastā                                       

22.12. plkst. 15.00 Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu
centrā Ziemassvētku eglīte Sakstagala un Kantinieku pa-
gasta pirmsskolas vecuma bērniem. 25.12. plkst. 20.00
Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrā Kantinieku un
Sakstagala pagasta Ziemassvētku balle pie galdiņiem
kopā ar muzikantu Jāni Poplavski. 

rikavas pagasta kultūras nams
10.12. plkst. 16.00 laukumā pie Rikavas pagasta kultū-

ras nama Ziemassvētku egles iedegšana. 25.12. plkst.
14.00 “Svētki ziemas saulgriežos” kopā ar etnogrāfisko
ansambli “Rikava”. 25.12. plkst. 21.00 Atpūtas vakars
pie galdiņiem. Dejas, konkursi, spēles, loterija. Balli spē-
lēs grupa “Ezers”, ieeja: EUR 3,00. 28.12. plkst. 13.00
Eglīte pirmskolas vecuma bērniem “Ziemas jampadracis”.
Pārsteiguma tēli, rotaļas, Ziemassvētku vecīša sagaidī-
šana, saldo dāvanu saņemšana. 

stružānu pagasta kultūras nams
16.12. plkst. 16.00 Strūžānu ciema laukumā pie Rūķu
mājas un pie autobusa pieturas. Lielās ciema egles iedeg-
šana “Mirdzi, mana eglīte!”. Pulcēsimies pie Rūķu mājas,
kur modināsim Veco Rūķi, izvingrosimies, atkārtosim
skaistos dzejolīšus par ziemu, uzkarināsim putnu baro-
tavas eglītēs pie Rūķu mājas, arī bērnu sagatavotos ro-
tājumus, tad visi dosimies iedegt Lielo egli. Dziedāsim
dziesmas, varbūt mazliet uzdejosim, garšosim piparkū-
kas un baudīsim karstu tēju. 25.12. plkst. 11.00 Ziemas-
svētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma bērniem              

“Kaķīša un zaķīša piedzīvojumi ceļā uz Ziemassvētkiem”.
Jautrs skečs ar pasaku tēliem, bērnu vokālā ansambļa
un deju grupas priekšnesumi, Ziemassvētku vecīša gai-
dīšana, saldumu paciņu izsniegšana, fotostūrītis. 30.12.
plkst. 21.00 Vecgada groziņballe kopā ar Oskaru Lustiku.
Balli, iespējams, apmeklēs arī Salatētis ar dāvanu maisu,
tāpēc esam gatavi zināt jaungada dzejoļus, dziesmas,
piedalīties dažādās jautrās aktivitātēs. Ieejas maksa:
EUR 5,00. Galdiņu iepriekšēja rezervācija. 

nagļu pagasta kultūras nams
21.12. plkst. 16.30 Lielās Ziemassvētku egles iedeg-
šana. 25.12. plkst. 14.00 Koncerts “Priecīgus Ziemassvēt-
kus!”. Uzstāsies gan pagasta amatierkolektīvi, gan vies-
mākslinieki. 25.12. plkst. 22.00 Ziemassvētku balle. Zālē
būs galdiņi. Spēlēs Lauris Neilands no Gulbenes. Ieeja:
EUR 5,00. 28.12. plkst. 13.00 Ziemassvētku eglīte pa-
gasta senioriem.                

Turpinājums 16. lapaspusē.
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Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi Rēzeknes novadā

rēzeknes noVada doMē jauni deputāti
Rēzeknes novada domes deputāti Anna Rancāne

(“Jaunā Vienotība”, Kustība “PAR”, Latgales partija) un
Kaspars Melnis (Zaļo un zemnieku savienība) ir nolikuši
savas deputāta pilnvaras Rēzeknes novada domē, saka-
rā ar  deputāta mandāta iegūšanu 14. Saeimas sasauku-
mā. Rēzeknes novada domes deputāte Jekaterina Iva-
nova (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) personīgu
apsvērumu dēļ arī ir nolikusi savas deputāta pilnvaras.
Atbilstoši likumam, ja deputāts ir nolicis savu mandātu,
tad viņa vietā stājas nākamais visvairāk balsu saņēmu-
šais deputāts no tā paša pārstāvētā saraksta.

