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AAPKOPOTI RĒZEKNES NOVADA 
IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un par
dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība gandrīz divu mēnešu garumā,
laika posmā no 07.12.2015. līdz 01.02.2016. organizēja iedzīvotāju aptauju "Kā Jūs
vērtējat Rēzeknes novada attīstību?".  Aptaujā piedalījās 244 respondenti, no tiem
177 sievietes un 67 vīrieši, respondentu vidējais vecums 41,4 gadi. Vislielāko aktivitāti
aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji, tiem seko iedzīvotāji no Mākoņkalna
un Nautrēnu pagasta. Aktīvi aptaujā piedalījās arī Audriņu, Bērzgales, Feimaņu,
Ilzeskalna, Lendžu, Ozolaines, Pušas un Rikavas pagasta iedzīvotāji. 

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāatbild uz 11 jautājumiem. Aptaujas rezul-
tāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, gan aprakstoši. Apkopojot izteiktos viedok-
ļus par jautājumiem, kur atbilžu varianti ir „Apmierina”, „Drīzāk apmierina”, „Drīzāk
neapmierina” un „Neapmierina”, pozitīva jeb apmierinoša vērtējuma rādītājā tika
summēti atbilžu varianti „Apmierina” un „Drīzāk apmierina”, negatīva jeb neap-
mierinoša vērtējuma kopējā rādītājā summētas atbildes „Neapmierina” un „Drīzāk
neapmierina”. 

(turpinājums 6. lappusē)

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā ir augsta

19. martā plkst. 15.00 Latgales vēstniecībā „Gors” tiks godināti
konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums 2015” laureāti. 

Pasākuma otrajā daļā, koncertprogrammā uzstāsies
estrādes mākslinieki: Aija Andrejeva,  Lauris Reiniks,

Ivo Grīsliņš-Grīslis ar
pavadošu instrumentālo grupu.

Konkursu „Rēzeknes novada uzņē-
mums” Rēzeknes novada pašvaldība rīko jau

ceturto gadu. Šogad konkursam pieteikti 26 pretendenti deviņās nominācijās. Līdzīgi
kā iepriekšējos gadus, visvairāk pretendentu – 11 – pieteikti nominācijā „Gada uzņē-
mums”, savukārt pa pieciem pretendentiem pieteikti nominācijās „Gada inovatīvu pro-
duktu/pakalpojumu ieviesējs”, „Gada jaunais uzņēmums” un „Gada tūrisma pakal-
pojumu sniedzējs”. Konkursa uzvarētāji saņems īpašu balvu – dizaina objektu, kas
ataino gaišo un reizē sarežģīto ceļu uz panākumiem. Balvas idejas autors – Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas absolvents Aleksandrs Rezvovs, savukārt šo ideju
metālā realizējis metālmākslinieks Norberts Kudiņš. 

TIKS GODINĀTI LABĀKIE RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMĒJI!

Šomēnes vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš
„Lobs lobam”, sagaidot Lieldienas, notiks 24. martā, Za-
ļajā Ceturtdienā, Rēzeknes novada pašvaldības telpās,
laikā no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Lieldienas ir tradīcijām bagāti svētki, kuros viens no sim-

boliem ir arī koši krāsotas olas, tāpēc tirdziņā varēs iegādāties
z/s „Avotiņi” olas. Kā zināms, visstiprākās olas dēj “laimīgās
vistas”, kas nāk no lauku vides. Lieldienas ir vieni no zīmīgā-
kajiem svētkiem kristīgajās tradīcijās, kad pie galda vienkopus
sapulcējas visa ģimene, lai baudītu svētīto Lieldienu mielastu.

Tirdziņā būs piedāvājumā produkcija gan svētku mielastam, gan
ikdienai, gan arī skaistumlietas gaidāmajām pavasara vēsmām.

Dalībai tirdziņā var pieteikties, zvanot nodibinājuma
LEARN vecākajai konsultantei Ilzei Kiščenko uz tālr.
26516242, vai elektroniski: learn@rezeknesnovads.lv

Foto: Zaiga Šteina
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Sākot ar 2016. gadu, pieteikties uz platību
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izman-
tojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu
(EPS). Lai varētu lietot minēto sistēmu un ies-
niegt tajā savu platību iesniegumu, lauksaim-
niekiem vispirms jānoslēdz līgums par LAD EPS
pakalpojumu izmantošanu. Pie līguma noslēg-
šanas ir nepieciešama klienta aktīva e-pasta
adrese. Līgumi pieejami pagastu pārvaldēs, LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē „Kā kļūt par
EPS lietotāju” un klientu apkalpošanas cen-
tros, kā arī pie pagastu un novadu konsul-
tantiem.

EPS līgumi jāaizpilda 2 eksemplāros un jā-
nogādā LAD. Ļoti vēlams to izdarīt līdz marta
mēneša beigām!

Pavasarī, kad uzsāksies platību maksājumu
iesniegšana EPS (orientējoši no š. g. 18. aprīļa līdz
15. maijam), LAD organizēs praktiskās mācības
lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pieteikša-
nos platību maksājumiem elektroniski, kā arī būs
iespēja klientiem aizpildīt un iesniegt platību
maksājumu iesniegumu elektroniski izbraukumos
uz pagastu pārvaldēm/centriem. Izbraukuma grafiks

tiks publicēts novada mājaslapā un vietējos laik-
rakstos. Sekojiet informācijai!

Klientiem platību maksājumu iesniegumu
2016. gadā ir iespējams:

1. Aizpildīt un iesniegt EPS pašam;
2. Izmantot LAD sniegtās konsultācijas pagastu

pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP telpās Br.
Skrindu ielā 11, Rēzeknē, tālr. 64625114, 64605826
un Raiņa iela 25, Ludzā, tālr.27876665.

3. Izmantot Latvijas lauku konsultāciju un iz-
glītības centra pakalpojumus, pagastu konsultantu
sniegtos pakalpojumus u.c.

Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/ies-
niegumu iesniegšana, izmantojot EPS, pretenden-
tiem pagastu pārvaldēs noteikti būs jāierodas ar:

1. piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli;
2. iepriekšējā gada platību maksājumu iesnie-

guma kopiju;
3. apsaimniekoto platību kadastra numuriem;
4. informāciju kā platības tiks apsaimniekotas

2016. gadā.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos informācija 

pa tālr. 64625114, 64605826, 27876665.

��ANASTASIJA SALENIECE
(mob.t. 25645875;

e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv)

�Nautrēnos pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, 
otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00;

�Strūžānos katra mēneša 1. trešdienā no plkst. 
8.00 līdz 12.00;

�Dricānos katra mēneša 3. trešdienā no plkst. 
8.30 līdz 12.00;

�Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303. kabinetā katra 
mēneša 3. ceturtdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00
tiks pieņemti Audriņu un Ozolmuižas pagasta 
iedzīvotāji.

