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1. septembra rītā Jāņa
Kuzminska sieva Aija so-
ciālajā tīklā Facebook ie-
likusi fotogrāfiju, kurā re-
dzams puķu pušķītis un
divas kafijas krūzes ar
baltu piena putu cepurīti.
„Vīrs sapucēja meitas uz
skolu un tad pārsteidza
mani!” – vēstīts parakstā
zem fotogrāfijas. „Vot tas
ir veirs!”, „Super!”, „Kāds
malacis!” – tā fotogrāfiju
komentējuši Kuzminsku
ģimenes draugi un pazi-
ņas. Tēva dienas noska-
ņās devāmies uz Kauna-
tas pagastu pie supertē-
ta Jāņa Kuzminska, lai
noskaidrotu, kā vēl viņš
prot pārsteigt un ieprieci-
nāt savu ģimeni, ko vi-
ņam nozīmē tēva loma
un kā Jānis paspēj ap-
vienot darbu ar daudz-
pusīgajiem tēva pienā-
kumiem. 

Jānis Kuzminskis ir tē-
tis četriem smaidīgiem
bērniem – trīs meitām:
Kaunatas vidusskolas 10.
klases skolniecei Sanitai, 8. klases audzēknei Enijai, trīsgadniecei Agatei, kā arī
pastarītim Jānim, kam 22. septembrī paliks pus gadiņš. „Ģimene man ir pats svarī-
gākais. Kad ir liela ģimene ar daudziem bērniem, tikai tad tu pa īstam saproti dzīves
jēgu un iemeslu, kāpēc vispār kaut ko dari un kāpēc eksistē.” Jānis teic, ka nemaz
nevarētu iedomāties, kāda būtu viņa dzīve bez bērniem: „Cits citu papildinām un ko-
pā esam lieliska komanda. Kopā strādājot, visi darbi veicas raitāk, un, protams,
kopā arī atpūšamies – gan dodamies ceļojumos, gan arī muzicējam.” Jānis pa-
stāstīja, ka nupat ar savu grupu „Gandreiž 10nīkā” uzstājušies Rīgā, „Latvijas 1. Rok-
kafejnīcā”, kur notika radio SWH jaunās mūzikas raidījuma „Priekšnams” lielkon-
certs. Arī šeit meitas bijušas lielākās atbalstītājas. “Savukārt augusta beigās visi
kopā bijām jaunajā veikparkā Rēzeknē. Braukšanu ar veikbordu izmēģinājām visi,
izņemot pašus mazākos – Agati un Jančuku.” 

Ir teiciens: „Neaudziniet bērnus, bet audziniet sevi, jo bērni tāpat izaugs līdzīgi
jums”. Jānis tam piekrīt, sakot, ka kopā ar bērniem katru dienu var apgūt ko jaunu:
„Bērni man iemācījuši, ka vajag sekot tam, ko tu runā. Ja esi ko apsolījis, tad viņi
noteikti tev to atgādinās un neliks mierā, kamēr nebūsi izpildījis apņemšanos.” 

„Jā, esmu stingrs tētis,” nedaudz nopietni, nedaudz jokojot teic Jānis, „Bērni ir jā-
mīl, bet kārtībai arī jābūt. Lai nav tā, ka skolotāja zvana un sūdzas, ka bērni neklau-
sa vai nemācās.” Kuzminsku ģimenē neesot sadalītas lomas, ka viens vecāks bie-
žāk dusmojas, bet otrs pažēlo: „Mums viss ir pēc noskaņojuma. Ja viens sarāj bēr-
nus, tad otrs parasti saka: „Nu ko tu baries, tie taču mūsu bērniņi”, bet pēc brīža,
kad otrs paliek dusmīgs, tad pirmais jau smaida un ar humoriņu saka: „Nu ko tu
baries, tie taču mūsu bērniņi.””

Trīs meitu un dēla tētis gan teic, ka uz bērniem reti sanāk dusmoties: „Visi bērni
mums ir gudri, radoši un muzikāli. Mazais Agucis jau trīs gados puzles liek aizvēr-
tām acīm. Sanita jau pabeigusi Mūzikas skolas vijoles klasi, savukārt Enija sešus
gadus spēlē flautu. Arī pienākumi ģimenē ir sadalīti, piemēram, lielākās meitas
slauka traukus un sanes malku. Visi palīdz, arī mazā Agate.” Šovasar Sanita
ģimeni pierunājusi piedalīties Rēzeknes Novada dienas tirdziņā, kā laikā viņas
pītās rokassprādzes pamanīja grupas „Skyforger” menedžeri, un tagad Sanitai ir
iespēja gūt vērtīgu darba pieredzi, gatavojot suvenīrus, ko grupa tirgo savos kon-
certos. „Tikmēr Enijai patīk meistarot no koka. Meita paprasa man instrumentus,
un visu pārējo izdara pati, piemēram, viņa ir mazās māsas lellēm koka gultiņas un

skapīšus sataisījusi,” ar
lepnumu stāsta tētis. 

Iespējams, uzņēmēj-
darbības dzirksts un pa-
tika pret darbu ar koku
meitām ir asinīs, jo tētis
Jānis ir uzņēmējs, kura
galvenais darba instru-
ments ir koks. Jāņa darb-
nīcā top elektriskās ģitā-
ras. Oriģinālās, pēc īpa-
ša pasūtījuma no Latga-
lē augušiem kokiem izga-
tavotās ģitāras jau skai-
tāmas vairākos desmitos.
Unikālā dizaina un lielis-
kā skanējuma dēļ tās ie-
cienījuši gan atpazīstami
mūziķi, gan arī mājas
spēlētāji. Jāņa darbu no-
vērtējusi arī Rēzeknes
novada pašvaldība, kon-
kursā „Rēzeknes novada
uzņēmējs” piešķirot bal-
vu nominācijā „Gada uz-
ņēmums – novada VIP”.
Neparastais roku darbs
cenas ziņā nevar konku-
rēt ar lēto masveida pro-
dukciju, taču kvalitātes zi-
ņā gan: „Iet pa neiemītu

taciņu ir grūtāk, bet daudz interesantāk,” atzīst uzņēmējs.
Jānis ne vien izgatavo ģitāras, bet arī spēlē grupā „Gandreiž 10nīkā” un ie-

saistās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. „Lai visu paspētu, pāris stundu dien-
naktī pietrūkst. Darbs reizēm paņem pārāk daudz laika, bet vajag iemācīties sevi
kontrolēt un pateikt sev – lai arī cik steidzams un degošs būtu pasūtījums, par
klientiem svarīgāki ir bērni, jo bērni izaugs un viņiem vairs tavu uzmanību
nevajadzēs. Tāpēc ir pilnībā jāizmanto šis īsais laika sprīdis, kamēr tu saviem
bērniem esi noderīgs un ļoti vajadzīgs.”

Četru bērnu vecāki Jānis un Aija ir kopā jau vairāk nekā 20 gadus. Kā paši teic,
tūlīt, tūlīt – 17. septembrī – sagaidīs jau 22. gadskārtu. Jānis smej, ka sievu atradis
kartupeļos: „Braucu garām un redzu, ka kartupeļu vagā smuka meitene. Domāju –
vajag parunāt. Tieši tajā dienā biju nolēmis braukt uz dančiem Kaunatā, tāpēc
aicināju Aiju līdzi. Atbraucu vakarā viņai pakaļ, bet Aija nebija gatava, jo domājusi,
ka es jokoju. Aija tajā brīdī mājās tapetes līmēja. Un kopš tās dienas arī mēs esam
kā ar līmi salīmēti.” 

Zinību dienas rītā Jānis Aiju pārsteidza ar ziediem un brokastu kafiju gultā. Aija
teic, ka šādi pārsteigumi nav retums: „Ik pa laikam cenšamies viens otram sagādāt
kādu pārsteigumu, kaut vai mīļu īsziņu aizsūtām. Kad gribas, arī sarīkojam sev
svētkus, ne vienmēr tie ir jāpiesaista pie konkrētiem datumiem vai jāsvin tikai
tāpēc, ka visi citi tā dara.” Tēva dienu gan ģimene atzīmē jau vairāk nekā desmit
gadu garumā, pat vēl pirms šie svētki bija oficiāli atrodami Latvijas kalendāros:
„2000. gadu sākumā bijām aizbraukuši uz Vāciju. Skatāmies – ielas tukšas, veikali
ciet. Satikām kādu onkuli, kurš mums izstāstīja, ka visi ir mājās un svin Tēva dienu.
Nodomājām, lūk, šādus svētkus mums Latvijā arī vajadzētu.” 

Ik septembri Tēva dienā Jāni sagaida kāds patīkams pārsteigums, piemēram,
pagājušajā gadā meitas bija sagatavojušas kolāžu ar dažādām tēta bildēm.
Neiztrūkst arī apsveikuma kartīte, svētku kūka un kāda kopīga sportiska aktivitāte. 

„Tētis vienmēr mums palīdz, visu paskaidro, atbalsta un priecājas par mūsu sa-
sniegumiem,” tēti raksturo vecākās meitas Sanita un Enija. „Viņš ir liels meistars,
kurš ne vien visus mājas darbus pratīs izdarīt, bet arī izgudros, kā salabot saplī-
sušas austiņas vai kādu citu lietu, kas nedarbojas. Mums ir pats, pats labākais
tētis visā pasaulē!”

Madara Bērtiņa, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

TēTis – palīgs, draugs, iedvesmoTājs un izgudroTājs
Madaras Bērtiņas foto

No kreisās: Sanita, Enija, mazā Agate, mamma Aija un tētis Jānis ar pastarīti Jančuku rokās
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Jaunais mācību gads Rēzeknes novadā sācies 2404 skolēniem

Nedaudz samiegojušies no bezbēdīgajai vasarai nerak-
sturīgi agrās celšanās, taču arī satraukti, smaidīgi un priecīgi
par atkalredzēšanos – tādi 1. septembra rītā svinīgo pasāku-
mu sagaidīja 54 Bērzgales pamatskolas audzēkņi. Kaut arī
Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība Bērzgales pamatskola
skaitliski ir viena no mazākajām skolām Rēzeknes novadā,
Zinību dienas līniju caurvija ģimeniski sirsnīga un draudzīga
gaisotne, kādu izdodas radīt tikai nelielajām lauku skolām,
kur katrs bērns ir izlolots, uzmanīts un iedvesmots.

„Savulaik uz 1. septembri parasti gāju ar priecīgām kā-
jām, taču bija arī tādi gadi un tādas dienas, kad ne īpaši gri-
bējās iet uz skolu – domāju, ka jums visiem tā ir bijis,” Bērz-
gales pamatskolas kolektīvu svētkos uzrunāja Rēzeknes
novada domes deputāts Guntis Rasims. „Liels paldies skolē-
niem, viņu vecākiem un skolotājiem, kuri nepamet Bērzgali.
Kuri ir savas vietas un zemes patrioti gan sirdī, gan arī ar
darbiem. Kuri neaizklīst tālu pasaulē, bet, ja aizklīst, tad kā-
jas viņus velk atpakaļ.” Guntis Rasims skolēniem novēlēja,
lai katru dienu sanāk iemācīties kaut ko jaunu, jo nekad ne-
var zināt, kādas gudrības nākotnē noderēs. „Lai jums izdodas
saprast, nevis kas jūs gribat kļūt, bet – kādi jūs gribat būt!”

1. septembra līnijā, līdzās ziediem, skolēnu apliecībām
un dāvanām pirmklasniekiem, goda vietā slējās arī divi kau-
si. Viens – par nopelnīto otro vietu pedagogu sporta spēlēs
26. augustā Feimaņos, savukārt otrs – lielākais – par iegūto
1. vietu starp visām Rēzeknes novada skolām, visa pagā-
jušā mācību gada garumā ar izciliem sasniegumiem pie-
daloties dažādās novada, reģiona un republikas sacensī-
bās. Kā pastāstīja sporta skolotājs Oļegs Žukovs, arī vasarā
bērni piedalījušies vairākās sacensībās, no kurām mājup pār-
veduši dažāda kaluma godalgotas. „Turklāt varam lepoties, 

ka vairākas mūsu skolas
volejbolistes arī pamanītas
un oktobrī aicinātas pieda-
līties atlasē uz vietu Latvi-
jas izlases volejbola ko-
mandā.” 

Panākumus arī turpmāk
gan mācībās, gan ārpus-
stundu aktivitātēs – spor-
tā, dziedāšanā un dejās –
skolēniem novēlēja Bērz-
gales pagasta pārvaldes
vadītājs Arvīds Dunskis,
kurš skolā ir gaidīts viesis
kā svētkos, tā arī ikdienā:
„Transports uz sacensībām
un konkursiem, protams,
būs. Šķiet, ka katru gadu uz
konkursiem un sacensī-
bām skolēni jāved arvien
biežāk un tālāk, taču tas ir
ļoti labi un liecina, ka mēs

gūstam panākumus arvien plašākos apvāršņos. Sas-
niegumu latiņa ir uzcelta ļoti augstu. Lai izdodas to noturēt
un gūt arvien jaunas uzvaras!” Arvīds Dunskis arī pateicās
skolas kolektīvam, kas, neraugoties uz dažādām pārmaiņām
un grūtībām, ir pilnā sastāvā. 