Pēc Rēzeknes novada domes vēlēšanu protokola rezu-
ltātiem, deputātes Annas Rancānes vietā tika uzaicināta
guntra Kuzmina-Jukna (“Jaunā Vienotība”, Kustība
“PAR”, Latgales partija). Deputāte darbosies – Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā, Taut-
saimniecības attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā.

Deputāta Kaspara Melņa vietā tika uzaicināts Staņis-
lavs Šķesters (Zaļo un zemnieku savienība). Staņislavs
šķesters darbosies – Finanšu pastāvīgajā komitejā, Teri-
toriālajā pastāvīgajā komitejā, kā arī būs šis komitejas

priekšsēdētājs (darbojies iepriekšējā domes sasaukumā). 
Jekaterinas Ivanovas vietā tika uzaicināts Zigfrīds Lu-

kaševičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Depu-
tāts darbosies – Finanšu pastāvīgajā komitejā un Taut-
saimniecības attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā.

Kā paredz likumdošana, pilnvaras stājas spēkā pir-

majā kārtējā domes sēdē, uz kuru ierodas uzaicinātais
deputāts. zigfrīda Lukaševiča pilnvaras stājās spēkā
20. oktobrī un Guntras Kuzminas-Juknas un Staņislava
Šķestera pilnvaras stājās spēkā 3. novembrī.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Guntra Kuzmina-JuknaStaņislavs Šķesters Zigfrīds Lukaševičs

Rēzeknes novada dome 2022. gada 21. jūlijā pie-
ņēma lēmumu (protokols Nr. 19, 3.§) “Par Rēzeknes
novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma gala
redakcijas un saistošo noteikumu Nr. 54 “Rēzeknes
novada teritorijas Viļānu apvienības teritorijas plā-
nojuma teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi un grafiskā daļa” izdošanu”.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, pēc saistošo notei-
kumu spēkā stāšanās un minētā lēmuma publicēšanas
oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, tika nodrošināts 2
mēnešu laiks gan fiziskām, gan juridiskām personām te-
ritorijas plānojuma pārsūdzēšanai. Neviens iesniegums
ar sūdzību netika saņemts. Papildus viens mēnesis li-
kumdošanā tika paredzēts Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai sava izvērtējuma sniegšanai
par teritorijas plānojumā noteikto prasību atbilstību nor-
matīvajiem aktiem. Izvērtējumā ministrija sniedza norā-
des un rekomendācijas, balstoties uz kurām Rēzeknes
novada pašvaldība veica korekcijas teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumos un 2022. gada 3. novem-
brī pieņēma lēmumu (prot. Nr. 29, 2.§) “Par Rēzeknes
novada pašvaldības 2022. gada 3. novembra saistošo
noteikumu Nr. 61 “Par Rēzeknes novada pašvaldības
2022. gada 21. jūlija saistošo noteikumu Nr.56 “Rēzek-
nes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teri-
torijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā
daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdošanu”.

2022. gada 14. novembrī tika saņemts ministrijas at-
zinums, kurā atzīmēts, ka no Viļānu apvienības teritori-
jas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem ir izslēgtas vai precizētas normas, kas tika
norādītas kā neatbilstošas normatīvajiem aktiem un jau-
no Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plā-

nojumu var īstenot. 
Pēc publikācijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas

Vēstnesis” – 2022. gada 17. novembrī stājās spēkā
jaunais Rēzeknes novada Viļānu apvienības (Viļānu
pilsētas, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasta) terito-
rijas plānojums. 

Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plāno-
jums skar daudz un dažādas jomas – zemes īpašumu iz-
mantošanas, uzņēmējdarbības attīstības, kultūras piemi-
nekļu aizsardzības, vērtīgo ainavu aizsardzības, infras-
truktūras, vides un dabas aizsardzības un citus teritorijas
attīstības jautājumus. Pašvaldība, izstrādājot šo plāno-
šanas dokumentu, savu iespēju un kompetences robe-
žās ir mēģinājusi līdzsvarot visu pušu intereses, ņemot
vērā arī novada teritorijas attīstības iespējas. Būtiski at-
zīmēt, ka teritorijas plānojumā netiek noteiktas un dub-
lētas prasības, kas ir atrunātas kādā citā ārējā norma-
tīvajā aktā – likumā vai Ministru kabineta noteikumos.