�ANITA DZENE
(mob.t. 26571714, e – pasts: anita.dzene@llkc.lv)

�Bērzgalē katra mēneša 3. trešdienā no plkst.
8.30 līdz 12.00.

�SINTIJA ŠUBROVSKA 
(mob.t. 28311079,

e – pasts: sintija.subrovska@llkc.lv)

�Rikavā katra mēneša 3. otrdienā no plkst. 9.00 
līdz 12.00;

�Ilzeskalnā katra mēneša 1. trešdienā no plkst. 
9.00 līdz 12.00;

�Lendžos katra mēneša 3. trešdienā no plkst. 
9.00 līdz 12.00;

�Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304. kabinetā katra 
mēneša 3. ceturtdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00 
tiks pieņemti Vērēmu un Griškānu pagasta 
iedzīvotāji.

�VIJA ISAJEVA
(mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv)

�Gorņicā katra mēneša 2. pirmdienā no plkst.
8.30 līdz 9.45;

�Krukos katra mēneša 2. pirmdienā no plkst.
10.00 līdz 12.00;

�Gorņicā katra mēneša 2. otrdienā no plkst.

8.30 līdz 9.45;
�Vecružinā katra mēneša 2. otrdienā no plkst.

10.00 līdz 12.00;
�Maltā trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00;
�Lūznavā katra mēneša 2. ceturtdienā no plkst.

8.30 līdz 12.00;
�Feimaņos katra mēneša 2. piektdienā no plkst.

8.30 līdz 12.00.

�RITA BARANOVSKA
(mob.t. 29324609,

e – pasts: rita.baranovska@llkc.lv)

�Sakstagalā katra mēneša 3. pirmdienā no plkst.
8.30 līdz 12.00;

�Kantinieku pagasta iedzīvotāju pieņemšana
Sakstagalā  katra mēneša 3. pirmdienā no plkst.
8.30 līdz 12.00.

�VALIJA JEKIMOVA
(mob.t. 28373688,

e – pasts: valija.jekimova@llkc.lv)

�Pušā katra mēneša 3. pirmdienā no plkst. 8.30
līdz 12.00;
�Mākoņkalnā katra mēneša 3. otrdienā no plkst.

8.30 līdz 12.00;
�Kaunatā katra mēneša 3. trešdienā plkst. 9.00 

līdz 12.30;
�Stoļerovā katra mēneša 3. ceturtdienā no plkst.

9.00 līdz 13.00;
�Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303. kabinetā katra  

mēneša 4. otrdienā no plkst. 8.30 līdz 12.00 tiks
pieņemti Ozolaines un Čornajas pagasta
iedzīvotāji.

�ULDIS ANDREJEVS
(mob.t. 27885686, e – pasts: uldis.andrejevs@llkc.lv)

�Nagļos katra mēneša 1. trešdienā no plkst.   
8.30 līdz 12.00;

�Gaigalavā katra mēneša 3. trešdienā no plkst. 
8.30 līdz 12.00.

LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) INFORMĒ
ELEKTRONISKĀS

PIETEIKŠANĀS SISTĒMAS
(EPS)KONSULTĀCIJU
GRAFIKS PAGASTOS

dzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11. ap-
rīļa līdz 23. maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesnie-

atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienes-
ta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības

pārvalde (LAD ALRLP), attiecīgi pielikumā eso-
šajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs 
klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem
aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Plānotais konsultāciju sākums plkst. 9.00.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā
LAD ALRPL kontaktpersona –

Marina Sumarokova, tālrunis 26464739.

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU
PIEŅEMŠANAS LAIKI RĒZEKNES NOVADA PAGASTOS LAD AUSTRUMLATGALES RLP KONSULTĀCIJU

GRAFIKS PAGASTOS PAR ELEKTRONISKO
PLATĪBU MAKSĀJUMU (EPS) IESNIEGUMU

IESNIEGŠANU 2016.GADĀ.
KONSULTĀCIJU SĀKUMS PLKST. 9.00

Pagasts Datums

Audriņu pagastā 18. aprīlis

Bērzgales pagasta pārvalde
20. aprīlis,
6. maijs

Čornajas pagasta pārvalde
27. aprīlis - Čornaja,
9. maijs - Ratnieki

Dricānu pagasta pārvalde
25. aprīlis,
9. maijs

Feimaņu pagasta pārvalde
22. aprīlis,
13. maijs

Gaigalavas pagasta pārvalde
18. aprīlis,
5. maijs

Griškānu pagasta pārvalde 9. maijs - Sprūževa

Ilzeskalna pagasta pārvalde
29. aprīlis,
12. maijs

Kantinieku pagasta pārvalde 29. aprīlis

Kaunatas pagasta pārvalde
27. aprīlis,
12. maijs

Lendžu pagasta pārvalde
20. aprīlis,
6. maijs

Lūznavas pagasta pārvalde 19. aprīlis

Maltas pagasta pārvalde 28. aprīlis

Mākoņkalna pagasta pārvalde
27. aprīlis,
11. maijs

Nagļu pagasta pārvalde 22. aprīlis

Nautrēnu pagasta pārvalde
22. aprīlis
29. aprīlis,
12. maijs

Ozolaines pagasta pārvalde 3. maijs

Ozolmuižas pagasta pārvalde 18. aprīlis

Pušas pagasta pārvalde 13. maijs

Rikavas pagasta pārvalde
25. aprīlis
2. maijs

Sakstagala pagasta pārvalde
21. aprīlis,
10. maijs

Silmalas pagasta pārvalde

19. aprīlis - Ružina
26. aprīlis - Kruki
5. maijs - Rogoviki
11. maijs - Gornica

Stoļerovas pagasta pārvalde
20. aprīlis,
5. maijs

Stružānu pagasta pārvalde 3. maijs

Vērēmu pagasta pārvalde 3. maijs

2016. gada 18. martā no plkst. 13.00 līdz 15.00,
Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē,
Atbrīvošanas alejā 95A, notiks ikgadējā biedrī-
bas „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” kop-
sapulce.  

Darba kārtībā:
1) Informācija par partnerības darbību 2015. gadā;
2) Atskaite par biedrības 2015. gada pārskatu;
3) Biedrības plānotās aktivitātes 2016. gadā;

4) Aktuālā informācija par LEADER pieejas īste-
nošanu un 2015. - 2020. gada plānošanu (projektu
vērtēšanu, kārtu izsludināšanu);
5) Citi aktuālie jautājumi. 

Plašāka informācija:
info@rezeknespartneriba.lv

vai pa tālruni 26363497.