Ierasts, ka vasarās notiek pastiprināta skolēnu kustība –
vecāki maina darba vietas, līdz ar to bērni maina skolas. Kā
uzsvēra Nautrēnu vidusskolas direktores vietniece mācību
darbā Marija Mazure, Bērzgales pamatskolā šovasar ne-
viens skolēns nav gājis mazumā, aizejot uz kādu citu mācī-
bu iestādi. „Protams, ir skumīgi, ka šovasar slēgtas divas no-
vada skolas – Zarečnajas pamatskola un mūsu kaimiņu sko-
la – Kalnezeru Katoļu pamatskola –, bet esam priecīgi par
skolēniem, kuri palikuši mācīties mūsu novadā, īpaši par
tiem sešiem bērniem un viņu vecākiem, kuri izvēlējušies
turpināt skolas gaitas Bērzgalē.” Starp viņiem ir arī trīs brāļi
Renārs (7. klase), Rinalds (5. klase) un Raivis (2. klase) no
Lendžu pagasta. Mamma Inese Sarkovska pastāstīja, ka
nākamo skolu bērni izvēlējās paši: „Renārs, vecākais no pui-
kām, jau trešo gadu braukā uz futbola treniņiem Bērzgalē,
tāpēc ceļš jau bija zināms un daudzi jaunie skolas biedri labi
pazīstami. Mazākie brāļi, protams, viņam pievienojās. Jauki,
ka mums paliks tā pati klases audzinātāja, jo latviešu valo-
das skolotāja Gunta Kopeika pagājušajā gadā Lendžos bija
audzinātāja Renāram, bet tagad Bērzgalē viņa audzina
klasi, kurā mācās vidējais dēls Rinalds.” Jautāta, vai ceļš līdz
skolai blakus pagastā nesanāks krietni garāks, Inese Sar-
kovska teic, ka lielas atšķirības neesot – ja iepriekš līdz sko-
lai bijis jāmēro astoņi kilometri, tad tagad esot desmit. Sarunai
pievienojas arī bijušās Kalnezeru Katoļu pamatskolas au-
dzēknes, nu jau sestklasnieces Amandas Koroševskas mam- 

ma Gunta: „Amandai brauciens līdz skolai sanāks aptuveni
tikpat garš, bet tagad ir pat labāk, jo mācību stundas sākas
vēlāk, līdz ar to bērns varēs ilgāk pagulēt.” Amanda sākumā
gribējusi mācīties kādā no pilsētas skolām, taču mamma pār-
liecinājusi par labu Bērzgalei: „Lauku skolas ir daudz labākas.
Te ir individuāla pieeja katram bērnam. Lielajās skolās bērni
pazūd – tur nevar katru ievērot, bet šeit visi bērni gan dzied,
gan dejo, gan sporto,” teic Gunta Koroševska. Kopumā abas
mammas, kuru atvasēm nācās mainīt skolas, ir ļoti apmieri-
nātas ar izvēli, sakot, ka sirds ir mierīga, jo bērni nodoti dro-
šās rokās un skolā saņems kvalitatīvu izglītību. 

Mācības Rēzeknes novada izglītības iestādēs šoruden
uzsākuši 2404 skolēni, tostarp 2123 skolēni mācās vispār-
izglītojošajās skolās un 281 skolēns – speciālajās un inter-
nātskolās. 10. klasē novada vidusskolās mācības uzsāk 122
skolēni, savukārt 184 bērniem šis ir pirmais 1. septembris.
Skolas gaitu uzsākšanu vēl gaida 863 pirmsskolas vecuma
bērni Rēzeknes novadā, no kuriem 290 bērni ir vecumā no
pieciem līdz sešiem gadiem. Rēzeknes novadā jaunajā mā-
cību gadā durvis vēra sešas vidusskolas, 11 pamatskolas (to-
starp četras struktūrvienības), kā arī 18 pirmsskolas izglītī-
bas iestādes un trīs speciālās skolas. 

Rēzeknes novada pašvaldība dažādos veidos atbalsta
novada skolēnus. Turpinot iepriekšējos gados aizsāktās ie-
strādes, arī šajā mācību gadā katrs pirmklasnieks saņēma
skolas piederumu komplektu 21 EUR vērtībā. 1. - 4. klašu sko-
lēniem būs valsts apmaksātas brīvpusdienas, savukārt, ja
mazāko skolēnu ēdināšanai paredzētie līdzekļi tiks ieeko-
nomēti, skolēnu bezmaksas ēdināšana tiks nodrošināta arī
5., 6. un nākamo klašu skolēniem. Tāpat Rēzeknes novada
pašvaldība nodrošinās bezmaksas ēdināšanu visiem bēr-
niem, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un
maznodrošinātām ģimenēm. Sadarbībā ar Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmiju turpināsies tehniskās jaunrades nodarbī-
bas, kam ir liels pieprasījums gan no skolēnu, gan pedago-
gu puses. Arī šogad otro klašu skolēni varēs apmeklēt peldēt-
apmācības baseinā Rēzeknē, savukārt vidusskolēniem būs
iespēja saņemt B kategorijas autovadītāja apliecību. 

„1. septembrī skolas zvans ieskandināja jauno mācību
gada startu, kurā ikviens – gan skolēni, gan skolotāji, gan
vecāki – būs dalībnieki visus šos deviņus mācību mēnešus,”
sveicot Zinību dienā, teic Izglītības pārvaldes vadītājs Gun-
tars Skudra. „Mācību gada mērķis ir sasniegt „gala pieturu”, pa
ceļam izbaudot visu, ko dāvā skola – mācības, zināšanas,
pārbaudes un mājas darbi, pasākumi, konkursi, olimpiādes,
jauni draugi, kopējie projekti, pētījumi, arī pieļautās kļūdas
un, protams, sasniegumi. Tas viss ir process, kas padara mūs
gudrākus, stiprākus, rūdītākus, apķērīgākus, pārliecinošākus.
Mācieties domāt, diskutēt un sadarboties, jo zināšanas ir
spēks, kas veido mūsu nākotni.”

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Iesākoties jaunajam mācību gadam, daudziem vecākiem atkal ir aktuāls jautājums, vai viņa
bērnam pienākas brīvpusdienas. Jautājumus uzdod gan vecāki, kuru bērni mācās novada izglītī-
bas iestādēs, gan tie, kuru bērni apmeklē pilsētas skolās.

Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 18. augusta domes lēmums „Par izglītojamo ēdi-
nāšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” nosaka, ka
ēdināšanas (ēdienreižu) maksu sastāda pārtikas iegādes izdevumi. Pašvaldība sedz gan ēdnīcu
darbinieku darba algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas un darbinieku obligātās medicīniskās
pārbaudes izmaksas, kā arī elektrības, ūdens, kanalizācijas pakalpojumus, trauku iegādi un citas
ar ēdināšanas nodrošināšanu saistītās izmaksas. Tātad vecāku ziņā paliek tikai samaksa par pār-
tikas produktiem. 

Atbilstoši 2010. gada 28. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1206 „Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības
iestādēs skolēnu ēdināšanai” ir noteikts, ka valsts budžeta līdzekļus (1,42 EUR dienā vienam izglī-
tojamam) piešķir, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 1., 2., 3. un 4. klasē pašvaldības teritorijā
esošajās izglītības iestādēs attiecīgā mācību gada 1. septembrī. Savukārt pašvaldība, saņemot šos
valsts budžeta līdzekļus, tos sadala katrai izglītības iestādei, atbilstoši skolēnu skaitam 1. - 4. klasē. 

Tā kā Rēzeknes novada pašvaldībā skolēniem ēdināšanas maksu sastāda tikai pārtikas pro-
duktu iegāde un Ministru kabineta 2012. gada noteikumi Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem” limitē kaloriju daudzumu uzturam, veidojas ekonomija no valsts
piešķirtajiem līdzekļiem 1. - 4.klašu skolēnu ēdināšanai. Ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts
budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot citu klašu izglītojamo ēdināšanai. 

Iepriekšminētais pašvaldības 2016. gada 18. augusta lēmums nosaka arī kārtību, kādā 1. -
4. klašu skolēnu ēdināšanai radušos ekonomiju izlietot. Ieekonomēto līdzekļu izmantošanā tiek
ievērota šāda kārtība:
r līdzekļi tiek piešķirti katras nākamās klases (5., 6., 7. utt.) skolēnu bezmaksas ēdienreižu

nodrošināšanai;
r ja kādas nākamās klases skolēniem nav iespējams segt 100 % visas ēdināšanas izmaksas,

visiem šīs klases skolēniem tiek segta vienāda procentuālā maksājuma daļa.
Tātad, ja septembrī ir ieekonomēti piešķirtie līdzekļi skolēnu ēdināšanai, tad oktobrī paliek

naudiņa paēdināt 5., 6. un nākamo klašu skolēnus.
Savukārt pabalsts ēdināšanas izmaksām tiek segts ģimenēm, kuras ir deklarējušas savu

dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novadā, neatkarīgi no tā, vai viņu bērns apmeklē iz-
glītības iestādi savā novadā, Rēzeknes pilsētā vai kaimiņu novadā – to nosaka Rēzeknes novada
pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Rēzeknes novadā”. Šie pabalsti attiecas uz pirmsskolas bērniem, kā arī 5. -  12. klašu skolēniem.
Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirts:
r 100 % apmērā no ēdināšanas maksas:
m trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu; 
m daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, un bērni, kas, sasniedzot

18 gadu vecumu, turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē);
m aizbildņu ģimenēm (aizbildniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam vai bērns, kas, sasnie-

dzot 18 gadu vecumu, turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē).
r 75 % apmērā no ēdināšanas maksas – trūcīgām ģimenēm.
r 50 % apmērā no ēdināšanas maksas – maznodrošinātām ģimenēm.
Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības

Sociālajā dienestā (pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā) rakstisku iesniegumu,
kā arī izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties. Pabalstam piešķirtie
līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam katrā izglītības iestādē, saskaņā ar
ēdinātāja iesniegto rēķinu un skolas iesniegto sarakstu par pakalpojuma saņēmējiem. Jāatzīmē,
ka Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt piešķirto pabalsta iz-
maksu bērna ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti kavējis vairāk kā trešo daļu no mācību
programmā noteikto stundu skaita mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais nākamā
mēneša laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis izglītības iestādi. 

Vilis Deksnis, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks

Vai pienākas brīVpusdienas skolā?

Jau vairākus gadus, uzsākot mācības 1. klasē kādā no Rēzeknes novada izglītības iestādēm,
pirmklasniekus sagaida dāvana – skolas piederumu komplekts ar pildspalvām, krāsām, plastilīnu
un citām skolai noderīgām lietām, kas iesaiņots īpaši pirmklasniekiem sarūpētos maisiņos.

Pirmklasnieka komplekta vērtība ir 21 EUR. Skolas piederumu komplekti tiek finansēti no
Sociālā dienesta budžeta, savukārt komplektu iegādi nodrošina Izglītības pārvalde, ņemot vērā
speciālistu izstrādātās prasības un ieteikumus, lai skolas piederumi būtu īpaši piemēroti sākum-
skolēniem. Komplektā bez zīmuļiem, papīra, un krāsām ir arī ļoti kvalitatīvs plastilīns, ar ko bēr-
nam ir viegli strādāt un kas nesmērē rokas vai galdu. Tāpat komplektam pievienots plastmasas

trauciņš ar vāciņu otu skalošanai, kas ir ļoti viegls un paro-
cīgs pārnēsāšanai, turklāt apgāžoties tas neizlīst, līdz ar to
nesabojā nedz savas, nedz blakus sēdētāja skolas mantas.

Skolas palīglīdzekļu komplekts tiek izsniegts, vadoties
pēc Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 54 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rēzeknes novadā” XI punktu „Pabalsts pirm-
klasniekiem”.

Rēzeknes novada piRmklasnieki saņēma skolas piedeRumu komplektus

Madaras Bērtiņas foto
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Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmē-
jus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību,
nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko
aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība jau piekto
gadu rīko konkursu „Rēzeknes novada uzņēmums”.
Konkursa nominācijām var tikt izvirzīti individuālā
darba veicēji, pašnodarbinātie vai jebkurš komer-
sants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbī-
bas nozares; galvenais – lai uzņēmums ir reģistrēts
un savu saimniecisko darbību veic Rēzeknes no-
vada teritorijā.

Pretendentus, saņemot viņu piekrišanu, var izvir-
zīt Rēzeknes novada iedzīvotāju konsultatīvās
padomes, citas institūcijas, kā arī jebkurš iedzī-
votājs. Pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti 11 nominā-
cijās: Gada mājražotājs, Gada amatnieks, Gada
inovatīvu produktu/pakalpojumu ieviesējs, Gada
uzņēmums – novada VIP, Gada jaunais uzņē-
mums, Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs,

Gada izglītības mecenāts, Gada
kultūras mecenāts un Gada uzņē-
mums. Šogad pirmoreiz tiks piešķir-
ta arī nominācija Gada ģimenes uz-
ņēmums.

Pretendentus konkursam var pie-
teikt līdz 19. septembrim, iesniedzot
aizpildītu pieteikuma anketu Rēzek-
nes novada pašvaldības sekretārei
(17. kabinets, Atbrīvošanas alejā
95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes
novada pagasta pārvaldē. Pieteiku-
mus var arī iesūtīt pa pastu ar norā-
di: „Konkursam „Rēzeknes novada
uzņēmums””, adrese: Rēzeknes no-

vada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzek-
nē, LV-4601 vai sūtīt elektroniski uz e-pastu:
info@rezeknes novads.lv, ar norādi „Konkursam
„Rēzeknes novada uzņēmums”” un parakstot pie-
teikuma anketu ar drošu elektronisku parakstu. 

Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma veidlapa
ir pieejama gan papīra formātā Rēzeknes novada
pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs,
gan elektroniski Rēzeknes novada mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv. 

Lai noteiktu konkursa uzvarētājus, tiks izveidota
vērtēšanas komisija, kura apmeklēs konkursa pre-
tendentus to saimnieciskās darbības veikšanas
vietās. 

Konkursa uzvarētāji tiks godināti svinīgā ce-
remonijā 2017. gada 19. martā.

Kontaktpersona: Inga Zapāne, 
e-pasts Inga.Zapane@rezeknesnovads.lv, 

tel. 64607185.

2016. gada 13. maijā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu de-
partamenta rīcības sēdes lēmuma pieņemšanu (SKA-788/2016) ir
stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2015. gada 30. decem-
bra spriedums administratīvajā lietā Nr. A420429613. Tiesa ir atzi-
nusi, ka starp Rēzeknes novada pašvaldību kā Zemkopības minis-
trijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes tiesību pārņēmēju (iznomā-
tāju) un SIA „EKO punkts” kā nomnieku noslēgtais publiskās ūdens-
tilpes Rāznas ezera nomas līgums no pašvaldības puses ir izpildīts
pareizi un pamatoti izbeigts pirms termiņa.

