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2014. gada marts 

Sveicam Starptautiskajā sieviešu dienā—Pavasara svētkos! 
 
   Lai mākoņi izklīst, saule laistās, 

   Lai cerību koki debesis skar, 

   Lai visu labo, cēlo un skaisto 

   Dzīvē vēl izbaudīt var. 
 

 

14. februārī Stoļerovas PII svinēja Sirsniņdienu un 28. dzimšanas dienu. Dārziņa ko-

lektīvs bērniem sagatavoja jautru, pamācošu izrādi „Trīs cūciņas, vilks un Amoriņš.” 

Tajā bērni vēroja Amora ( mīlestības eņģeļa) darbus. Viņa trāpīgās mīlestības bultas 

veica brīnumainas pārvērtības ar vilka ļauno sirdi. Mīlestības eņģelis rādīja paņēmie-

nus, kā skaisti un patīkami paust mīlestību vienam pret otru. Bērni tos labprāt atdari-

nāja, iemācījās un guva daudz prieka. Pēc izrādes tika spēlētas rotaļas, dejotas dejas, 

dziedātas dziesmas. Svētku beigās izrādes personāži zālē ienesa lielu torti ar brīnum-

svecēm. Visi klātesošie, kas savas sirsniņās sajuta mīlestības pieplūdumu, saņēma uz-

līmītes un draudzīgus apkampienus. Lai vairojas prieks un mīlestība! 

   Sirsniņdiena Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestādē 



 

Jaunumi zemes izmantošanā un būvniecībā Rēzeknes novadā  

 

Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāie-

vēro pašvaldības teritorijas plānojuma normas. Teritorijas plānojums nepieciešams tādēļ, lai 

līdzsvarotu kaimiņu intereses zemes izmantošanā, piemēram, lai viens kaimiņš otra kaimiņa 

viesu namam blakus pēkšņi neuzceltu cūku fermu. Teritorijas plānojums atļauj vai aizliedz 

konkrētas darbības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu privātmājas drīkst būvēt un kā-

dā attālumā no kaimiņa zemes robežas un tamlīdzīgi. 

Rēzeknes novadā kopš 2013. gada 15.oktobra ir spēkā jaunais teritorijas plānojums 2013.-

2024.gadam jeb pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānoju-

ma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

Teritorijas plānojuma izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un pašvaldība saņēma aptuveni 700 

zemes īpašnieku iesniegumus par to, ko viņi vēlas darīt savā zemē. Pārsvarā zemju īpašnieki 

vēlējās apmežot aizaugušu zemi, būvēt privātmājas, pirtis un dīķus, kas lielākajā daļā gadīju-

mu arī ir atļauts. Jaunais plānojums paredz vienādus zemes izmantošanas noteikumus visos 

novada pagastos, elastīgi atļaujot daudznozaru uzņēmumu attīstību laukos. 

Jaunā plānojuma teksts ir pieejams pašvaldības mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/

rrp/lv/content/2/1/33/, kur tas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa saucas „Grafiskā daļa”, un 

tajā zemes īpašnieks var aplūkot savu īpašumu konkrētā pagasta vai ciema kartē, kur zemes 

vienības krāsa nozīmē konkrētu izmantošanas zonu jeb teritoriju. Piemēram, ja Jūsu zemes 

vienība ir gaiši bēšā krāsā un zaļā krāsā, kas visbiežāk laukos arī tā ir, tad Jūsu zemē ir atļau-

ta „Lauku zemes (L)” (bēšā krāsa) izmantošana un „Mežu teritoriju (M)” (zaļā krāsa) izman-

tošana. Otrā plānojuma daļa saucas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros 

Jūs varat izlasīt, kas ir vai nav atļauts konkrētajās zonās – šajā gadījumā Lauku zemēs un 

Mežu teritorijās. Īpašnieks var gan pats apskatīt savā zemē atļauto novada mājas lapā, gan 

arī var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā un saņemt atzi-

numu vai izziņu par atļautajām darbībām. Atzinums tiek sniegts par vienu konkrētu darbību, 

piemēram, par apmežošanu, bet izziņa ietver visu informāciju par zemes vienībā atļauto/

aizliegto un par to jāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR apmērā. 