Ineta Elksne, administratīvā vadītāja

NOTIKS IKGADĒJĀ BIEDRĪBAS „RĒZEKNES RAJONA
KOPIENU PARTNERĪBA” KOPSAPULCE
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Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir
izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam.
Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts,
16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa
daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. 

Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad, atbilstoši likumam par

termiņa kavējumu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā

nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams

pašvaldības norēķinu punktos,

bankā, internetbankā, kā arī

portālos www.epakalpojumi.lv

un www.latvija.lv 

Jāuzsver, ka, maksājumu vei-

cot caur internetbanku, būtiski ir

pārliecināties, vai pārskaitījums

tiek adresēts pašvaldībai, kas iz-

sūtījusi paziņojumu par NĪN no-

maksu, un pārskaitījumu veikt uz

kādu no tiem pašvaldības kon-

tiem, kas norādīti sagatavotajā

maksāšanas paziņojumā. Tāpat

arī maksājuma mērķī precīzi

jānorāda nodokļa maksātāja per-

sonīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma

adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums.

Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā

www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību

banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski

uzrādās visa nepieciešamā informācija.  

Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu

pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji,

kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā var iegūt informāciju par

maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma

saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus, kā arī

pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN

samaksas termiņu.

Audriņu pagasta pārvalde Marina Jačeikina Pirmdien: 13.00 – 17.00
Otrdien: 8.00 – 12.00
Trešdien: 13.00 – 17.00
Ceturtdien: 13.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 12.00

29467978

Bērzgales pagasta pārvalde Janīna Adijāne Pirmdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30 
Piektdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

64644633
26439301

Čornajas pagasta pārvalde Edgars Paškovs Pirmdien: 8.00 – 15.00
Otrdien: 10.00 – 15.00
Ceturtdien: 9.00 – 11.00 (Ratniekos)

28786267

Dricānu pagasta pārvalde Normunds Mozgis Pirmdien: 8.00 – 15.00
Trešdien: 8.00 – 15.00
Ceturtdien: 8.00 – 15.00

27876886

Feimaņu pagasta pārvalde Arnolds Taranda Pirmdien: 8.00 – 16.30 29880705

Gaigalavas pagasta pārvalde Valentīna Puste Pirmdien: 8.00 – 12.00
Trešdien: 8.00 – 12.00

64644537
29160122 

Griškānu pagasta pārvalde Aivars Vigups Pirmdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30 27870340

Ilzeskalna pagasta pārvalde Anna Kūkoja Trešdien: 8.00 – 16.30 29203135

Kantinieku pagasta pārvalde Arvīds Baranovskis Pirmdien: 13.00 – 16.30
Ceturtdien: 13.00 – 16.30

29469424

Kaunatas pagasta pārvalde Viktors Grišunovs Pirmdien: 8.00 – 15.00
Trešdien: 8.00 – 15.00

64667002
26415936

Lendžu pagasta pārvalde Silvija Kipļuka Pirmdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Trešdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

64644726
26418606

Lūznavas pagasta pārvalde Arnolds Taranda Trešdien: 8.00 – 16.30 29880705

Maltas pagasta pārvalde Viktors Šmaukstelis Otrdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 26407409

Mākoņkalna pagasta pārvalde Viktors Grišunovs Otrdien: 8.00 – 12.00
Ceturtdien: 8.00 – 15.00

64667002
26415936

Nagļu pagasta pārvalde Jānis Zelčs  Trešdien: 8.00 – 10.00 26678123

Nautrēnu pagasta pārvalde Anna Kūkoja Pirmdien: 8.00 – 16.30
Otrdien: 8.00 – 16.30

29203135

Ozolaines pagasta pārvalde Jana Jakuškina Otrdien: 8.00 – 16.30
Ceturtdien: 8.00 – 16.30

22020146

Ozolmuižas pagasta pārvalde Jana Jakuškina Pirmdien: 8.00 – 16.30
Trešdien: 8.00 – 16.30

22020146

Pušas pagasta pārvalde Viktors Šmaukstelis Ceturtdien: 9.00 – 13.00 26407409

Rikavas pagasta pārvalde Jānis Zelčs Trešdien: 10.15 – 16.30 26678123

Sakstagala pagasta pārvalde Arvīds Baranovskis Pirmdien: 8.30 – 12.00
Ceturtdien: 8.30 – 12.00

29469424

Silmalas pagasta pārvalde Aivars Stafeckis Trešdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.00 28314964

Stoļerovas pagasta pārvalde Edgars Paškovs Trešdien: 8.30 – 15.00 28786267

Stružānu pagasta pārvalde Normunds Mozgis Otrdien: 9.00 – 15.00 27876886

Vērēmu pagasta pārvalde Laimdota Melne Pirmdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

64605901
29522980

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES PĀRVALDĪBAS DIENESTA
ZEMES LIETU SPECIĀLISTU IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI PAGASTOS

IZSŪTĪTI NĪN MAKSĀŠANAS
PAZIŅOJUMI 2016. GADAM

Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta
saistošie noteikumi Nr. 38 „Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Rēzeknes novadā” nosaka, ka ikviens nekus-
tamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzī-
vojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu
radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par radīto atkritumu
apsaimniekošanu, tajā skaitā līguma noslēgšanu ar atkri-
tumu apsaimniekotāju.

Saskaņā ar šiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem lī-
gums par atkritumu apsaimniekošanu obligāti ir jāslēdz ikvienai
mājsaimniecībai, tāpat – ikvienai juridiskai personai. Atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem fiziskās un juridiskās
personas par šo noteikumu pārkāpšanu ir saucamas pie admi-
nistratīvās atbildības.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus mēneša
laikā noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Ja līgumi
netiks noslēgti mēneša laikā, fiziskās un juridiskās personas
tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas
sodus.

Līgums jānoslēdz ar SIA „Austrumlatgales atkritumu ap-
saimniekošanas sabiedrība” (ALAAS) griežoties katrā pa-
gasta pārvaldē vai ALAAS telpās, kas atrodas Zilupes ielā 50,
Rēzeknē, tālrunis 64607673, sia.alaas@inbox.lv, darba
dienās:

pirmdiena 8:00 – 16:30
otrdiena 8:00 – 18:30
trešdiena 8:00 – 16:30
ceturtdiena 8:00 – 16:30
piektdiena 8:00 – 14:30

Informējam, ka SIA „ALAAS” tām vietām, kur nevar pie-
braukt atkritumu izvešanas mašīna (piem., mazdārziņu teritori-
jas, atsevišķas viensētas), lai savāktu atkritumus no konteinera,
piedāvā sadzīves atkritumu savākšanu marķētos plastmasas
maisos ar tilpumu 70 litri. Ja izvēlas radītos sadzīves atkritu-
mus savākt, izmantojot marķētos maisus, tad, iegādājoties

maisus, persona veic priekšapmaksu par atkritumu izvešanu.
Viena maisa cena ir 1,72 EUR (tai skatā pievienotās vērtības
nodoklis). Cenā ir iekļauta maisa izgatavošanas un atkritumu
izvešanas izmaksas.