Teritorijas plānojums tiek apstiprināts kā pašvaldības
saistošie noteikumi, tādēļ tas ir saistošs jebkurai perso-
nai (gan juridiskai, gan fiziskai), kurai pieder vai tiek iz-
mantots un apsaimniekots kāds nekustamais īpašums
Rēzeknes novada Viļānu pilsētā, Viļānu, Dekšāres un
Sokolku pagastā.

Tatjana Kārkliniece,
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

stājies spēkā jaunais rēzeknes novada viļānu apvienības (viļānu
piLsētas, viļānu, dekšāres un sokoLku paGasta) teritorijas pLānojums 
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Kantinieku pagasts
16.12. plkst. 16.00 Lielās egles iedegšana pie Kantinie-
ku sporta un atpūtas centra. 

gaigalavas pagasta kultūras nams
25.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecu-
ma bērniem. Pagasta bērnus sagaidīs Ziemassvētku ve-
cītis ar rūķiem. Spēļu programma un dāvanu pasniegšana.
25.12. plkst. 19.00 Ziemassvētku koncerts “Lai izdodas
Tev”. Uzstāsies Normunds Liepiņš un Kristīne Šomase.
Ieeja: bez maksas. 31.12. plkst. 23.00 Pasākums “Sagai-
dām Jauno gadu kopā”. Programmā – salūts, spēļu prog-
ramma, Jaungada nakts laimīgās biļetes izloze, balle.
Ieeja: EUR 4,00.

nautrēnu apvienības pārvalde
ilzeskalna pagasta tautas nams

15.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana cie-
mata centrā. 25.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku balle pa-
gasta iedzīvotājiem. Atpūtas vakars pie galdiņiem. 

nautrēnu pagasta sporta halle-Kn 
18.12. plkst. 10.30 Ziemassvētku tirdziņš. 25.12. plkst.
12.00 Ziemassvētku eglīte Ilzeskalna un Nautrēnu pa-
gasta pirmsskolas vecuma bērniem. 25.12. plkst. 20.00
Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalīsies Nautrēnu
pagasta amatiermākslas kolektīvi. 25.12. plkst. 22.00
Balle – spēlēs A. Kaupužs. 

vērēmu pagasta tautas nams
14.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana cie-
mata centrā. 25.12. plkst.15:00 Eglītes svētki mazajiem.
30.12. plkst. 22.00 Gadu mijas atpūtas vakars pie galdi-
ņiem. Disko mūzika. 

bērzgales pagasta kultūras nams
24.12. plkst. 18.20 Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu
baznīcā. Koncerts “Šai svētā naktī…”. Rēzeknes novada
vokālā studija “Skonai”. 26.12. plkst. 12.00 Ziemassvētku
koncerts “Ziemas pastkartes”. Piedalīsies kultūras nama
amatierkolektīvi un duets “Mediante”. 

audriņu pagasta kultūras nams
25.12. plkst. 11.00 Ziemassvētku uzvedums bērniem
“Ziemas pasaka”. Audriņu amatierteātra “Potešniki” uz-
vedums, dāvanu izsniegšana pagasta bērniem. 25.12.
plkst. 20.00 Ziemassvētku groziņballe “Reiz svētku va-
karā”. Amatierkolektīvu koncerts, diskoballe. Ieeja: EUR
2,00. Lūgums laicīgi rezervēt galdiņus: t. 25412872. 

lendžu pagasta kultūras nams
25.12. plkst. 11.00 Ziemassvētku eglīte bērniem. 25.12.
plkst. 20.00 Ziemassvētku koncerts un balle ar grozi-
ņiem. 

viļānu apvienības pārvalde
viļānu kultūras nams

09.12. plkst. 16.00 Lielās pilsētas egles iedegšana. 26.12.
plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte Viļānu pilsētas un pa-
gasta pirmskolas vecuma bērniem. 30.12. plkst. 20.00
Vecgada atpūtas vakars pie galdiņiem. Galdiņu rezervā-
cija, ieeja: EUR 5,00. Muzicēs Ainārs Lipskis. 

sokolku pagasta kultūras nams
16.12. plkst. 16.00 Ziemassvētku  eglītes iedegšana pie
administratīvās ēkas. 26.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku
eglīte. Interaktīvs pasākums pirmsskolas vecuma bērniem.
Ziemassvētku vecīša sagaidīšana, amatierteātra priekš-
nesums, saldās dāvanas, spēles. 30.12. plkst. 19.00 Jaun-
gada atpūtas vakars “Karnevāls”. Amatierkolektīvu kon-
certs, spēles, diskotēka. Lūgums laicīgi rezervēt galdiņus:
t. 26027843. 

dekšāres pagasta kultūras nams
22.12 plkst. 16.00 Svētku egles iedegšana pie pagasta
pārvaldes ēkas.