Kādi tad ir jauninājumi jaunajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā? Pirmkārt plānojums 

atļaut lauku saimniecībām, kuras Rēzeknes novadā ir pārsvarā, nodarboties ar daudzām no-

zarēm paralēli. Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju teritorijā (L), kādā ir lielākais zemju vairā-

kums laukos, ir atļauts nodarboties ar lauksaimniecību, zivsaimniecību, kokapstrādi, tirdz-

niecību, tūrismu un citiem pakalpojumiem, atļauts iegūt derīgos izrakteņus, arī sapropeli vis-

os ezeros. Teritorijas plānojums nosaka divpadsmit izmantošanas zonas ciemos un deviņas 

izmantošanas zonas lauku teritorijā. Teritorijas izmantošanas zonas tika noteiktas pagastu 

pārvalžu un novada speciālistu darba grupās, kur balstoties uz vēsturisko teritorijas attīstību, 

tika plānota arī turpmākā darbība. Piemēram, ja līdz šim zemes gabals tika izmantots lauk-

saimniecībā un īpašnieks citu savu izmantošanas priekšlikumu netika iesniedzis, tad arī turp-

māk tika ieplānota lauksaimnieciskā izmantošana.Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās 

mazdārziņu teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas tuvumā, arī turpmāk tiek plānotas kā 

mazdārziņu teritorijas, kur primārā izmantošana ir dārzniecība, līdz ar to atļauta dārza māju, 

nevis privāto savrupmāju būvniecība. Turklāt mazdārziņu teritorijā esošā apbūve ir tik blīva, 

ka izmantot šādas mājas pastāvīgai dzīvošanai nemaz nepieļauj ugunsdrošības normatīvi. 

Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie zemes gabali un šaurie pievedceļi padara ugunsgrēka dzē-

šanu par praktiski neiespējamu vai neefektīvu, un blīvā apbūve pieļauj ātru ugunsgrēka iz-

platību no ēkas uz ēku, tādēļ savrupmāju apbūve mazdārziņu teritorijā nav atļauta. 

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/rrp/lv/content/2/1/33/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/rrp/lv/content/2/1/33/


 

Kā jaunums ir iestrādātas obligātās un rekomendējoša rakstura ainavu aizsardzības prasī-

bas, kuras attiecas uz ainaviski pievilcīgākajām teritorijām, kur jau vēsturiski attīstās tū-

risms. Kā pati augstvērtīgākā ir noteikta Rāznas ezera ainavu telpa (Rāznas ezers ar apved-

ceļu) un seši ainaviski ceļu posmi, piemēram, A12 ceļa posms Ozolmuižas pagastā skato-

ties no ceļa uz Rēzeknes upes ieleju. Ainavu saglabāšana ir nepieciešama, lai ne tikai paš-

iem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem būtu vēlēšanās uzturēsies skaistā vidē, kur harmoniski 

iekļaujas ēkas un būves. Ainavu telpās nav vēlama pilsētas tipa apbūve, arhitektoniski neat-

bilstošu objektu būvēšana un nepieciešams saglabāt Latgales kultūrvēsturiskajai un dabis-

kajai ainavai raksturīgo arhitektūras stilu, kā arī krāsu paleti. Ainaviski augstvērtīgajos ska-

tu punktos, kur paveras skats uz plašu ainavu, tiks ierobežota apmežošana un citas darbības, 

kas negatīvi ietekmē ainavu.  

Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī pašvaldības nozīmes katra pagasta kultūrvēsturiskās 

vērtības un dabas objekti, kuru saglabāšana pagastam ir svarīga. Tie ir krucifiksi, senkapi, 

piemiņas vietas, koku alejas, senie akmeņi, piemēram, Āžmuguras akmens Mākonķalna 

pagastā. Šie pašvaldības nozīmes vērtīgie objekti kalpo ne tikai kā katra pagasta atpazīsta-

mības simboli, bet ir nozīmīgi turpmākā tūrisma attīstība, kā vēl pilnībā neizmantots re-

surss. 