Norādām, ka Rēzeknes novada teritorijā 2015. gadā 12 pa-
gastos (Ozolaines, Audriņu, Feimaņu, Bērzgales, Kaunatas,
Ilzeskalna, Lūznavas, Nautrēnu, Pušas, Griškānu, Gaigalavas,
Stružānu ) tika izveidoti sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne papīram,
plastmasai un stiklam). Pārējos pagastos tie tiks izveidoti 2016.
gadā.

Visus sašķirotos atkritumus SIA “ALAAS” izved bez maksas.
Informācija par jau izveidoto sadzīves atkritumu dalītās sa-

vākšanas punktu darba laikiem un atkritumu pareizu šķirošanu
12 pagastos ir pieejama katrā pagasta pārvaldē.

Pieredze liecina, ka vislabākā vieta atkritumu šķirošanai ir
slēgta tipa konteineru punktos. Piemēram, ja konteinerā, kas ir
paredzēts papīram, kāds neapzinīgs iedzīvotājs iemet nešķi-
rotus atkritumus, visi centieni var izrādīties veltīgi un atkritumi
var tikt uzskatīti par nešķirotiem. Tāpēc atkritumu šķirošana ir
katra cilvēka godprātības un atbildības jautājums.

Pārējos pagastos, kur vēl nav izveidoti atkritumu dalītās sa-
vākšanas punkti (slēgta tipa šķirošanas konteineru novietne
papīram, plastmasai un stiklam), SIA „ALAAS” nodrošina sa-
dzīves šķiroto atkritumu mobilo savākšanu (izbraukumu laika
grafiks pa pagastiem pieejams katrā pagasta pārvaldē un SIA
„ALAAS”). Sadzīves šķiroto atkritumu mobilā savākšana no-
zīmē to, ka pa pagastiem noteiktā laikā (katrā pagastā vienu
reizi mēnesī) brauc speciāli aprīkota SIA „ALAAS” mašīna un
savāc iedzīvotāju atnestos sašķirotos sadzīves atkritumus —
stiklu, papīru un plastmasu. Visus sašķirotos sadzīves atkritu-
mus SIA „ALAAS” pieņem bez maksas.

Kāds ir labums no sadzīves atkritumu šķirošanas?

1) Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu apsaimnie-
košanas izmaksas, jo šķirotos atkritumus savāc un izved pār-

strādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties ik mēnesi ietaupīt no-
teiktu naudas summu, šķirojiet atkritumus!

2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no
kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas pre-
ces. Piemēram, otrreiz pārstrādājot stiklu, to var atkārtoti iz-
mantot kā pārtikas un dzērienu iepakojumu. Stikls nekad neno-
lietojas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot stiklu šķiroto atkri-
tumu konteinerā, tas nonāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sa-
smalcināts un izkausēts, lai iegūtu otro dzīvi. Pārstrādājot stiklu,
tiek ietaupītas smiltis un netiek piegružota apkārtējā vide.

Pārstrādājot plastmasas un PET atkritumus, tiek ražoti
plaukti, plēves, logu rāmji, paklāji, drenāžas caurules, puķu po-
di, apģērbs, segas, bruģakmens un daudzas citas mums no-
derīgas lietas.

3) Ietaupām vietu atkritumu poligonos – lai noglabāt varētu
tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams pār-
strādāt atkārtoti.

4) Padarām dabu un vidi ap mums skaistāku – bez ceļmalā
nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna
maisiņiem.

Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā arī ir izveidots laukums
šķirotu atkritumu pieņemšanai, kas atrodas sadzīves atkritumu
poligona „Križevņiki” teritorijā (Ozolaines pagasts). Laukumā
šķirotu atkritumu pieņemšanai izvietoti publiski pieejami speciāli
marķēti metāla 1,1 m3 konteineri, kas paredzēti šķirotu atkri-
tumu savākšanai. Šie atkritumi tiek pieņemti bez maksas.

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu
(t. sk. šķirošanu) pieejama arī SIA „ALAAS”

mājas lapā: www.alaas.lv (SIA „ALAAS”
izpilddirektors Jurijs Petkevičs – tel. 29132365).

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības par atkritumu apsaim-
niekošanu Rēzeknes novada teritorijā, lūdzam zvanīt vai rakstīt
Rēzeknes novada pašvaldības vecākajai vides aizsardzī-
bas speciālistei Terēzijai Krustei, tel. 46 07185, e-pasts:
Terezija.Kruste@rezeknesnovads.lv

Terēzija Kruste
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Rēzeknes novada domes izveidotā darba grupa pirms-
skolas izglītības iestāžu un skolu tīkla optimizēšanai ir ap-
kopojusi informāciju par skolēnu skaitu un skolēnu skaita
dinamiku novada izglītības iestādēs, pirmsskolas vecuma
bērnu līdz četru gadu vecumam skaitu, pedagogu skaitu
un noslogojumu izglītības iestādēs, darba samaksas sa-
dalījumu (valsts mērķdotācija un pašvaldības līdzfinan-
sējums), tehniskā personāla skaitu un noslogojumu, ēku
uzturēšanas izdevumus, skolēnu pārvadājumus un cita
veida informāciju. Diemžēl apkopotie rezultāti neieprieci-
na – zemā dzimstība un iedzīvotāju aizplūšana no laukiem
ir skārusi arī Rēzeknes novadu, sekmējot skolēnu skaita
sarukšanu pēdējo sešu gadu laikā par 700 audzēkņiem.
Darba grupa ir izstrādājusi Rēzeknes novada izglītības
iestāžu optimizācijas variantus, kuri tika apspriesti un
atbalstīti Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komite-
jas sēdē 11. februārī.

Izstrādātie priekšlikumi ir šādi: ar 2016. gada 19. au-
gustu slēgt Kalnezeru Katoļu pamatskolu un Zareč-
najas pamatskolu, kā arī ar 2016. gada 1. septembri
Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādi pārveidot
par Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”
struktūrvienību.