Kaunatas apvienības pārvalde
Čornajas pagasta ratnieku tautas nams

10.12. plkst. 13.00 Radošā darbnīca “Rotājies eglīte”.
Gatavosim mantiņas lielās egles dekorēšanai. 10.12.
plkst. 16.00 Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums
Čornajas pagasta Ratnieku ciemata centrā. 27.12. plkst.
11.00 Jaungada eglītes interaktīvi muzikāls pasākums
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem. Izrādi piedāvā
svētku  aģentūra “Vikishow”. 31.12. plkst. 23.00 Jaungada
disko - balle kopā ar dj Normundu. 

Čornajas pagasta tautas nams
10.12. plkst. 16.00 Čornajas pagasta Čornajas ciema es-
trādē Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums. Zie-
massvētku mūzika, foto stūrītis. 18.12. plkst. 17.00 Adven-
tes koncerts “Skaistais Ziemassvētku laiks”. Uzstāsies
vietējie jaunieši un bērni, kā arī ciemiņi no blakus pa-
gastiem. Pēc koncerta ziepju veidošanas darbnīca “Dā-
vana svētkos”. 28.12. plkst. 15.00 Jaungada eglītes
pasākums bērniem kopā ar “Vikishow” aģentūru. Rota-
ļas, interaktīva izrāde, svētku dāvanas pirmsskolas ve-
cuma bērniem. 

Kaunatas pagasta tautas nams
10.12. no plkst. 13.00 līdz 18.00 “Ziemassvētku dāvanu
tirgus”. 17.12. plkst. 16.00 Labdarības koncerts senio-
riem “Iemirdzies sirdī”. Koncerts visiem iedzīvotājiem, bet
īpaši aicināti seniori, kuriem tiks pasniegtas labdarības
dāvaniņas. Svinīga egles iedegšana tautas namā.  22.12.
Kaunatas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes eglīte
lieliem un maziem “Pasaku mežā”. Izrāde un dāvanu pa-
sniegšana bērnudārzniekiem un pašiem mazākajiem.
Bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem (ieskaitot). 25.12.
plkst. 22.00 - 3.00 Ziemassvētku balle kopā ar Ēriku Bu-
dēvicu. 28.12. plkst. 15.00 Jaungada pasākums pirms-
skolas vecuma bērniem – izrāde “Pūkainie piedzīvojumi”.
Svētku aģentūra “Vikishow”. 30.12. Pašdarbnieku vakars
“Kopā saejam, dziesmas uzdziedam”. Ieeja pasākumā ar
ielūgumiem. 01.01.2023. plkst. 01.00 Jaungada nakts
diskotēka. 

griškānu pagasta kultūras nams
10.12. plkst. 17.00 Sprūževas ciema centrā lielās svētku
egles iedegšana pie kultūras nama. 30.12. plkst. 20.00
Jaungada balle “Zvaigžņu lietus”. Pasākums pie galdiņiem. 

mākoņkalna pagasta tautas nams
10.12. plkst. 16.30 Lipušku ciema centrā Ziemassvētku
egles iedegšana. 25.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku pa-
sākums “Ziemas pasaka”. Pasākuma laikā notiks pagas-
ta pirmsskolas bērnu sveikšana. Pasākumā piedalīsies
pašmāju amatierkolektīvi. 

stoļerovas pagasta saietu nams
10.12. plkst. 16.30 Kaunatas pagastu apvienības Svētku
egles iedegšana “Mandarīni sniegā”, sadarbībā ar pasā-
kumu aģentūru bērniem “Tomass”. 26.12. plkst. 15.30 Pa-
gasta pirmsskolas vecuma bērniem interaktīvs uzvedums
“Pūkaini piedzīvojumi”. Rotaļas ar Pūkainīšiem, Sala-
veča sagaidīšana, neona dejas un citi pārsteigumi, sa-
darbībā ar “Vikishow” aģentūru. Saldās dāvanas. 

maltas apvienības pārvalde
Feimaņu pagasta kultūras nams

10.12. plkst. 15.00 Feimaņu kultūras nama pagalmā Zie-
massvētku egles iedegšana. 26.12. plkst. 12.00 Ziemas-
svētku interaktīvs uzvedums pirmsskolas bērniem “Zie-
massvētku pūkainie piedzīvojumi ”. 31.12. plkst. 15.00