Tiesa ir atzinusi, ka pašvaldība bija tiesīga pieņemt lēmumu par
ūdenstilpes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa, kā arī atzinusi
par pareizu Rēzeknes novada domes 2013. gada 20. jūnija lēmumā
norādīto līguma pirmstermiņa izbeigšanas pamatojumu: nomnieks
nepilda ar līgumu uzņemtās saistības – pienākumus attiecībā uz zu-
šu mazuļu ielaišanu un nemaksā nomas maksu arī pēc iznomātāja
atgādinājuma saņemšanas.

Saistībā ar ūdenstilpes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
no bijušā Rāznas ezera nomnieka SIA „EKO punkts” tiesas ceļā tiks
piedzīts nomas maksas parāds par laika posmu no 2010. gada
1. janvāra līdz 2016. gada 13. maijam, kā arī nenomaksātās nomas
maksas parāda palielinājums par līgumā noteikto maksājumu
termiņu neievērošanu. Par ezera tālāku apsaimniekošanu lems Rē-
zeknes novada domes deputāti.

Larisa Vinogradova,
Rēzeknes novada pašvaldības juriste

Lai uzraudzītu būvniecības procesu un tā atbilstību Būvnie-
cības likuma, kā arī citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu pra-
sībām, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde, atbilstoši savai
kompetencei, turpina veikt būvniecības kontroli Rēzeknes novada
teritorijā, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
ortofotokartes.

Ja, apskatot ortofotokartes, Būvvalde konstatē, ka uz zemes-
gabala ir uzbūvētas ēkas, kas nav reģistrētas Zemesgrāmatā, tiek
izsūtīta vēstule ar aicinājumu noteiktā termiņā iesniegt vai uzrādīt
Būvvaldē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81 (pasta ēkā), 3. stāvā,
301. un 302. kabinetā) būvprojektu/tehnisko projektu, būvatļauju
vai aktu par būvju nodošanu ekspluatācijā, kas apliecina būv-
niecības likumību. Ja norādītajā termiņā netiks iesniegta piepra-
sītā būvniecības dokumentācija, būvinspektors veiks zemesga-
bala apsekošanu, sastādot Atzinumu par būves pārbaudi. Pēc

Atzinuma izskatīšanas Būvvalde var pieņemt lēmumu: 
1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā

nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projek-
tēšanas nosacījumu izpildi – neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta; 

2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet
gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, – arī pēc tā novērša-
nas vides un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ja lēmums par atļauju veikt būvniecību Būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts, Būvvalde
var lemt par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.

Jāatgādina, ka normatīvie akti paredz, ka jebkuri būvdarbi ir jāsaskaņo pašvaldības Būvval-
dē, tāpēc iedzīvotāji aicināti jau būvniecības plānošanas stadijā saņemt konsultācijas un iesniegt
būvniecības ieceres akceptēšanai.

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde informē, ka ēku un jebkuru būvju
būvniecība novada teritorijā ir aizliegta bez būvniecības ieceres izskatīšanas
un akceptēšanas Būvvaldē, kā arī atzīmju saņemšanas par būvdarbu uz-
sākšanas nosacījumu izpildi. Tas attiecas uz visām ēkām, izņemot vienas se-
zonas vieglas konstrukcijas ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīcas),
neatkarīgi no platības vai konstrukcijām. Arī inženierbūvēm: dīķiem, ceļiem,
žogiem ir jāiesniedz dokumentācija un paskaidrojuma raksts.

Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu (patvaļīgu būvniecību un eksplua-
tāciju) ir paredzēts naudas sods fiziskajām personām un juridiskajām per-
sonām no 70 EUR līdz 7100 EUR atkarībā no pārkāpuma veida. To paredz
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. pants.

Neatkarīgi no uzliktā naudas soda Būvvalde par konstatētajiem pārkā-
pumiem pieņem lēmumu: 1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu (jeb piebū-
vētās vai pārbūvētās ēkas daļas vai arī visas nelikumīgi uzceltās būves no-
jaukšanu), ja konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā teritorijā nepieļauj
normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi – neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ attiecīgā
darbība nav tikusi veikta; 2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību re-
gulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet gadījumos, kad patvaļīgas būv-
niecības rezultātā nodarīts kaitējums videi, – arī pēc tā novēršanas vides un
dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja lē-
mums par atļauju veikt būvniecību Būvvaldes noteiktajā termiņā netiek iz-
pildīts, Būvvalde var lemt par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. 

Būvvalde aicina ievērot noteikto valsts un sabiedrisko kārtību, apzinīgi
izturēties pret saviem pienākumiem!

Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde veic
būvniecības kontRoli novada teRitoRijā

Patvaļīgai būvniecībai – nē

Aicinām pieteikt pretendentus
konkursAm 

„rēzeknes novAdA uzņēmums 
2016”

Pieņemts Pašvaldībai labvēlīgs
lēmums tiesā Pret līdzšinējo 

rāznas ezera aPsaimniekotāju

9. septembrī, Dzejas dienu laikā, Rēzeknes novada pašvaldībā
notika ikgadējā dzejas almanaha „Rēzekne” atvēršanas svētki, kas,
kā ierasts, pulcēja vairākus desmitus dzejas rakstītāju un klausītāju.
Piektdienas pēcpusdienā visā Rēzeknes centrā bija elektrības pār-
rāvums, tāpēc almanaha atklāšana sākās sveču gaismā. „Tas ir sim-
boliski,” klātesošos uzrunāja dzejas krājuma veidotāja Olga Orsa,
„Ikdienā mūsu dzīvi ir pārņēmušas jaunākās tehnoloģijas. Taču, līdz
ko nodziest elektrībā, ne televizors, ne internets, ne telefons – nekas
vairs nestrādā, bet grāmata ir un paliek mūžīga – paņem un lasi.”

Gadu no gada almanahs paliek arvien biezāks. Šoreiz tajā pub-
licējušies vairāk nekā 80 autori – gan no Rēzeknes novada pagas-
tiem, gan Rēzeknes pilsētas, gan arī apkārtējiem novadiem. „Dzeja
dod piepildījumu sirdij un dvēselei. Ļoti priecē, ka gadu no gada alma-
naha autoru pulkam nāk klāt jauni dzejnieki – ne tikai jauni pēc ga-

diem, bet jauni ar savu pasaules skatījumu,” uzsvēra Olga Orsa,
iepazīstinādama sanākušos ar autoriem, kuru vārds almanahā būs
pirmoreiz.

Īpaši gaidīts viesis šajā reizē bija krievu rakstnieks, tulkotājs un
publicists Roalds Dobrovenskis, kurš ir autors biogrāfiskajam romā-
nam „Rainis un viņa brāļi”. Šī gada almanahā publicēts fragments no
Dobrovenska jaunākā veikuma – grāmatas par kinorežisoru Jāni
Streiču „Lāga dvēseļu straumē” tulkojuma krievu valodā.

Par almanaha sakārtojumu latviešu valodā parūpējusies dzejniece
Līvija Liepdruviete, savukārt krievu valodā – Olga Orsa. Dzejas kop-
krājuma iznākšanu finansiāli atbalstījusi Rēzeknes novada dome,
Rēzeknes pilsētas dome un A/S „Rēzeknes autobusu parks”. Kā
ierasts, almanahu saņēma autori, prezentācijas pasākuma viesi, kā
Rēzeknes novada un pilsētas bibliotēkas.

Dzejas almanahs „Rēzekne – 2016” uzsācis ceļu pie lasītājiem

Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča, e-pasts Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv, tel. 26531328.
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31. augusta Rēzeknes novada domes sēdē par Mal-
tas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju apstiprināta
Alīna Čistjakova. Viņas kandidatūru vērtēšanas komisija
atzina par labāko no sešiem pretendentiem, kuri bija
pieteikušies konkursam. 

Alīna Čistjakova ir dzimusi un augusi Maltā. No 1997.
gada viņa strādājusi Maltas pirmsskolas izglītības iestā-
dē par skolotāju. Jaunā vadītāja ieguvusi Daugavpils Uni-
versitātes maģistra grādu pedagoģijā un pirmsskolas
skolotāja kvalifikāciju. Alīna Čistjakova arī apguvusi dažā-
das tālākizglītības programmas, tostarp par bilingvālā
pedagoģiskā procesa izmantošanu pirmskolā, par infor-
mācijas tehnoloģiju pielietošanu pirmsskolu darba orga-
nizācijā, par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, kā
arī par globālās izglītības mācību metodēm un integrā-
ciju ikdienas darbā. Jaunajai vadītājai ir arī pieredze ie-
stādes lietvedes un arhivāres darbā.

Stāstot par savu redzējumu Maltas pirmsskolas iestā-
des attīstībai, Alīna Čistjakova uzsvēra, ka ir svarīgi ne
vien nodrošināt drošu un daudzpusīgu bērnu sagatavo-
šanu tālākajām izglītības gaitām, bet arī pēc iespējas vai-
rāk jāiesaista vecāki: „Plānots dibināt iestādes padomi,
kuras darbībā varētu iesaistīties vecāki, kā arī vairāk or-
ganizēt vecāku konsultācijas un izglītojošus pasākumus.”
Jaunā direktore apņēmusies iedibināt jaunas tradīcijas,
kā arī turpināt jau esošās, tostarp sporta dienu, muzikā-
lās izrādes, vecvecāku vakarus, kā arī dažādus pulciņus
bērniem, piemēram, tautu dejas, šahu un angļu valodu.
Runājot par saimnieciskajiem jautājumiem, Alīna Čistja-
kova atklāj, ka darāmo darbu augšgalā ir rotaļu laukuma
atjaunošana un asfalta seguma nomaiņa pie bērnudārza.    

Jaunā vadītāja darbu uzsāka 9. septembrī, līdz ko
viņas kandidatūra tika saskaņota Izglītības un zinātnes
ministrijā. 

Jāatzīmē, ka līdzšinējā vadītāja Regīna Pranča pēc
50 pedagoģiskā darba gadiem un 17 gadiem Maltas pirms-
skolas iestādes direktores amatā nolēmusi doties pelnītā
atpūtā. 

Madara Bērtiņa,  Rēzeknes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde iz-
sludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās
bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm
2016. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jaunie-
šu aktivitātes un ieinteresētību tehniskās jaunrades jo-
mā. Konkursā var piedalīties novada izglītības iestādes,
interešu izglītības pulciņi, skolēnu pašpārvaldes un jau-
niešu neformālās interešu grupas. Kopējais tehniskās
jaunrades projektiem atvēlētais budžets 2016. gadā ir
2400 EUR. Viena pretendenta pieprasītā summa ne-
drīkst būt lielāka par 600 EUR. Paredzams, ka konkur-

sam pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti 4 līdz
5 projekti. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 20. septembrim
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē. 

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var
lejupielādēt Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv. 

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūru īstenos Eiropas
Sociālā fonda projektu „Proti un dari!”. Tas norisināsies
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos „Jauniešu garantija” ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” iet-
varos.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki,
kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. aroda apguvē,
iniciatīvas „Jauniešu garantija” pasākumos, ko īsteno
NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un neval-
stisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā darba
meklētāji.

Pašvaldība un tās stratēģiskie partneri projektā
veiks šādas aktivitātes:
v Mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunā-

šanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, ie-
saistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
v Mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo

pasākumu programmu izstrādi;
v Mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu

un atbalsta sniegšanu saskaņā ar individuālo pasākumu
programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas
rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, t.sk.
aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pa-
sākumos iniciatīvas „Jauniešu garantija” ietvaros, nevals-
tisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Individuāla programma
Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, in-

tereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības
virzienus, tiks izstrādāta individuāla pasākumu prog-
ramma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un
darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par projekta
līdzekļiem tiks nodrošināts deviņu mēnešu ilgā laika
periodā. Tas ietvers:
vregulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20

stundu mēnesī),
v neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
vspeciālistu konsultācijas,
vdalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta

aktivitātēs, kultūras pasākumos),
vbrīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko

organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos
un projektos,
vekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi

uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai,
lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt
arodu pie amata meistara),
v iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u. c.
Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada de-

cembrim.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina jauniešus

vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā,
neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki,
pieteikties dalībai projektā.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus infor-
māciju, rakstīt uz e-pastu lilija.sodnaka@saskarsme.lv
vai zvanīt pa tālruni 28317554 (Lilija Šodnaka),
26315110 (Dace Gabriša).

8. septembra ārkārtas Rēzeknes novada domes sē-
dē par jauno Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītāju vien-
balsīgi tika apstiprināts Aivars Lukša. Dienu iepriekš Sto-
ļerovas saietu namā notika sapulce, kurā iedzīvotāji uz-
klausīja topošā vadītāja redzējumu par pagasta attīstību,
kā arī par svarīgākajiem un steidzamākajiem darbiem,
ko pārvaldnieks plāno paveikt. 

„Esmu nācis strādāt, lai pārstāvētu pagasta intereses
un īstenotu iedzīvotāju idejas,” uzsvēra Aivars Lukša, uz-
runājot iedzīvotāju sapulces dalībniekus. Jaunais pārvald-
nieks atzina, ka viņu nebaida nedz saimniecisku jautā-
jumu risināšana, nedz arī Eiropas Savienības un dažādu
citu projektu līdzekļu piesaiste, lai pagastā varētu paveikt
vairāk, nekā to atļauj budžeta līdzekļi. Kā steidzamāko
darbu Lukša minēja katlu mājas remontu, lai bez uztrau-
kuma varētu sagaidīt jauno apkures sezonu. „Šī gada bu-
džetā bija paredzēts arī Ezera ielas remonts, taču to va-
jadzēs atlikt līdz nākamajam gadam, jo šobrīd jau ir par
vēlu ieklāt jaunu asfalta segumu,” atzīmēja Aivars Lukša.
„Tāpat būs jāstrādā, lai uzlabotu Stoļerovas vizuālo tēlu,
jāierīko bērnu rotaļu laukums un publiskās peldvietas.
Lai iedzīvotāji pēc iespējas vairāk saņemtu informāciju
par pagastā notiekošo, paredzēts ierīkot jaunus ziņo-
jumu dēļus, izdot informatīvo ziņu lapu, kā arī vismaz div-
reiz gadā rīkot iedzīvotāju sapulces.” Aivars Lukša aicinā-
ja iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pagasta dzīvē, nākt uz
pagasta pārvaldi vai zvanīt pārvaldniekam, ja ir kādi jau-
tājumi vai ierosinājumi. 