Kā paskaidroja Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks
Vilis Deksnis, situācijas analīze veikta, ievērojot trīs pamat-
nostādnes: izglītības pieejamība, izglītības kvalitāte un
izmaksu efektivitāte, izglītības pakalpojuma pieejamība
nozīmē – jāsaglabā princips, ka pirmsskolas un sākum-
skolas posma bērniem izglītības iestāde būtu maksimāli
tuvu dzīvesvietai, tikmēr lielākajiem skolēniem nokļūšana
līdz skolai notiktu maksimāli īsā laikā. Izglītības kvalitāte
nozīmē, ka kvalitatīvai izglītībai ir jābūt visās skolās, ne-
atkarīgi no atrašanās vietas, ņemot vērā to, ka trīs vai vai-
rāk klašu apvienošana nevar garantēt kvalitatīvu izglī-
tību. Savukārt finanšu līdzekļu efektīva izmantošana no-
zīmē, ka, izvērtējot valsts budžeta, pašvaldības un ve-
cāku finansējumu, bērnu skološana izmaksātu samērīgi.
Tā kā valsts mērķdotācijas nepietiek, šobrīd novads no
sava budžeta tērē ievērojamus līdzekļus, lai nodrošinātu
pagarinātās dienas grupas, interešu izglītību, bibliotekāru
darba samaksu u.c. Novada pašvaldības piešķirtais finan-
sējums skolu un pirmsskolas pedagogiem ar katru gadu
pieaug: ja 2013. gadā tas bija 725 958 EUR, tad 2015.
gadā šis finansējums jau pārsniedzis miljonu.

Darba grupa rūpīgi izvērtēja to
skolu uzturēšanas izmaksas, kurās
prognozējamais skolēnu skaits ir
mazāks par 40. Prognozes liecina,
ka Kalnezeru Katoļu pamatskolu
2016. gada 1. septembrī apmeklēs
31 skolēns, pārsvarā visi Lendžu
pagasta iedzīvotāji, no tiem tikai
1 pirmklasnieks. Skolā šobrīd strā-
dā 12 pedagogi, no tiem pamatdar-
bā ir 9. Skolas saimnieciskie izde-
vumi ir 35673,10 EUR (ja skolu
slēdz, tad ēkas uzturēšanas izmak-
sas sastādīs 13 283 EUR). Skolē-
nus piedāvāts pārvadāt uz Nautrē-
nu vidusskolas struktūrvienību Bērz-
gales pamatskolu, Verēmu pamat-
skolu vai Nautrēnu vidusskolu.
Analizējot visas izmaksas, to eko-
nomija pēc skolas slēgšanas
paredzama 68 369 EUR.

Prognozējamais skolēnu skaits Rēznas pamatskolas
struktūrvienībā Zarečnajas pamatskolā 2016. gada
1. septembrī ir 34, bet, kā secināja darba grupa, reāli tie
ir tikai 32, jo daži bērni dzīvo ārpus Latvijas, arī viens no
trim prognozētajiem pirmklasniekiem. Interesants fakts
ir tas, ka no Griškānu pagasta bērniem Zarečnajas pa-
matskolu apmeklē tikai 18, pārējie izvēlējušies skolas
Rēzeknē. Skolas ēkas saimnieciskie izdevumi patlaban
sastāda 55353,82 EUR (pēc skolas slēgšanas tie
samazinātos līdz 18 024 EUR). Skolā strādā 13 peda-
gogi, no tiem pamatdarbā 7. Skolēniem tiek piedāvāts
turpināt mācības Rēznas pamatskolā (latviešu plūsma)
vai Liepu pamatskolā, vai Audriņu pamatskolā (mazā-
kumtautību klases). Paredzamā izmaksu ekonomija sko-
las slēgšanas rezultātā ir 55821,13 EUR.

2016. gada sākumā darba grupa tikās ar skolotājiem
un skolēnu vecākiem un uzklausīja viņu viedokļus. Ve-
cāki bažījās par to, ka bērniem, lai nokļūtu uz skolu būs
jāceļas agrāk no rīta, kā pēc stundām tiks nodarbināti
1. - 4. klašu bērni, kuriem būs ilgāk jāgaida autobuss,
Kalnezeru Katoļu pamatskolas skolēnu vecākus uztrau-
ca tas, ka Verēmu pamatskolā nav labas sporta zāles
(bērni sporto Adamovas speciālās internātpamatskolas

sporta zālē). Tika izteikti arī aizrādījumi, ka netiks sagla-
bātas kristīgās vērtības, kuras uzturēja šī skola. Šajā sa-
karā Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds
Švarcs tikās ar Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapu Jāni
Buli, kurš izteica priekšlikumu vienā no skolām – Nautrēnu
vidusskolā vai Bērzgales pamatskolā izveidot fakultatīvu
kristīgās mācības apgūšanai, ja skolēnu vecāki izteiks
šādu vēlēšanos. Novada pašvaldība piedāvāja skolēnu
vecākiem aprīlī organizēt braucienu uz tām izglītības
iestādēm, kurās turpmāk varētu mācīties viņu bērni, lai
uz vietas izvērtētu plusus un mīnusus.

Novada pašvaldība sadarbībā ar pagastu pārvaldēm
meklēs risinājumus skolu ēku infrastruktūras izmanto-
šanai turpmāk. Kalnezeru Katoļu pamatskolas sporta zāli
turpinās izmantot iedzīvotāji sporta aktivitātēm, savukārt
Zarečnajas pamatskolas ēku varētu izmantot kā vietu
sociālo pakalpojumu sniegšanai vai jauniešu vasaras no-
metņu rīkošanai.

Situācijā, ja problēmas ar skolēnu skaita samazinā-
šanos attiecīgajās skolās būtu īslaicīgas, domes deputāti
lemtu par papildus naudas piešķiršanu no budžeta, taču
ilgtermiņa prognozes, diemžēl, nevieš optimismu, tāpēc
šādu nepopulāru un sāpīgu lēmumu nācās pieņemt
Rēzeknes novada domes sēdē 18. februārī.

Anna Rancāne

RĒZEKNES NOVADA SKOLU TĪKLS TIKS OPTIMIZĒTS

Atklāts nodibinā-
juma „Lauku ekono-
mikas attīstībai Rē-
zeknes novadā” pro-
jektu konkurss uzņē-
mējdarbības attīs-
tībai un uzsākšanai

novada teritorijā.
22. februārī notika nodibinājuma „Lau-

ku ekonomikas attīstībai Rēzeknes no-
vadā” (LEARN) organizēts seminārs
par projektu konkursa izsludināšanu.
Projekta mērķi ir veicināt iedzīvotāju ak-
tivitātes novada teritorijā, sekmējot viņu
dzīves kvalitātes uzlabošanos, uzņēmēj-
darbības attīstību un bezdarba samazi-
nāšanos. Novadniekiem tā ir iespēja pie-
saistīt līdzekļus savas uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai un biznesa ideju īste-
nošanai, kā arī jau esošas saimniecis-
kās darbības attīstīšanai.