Jaunajā plānojumā ir ierobežota vērtīgo meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo zemju ap-

mežošana, jo šo zemju meliorēšanā ir ieguldīti nozīmīgi līdzekļi, tādēļ tās pirmām kārtām ir 

jāizmato lauksaimnieciskā ražošanā, nevis mežsaimniecībā. Turklāt novada lauksaimnieki 

aktīvi izrāda interesi par brīvo zemju nomu vai iegādi lauksaimnieciskās ražošanas attīstī-

bai. Tādēļ plānojuma izstrādes laikā tika rīkota speciāla darba grupas tikšanās, lai izstrādātu 

šos apmežošanas ierobežojumus, kuri galvenokārt attiecas uz meliorētām lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju platībām, kas lielākas par 3 ha ar auglību vismaz 30 balles un kuras 

tiek izmantotas lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka šādā augstvērtīgā zemē, kura tiek izmanto-

ta lauksaimniecībā, meža ieaudzēšana ir aizliegta. Savukārt nemeliorētajās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs meža ieaudzēšanas ierobežojumi nepastāv. 

Ar detalizētāku informāciju aicinām iepazīties novada pašvaldības mājas lapā, lasot Terito-

rijas izmantošanas un apbūves noteikumus vai konsultējoties Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļā Rēzeknē (Atbrīvošanas aleja 95, 28.kabinets (3.stāvā), Brigita 

Arbidāne, tālr. 64607189 be-

gin_of_the_skype_highlighting 64607189 FREE  end_of_the_skype_highlighting, e-pasts: 

Brigita.Arbidāne@rdc.lv). Pagastu pārvaldēs teritorijas plānojuma jautājumos, aicinām 

konsultēties pie vietēja pagasta zemes ierīkotāja, kura kontakti ir pieejami pagastu pārval-

dēs un pašvaldības mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3. 

 

 

 

 

Brigita Arbidāne, 
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 
 

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/rrp/lv/content/1/3


 

Pagasta iedzīvotāji var saņemt „Dzīvokļa pabalstu” 

Kurš tiek piešķirts apkures maksājumu daļējai segšanai vai kurināmā iegā-

dei. Pabalstu piešķir, ja persona/ģimene faktiski dzīvo dzīvoklī, kurā ir reģis-

trējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu. 

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir: 

personai/ģimenei ar bērniem, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes status 

nestrādājošam 1., 2. un 3. grupas invalīdam, kuram  nav likumīgu apgād-

nieku, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura mēneša ienākumi ne-

pārsniedz 184,97 euro;  

nestrādājošam vientuļam pensionāram, kuram nav likumīgu apgādnieku 

un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 170,74 euro;  

bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc pilngadības sa-

sniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 gadu vecumam. 

Dzīvokļa pabalsta apmērs ir 99,60 euro   

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu tā pieprasītājam Sociālajam dienesta darbi-

niekam: 

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

jāiesniedz rakstveida iesniegums; 

jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija; 

jāiesniedz dokumenti, kas apliecina personas ienākumus un materiālo 

stāvokli 

Ar sīkāku informāciju var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā 

„rezeknesnovads.lv” 

No 01. marta pagasta iedzīvotāji var pieteikties uz Pabalstu politiski re-

presētajām personām  
Kurš tiek piešķirts 42,69 euro apmērā ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņē-

mējiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.  

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu 

deklarējušas Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendāra gadā, martā vai jūnijā bez pa-

balsta saņēmēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas 

Lai saņemtu pabalstu pabalsta saņēmējam jāiesniedz iesniegums Sociālā 

dienesta darbiniekam, uzrādot personu un politiski represētās perso-

nas  apliecinoši dokumenti.  

 

Ar sīkāku informāciju var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā 

„rezeknesnovads.lv” 

                                              Sociālā lappusīte 

Informāciju sagatavoja I. Sorokina 