Kā uzsvēra jaunais pārvaldnieks, viņš ir „līdz kaulam
vietējais” – dzimis, audzis, skolojies un joprojām dzīvo
Stoļerovā. Pēc Kaunatas vidusskolas absolvēšanas mā-
cījies Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur iegu-
vis maģistra grādu mežniecības inženiera specialitātē.
Kopš 1999. gada Aivars Lukša ir strādājis Valsts meža
dienestā dažādos amatos, tostarp pēdējos četrus gadus
kā Austrumlatvijas virsmežniecības inženieris medību
jautājumos. „Darbs mežniecībā ir ļoti interesants, taču
man pietrūka dinamikas, tāpēc piekritu piedalīties kon-
kursā uz pārvaldnieka amatu, un tagad veltīt savus spē-
kus, lai pilnveidotu dzīvi mūsu pagastā. Paldies, ka izvir-
zījāt mani, paldies, ka uzticējāties man avansā!” Rēzek-
nes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs jau-
najam pārvaldniekam novēlēja nebūt lepnam un negai-
dīt, kad kāds atnāks uz kabinetu, bet iet pašam, klauvēt pie
cilvēku durvīm, uzrunāt un uzklausīt pagasta iedzīvotājus. 

Kā iepriekš ziņots, jauns Stoļerovas pagasta pārvald-
nieks tiek meklēts, jo līdzšinējais vadītājs Vitālijs Muravskis
griezies novada domē ar iesniegumu atbrīvot viņu no dar-
ba pēc paša vēlēšanās. Pretendentus pārvaldnieka ama-
tam 17. augusta sapulcē izvirzīja paši iedzīvotāji. Sākot-
nēji tika izvirzīti četri pretendenti, no kuriem divi piekrita
piedalīties konkursa nākamajā kārtā. Pēc zināšanu pār-
baudes, pagasta attīstības programmas izvērtēšanas un
darba intervijas par piemērotāko kandidātu komisija atzi-
na Aivaru Lukšu, kurš tad arī tika izvirzīts apstiprināšanai
domes sēdē. 

Aivars Lukša darbu jaunajā amatā uzsāks no
26. septembra.

Madara Bērtiņa
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2016. gada 3. marta sēdē

(protokols Nr. 6, 1. §)
ar precizējumiem

Rēzeknes novada domes
2016. gada 7. jūlija sēdē

(protokols Nr. 15, 1. §)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta pirmās daļas 10. punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par Rēzeknes
novada pašvaldības nodevām”, turpmāk tekstā – Sais-
tošie noteikumi, šādus grozījumus: 

1. Izteikt Saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu
šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un node-
vām 12. panta pirmās daļas 10. punktu””

2. Izteikt Saistošo noteikumu 5.4. punktu šādā re-
dakcijā:

„5.4. būvatļaujas vai būvniecības ieceres akcepta sa-
ņemšanu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu no-
teiktajā kārtībā;”

3. Izteikt Saistošo noteikumu V. nodaļu „Par būvat-
ļauju saņemšanu” šādā redakcijā:

V. Par būvatļaujas vai būvniecības ieceres
akcepta saņemšanu būvniecību reglamentējošo

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
20. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas,

kuras, saskaņojot būvnie-
cību normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, saņem no
Rēzeknes novada pašvaldī-
bas Būvvaldes būvatļauju vai

būvniecības ieceres akceptu. Nodeva veidojas no izmak-
sām, kas saistītas ar būvniecības ieceres dokumentā-
cijas izskatīšanu, būvatļaujas sagatavošanu, atzīmju iz-
darīšanu, būvniecības ieceru akceptēšanu, būvprojektu
izmaiņu saskaņošanu, objektu apsekošanu, pieņemšanu
ekspluatācijā. 

21. Nodevas likmes noteikšanu un iekasēšanas kār-
tību kontrolē Rēzeknes novada Būvvalde.

21.1. Nodeva maksājama par:
22.1.1 būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā pēc būv-

atļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. At-
likušos 50 % no nodevas samaksā pirms dokumentu ie-
sniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projek-
tēšanas nosacījumu izpildi. Persona ir tiesīga nodevu par
būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;

22.1.2. būvniecības ieceres akceptu – pirms doku-
mentu iesniegšanas Būvvaldē, lai uz paskaidrojuma rak-
sta vai apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par būv-
niecības ieceres akceptu (Būvvaldes lēmumu). Ja Būv-
valde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par
būvniecību, nodeva par būvniecības ieceres akceptu tiek
atmaksāta.

21.2 Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai
būvniecības iecere netiek realizēta, iekasēto pašvaldības
nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ie-
ceres akceptu neatmaksā.

23. No nodevas samaksas atbrīvo šādas personas:
23.1. pašvaldības iestādes;
23.2. reliģiskās organizācijas.
24. Nodevas likme par:

24.1. Paskaidrojuma raksta izskatīšanu:

24.2. Apliecinājuma karšu izskatīšanu:

24.3. Būvatļaujas saņemšanu:

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 66
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 

2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 
„Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldības nodevu veidus un to samaksas kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošie
noteikumi Nr. 11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 11, kuri ir spēkā no 2010. gada 23. februāra (publicēti
Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 1(01) 2013. gada 22. februārī).

Saistošo noteikumu Nr. 11 V. nodaļa reglamentē pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu. 
Ņemot vērā būtiskus būvniecību regulējošo normatīvo aktu grozījumus, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 11, izdodot jaunus

Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 3. marta saistošo noteikumu Nr. 66 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 11.
Saistošo noteikumu projekts paredz Saistošo noteikumu Nr. 11 V. nodaļu izteikt jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, bet ne būtiski un uz doto brīdi nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. Pieļaujot,
ka nodevas atvieglojums reliģiskajām organizācijām tiktu piemērots 2015. gadā (tika iesniegti pieci būvniecības iesniegumi), pašvaldības budžetā netiktu veikts
ieskaitījums 125 euro apmērā.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 11.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
starpniecību. Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 66
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””

APSTIPRINĀTI                                                                                     
Rēzeknes novada domes 2016. gada 21. jūlija sēdē

(protokols Nr. 16, 2.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Rēzeknes novada pašvaldības saistošos no-
teikumus:

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 74
„Par  kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rē-
zeknes novadā” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2012, Nr. 8 (14));

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus
Nr. 48 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas
stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2015, Nr. 1 (30)).

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 71
„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud cilvēkus vai bojā ainavu,

nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves
Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 74, kuri spēkā no 2012. gada 29. maija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes
Novada Ziņas” 2012. gada 28. maijā Nr. 8 (14)).

Rēzeknes novada dome 2016. gada 17. martā izdeva saistošos noteikumus Nr. 67 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas pilnīgi vai daļēji sagruvušas,
bīstamas vai ainavu bojājošas būves Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 67, kas noteica kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas būves, kuras
ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, bīstamas vai ainavu bojājošas būves. 

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 31. marta atzinumu Nr. 18-6/2557 „Par saistošajiem noteikumiem” noteikts, ka attiecīgais
regulējums paredzams saistošajos noteikumos par namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu un ka Saistošo noteikumu Nr. 67 paredzētā kārtība daļā ir nosakāma iekšējā
normatīvā aktā.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams atcelt Saistošos noteikumus Nr. 67, kā arī atzīt par spēku zaudējušiem Saistošos noteikumus Nr. 74 ar to grozījumiem,
izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” projekts, turpmāk –
Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.  

Saistošo noteikumu projekts paredz atzīt par spēku zaudējušiem šādus Rēzeknes novada pašvaldības saistošos noteikumus:
1) Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 74 „Par  kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves

Rēzeknes novadā” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2012, Nr. 8 (14));
2) Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 48 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa sais-

tošajos noteikumos Nr. 74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”” (Rēzeknes Novada Ziņas, 2015, Nr. 1 (30)).

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. 

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas un Rēzeknes
novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par Saistošo noteikumu projektu.

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

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 71
„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes

2016. gada 4. augusta sēdē
(protokols Nr. 17, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 5. punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta

noteikumu Nr. 500
„Vispārīgie būvnoteikumi”

158.2. apakšpunktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības
2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 73 „Par nekustamo īpašumu uz-
turēšanu Rēzeknes novadā” („Rēzeknes
Novada Ziņas”, 2012, Nr. 8 (14)) šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā re-
dakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu,
Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnotei-
kumi” 158.2. apakšpunktu”.

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Nams – uz zemes gabala esoša

dzīvojama vai nedzīvojama ēka (būve).”
3. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
„2. Nama teritorija – zemes vienība, uz

kuras atrodas nams.”
4. Svītrot 3. punktu.
5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Šie saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā nekustamo īpašumu īpašnie-
kiem vai tiesiskajiem valdītājiem, neat-
karīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģis-
trēts Zemesgrāmatā vai Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informācijas sis-
tēmā, jānodrošina nekustamo īpašumu
(namu un to teritoriju un būvju) uzturē-
šana un sakopšana Rēzeknes novada
administratīvajā teritorijā.”

6. Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. Rēzeknes novada pašvaldības

Būvvaldes būvinspektors (par pārkāpu-

miem, kas paredzēti šo saistošo notei-
kumu 16.1. – 16.13. apakšpunktā).”

7. Aizstāt 8. punktā vārdus „Adminis-
tratīvajā rajona tiesā” ar vārdiem „rajona
(pilsētas) tiesā”.

8. Aizstāt 10.6. apakšpunktā vārdu „nam-
īpašums” ar vārdu „nams”.

9. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdu
„Namīpašumu” ar vārdu „Namu”.

10. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
„15. Valsts un pašvaldības institūcijas,

juridiskās, fiziskās, kā arī pilnvarotās per-
sonas, kuru īpašumā vai valdījumā Rē-
zeknes novadā ir nami vai dzīvokļi, veic
to tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasības.”

11. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
„16. Ciemu vides un lauku vides aina-

vas uzturēšanas prasības ēku (būvju) fa-
sādēm un citām ārējām konstrukcijām (tai
skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārt-
ņu u.c. ārējo konstrukciju) paredz to uz-
turēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kār-
tībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam
veidolam, nedegradē vidi un nebojā apkārt-
esošo lauku vai ciemu vides ainavu, ne-
traucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminek-
ļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu
un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto
noskaņu, tāpēc to īpašnieks vai faktiskais
valdītājs:

16.1. nepieļauj būvju nesošo konstruk-
ciju nokrišanu vai sabrukšanu;

16.2. nepieļauj būves stāvu, sienu, jum-
ta vai citu konstrukciju daļēju neesamību;

16.3. demontē funkcionalitāti zaudēju-
šus būvju elementus, kas nav nesošās
konstrukcijas un potenciāli neietekmē bū-
ves konstruktīvo noturību;

16.4. nepieļauj būtiskus bojājumus būv-
ju jumtu konstrukcijās;

16.5. nepieļauj būtiskus bojājumus būv-
ju lietusūdens novadīšanas sistēmu ele-
mentos, caurrūsējumu, detaļu neesamību,
detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

16.6. novērš plaisas būvju sienās;
16.7. nodrošina būvju logu un durvju

ailu noslēgšanu, logu stiklojumu, atjauno
atlocījušās palodzes, novērš citus līdzīgus
bojājumus;

16.8. likvidē būvju konstrukcijās vai uz
arhitektoniskajiem elementiem augošus
krūmus, kokus;

16.9. nepieļauj būvju apdares materi-
ālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, sa-
trupēšanu, eroziju;

16.10. nodrošina būvju fasāžu un citu
ārējo konstrukciju uzturēšanu tehniskā un
vizuālā kārtībā atbilstoši būves arhitekto-
niskajam stilam un apkārt esošajai ainavai;

16.11. neapdzīvotās vai saimnieciska-
jai darbībai neizmantotās būvēs (tajā skai-
tā daļēji apdzīvotās būvēs) un dzīvokļos
noslēdz logus un durvis tā, lai nebojātu
lauku/ciemu vides ainavu un novērstu ne-
piederošu personu iekļūšanu un uzturē-
šanos tur;

16.12. nodrošina nekustamajā īpašumā
esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu
tehniskā un vizuālā kārtībā;

16.13. nodrošina nekustamajā īpašumā
esošo labiekārtojuma elementu (soliņu,
bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma,
atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu,
karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.)
uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;

16.14. sniega un ledus notīrīšanu no
balkoniem, lodžijām, lāsteku nolaušanu,
lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no
balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta
gājēju un transportlīdzekļu drošība, tiek
veikta bīstamo vietu norobežošana, stei-
dzami veicot pasākumus sniega, ledus un
lāsteku novākšanai, lietojot visus iespē-
jamos drošības līdzekļus;

16.15. informācijas par īpašuma ap-
saimniekotāju izvietošanu ēkas kāpņu
telpā, norādot arī kontakttālruni vai adresi,
pieņemšanas laikus.”