Semināru apmeklēja vairāk kā 50 da-
lībnieki no visa novada, iegūstot sva-
rīgāko informāciju projektu izstrādei.
Projektu konkursa kopējais budžets ir
22 000 EUR, tomēr maksimālais iespē-
jamais atbalsts vienam projektam ir
3000 EUR . Svarīgi atzīmēt, ka preten-
dentiem ir jānodrošina līdzfinansējums
vismaz 10% apmērā no projekta kopē-
jās summas.

Attiecināmās izmaksas ir:
� inventāra, iekārtu iegāde, ar kuru

palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts,
šķirots, celts, pārvietots (izņemot auto-
transportu), sagatavots uzglabāšanai,
iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts

pakalpojums;
� inventāra, iekārtu piegāde un uz-

stādīšanas izmaksas;
� specifiskas datorprogrammatūras

iegāde;
� biroja tehnikas iegāde, ja izmak-

sas nepārsniedz 10% no projekta ko-
pējās attiecināmās summas, izņemot
gadījumus, kad datortehnika nepiecie-
šama ražošanas procesa nodrošinā-
šanai;
� mārketinga materiālu sagatavo-

šana;
� būvmateriāli ražošanas vai pakal-

pojumu sniegšanas telpu remontdar-
biem;
� PVN, ja atbalsta pretendents nav

reģistrēts ar PVN apliekamo personu
reģistrā.

Līdz 23. martam ir jāizstrādā savs
projekts un personīgi jāiesniedz no-
dibinājumam LEARN, Atbrīvošanas
alejā 95C. Iesniegtos projektos izvērtēs
komisija septiņu locekļu sastāvā, ana-
lizējot uzņēmējdarbības perspektīvu at-
tīstīties ilgtermiņā, kā arī paša preten-
denta kompetenci un citus kritērijus.

Nepieciešamības gadījumā pēc
konsultācijas var vērsties pie

nodibinājuma vecākās konsultantes
Ilzes Kiščenko, zvanot uz

tel. 26516242, rakstot elektroniski –
learn@rezeknesnovads.lv,

kā arī ierodoties personīgi –
Atbrīvošanas alejā 95C katru

darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00.

ATKLĀTS NODIBINĀJUMA „LAUKU EKONOMIKAS
ATTĪSTĪBAI RĒZEKNES NOVADĀ” PROJEKTU KONKURSS

Datums Laiks Pagasts Vieta
9. marts
2. marts
2. marts

15.00
13.00
15.00

Stružāni
Kantinieki
Sakstagals

Kultūras nams
Pagasta pārvaldes ēka
Saieta nams

3. marts
4. marts

14.00
14.00

Silmala
Feimaņi

Kultūras nams
Kultūras nams

7. marts
9. marts

14.00
17.00

Čornaja
Audriņi

Ratnieku kultūras nams
Kultūras nams

10. marts
14.00
15.30

Lendži
Bērzgale

Kultūras nams
Kultūras nams

11.marts
13.30
15.00

Ilzeskalns
Nautrēni

Kultūras nams
Sporta halle

15. marts
13.00
15.00

Vērēmi
Ozolmuiža

Kultūras nams
Kultūras nams

16.marts
13.00
15.00

Dricāni
Gaigalava

Kultūras nams
Kultūras nams

17.marts
14.00
16.00

Lūznava
Ozolaine

Pagasta pārvaldes zāle
Kultūras nams

22. marts
15.00
17.00

Puša
Malta

Kultūras nams
Kultūras nams

23. marts
13.00
15.00

Nagļi
Rikava

Kultūras nams
Kultūras nams

29. marts
13.00
15.00

Stoļerova
Griškāni

Kultūras nams
Kultūras nams

30. marts
13.00
15.00

Mākoņkalns
Kaunata

Kultūras nams
Kultūras nams

Marta mēnesī atsākās iedzīvotāju sapulces Rēzeknes novada pagastos. Pirmā sapulce notika
jau 2. martā, un iedzīvotāju sapulces turpināsies līdz 30. martam, kad būs apmeklēti visi pagasti.
Sapulcēs iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar pagasta pārvaldes veikumu iepriekšējā gadā, kā
arī ar informāciju par darbu plānu šim gadam, jo budžets jau ir sastādīts un apstiprināts.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajā pavasarī sapulcēs piedalās gan Rēzeknes novada
pašvaldības vadība, gan deputāti, gan arī pagastu pārvaldnieki un pagastu pārvalžu darbinieki,
kuri iepazīstina iedzīvotājus ar paveikto savās jomās.

Iedzīvotāji aicināti būt aktīvi un piedalīties iedzīvotāju sapulcēs, jo tas dod iespēju gan izzināt
pagasta finansiālo situāciju, gan arī uzdot kādu sasāpējušu jautājumu pagasta un novada
vadībai!

ARĪ ŠOPAVASAR NOTIEK IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
RĒZEKNES NOVADA PAGASTOS
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29. janvārī Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē

deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā

budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2016. gadam iz-

došanu. Pašvaldības konsolidētā 2016. gada pamat-

budžeta ieņēmumi paredzēti apmēram pagājušā

gada līmenī — 25 623 994 EUR (2015. gadā — 25 193

348 EUR). No pamatbudžeta ieņēmumiem lielāko

daļu, 32%, sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis

(8 172 580 EUR), kas šogad ir paredzēts lielāks nekā

2015. gadā (7,78 milj. EUR), maksājums no pašval-

dību finanšu izlīdzināšanas fonda (7 897 400 EUR), kā

arī mērķdotācija pedagogu atlīdzībām (5 473 691 EUR).

Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada konsoli-

dētā pamatbudžeta izdevumi paredzēti 26 793 046 EUR,

kas ir mazāk nekā 2015. gadā (33 628 953 EUR ), kas

bija saistīts ar vērienīgā projekta “Rēzeknes novada paš-

valdības vidusskolu infrastruktūras attīstība” realizāciju.

Tostarp naudas līdzekļu atlikums 1 408 374 EUR un lī-

dzekļi kredīta dzēšanai 239 322 EUR.

Kā parasti, lielākie budžeta izdevumi atvēlēti izglītībai

(46%, jeb 12 419 980 EUR) (13,15 milj. EUR), sociālajai

aizsardzībai (14,9%, jeb 3 996 093 EUR). Pamat-

budžeta izdevumu sadalījumā pa iestādēm lielākā daļa,

12 858 821 EUR, jeb 48% atvēlēta pagastu pārvaldēm,

38% novada administrācijas izdevumi, pārējie 14% –

internātskolām, sociālajām iestādēm un sporta skolai.