Gadu mijas koncerts “Baltie sapņi”. 

maltas pagasta kultūras nams
10.12. plkst. 17.00 Laukumā pie Maltas kultūras nama
Rūķu ciema izgaismošana. 25.12 plkst. 14.00 Muzikāls
masku koncertgājiens Ziemassvētkos “Eima bārni čigo-
nūs”. Muzicēs un rotaļās ies Maltas kultūras nama deju
kolektīvs “Rutuļi”, kapela “Malta”, folkloras kopa “Andeļ-
neicys”, bērnu vokālais ansamblis. 25.12. plkst. 16.00 ar
īpašu Ziemassvētku programmu “Lai izdodas Tev” Kris-
tīne Šomase un Normunds Liepiņš. Ieeja – bezmaksas.
25.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku balle. Spēlēs Valdis
un Normunds Štekeli. Ieeja: EUR 3,00. 01.01.2023. plkst.
1.00 Jaungada nakts disko – balle. Spēlēs Romāns Iva-
novs. Ieeja: EUR 3,00.

pušas pagasta Kultūras nams
10.12. plkst. 18.00 pie Pušas ciema dīķa Ziemassvētku
egles iedegšana. 25.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku kon-
certs “Ziemas Pastkartes”. Piedalās duets “Mediante”.
26.12. plkst. 15.00 Ziemassvētku eglīte “Lāstekas jociņi”.
Interaktīvi muzikāls pasākums pirmsskolas vecuma bēr-
niem sadarbībā ar “Pārsteiguma tēli”. Ziemassvētku ve-
cīša sagaidīšana, saldās dāvanas. 29.12. plkst. 14.00
Jaunā gada eglīte Maltas pagasta bērniem, kuri neap-
meklē pirmsskolas izglītības iestādi. Izrāde, rotaļas, Sa-
latētis, dāvanas. 

silmalas pagasta ružinas kultūras nams
10.12. plkst. 18.00 Silmalas pagasta Ružinas kultūras
nama Ziemassvētku egļu iedegšana. 25.12. plkst. 20.00
Ziemassvētku balle pie galdiņiem. 

silmalas pagasta Kruķu kultūras nams
10.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana Kruķu
ciemā “Pa sudraba taku…”. 

silmalas pagasta  silmalas kultūras nams
10.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana Gor-
nicas ciemā. 24.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku disko-balle
ar galdiņiem. Dejas, spēles, Ziemassvētku loterija. 

silmalas pagasta štikānu kultūras nams
10.12. plkst. 17.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana Šti-
kānu ciemā. 29.12. plkst. 10.00 Jaungada izrāde bērniem
“Grinčs un aizmirstības pulverītis”. Pasākums pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
30.12. plkst. 21.00 Ziemassvētku ballīte - karnevāls. Kāzu
jubilāru sveikšana, Ziemassvētku loterija.

ozolaines pagasta tautas nams
30.12. plkst. 12.00 Interaktīvs Ziemassvētku uzvedums
bērniem “Ziemassvētku pūkainie piedzīvojumi”. Rotaļas
ar Pūkainīšiem, Salaveča sagaidīšana, neona dejas un
citi pārsteigumi. 30.12. plkst. 19.00 – 02.00 Jaungada ie-
skaņu pasākums pieaugušajiem “Zvaigžņu nakts/Slave-
nību nakts”. Sarkanais paklājs, dreskods, kas liks justies
kā zvaigznei. Iespēja kļūt par zvaigzni un uzstāties ar savu
priekšnesumu. Interaktīvas izklaides galdiņu komandām,
šovi, karaoke. Balvas visefektīgākajiem tērpiem. Slavenību
dubultnieku sumināšana. Pasaules spožākie hīti ar DJ
Andry FIRE. Galdiņu iepriekšēja rezervēšana: t. 25127340. 

Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumi Rēzeknes novadā

Informatīvais izdevums “Rēzeknes Novada ziņas” Nr. 7 (85) ir pēdējais 2022. gada izdevums.  2022. gadā informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada ziņas”
jaungada izdevums netiks izdots. Nākamais izdevums iznāks 2023. gadā.  Lai skaists svētku gaidīšanas laiks! 