12. Papildināt saistošos noteikumus ar
18.1 punktu šādā redakcijā:

„18.1 Lauku un ciemu vides, un ainavis-
ki vērtīgas teritorijas uzturēšanas prasībām
neatbilstošas būves tiek klasificētas atbil-

stoši to radītajai ietekmei uz cilvēku drošību:
18.1 1. sagruvusi būve – ēka vai būve,

kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas
rezultātā (t.sk. ugunsgrēkā, plūdos u.c.),
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības
vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi
sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav iz-
mantojama un atjaunojama iepriekš pare-
dzētajai funkcijai; kuras uzturēšanā ir kon-
statēta saistošo noteikumu 16.1. vai 16.2.
apakšpunktā noteikto prasību neievērošana;

18.1 2. cilvēku drošību apdraudoša
ēka vai būve – ēka vai būve, kurai trūkst
nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas,
kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav
nodrošināta pret nepiederošu personu ie-
kļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstruk-
cijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt,
tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzī-
vībai un/vai veselībai; kuras uzturēšanā ir
konstatēta saistošo noteikumu 16.3., 16.4.,
16.5., 16.6. vai 16.7. apakšpunktā noteik-
to prasību neievērošana;

18.1 3. vidi degradējoša būve – ēka
vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kri-
tērijiem un kuras uzturēšanā ir konstatēta
saistošo noteikumu 16.8., 16.9., 16.10. un
16.11.apakšpunktā noteikto prasību neie-
vērošana:

18.1 3.1. cietusi stihiskas nelaimes vai
avārijas rezultātā (t.sk. ugunsgrēkā, plū-
dos u.c.) atjaunojama iepriekš paredzē-
tajai funkcijai ēka vai būve, kas gada laikā
nav atjaunota;

18.1 3.2. īpašnieka, valdītāja vai lieto-
tāja darbības vai bezdarbības dēļ ēka vai
būve vizuāli zaudējusi savu sākotnējo iz-
skatu un negatīvi ietekmē novada ainavu;

18.1 3.3. pamesta būvniecības stadijā
ilgāk par 1 (vienu) gadu (nav atjaunota
būvatļauja), tai nav veikta konservācija un
tā ir pieejama nepiederošām personām;

18.1 4. ainavu bojājoša būve – ēkas
vai būves ārējais izskats neatbilst ciemu
vides ainavas vai ainaviski vērtīgās teri-
torijas prasībām, kas noteiktas apbūves
noteikumos.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 72
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 

2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””



2016. gada 14. septembris 7

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

www.rezeknesnovads.lv

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” projekts (turpmāk – Saistošo noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 panta otrās daļas
deleģējumu.

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildību par Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplie-
tošanas meliorācijas sistēmu, kurām šāds statuss piešķirts ar Rēzeknes novada domes lēmumu, ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Ar Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumiem Nr. 714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” ir noteiktas prasības
meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai, par kuru pārkāpšanu paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 66.1 pantā.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu projektu tiek paredzēta zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildība par Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu
Nr. 714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” pārkāpšanu attiecībā uz Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmām, kurām šāds statuss piešķirts ar Rēzeknes novada domes lēmumiem.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Saistošo noteikumu projekts attiecināms uz visām fiziskām un juridiskām personām – nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru
īpašumu (valdījumu) robežās atrodas Rēzeknes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē un Zemes pārvaldības dienestā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 73
„Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”

„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kādā fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Rēzeknes novadā ir nekustamais

īpašums (namīpašumi, ēkas, ēku daļas, būves (turpmāk – namīpašumi) un zemes gabali) neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai Zemesgrāmatā, jānodrošina to uzturēšana un sakopšana, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada
5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 73, kuri spēkā no 2012. gada
29. maija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” 2012. gada 28. maijā Nr. 8 (14)).

Rēzeknes novada dome 2016. gada 17. martā izdeva saistošos noteikumus Nr. 68 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 68, kas paredzēja izdarīt grozījumus
Saistošajos noteikumos Nr. 73.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 31. marta atzinumus Nr. 18-6/2572 un Nr. 18-6/2557 „Par saistošajiem
noteikumiem” un Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu” 139. punktu un 140. punk-
tu, nepieciešams atcelt Saistošos noteikumus Nr. 68, kā arī izdot jaunus Saistošos noteikumus, grozot Saistošos noteikumus Nr. 73.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 73, ievērojot Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 31. marta atzinumos Nr. 18-6/2572 un Nr. 18-6/2557 „Par saistošajiem noteikumiem” izteiktos iebildumus, kā arī
noteikt prasības būves fasādei un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim vai ārējam izskatam, lai tas atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās
teritorijas prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu).

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Ar 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 projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē.
Saistošo noteikumu projekts nemaina iepriekš noteiktās administratīvās procedūras. 

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika nodrošināta, informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus un priekšlikumus par grozījumiem Saistošo noteikumu projektā.

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

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 72
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes

2016. gada 4. augusta sēdē
(protokols Nr. 17, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma
22.2 panta otro daļu

1. Šie saistošie noteikumu nosaka ze-
mes īpašnieku un tiesisko valdītāju atbil-

dību par Rēzeknes novada pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sis-
tēmu ekspluatācijas un uzturēšanas notei-
kumu pārkāpšanu.

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sis-
tēmu (turpmāk – pašvaldības nozīmes kop-
lietošanas meliorācijas sistēma) eksplua-

tācijas un uzturēšanas noteikumu pār-
kāpšanu nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs, kuru īpašuma (val-
dījuma) robežās atrodas pašvaldības no-
zīmes koplietošanas meliorācijas sistēma,
tiek saukts pie administratīvās atbildības.

3. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas sa-
stādīt administratīvo pārkāpumu protoko-
lu par noteikumu pārkāpšanu:

3.1. Rēzeknes novada pašvaldības pa-
gasta pārvaldes vadītājs;

3.2. Rēzeknes novada pašvaldības Būv-
valdes būvinspektors.

4. Par pašvaldības nozīmes koplieto-
šanas meliorācijas sistēmu ekspluatāci-
jas un uzturēšanas noteikumu pārkāpša-
nu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz EUR 90,00.

5. Ja pārkāpumi pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas eks-
pluatācijā un uzturēšanā tiek izdarīti at-
kārtoti gada laika pēc administratīvā soda
piemērošanas – uzliek naudas sodu no
EUR 90,00 līdz EUR 210,00.

Domes priekšsēdētājs
Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 73
„Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas

noteikumu pārkāpšanu”
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Утром 1 сентября
жена Яниса Кузь-
минского Айя в со-
циальной сети Face-
book поместила фо-
тографию, на кото-
рой виден букетик
цветов и две кофей-
ные чашки с белой
шапочкой молочной
пенки. «Муж собрал
дочек в школу и за-
тем преподнёс мне
сюрприз», – гласит
подпись под фото-
графией. «Вот это
муж!», «Супер!», «Ка-
кой молодец!» – так
фотографию проком-
ментировали друзья
и знакомые семьи
Кузьминских. Под на-
строение Дня отца
мы тоже отправились
к суперотцу Янису Кузьминскому в Каунатскую волость, чтобы уточнить, как ещё
он умеет удивить и порадовать свою семью, что для него значит роль отца и как
Янис успевает объединять работу с многообразными отцовскими обязанностями. 

Янис Кузьминский – отец четырех улыбчивых детей:  трёх дочерей – ученицы
10 класса Каунатской средней школы Саниты, ученицы 8 класса Энии, трёхлет-
ней Агаты, а также самого младшенького Яниса, которому 22 сентября испол-
нится полгода. «Семья для меня – самое важное. Когда у тебя большая семья,
где много детей, только тогда ты по-настоящему понимаешь смысл жизни и
причину того, зачем ты вообще что-то делаешь и существуешь». Янис гово-
рит, что не может себе представить, какой была бы его жизнь без детей: «Мы
друг друга дополняем, и вместе мы – отличная команда. Работая вместе, все
дела идут быстрее, и, конечно, отдыхаем тоже все вместе – отправляемся
путешествовать, музыцируем». Янис рассказывает, что только что со своей
группой «Gandreiž 10nīkā» они выступали в Риге на большом концерте новой му-
зыкальной передачи радио SWH, который прошел в Латвийском 1-м рок-кафе.
Здесь также самую большую поддержку получил от дочерей. «А в конце августа
мы все вместе были в новом парке вейкбординга в Резекне. Прокатиться на вейк-
борде попробовали все, за исключением самых маленьких – Агаты и Янчука». 

Есть такое выражение: «Не воспитывайте детей, а воспитывайте себя, по-
скольку дети и так вырастут похожими на вас». Янис согласен с этим, говоря,
что вместе с детьми каждый день можно освоить что-то новое: «Дети научили
меня, что надо следить за тем, что ты говоришь. Если ты что-то пообе-
щал, то они обязательно тебе об этом напомнят и не оставят в покое, пока
ты не выполнишь обещанное». 

«Да, я строгий отец», – как бы в шутку полусерьёзно говорит Янис. – «Детей
нужно любить, но и порядок тоже должен быть, чтобы не получилось так, что
учительница звонит и жалуется, что дети не слушаются или не учатся». В
семье Кузьминских роли не распределены так, что один из родителей сердится,
а другой жалеет: «У нас всё под настроение. Если один из нас побранит детей,
другой обычно говорит: «Ну, что ты бранишься, это же наши детки», а в сле-
дующую минуту, когда сердится другой, то первый уже улыбается и с юмором
повторяет: «Ну, что ты бранишься, это же наши детки»».  

Отец троих дочерей и одного сына, правда, признается, что сердиться на
детей приходится редко: «Все дети у меня умные, творческие и музыкальные.
Малышка Агата уже в три года собирает пазлы с закрытыми глазами. Са-
нита уже закончила класс скрипки в музыкальной школе, а Эния уже шесть лет
играет на флейте. Все обязанности в семье распределены, например, стар-
шие дочери вытирают посуду и приносят дрова. Помогают все, малышка
Агата тоже». Этим летом Санита уговорила семью принять участие в ярмарке
Дня Резекненского края, где ее плетёные браслеты заметили менеджеры группы
«Skyforger», и теперь у Саниты есть возможность получить ценный трудовой
опыт, изготавливая сувениры, которыми эта группа торгует на своих концертах.
«А вот Эния любит мастерить разные вещи из дерева. Она попросит у меня
инструменты и всё остальное делает сама, например, она изготовила для
кукол младшей сестрёнки деревянные кроватки и шкафчики», – с гордостью

рассказывает отец. 
Возможно, искор-

ка и желание рабо-
тать с деревом до-
черям передались от
отца, поскольку  Янис
– предприниматель,
для которого глав-
ным орудием труда
является дерево. В
мастерской Яниса
изготавливаются так-
же электрогитары.
Оригинальных гитар,
изготовленных по
специальному зака-
зу из древесины ра-
стущих в Латгалии
деревьев, насчиты-
вается уже несколь-
ко десятков. По свое-
му уникальному ди-
зайну и звучанию они
получили признание

и у известных музыкантов, и у «домашних» гитаристов. Труд Яниса оценило и
Резекненское краевое самоуправление, присудив в конкурсе «Предприниматель
Резекненского края» приз в номинации «Предприятие года – VIP края». Необыч-
ное рукотворное изделие по цене не может конкурировать с дешёвым ширпо-
требом, но по качеству – может: «Идти непроторенной дорогой труднее, но
намного интереснее», – признаётся предприниматель. 

Янис не только изготавливает гитары, но также играет в группе «Gandreiž
10nīkā» и участвует в различных общественных мероприятиях. «Чтобы всё ус-
петь, пары часов в сутках не хватает. Работа порой отнимает слишком
много времени, но нужно научиться контролировать себя и сказать себе –
каким бы срочным ни был заказ, важнее клиентов всё-таки дети, потому что
дети вырастут и твоё внимание им уже не потребуется. Поэтому в полной
мере нужно использовать этот короткий промежуток времени, когда ты
своим детям полезен и очень нужен». 

Родители четырех детей Янис и Айя живут вместе уже 20 лет. Как они сами го-
ворят, вот уже совсем скоро, 17 сентября, вместе встретят 22-летие своей со-
вместной жизни. Янис шутит, что нашел жену в картофельной борозде: «Ехал
мимо и увидел на картофельном поле красивую девушку. Подумал – нужно по-
беседовать. Именно в тот день я решил отправиться на танцы в Каунату, по-
этому пригласил с собой Айю. Приехал за ней вечером, а Айя не была готова,
поскольку подумала, что я пошутил. В тот момент Айя клеила обои в доме.
И с того дня мы с ней оба как приклеенные». 

В День знаний с самого утра Янис удивил Айю цветами и утренним кофе в по-
стель. Айя говорит, что такие сюрпризы не редкость: «Время от времени мы ста-
раемся приготовить друг другу какой-нибудь сюрприз, отсылаем хотя бы
короткое ласковое сообщение по телефону. Когда захочется, устраиваем
праздник и для себя, не всегда следует приурочивать их к конкретным датам
или отмечать лишь потому, что другие так делают». День отца семья отме-
чает уже более десяти лет, еще до того, как этот праздник появился официально
в латвийских календарях: «В начале 2000-х годов мы ездили в Германию. Смот-
рим – улицы пустынны, магазины закрыты. Встретили одного прохожего, ко-
торый нам рассказал, что все сидят дома и отмечают День отца. Мы поду-
мали, что такой праздник не помешало бы утвердить и у нас в Латвии.» 

Ежегодно в День отца Яниса ждёт какой-нибудь приятный сюрприз, например,
в прошлом году дочери подготовили коллаж с различными папиными фотогра-
фиями. Не забывают и открыткой поздравить, и праздничный торт приготовить,
и вместе повеселиться. 

«Папа всегда нам помогает, всё объясняет, поддерживает и радуется
нашим успехам», – так характеризуют отца старшие дочери Санита и Эния. «Он
большой мастер, который умеет делать не только всю домашнюю работу, но
и придумает, как починить испорченные наушники. У нас самый, самый луч-
ший папа на всём белом свете!» 

Mадара Бертиня,
специалист по связям с общественностью

Резекненского краевого самоуправления

ПаПа – Помощник, друг, вдохновитель и изобретатель
Фото Мадары Бертини

Слева направо: Санита, Эния, папа Янис, Агата, маленький Янчук
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rrr ИнформацИя управленИя образованИя
В ноВом учебном году В Резекненском кРае к занятиям пРиступили 2404 ученика

Немного сонные от непривычно раннего для безза-
ботного лета подъема, но и немного встревоженные,
улыбчивые и радостные от встречи со своими одно-
классниками – такими 1 сентября на торжественное ме-
роприятие прибыли 54 ученика Берзгальской основной
школы. Несмотря на то, что структурное подразделение
Наутренской средней школы – Берзгальская основная
школа – является самой немногочисленной из школ Ре-
зекненского края, во время торжественной линейки в
День знаний ощущалась по-семейному душевная и дру-
жественная атмосфера, которая бывает лишь в ма-
леньких сельских школах, где каждый ребенок получает
внимание, заботу и вдохновение. 