No Rēzeknes novada administrācijas pamatbudžeta

izdevumiem (10 267 720 EUR) gandrīz puse tiks tērēta

izglītībai, ceturtā daļa sociālajai aizsardzībai, 16 % vis-

pārējiem valdības dienestiem (izpildvaras un likumdo-

šanas varas institūcijas, pašvaldības budžeta iekšējā

valsts parāda darījumi, pašvaldības mājokļu apsaim-

niekošana, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas

finansējums, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem u.c. )

Pēc budžeta apstiprināšanas Rēzeknes novada

domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās paš-

valdības administrācijai un pagastu pārvaldēm par ie-

guldīto darbu, izstrādājot jauno budžetu.

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā
2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi 26 623 994 EUR

Ieņēmumi Izdevumi
(naudas līdzekļu atlikums 665 625 EUR)

www.rezeknesnovads.lv

AAPSTIPRINĀTS RĒZEKNES NOVADA
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2016. GADAM

(naudas līdzekļu atlikums 1 408 374 EUR, kredīta dzēšana 239322 EUR)

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā
2016.gada pamatbudžeta izdevumi 26 793 046 EUR

2016. gada novada konsolidētā pamatbudžeta izdevumu
sadalījums pa iestādēm 26 793 046 EUR

Rēzeknes novada administrācijas konsolidētā 2016. gada
pamatbudžeta izdevumi 10 267 720 EUR

2016. gada pagastu pārvalžu pamatbudžeta 
izdevumi 12 858 821 EUR

Speciālais budžets 2016. gadam
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��� IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI (1., 6., 7., 8. lappusē)

www.rezeknesnovads.lv

1. Kur Jūs iegūstat informāciju par pašvaldības darbību un pieņem-
tajiem lēmumiem?

Lielākā daļa respondentu ir norādījusi, ka informāciju par pašvaldības darbību iegūst
novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, kā arī ar laikrakstu vai vietējo pagasta
avīžu starpniecību. Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka liela nozīme informācijas
apmaiņā ir arī organizētajām iedzīvotāju sapulcēm, ziņojuma dēļiem pagasta ciemos
un komunikācijai ar pašvaldības darbiniekiem klātienē. Atbilžu variantā „Cits” papildus
norādīts informācijas iegūšanas avots – sociālie tīkli.

2. Kā Jūs vērtējat savu ietekmi uz pašvaldības lēmumiem, kas skar
Jūsu dzīvi, Jūsu apkaimi? Vai Jūs tos varat ietekmēt?

Pēc aptaujas rezultātiem var se-
cināt, ka lielākā daļa aptaujāto uz-
skata, ka pašvaldības lēmumus ne-
var ietekmēt vai tos ietekmēt var ļoti
maz (kopā abas atbildes sastāda
56,1 %). Gandrīz piektā daļa jeb

18,9 % ir norādījuši, ka pašvaldības lēmumus var ietekmēt viduvēji un tikai nepilni
3 % uzskata, ka pašvaldības lēmumus var ietekmēt lielā mērā.

3. Lūdzu, nosauciet trīs labās lietas (interesantākos pasākumus vai
veiksmīgākos projektus), kuras notikušas jebkurā nozarē Rēzeknes
novadā 2015. gadā.

Vadoties pēc respondentu sniegtajām atbildēm, vispopulārākie pasākumi Rēzeknes
novadā 2015. gadā ir Rēzeknes novada diena un folkloras festivāls „Baltica”, Rēzek-
nes novada Uzņēmēju diena, ik mēnesi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas
ēkā organizētais Zaļais tirdziņš, kurā var iegādāties vietējo zemnieku, mājražotāju un
amatnieku produkciju, kā arī Rēzeknes un Viļānu novada 14. grāmatu svētki Strūžānos.
Vairums aptaujāto atzīmējuši arī Podnieku dienas tradīciju, jauniešu centru darbību
pagastos un notikušās sporta spēles pagasta vai novada mērogā (piem. Zvejniekdiena
Nagļos). Vides jomā respondenti norāda uz pakāpeniskiem uzlabojumiem gan valsts,
gan pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošanā, kā arī pozitīvi vērtēta atkritumu
šķirošanas punktu izveide novadā.

Kā 2015. gada veiksmīgākais projekts, kuru aptaujātie savās atbildēs visbiežāk no-
rādījuši, ir Lūznavas muižas atjaunošana un tajā notiekošie kultūras pasākumi. Tam
seko Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstības projekts, kur
visatzinīgāk vērtēta tieši Maltas daudzfunkcionālās zāles būvniecība. Aptaujātie iedzī-
votāji par veiksmīgu projektu uzskata arī Lendžu estrādes būvniecību un organizēto
estrādes atklāšanas pasākumu.

4. Cik apmierināts/-a Jūs esat ar katru no šiem pakalpojumiem un
jomām Rēzeknes novadā?

dalās atbildēs par ceļu un ielu infrastruktūru un ceļu uzturēšanu: 52,9 % ir apmierināti,
bet 45,5 % respondentu uzskata ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu par
neapmierinošu. Salīdzinājumā ar 2014. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas
rezultātiem, ir vērojamas nelielas pozitīvas tendences, proti, iedzīvotāju apmierinātības
līmenis ar ceļu un ielu infrastruktūru ir paaugstinājies par aptuveni 4%.

26,2. Augstāks apmierinātības līmeņa rādītājs (78,7 %) ir par skolēnu transporta no-
drošinājumu, kur tikai 3,2 % respondentu ir norādījuši, ka nav ar to apmierināti.

ka lielai daļai respondentu līdz šim nav bijusi nepieciešamība izmantot būvvaldes
pakalpojumus. Vairums aptaujāto (66%) veselības aprūpes pakalpojumus novērtējuši
pozitīvi. Aptuveni ceturtā daļa jeb 23 % respondentu norāda, ka ar veselības pakalpo-
jumiem novadā nav apmierināti, 9,4 % no aptaujātajiem ir grūti atbildēt un novērtēt
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, kā arī ir neliela daļa – 4 respondenti jeb 1,6%,
kuriem šāds pakalpojums nav pieejams. Aptaujas rezultāti parāda, ka iedzīvotāju lielākā
daļa – 58,2 % ir apmierināti ar sociālajiem pakalpojumiem. Gandrīz trīs reizes ir mazāk
to, kuri ar sociālo palīdzības sniegšanu novada iedzīvotājiem nav apmierināti (16,8 %),
kā arī salīdzinoši liels īpatsvars – 22,1 % – ir tie iedzīvotāji, kuriem sociālos pakalpo-
jumus ir grūti novērtēt vai tos neizmanto vispār. Salīdzinājumā ar 2014. gada nogalē veik-
tās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, apmierinātība ar veselības aprūpes un sociālajiem
pakalpojumiem iedzīvotāju vidū ir augusi – minētie rādītāji ir kāpuši attiecīgi par 13 % un 15 %. 