«В свое время я обычно с радостью 1 сентября отправ-
лялся в школу, но случались и такие годы и дни, когда не
очень хотелось идти в школу – думаю, что у всех вас так
бывало», – с такими словами в этот праздничный день
к коллективу Берзгальской основной школы обратился
депутат Резекненской краевой думы Гунтис Расимс.
«Большое спасибо ученикам, их родителям и учителям,
не покидающим Берзгале. Тем, кто является патриотами
своего места и своей земли, подтверждая это и серд-
цем, и делами. Тем, кто не уезжает в далекие страны, а
если и уезжает, то обязательно возвращается назад».
Гунтис Расимс пожелал ученикам, чтобы каждый день
они постигали что-то новое, ведь никогда нельзя знать,
какие знания пригодятся в будущем. «Пусть к вам при-
дет понимание того, не кем вы хотите стать, а какими
именно вы хотите стать!» 

На торжественной линейке 1 сентября рядом с цве-
тами, школьными удостоверениями и подарками для
первоклассников на почетном месте были и два кубка.
Один – за второе место в спортивных играх педагогов
26 августа в Феймани, а второй, побольше, – за 1-е ме-
сто среди всех школ Резекненского края за успешное
участие на протяжении всего учебного года в различных

соревнованиях краевого, регионального и республикан-
ского значения. Как рассказал учитель спорта Олег Жуков,
дети летом тоже участвовали в нескольких соревнова-
ниях, с которых вернулись домой с призами разного до-
стоинства. «К тому же мы можем гордиться тем, что
мно-гие наши волейболистки привлекли к себе внима-
ние и приглашены в октябре участвовать в отборе на
место в сборной Латвии по волейболу». 

Дальнейших успехов в учебе и внеклассных занятиях –
по спорту, пению и танцам – ученикам пожелал руково-
дитель Берзгальского волостного управления Арвидс
Дунскис, который в школе всегда желанный гость – и в
праздники, и в будни: «Транспорт на соревнования и кон-
курсы, конечно, будет. Кажется, что с каждым годом на
конкурсы и соревнования школьников приходится отво-
зить все чаще и дальше, но это очень хорошо и говорит
о том, что мы добиваемся все больших успехов. Планка
достижений очень высока. Пусть вам удастся ее удержать
и добиться новых побед!» Арвидс Дунскис также побла-
годарил коллектив школы, который, несмотря на разные
перемены и трудности, сегодня в полном составе. 

Так уж повелось, что летом происходит усиленное пе-
редвижение школьников – родители меняют место ра-
боты, а дети вместе с тем меняют школу. Как подчеркнула
заместитель директора Наутренской средней школы по
учебной работе Мария Мазуре, из Берзгальской основной
школы ни один ученик не ушел в другое учебное заведе-
ние. «Разумеется, печально, что этим летом пришлось
закрыть две школы края – Заречную основную школу и
школу наших соседей – Калнэзерскую католическую ос-
новную школу, но мы рады за учеников, оставшихся учи-
ться в нашем крае, особенно за тех шестерых детей и их
родителей, которые выбрали продолжать учебу в Берз-
гале». Среди них и три брата из Ленджской волости –
Ренарс (7 класс), Риналдс (5 класс) и Райвис (2 класс).
Их мама Инесе Шарковска рассказала, что дети сами
выбрали школу: «Ренарс, старший из братьев, уже тре-
тий год ездит на тренировки по футболу в Берзгале, по-
этому дорога была знакомой, как и многие из новых
школьных товарищей. Младшие братья, разумеется, при-
соединились к нему. Чудесно, что у нас будет тот же клас-
сный руководитель, поскольку учительница латышского
языка Гунта Копейка в прошлом году в Ленджи была клас-
сным руководителем Ренарса, а теперь в Берзгале она
является классным руководителем в классе, где учится
средний сын Риналдс». На вопрос, не станет ли дорога в
соседнюю волость намного длиннее, Инесе Шарковс-ка
ответила, что большой разницы нет, ведь если до преж-
ней школы было восемь километров, то теперь десять.
К разговору присоединяется Гунта Корошевска, мама
Аманды, воспитанницы бывшей Калнэзерской католи-
ческой основной школы, теперь уже ученицы шестого
класса: «Для Аманды путь до школы будет почти таким
же, но теперь даже лучше в том смысле, что уроки на-
чинаются позже и ребенок сможет дольше поспать».
Вначале Аманда хотела учиться в какой-то из городских
школ, но мама ее убедила в пользу Берзгале: «Сельские
школы намного лучше. Тут присутствует индивидуальный

подход к каждому ребенку. В больших школах дети те-
ряются – там нельзя проследить за каждым, а тут все
дети и танцуют, и поют, и спортом занимаются», – гово-
рит Гунта Корошевска. В общем, обе мамы, отпрыскам
которых пришлось сменить школы, очень довольны вы-
бором, говоря, что на душе спокойно, потому что их дети
находятся в надежных руках и получат в школе каче-
ственное образование.  

Этой осенью в образовательных учреждениях Резек-
ненского края к занятиям приступили 2404 ученика, из
них 2123 учатся в общеобразовательных школах и 281 –
в специальных школах и школах-интернатах. В средних
школах края учебу в 10 классе начали 122 школьника, а
184 ребенка 1 сентября в школу отправились в первый
раз. Начала занятий ожидают еще 863 дошкольника Ре-
зекненского края, 290 из которых – дети в возрасте от
пяти до шести лет. В Резекненском крае в новом учеб-
ном году свои двери открыли шесть средних школ, 11
основных школ (в том числе четыре структурных под-
разделения), а также 18 дошкольных образовательных
учреждений и три специальные школы. 

Резекненское краевое самоуправление оказывает
разнообразную поддержку школьникам края. Продол-
жая разработки предыдущих лет, в этом учебном году
каждый первоклассник также получил комплект школь-
ных принадлежностей стоимостью в 21 евро. Ученики
1-4 классов получат бесплатные обеды, оплаченные го-
сударством, а в случае экономии средств, предусмот-
ренных на питание учеников младших классов, бесплат-
ными обедами будут обеспечены и ученики 5, 6 и после-
дующих классов. Резекненское краевое самоуправле-
ние также обеспечит бесплатное питание для всех де-
тей из многодетных, приемных и малоимущих семей. Со-
вместно с Резекненской технологической академией
продолжатся занятия по техническому творчеству, име-
ющие большой спрос как у учеников, так и со стороны пе-
дагогов. И в этом году второклассники смогут посещать
уроки плавания в бассейне города Резекне, а ученики
средней школы будут иметь возможность получить во-
дительское удостоверение категории В. 

«1 сентября школьный звонок дал старт нового учеб-
ного года, участниками которого все девять месяцев
учебы будут и ученики, и учителя, и родители», – по-
здравляя присутствующих в День знаний, сказал руко-
водитель Управления образования Гунтарс Скудра.
«Цель учебного года – достичь «конечной остановки»,
по пути испытывая все, что дает школа – занятия, зна-
ния, проверки и домашние задания, мероприятия, кон-
курсы, олимпиады, новых друзей, общие проекты,
исследования, а также допущенные ошибки и, конечно,
достижения. Весь этот процесс делает нас мудрее,
сильнее, закаленнее, находчивее, убежденнее. Учитесь
думать, дискутировать и сотрудничать, поскольку зна-
ния – это сила, создающая наше будущее». 

Mадара Бертиня,
специалист по связям с общественностью

Резекненского краевого самоуправления 

С началом нового учебного года многие родители снова задаются вопросом, полага-
ется ли их ребенку бесплатный обед. Этот вопрос актуален как для родителей, чьи дети
учатся в образовательных учреждениях нашего края, так и для тех, чьи дети посещают го-
родские школы. 

Решением Резекненской краевой думы от 18 августа 2016 года «Об утверждении рас-
ходов на питание учащихся в образовательных учреждениях Резекненского краевого са-
моуправления» установлено, что плату за питание (обеды) составляют расходы на закупку
продуктов питания. Самоуправление покрывает заработную плату и взносы социального
страхования работников столовых, расходы по обязательному медицинскому обследова-
нию сотрудников, услуги электро- и водоснабжения, канализации, оплачивает приобрете-
ние посуды и другие расходы, связанные с обеспечением питания. Так что родителям
остается лишь оплатить продукты. 

Правила Кабинета министров № 1206 от 28 декабря 2010 года «Порядок, в котором на-
числяются, выделяются и расходуются средства, предусмотренные  государственным бюд-
жетом на питание учащихся учреждений основного образования самоуправлений» гласят,
что средства из государственного бюджета (1,42 евро в день на одного ученика) выде-
ляются на основании количества учащихся 1, 2, 3 и 4 классов в образовательных учреж-
дениях на территории самоуправления на 1 сентября соответствующего года. А
самоуправление, получив эти средства из государственного бюджета, распределяет их по
учреждениям образования в соответствии с количеством учащихся в 1–4 классах. 

Поскольку в Резекненском краевом самоуправлении плату за школьные обеды состав-
ляет лишь стоимость продуктов питания и Правилами Кабинета министров от 2012 года
№ 172 «Правила о нормах питания для учащихся образовательных учреждений, для
клиентов учреждений социального ухода и социальной реабилитации и пациентов лечеб-
ных учреждений» установлен лимит на количество калорий в продуктах питания, получа-
ется экономия средств, выделенных государством на питание учащихся 1–4 классов. Если
в образовательном учреждении имеются неиспользованные средства из государственного
бюджета, то директор учреждения образования имеет право использовать их на обес-
печение питанием учащихся других классов. 

Вышеупомянутое решение самоуправления от 18 августа 2016 года также определяет
порядок, в котором используются сэкономленные на питании учащихся 1–4 классов сред-
ства. В использовании сэкономленных средств соблюдается следующая процедура: 
r средства направляются на обеспечение бесплатных обедов для учащихся каждого

последующего класса (5, 6, 7 и т. д.);
r если для учащихся какого-то последующего класса невозможно в стопроцентном

объеме покрыть все расходы на питание, то для всех учеников этого класса покрывается
одинаковая процентная часть платежа. 

Это значит, что если в сентябре сэкономлены средства, выделенные на питание уча-
щихся, то в октябре остается часть денег на то, чтобы накормить учеников 5, 6 и после-
дующих классов. 

А пособие на питание покрывается для семей, задекларировавших свое место жи-
тельства и фактически проживающих в Резекненском крае, независимо от того, посещает
ли их ребенок образовательное учреждение в своем крае, в городе Резекне или в сосед-
нем крае – это определяют обязательные правила Резекненского краевого самоуправле-
ния № 54 от 4 июня 2015 года «О пособиях социальной помощи в Резекненском крае».
Эти пособия относятся к детям дошкольного возраста, а также ученикам 5–12 классов.
Пособие на питание ребенка выделяется: 
r в 100% размере от платы за питание:
m малоимущим семьям, получающим пособие GMI; 
m многодетным семьям (имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет и детей, кото-

рые по достижении 18-летнего возраста продолжают учебу в общеобразовательном уч-
реждении очно);
m семьям опекунов (под опекой которых находится ребенок до 18 лет или ребенок, кото-

рый по достижении 18-летнего возраста продолжает учебу в общеобразовательном уч-
реждении очно);
r в 75% размере от платы за питание – малоимущим семьям;
r в 50% размере от платы за питание  – малообеспеченным семьям.
Для получения пособия на питание ребенка родители должны подать письменное за-

явление в Социальную службу Резекненского краевого самоуправления, а также справку
из учреждения образования, в котором ребенок начинает или продолжает учиться. Выде-
ленные на пособие средства перечисляются на счет предпринимателя, оказывающего
услуги питания в каждом учреждении образования, согласно представленному счету и по-
данному школой списку получателей услуги. Надо отметить, что Социальная служба при
оценке ситуации имеет право временно прекратить выплату пособия на питание ребенка
в школе, если ребенок без уважительной причины за месяц пропустил более трети уроков,
установленных учебной программой. Выплата пособия возобновляется, если ученик в
течение следующего месяца после прерывания выплаты пособия регулярно посещал об-
разовательное учреждение. 

Вилис Декснис, заместитель руководителя Управления образования

Будут ли вшколе БесплатныеоБеды?
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Для чествования лучших предпринимателей
Резекненского края, способствующих развитию
предпринимательской среды, занятости насе-
ления, территориальной привлекательности и
общественной активности, Резекненское крае-
вое самоуправление уже пятый год подряд про-
водит конкурс «Предприятие Резекненского
края». В номинации конкурса можно выдвигать
индивидуальных тружеников, самозанятых лиц
или любого коммерсанта, независимо от его
юридического статуса и сферы деятельности,
главное, чтобы предприятие было зарегистри-
ровано и осуществляло свою хозяйственную
деятельность на территории Резекненского края. 

Претендентов с их согласия могут выдвигать
консультативные советы жителей Резекнен-
ского края, другие инстанции, а также любой
житель. Заявленные предприятия будут оцени-
ваться в 11 номинациях: «Домашний произво-
дитель года», «Ремесленник года», «Внедри-
тель инновационных продуктов/услуг года»,
«Предприятие года-VIP края», «Новое пред-
приятие года», «Предоставитель туристиче-
ских услуг года», «Меценат образования го-
да», «Меценат культуры года» и «Предприя-
тие года». В этом году впервые представлена
номинация «Семейное предприятие года». 

Претендентов на конкурс можно заявить до
19 сентября. Заполненную анкету нужно подать
секретарю Резекненского краевого самоуправ-
ления (каб. 17, аллея Атбривошанас, 95 А, Резек-
не) или в любое волостное управление Резек-
ненского края. Заявки можно также отправить
по почте с пометкой «На конкурс «Предприятие

Резекненского края»» по адресу: Резекненское
краевое самоуправление, аллея Атбривоша-
нас, 95 А, Резекне, LV-4601, или по э-почте:
info@rezeknesnovads.lv с пометкой «На кон-
курс «Предприятие Резекненского края»», под ан-
кетой нужно поставить безопасную электрон-
ную подпись. 

Положение конкурса, а также бланк заявки
доступны как в бумажном формате в адми-
нистрации Резекненского краевого самоуправ-
ления и волостных управлениях, так и в
электронном виде на домашней странице Ре-
зекненского края:  www.rezeknesnovads.lv. 

Победителей конкурса будет определять
оценочная комиссия, которая посетит претен-
дентов на местах их хозяйственной деятельно-
сти. Победителей конкурса будут чествовать на
торжественной церемонии 19 марта 2017 года. 

Контактное лицо: Инга Запане,
э-почта: Inga.Zapane@rezeknesnovads.lv,

тел. 64607185

13 мая 2016 года после принятия решения распорядитель-
ного заседания Департамента по административным делам
Верховного суда (SKA-788/2016) вступил в силу приговор Ад-
министративного окружного суда от 30 декабря 2015 года по ад-
министративному делу № A420429613. Суд признал, что
договор об аренде публичного водоема озера Разна, заключен-
ный между Резекненским краевым самоуправлением, как пре-
емником прав  Государственного управления рыбного хозяйства
Министерства земледелия (арендодателем), и ООО «EKO
punkts», как арендатором, со стороны самоуправления выпол-
нен правильно и обоснованно расторгнут досрочно.  

Суд признал, что самоуправление имело право принять ре-
шение о досрочном расторжении договора аренды водоема, а
также признал правильным обоснование досрочного расторже-
ния договора, указанное в решении Резекненской краевой думы
от 20 июня 2013 года: арендатор не выполняет предусмотрен-
ные договором обязательства – обязанности по запуску мальков
угря, а также не платит арендную плату даже после получения
напоминания от арендодателя. 

В связи с досрочным расторжением договора об аренде во-
доема, с бывшего арендатора озера Разна ООО «EKO punkts»
в судебном порядке будет взыскан долг по оплате за период с
1 ян варя 2010 года по 13 мая 2016 года, а также увеличение
долга по неоплаченной арендной плате за несоблюдение уста-
новленных договором сроков оплаты. Решение о дальнейшем
обслуживании озера будут принимать депутаты Резекненской
краевой думы.  

Лариса Виноградова,
юрист Резекненского краевого самоуправления

Для надзора за процессом строительства и его соответ-
ствием требованиям Закона о строительстве и других норма-
тивных актов, регулирующих строительство, стройуправле-
ние Резекненской краевой думы, согласно своей компетен-
ции, продолжает контроль за процессом строительства на
территории Резекненского края с помощью ортофотокарты
Латвийского агентства геопространственной информации. 

Если при осмотре ортофотокарт строительное управление
констатирует, что на земельном участке построены здания,
не занесенные в Земельную книгу, будет выслано письмо с
приглашением в определенный срок подать или предъявить
в стройуправлении (Резекне, аллея Атбривошанас, 81, (зда-
ние почты), 3-й этаж, каб. 301 и 302) строительный/техниче-
ский проект, разрешение на строительство или акт о сдаче
строений в эксплуатацию, чтобы подтвердить законность

строительства. Если затребованная документация по строительству не будет подана в
срок, стройинспектор осмотрит земельный участок на месте и составит акт о проверке
строения. После рассмотрения акта стройуправление может принять решение: 

1) о восстановлении прежнего состояния, если строительство конкретного объекта на
соответствующей территории не допускается нормативными актами или если строи-
тельные работы начаты до того, как в разрешении на строительство была поставлена от-
метка о выполнении условий проектирования – независимо от обстоятельств, по которым
соответствующее действие не производилось; 

2) о разрешении приступить к строительству после выполнения требований норма-
тивных актов, регулирующих строительство, а в случаях причинения окружающей среде
вреда в результате самовольного строительства – также после его устранения в порядке,
установленном нормативными актами, регулирующими охрану природы и окружающей
среды. 

Если решение о разрешении производить строительство в установленный строй-
управлением срок не выполнено, то строительное управление может принять решение о
восстановлении прежнего состояния. 

Следует напомнить, что нормативные акты предусматривают, что  любые строитель-
ные работы нужно согласовывать в строительном управлении самоуправления, поэтому
призываем жителей уже на стадии планирования строительства обращаться за консуль-
тацией и подавать планы строительства на утверждение. 

Стройуправление Резекненского краевого самоуправления инфор-
мирует, что строительство зданий и любых строений на территории края
запрещено без рассмотрения и утверждения плана строительства в
строительном управлении, а также без получения отметки о выполне-
нии условий начала строительных работ. Это относится ко всем зданиям,
за исключением односезонных построек легкой конструкции без фунда-
мента (например, теплицы), независимо от площади или конструкций, а
также к инженерным сооружениям – прудам, дорогам, ограждениям, где
нужно представить документацию и пояснительную записку. 

За нарушение условий строительства (самовольное строительство и
эксплуатацию) физическим и юридическим лицам грозит штраф от 70 до
7100 евро в зависимости от вида нарушения. Это предусмотрено
статьей 152 Кодекса административных нарушений. 

Независимо от наложенного штрафа стройуправление по установ-
ленным нарушениям принимает решение: 

1) о восстановлении прежнего состояния (или о сносе пристроенной или
перестроенной части здания или же всего незаконно возведенного строе-
ния), если строительство конкретного объекта на соответствующей те-
рритории не допускается нормативными актами или если строительные
работы начаты до того, как в разрешении на строительство поставлена
отметка о выполнении условий проектирования – независимо от обстоя-
тельств, по которым соответствующее действие не производилось; 

2) о разрешении приступить к строительству после выполнения требо-
ваний нормативных актов, регулирующих строительство, а в случаях, ког-
да в результате самовольного строительства причинен вред окружаю-
щей среде, также после его устранения в порядке, установленном нор-
мативными актами, регулирующими охрану природы и окружающей сре-
ды. Если решение о разрешении проводить строительство в срок, уста-
новленный стройуправлением, не выполнено, то управление может при-
нять решение о восстановлении прежнего состояния. 

Стройуправление призывает жителей соблюдать установленный го-
сударственный и общественный порядок и сознательно относиться к
своим обязанностям.

СтройуПравление резекненСкой краевой думы
Проводит контроль на территории края 

СамоСтрою – нет 

ВыдВигайте претендентоВ на конкурс 
«предприятие резекненского края 2016» 

судом принято Благоприятное
для самоуправления решение

в отношении прежнего
арендатора озера разна

Инга Александровича, руководитель строительного управления, э-почта: Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv, тел. 26531328
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mmm в волостяХ
малтСким дошкольным

учреждением будет
руководить алина чиСтякова

31 августа на заседании Резекненской краевой думы
заведующей Малтского дошкольного образовательного уч-
реждения  утверждена Алина Чистякова. Оценочная комис-
сия признала ее кандидатуру лучшей из шести претенден-
тов, участвовавших в конкурсе. 

Aлина Чистякова родилась и выросла в Малте. С 1997
года она работала в Малтском дошкольном образователь-
ном учреждении учительницей. Новая заведующая полу-
чила степень магистра педагогики в Даугавпилсском уни-
верситете и квалификацию учителя дошкольного образо-
вания. Алина Чистякова освоила также несколько программ
непрерывного образования, в том числе по использованию
в дошкольном учреждении билингвального педагогического
процесса, по применению информационных технологий в
по организации работы дошкольных учреждений, по во-
просам защиты прав детей, а также по учебным методам
глобального образования и интеграции в повседневной ра-
боте. Новая заведующая имеет также опыт работы дело-
производителем и архивариусом. 

Излагая свое видение развития Малтского дошкольного
образовательного учреждения, Алина Чистякова подчерк-
нула, что важно не только обеспечить надежную и всесто-
роннюю подготовку детей к дальнейшей учебе, но по воз-
можности больше привлекать к этому и родителей: «Запла-
нировано утвердить совет учреждения, в деятельности ко-
торого могли бы участвовать родители детей, а также орга-
низовывать побольше консультаций для родителей и обра-
зовательных мероприятий». Новый директор намерена ввес-
ти новые традиции, а также продолжить уже существующие,
такие, как день спорта, музыкальные представления, ве-
чера бабушек и дедушек, а также разные кружки для детей,
например, кружок народных танцев, шахматный кружок и
кружок английского языка. Говоря о хозяйственных вопро-
сах, Алина Чистякова подчеркнула, что первоочередная за-
дача – восстановить игровую площадку и заменить асфаль-
товое покрытие возле детсада. 

Новая заведующая приступила к работе уже в ближай-
шее время, как только ее кандидатура будет согласована в
Министерстве образования и науки. 

Следует отметить, что прежняя заведующая Регина
Пранча после 50 лет работы на педагогическом поприще и
17 лет работы в должности директора Малтского дошколь-
ного образовательного учреждения решила уйти на заслу-
женный отдых. 

Mадара Бертиня,
специалист по связям с общественностью

Резекненского краевого самоуправления

объявляетСя конкурС на
получение финанСирования

для мероприятий
техничеСкого творчеСтва 
Управление образования Резекненского краевого само-

управления объявляет конкурс на получение финансиро-
вания для пополнения материальной базы мероприятий
технического творчества в 2016 году. Цель конкурса – под-
держать детско-юношеские мероприятия и заинтересован-
ность в техническом творчестве. В конкурсе могут участво-
вать образовательные учреждения, кружки по интересам,
самоуправления школьников и неформальные молодеж-
ные группы по интересам нашего края. Общий бюджет про-
ектов технического творчества в 2016 году составляет 2400
евро. Сумма, затребованная одним претендентом, не долж-
на превышать 600 евро. Предусматривается, что в рамках
бюджета конкурса поддержку получат 4 – 5 проектов. 

Заявки на проекты нужно подать до 20 сентября в Управ-
ление образования Резекненского краевого самоуправления.

Положение конкурса и анкета заявки доступны на до-
машней странице Резекненского краевого самоуправления
www.rezeknesnovads.lv. 

молодежь приглашают
учаСтвовать в проекте

«умей и делай!»

Резекненское краевое самоуправление совместно с
Агентством молодежных международных программ при-
ступает к осуществлению проекта Европейского социаль-
ного фонда «Умей и делай!». Он пройдет в рамках ме-
роприятий цели специфической поддержки 8.3.3 «Разви-
вать навыки NEET  молодежи, незарегистрированной в ГАЗ,
и способствовать ее вовлечению в образование, меро-
приятия Государственного агентства занятости (ГАЗ) «Мо-
лодежная гарантия» программы «Рост и развитие» и дея-
тельность негосударственных организаций или молодеж-
ных центров». 

Цель проекта – мотивировать и активизировать моло-
дежь, которая не учится, не работает, не осваивает ре-
месло и не зарегистрирована в Государственном агентстве
занятости в качестве безработных, а также способствовать
ее привлечению к образованию, в т. ч. к освоению профес-
сии, участию в мероприятиях инициативы «Молодежная га-
рантия», с которой выступают  ГАЗ и Государственное агент-
ство развития образования, и деятельности негосударст-
венных организаций или молодежных центров. 

При реализации проекта планируется оказать поддерж-
ку молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая не учится,
не работает или не осваивает ремесло и не зарегистриро-
вана в ГАЗ как ищущая работу. 

Самоуправление и его стратегические партнеры в
рамках проекта проведут следующие мероприятия:

• меры по достижению и обращению к целевой группе
молодежи, а также мероприятия по предоставлению ин-
формации с привлечением к этому стратегических партне-
ров самоуправления;

• профилирование целевой группы молодежи и разра-
ботка индивидуальных программ мероприятий;

• мотивация, активизация и поддержка целевой группы
молодежи согласно индивидуальной программе мероприя-
тий, разработанной на основе результатов профилирова-
ния, чтобы способствовать привлечению этой части моло-
дежи к получению образования, в т. ч. освоению ремесла у
мастера, в рамках мероприятий инициативы «Молодежная
гарантия», к участию в деятельности негосударственных
организаций или молодежных центров. 

Индивидуальная программа
В работе с каждым молодым человеком с учетом его на-

выков, интересов и полученного образования, а также пос-
ле определения направления развития будет разработана
индивидуальная программа мероприятий для развития
личности и привлечения к общественной и трудовой дея-
тельности. Индивидуальная работа с молодым человеком
на средства проекта продлится девять месяцев. Она вклю-
чает: 

• индивидуальную регулярную поддержку ментора (как
минимум 20 часов в месяц),

• мероприятия неформального ежедневного обучения, 
• консультации специалистов,
• участие в мероприятиях (лагерях, семинарах, спортив-

ных и культурных мероприятиях),
• добровольный труд, привлечение к посещению меро-

приятий и участию в проектах негосударственных органи-
заций и молодежных центров,

• экскурсии на предприятия или краткосрочная практика
на предприятии (для ознакомления со спецификой про-
фессии, чтобы выбрать, какую профессиональную квали-
фикацию получить или у какого мастера освоить ремесло),

• привлечение к участию в местных общественных ме-
роприятиях и др.

Срок осуществления проекта – до декабря 2018 года. 
Резекненское краевое самоуправление приглашает мо-

лодежь в возрасте от 15 до 29 лет, которая не учится, не
работает, не осваивает ремесло и не зарегистрирована в
ГАЗ как ищущая работу, записаться на участие в проекте. 

Записаться на участие в проекте или получить до-
полнительную информацию можно по э-почте:
lilija.sodnaka@saskarsme.lv, или по тел.: Лилия Шод-
нака – 28317554, Даце Габриша –  26315110.

руководителем СтолеровСкого
волоСтного управления Стал

айвар лукша

8 сентября на внеочередном заседании Резекненской
краевой думы новым руководителем Столеровского волост-
ного управления единогласно был утвержден Айвар Лукша.
Накануне в Столеровском доме встреч состоялось собра-
ние, на котором жители выслушали выступление будущего
руководителя о дальнейшем развитии волости, а также о са-
мых важных и срочных работах, которые управляющий на-
мерен провести.  

«Я пришел работать, представлять интересы волости и
осуществлять идеи жителей», – подчеркнул Айвар Лукша,
обращаясь к участникам собрания. Новый управляющий
признал, что его не пугает ни решение хозяйственных во-
просов, ни привлечение средств Европейского союза и раз-
ных других проектов, чтобы в волости сделать больше того,
что позволяют бюджетные средства. В качестве самого не-
отложного дела Лукша отметил ремонт котельной, чтобы
новый отопительный сезон можно было встретить без ка-
ких-либо сюрпризов. «В бюджете этого года было предус-
мотрено также отремонтировать улицу Эзеру, однако это
придется отложить до следующего года, поскольку сейчас
уже поздно укладывать новое асфальтовое покрытие», –
заметил Айвар Лукша. «Также придется работать над улуч-
шением визуального образа Столерово, надо установить
детскую игровую площадку и общественные места для ку-
пания. Для получения жителями информации обо всем про-
исходящем в волости предусмотрено установить новые
доски объявлений, выпускать информационный листок но-
востей, а также по крайней мере дважды в год проводить
собрания жителей». Айвар Лукша призвал жителей актив-
нее участвовать в жизни волости, приходить в волостное
управление или звонить управляющему, если возникнут
какие-то вопросы или предложения. 

Kак подчеркнул новый управляющий, он «свой до мозга
костей» – родился, вырос, учился и по-прежнему живет в
Столерово. После окончания Каунатской средней школы
учился в Латвийском сельскохозяйственном университете,
где получил степень магистра по специальности инженера
лесного хозяйства. С 1999 года Айвар Лукша работал на
разных должностях в Государственной службе леса, в том
числе последние четыре года был инженером Главного
лесничества Восточной Латвии по вопросам охоты. «Ра-
бота в лесничестве очень интересная, но мне не хватало
динамики, поэтому я согласился участвовать в конкурсе на
должность управляющего и посвятить теперь все силы улуч-
шению жизни в нашей волости. Спасибо за то, что выдви-
нули меня, спасибо, что оказали мне доверие авансом!»
Председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц
пожелал новому управляющему не быть гордым и не ждать,
пока кто-то придет в кабинет, а идти самому, стучаться в две-
ри к людям, говорить с ними и выслушивать жителей волости. 

Kак уже сообщалось, нового управляющего Столеров-
ской волостью искали потому, что прежний руководитель
Виталий Муравскис обратился в краевую думу с заявле-
нием уволить его по собственному желанию. Претендентов
на должность управляющего во время собрания 17 августа
выдвигали сами жители. Первоначально были выдвинуты
четыре претендента, двое из которых согласились участ-
вовать в следующем туре конкурса. После проверки зна-
ний, оценки программы развития волости и рабочего ин-
тервью самым подходящим кандидатом комиссия признала
Айвара Лукшу, который и был выдвинут для утверждения
на заседание думы. 

Айвар Лукша к работе в новой должности приступит
26 сентября. 

Mадара Бертиня,
специалист по связям с общественностью 
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Iespiests SIA „Latgales druka”

1. oktobrī, sestdienā, plkst. 18.00 ūdenstūrisma attīstības centrā BĀKA, Rēzeknes novada Gaigalavas
pagastā notiks noslēguma pasākums tūrisma akcijai „Lubāna ezera noslēpumi 2016”. Uz pasākumu
aicināts ikviens, kurš piedalījās akcijā un šovasar apceļoja Lubāna ezera apkārtni. 

Akcija turpināsies līdz 1. oktobrim, tāpēc nekas vēl nav nokavēts – priekšā ir vairākas rudenīgi siltas
septembra nedēļas, lai atklātu Lubāna ezera noslēpumus un iepazītu plašo tūrisma piedāvājumu Latvi-
jas lielākā ezera apkārtnē, kas, citu starpā, ir arī pirmā akmens laikmeta cilvēku apdzīvotā vieta Baltijā
pēc ledus atkāpšanās, savukārt šobrīd var lepoties ar dabas lieguma statusu un īpaši draudzīgu teritoriju
putnu vērošanai – te mīt vairāk nekā 250 putnu sugas. 

Tūrisma akcijas laikā no 2016. gada 1. maija līdz 1. oktobrim ceļotājiem ir iespēja apmeklēt 26 tūrisma
objektus un saimniecības sešu pašvaldību teritorijā ap Lubāna ezeru. Kopā ar akcijas bukletu katrs
ceļotājs saņem Dalībnieka karti, kurā jāsavāc pieci paraksti no apmeklēto tūrisma objektu saimniekiem.
Ja izdodas apmeklēt 10 akcijas objektus, tad var aizpildīt divas Dalībnieka kartes – būs divreiz lielāka
iespēja laimēt kādu no balvām, jo akcijas noslēguma pasākumā 1. oktobrī notiks 30 tūrisma uzņēmēju
un pašvaldību sarūpēto balvu izlozē.

Jāatzīmē, ka aizpildītās Dalībnieku kartes var ņemt līdzi uz pasākumu, iesūtīt pa pastu (Akcijai
„Lubāna ezera noslēpumi 2016”, Saieta laukums 1, Madona, LV4801), atsūtīt uz e-pastu tic@madona.lv
vai arī atstāt kādā no četriem objektiem: Lubāna mitrāja informācijas centrā, Lubānas tūrisma
informācijas un amatnieku centrā, Varakļānu muižas pilī vai ūdenstūrisma centrā BĀKA.

Akcijas noslēguma pasākuma laikā 1. oktobrī BĀKĀ uzklausīsim tūrisma saimniecību īpašnieku
stāstus par „dzīvi tūrismā”, cienāsimies ar zivju zupu, klausīsimies pašdarbnieku koncertu, sagaidīsim
jautrus pārsteigumus un dalīsimies iespaidos par šīs vasaras piedzīvojumiem pie Lubāna ezera, kā arī,
protams, izlozēsim 30 veiksminiekus, kuri saņems akcijas tūrisma objektu saimnieku un organizatoru
sarūpētās balvas.

Līdzi jāņem „groziņš” un labs garastāvoklis. Pieteikšanās pasākumam līdz 30. septembrim,
zvanot pa tālruni +371 27821974. 

Ligita Harčevska,
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja

rihardS
lībietiS

orcheStra
Svētdien,

25. septembrī
plkst. 15.00

Ieejas maksa:
6 – 8 EUR (biļetes

pieejamas
Biļešu Paradīzes

kasēs un internetā)

Rihards Lībietis ir mūziķis, ģitārists, kurš šobrīd galvenokārt muzicē
„Rihards Lībietis Orchestra” sastāvā. Regulāri uzstājas ne vien kā
akustiskās mūzikas mākslinieks, bet spēlē arī grupās „The Origi-
nals”, „K.R.I.S.” un sadarbojas ar citiem mūziķiem. Izdevis divus stu-
dijas albumus – Latvijas Gada Mūzikas balvai nominēto „Scream,
Breathe, Cry” (2015) un „RL Elektronix” (2015) –, kā arī minialbumu
„Rihards Lībietis” (2012). „Rihards Lībietis Orchestra” sastāvā kopā
ar Rihardu muzicē Toms Lipskis (bass), Erna Daugaviete (čells),
Matīss Repsis (perkusijas) un Gints Smukais (akustiskā ģitāra).

latvian
Sound Quartet

„dienvidu stāsti”
Svētdien, 9. oktobrī

plkst. 15.00
Ieejas maksa:

6 – 8 EUR (biļetes
pieejamas Biļešu
Paradīzes kasēs

un internetā)

„Latvian Sound Quartet” ir četras jaunas, mērķtiecīgas, talantīgas un
enerģiskas mūziķes, kuras kopā muzicē jau trīs gadus. Šajā koncert-
programmā skanēs saulaina mūzika no dažādām dienvidu zemēm.
Līdz ar labi zināmu komponistu skaņdarbiem te izgaismosies arī pār-
steigumi, tostarp Annas Veismanes īpaši šim kvartetam rakstītais
jaundarbs un dzīvesprieka piesātinātas brazīliešu komponista Liduino
Pitombeiras mūzikas lappuses.

b. bartokam un f. listam veltītu izstāžu atklāšana
Sestdien, 15. oktobrī plkst. 14.00

Lūznavas muižā sadarbībā ar Ungārijas vēstniecību Latvijā tiks at-
klātas divas izstādes par ievērojamiem Ungārijas komponistiem –
Ferencu Listu (1811–1886) un Bēlu Bartoku (1881-1945). 
Roll-up izstāde „Ferenc Liszt” ir stāsts par vienu no izcilākajiem
19. gadsimta pianistiem, spilgti novatorisku komponistu, diriģentu,
ietekmīgu pedagogu un literāru darbu autoru Ferencu Listu. Pēc iz-
celsmes un pārliecības ungārs, taču ceļojis un ietekmējies no dau-
dzām citām Eiropas nacionālajām skolām un arī palīdzējis attīstīt to
mūzikas kultūru. Video izstāde „Mikrokosmoss. Ievads Bēlas Barto-
ka pasaulē” ir pusstundu garš stāsts par Bēlu Bartoku – iespējams,
izcilāko 20. gadsimta ungāru komponistu, pianistu un etnomuzi-
kologu.

ungāru
klaviermūzika

lista un bartoka
jubilejās
Sestdien,

15. oktobrī
plkst. 15.00

Ieejas maksa:
6 – 8 EUR (biļetes
pieejamas Biļešu
Paradīzes kasēs

un internetā)
Latviešu pianiste Diāna Zandberga atskaņos programmu, kas veltīta
izcilo ungāru komponistu Ferenca Lista un Bēlas Bartoka jubilejām,
kā arī Ungārijas neatkarības dienas svinībām – 1956. gadā notiku-
šās Ungārijas revolūcijas 60. gadadienai. Koncertā skanēs pasaul-
slavenā 19. gadsimta ungāru komponista un pianista Ferenca Lista
skaņdarbi – Otrā un Trešā ungāru rapsodija, kā arī Sēru gājiens, kas
veltīts 1849. gada Ungārijas revolūcijai. 20. gadsimta klaviermūziku
pārstāvēs Bēlas Bartoka Trīs ungāru tautas melodijas, leģendārais
Allegro barbaro, Zoltāna Kodaī un Ģērģa Ligeti miniatūras. Savukārt
jaunākās ungāru mūzikas tendences iezīmēs Mātē Hološa 2012. ga-
dā rakstītie Latmotīvi, kas radīti latviešu tautas melodiju iespaidā. At-
skaņojumu papildinās stāstījums un vizuāla prezentācija par Un-
gārijas vēsturi un mūziku. Koncerts top sadarbībā ar Ungārijas vēst-
niecību Latvijā.

antona Rupaiņa 110. dzimšanas dienai
veltīts pasākums bērzgalē

Svētdien, 18. septembrī no plkst. 11.00
„Jys nu Bēržgaļa Pūriskim nōk, un kai kastaņs jam vēs-
ture šķeļās…” – pasākums ir veltījums rakstnieka An-
tona Rupaiņa 110. dzimšanas dienai un literatūrzināt-
nieces Paulīnes Zalānes 85 gadu jubilejai. Jubilejas no-
rises sāksies pulksten 11.00 ar Dievkalpojumu Bērzgales
Svētās Annas Romas katoļu draudzes baznīcā, pēc Mi-
ses paredzēts svinīgs brīdis un ziedu nolikšana pie An-
tona Rupaiņa pieminekļa Bērzgales kapsētā, savukārt
pulksten 14.00 Bērzgales kultūras namā notiks atceres
pasākums, kura laikā dzejniece Anna Rancāne iepazīs-
tinās ar Antona Rupaiņa darbu nozīmi, filoloģijas dok-
tore Olga Senkāne runās par cilvēku un tautas atveido-
jumu Rupaiņa romānā „Tauta grib dzeivōt”, savukārt
profesore, filoloģijas doktore Ilga Šuplinska stāstīs par
jaunu datorspēli „Īsapazeisim”, kurā Antons Rupainis
ir viens no personāžiem. Rakstnieka jubilejas pasāku-
mus rīko Bērzgales pagasta pārvalde un Antona Rupaiņa
muzejs. 

Ģimeņu burkānfests Pušā
Sestdien, 24. septembrī plkst. 18.00

Pušas tautas namā
Pasākuma laikā paredzēta Burkānu izstādes dalībnieku
apbalvošana, pagasta aktīvāko ģimeņu sumināšana, ģi-
meņu talantu šovs, konkursi un spēles, kā arī burkānu
ēdienu degustācija.

Rogovkas modes un talantu festivāls
Sestdien, 24. septembrī plkst. 20.00

Nautrēnu pagasta sporta hallē-kultūras namā

miķeļdienas pasākums „Rudentiņš
bagāts vīrs” dricānos

Ceturtdien, 29. septembrī plkst. 13.30
Dricānu kultūras namā

Jau par tradīciju kļuvušais Miķeļdienas pasākums pul-
cēs kopā Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes au-
dzēkņus un Dricānu vidusskolas sākumskolas posma
skolēnus. Pasākumā dalībnieki minēs mīklas un ies ro-
taļās, savukārt līdzpaņemtie augļi un dārzeņi bērnu pras-
mīgajās rokās pārtaps dažādos tēlos un veidojumos.
Tāpat laukumā pie kultūras nama tiks veidots rudens
ziedu paklājs no līdzpaņemtajiem dabas materiāliem.
Noslēgumā kopīga tēja ar medu. Pasākumu vadīs Lielais
Miķelis.

miķeļdienas tirgus „maņ ir, mož tev
ari vāga…?” stružānos

Ceturtdien, 29. septembrī plkst. 15.00
Stružānu kultūras namā

Uz Miķeļdienas pēcpusdienas tirgu „Maņ ir, mož tev
ari vāga…?” aicināti mājražotāji, amatnieki, krāmu tir-
gotāji, pārdot un pirkt gribētāji. Būs gan saimniecībā no-
derīgas lietas, gan krāšņumlietas, gan pārtikas preces. 

Vairāk informācijas:
http://rezeknesnovads.lv/pasakumi-somenes/

sePtembrIs rēzeknes novada kUltūras namos

Aicinām Apmeklēt AkcijAs „lubānA ezerA
noslēpumi 2016” noslēgumA pAsākumu bākā

Šoruden lūznavas muižā

Valta Kleina foto