60,3 % līdz 67,7 %, kur visaugstāk novērtēta interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi
u.c.) nodarbību kvalitāte. Ar pirmsskolas izglītības pakalpojumiem kopumā neapmieri-
nāti ir tikai 3,7 % aptaujāto, ar vispārējās izglītības pakalpojumiem – 9,4 % aptaujāto,
izglītības iestāžu pedagogu darbu negatīvi novērtē 10,7 % iedzīvotāju, bet 8,6 % re-
spondentu norāda, ka interešu izglītības nodarbību kvalitāte ir neapmierinoša vai
drīzāk neapmierinoša. Krietni neapmierinātāki iedzīvotāji ir ar mūžizglītības (izglītība
visā dzīves garumā) pakalpojumiem – kopumā apmierinātības līmenis sastāda 43,4 %,
bet ceturtā daļa jeb 19,7 % no respondentiem ir neapmierināti. Salīdzinošs liels īpat-
svars (27,9 %) nespēj novērtēt pieejamos mūžizglītības pakalpojumus novadā. 

pakalpojumi, kur 87,7 % iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēku darbību novadā, un tikai
4,5 % uzskata, ka bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un kvalitāte ir apmierinoša.

Tūrisma piedāvājumu kvalitāte aptaujāto iedzīvotāju vidū tiek vērtēta kopumā

Lielākā daļa aptaujāto (78,3 %) ir apmieri-
nāti ar vides sakoptību un zaļo zonu labiekār-
tojumu novadā. Ar gājējiem domāto ielu infra-
struktūru ir apmierināti nedaudz vairāk nekā  pu-
se jeb 58,2 % aptaujāto, bet trešā daļa – 31,6
% – ir neapmierināti. Respondentu viedoklis

Analizējot apmierinātību ar izglītības pa-
kalpojumiem, var novērot līdzīgu iedzīvotāju
viedokļu sadalījumu jautājumos par pirmssko-
las, vispārējās izglītības (tai skaitā pedagogu
darbu izglītības iestādēs) un interešu izglītī-
bas nodarbību kvalitāti. Aptaujāto iedzīvo-
tāju apmierinātības līmenis ar minētajiem
pakalpojumiem un to kvalitāti ir robežās no

Sporta un aktīvās atpūtas pasākumus ko-
pumā apmierinoši novērtējuši 71,4 % aptau-
jāto, neapmierinoši – 12,7 %. Apmierinošu
vērtējumu par kultūras un izklaides pasāku-
miem snieguši 77,4%, savukārt 13,9 % no ie-
dzīvotājiem šos pakalpojumus vērtējuši ne-
gatīvi. Visatzinīgāk vērtēti bibliotēkas sniegtie

Jautājumā par apmierinātību ar sabiedris-
kās kārtības nodrošināšanu un drošību lielā-
kais aptaujāto īpatsvars – 57,4 % – ir snieguši
atbildes „Apmierina” vai „Drīzāk apmierina”. Ar
sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir ap-
mierināti 64,7 % respondentu, bet ar šo pakal-
pojumu neapmierināto skaits procentos sastāda

Aptaujātie iedzīvotāji savās atbildēs svārs-
tās jautājumā par apmierinātību ar pašvaldī-
bas būvvaldes pakalpojumiem – liela daļa jeb
39,3 % ir apmierināti un 12,3 % ir neapmierinā-
ti ar sniegtajiem pakalpojumiem būvniecības
jomā, tomēr pārliecinoši (45,1 %) dominē at-
bilde „Grūti pateikt”, kas varētu liecināt par to,
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pozitīvi 53,7 %, negatīvi – 11,5 %, bet trešajai daļai aptaujāto jeb 29,9 % ir grūti sniegt
konkrētu viedokli. Tūrisma infrastruktūras kvalitāti apmierinoši novērtējuši 48,8 %, ne-
apmierinošu vērtējumu izteikuši 16 % aptaujāto un lielai daļai – 29,1 % respondentiem,
līdzīgi kā par iepriekš minēto jautājumu, ir grūti sniegt viedokli, kas varētu būt skaidro-
jams ar to, ka iedzīvotāji ir salīdzinoši maz apmeklējuši sava novada tūrisma objektus
un līdz ar to tiem ir grūti novērtēt pieejamo tūrisma infrastruktūru.

nodrošina SIA „ALAAS”. Aptaujāto iedzīvotāju lielākā daļa jeb 57,4 % ir apmierināti arī
ar kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumiem. Jautājumā par siltumapgādes pa-
kalpojumiem 46,3 % respondentu ir apmierināti ar siltumapgādes pakalpojumiem,
9,9% – nav apmierināti un lielai daļai no respondentiem (18 %) šāds pakalpojums nav
pieejams. Aptaujāto iedzīvotāju viedoklis dalās apmierinātībā ar daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu. Viena trešā daļa jeb 30,4 % aptaujāto ir vienisprātis par to, ka daudz-
dzīvokļu māju apsaimniekošana tiek veikta apmierinoši, bet otra trešdaļa jeb 26,2 %
norāda, ka nav apmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem. Savukārt 34,4 % respondentu
nav konkrēta viedokļa minētajā jautājumā. Novada teritorijā esošo kapsētu apsaimnie-
košana, pamatojoties uz aptaujas rezultātos dominējošo viedokli (73%), tiek veikta ko-
pumā kvalitatīvi un iedzīvotāji ir apmierināti.

darbību. Atzinīgi novērtēts pašvaldības darbs un aktivitātes, kas saistītas ar vietējo
uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju tirdziņu un izstāžu organizēšanu. Apmierināto
iedzīvotāju skaits ir 62,3 %, neapmierināto – 13,1 %. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji lielākoties pozitīvi vērtē mobilo sakaru tīkla
pārklājumu novadā (83,6%) un arī interneta pieslēgumu kvalitāti (79,1%). Kā neapmie-
rinošu sakaru kvalitāti abos minētajos jautājumos vērtējuši vidēji 13 % respondentu.

Jautājumā par vietējo pagasta avīžu kvalitāti respondentu atbildēs dominē pozitīvs
vērtējums, proti, 76,6% aptaujāto vietējo pagasta avīžu kvalitāti ir novērtējuši apmieri-
noši, 15,6% – neapmierinoši. 2,9% aptaujāto atzinuši, ka pagastu avīze viņiem nav
pieejama. Novada pašvaldības mājaslapas www.rezeknesnovads.lv kvalitāti atzinīgi
novērtējuši 75,4 % iedzīvotāju, negatīvi – 8,2 %, kā (16,4 %) nav snieguši konkrētu at-
bildi.

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā kopumā, atbilstoši respondentu

sniegtajām atbildēm, ir samērā augsta – 79,9 %. Atbilžu „Drīzāk neapmierina” un „Neap-
mierina” kopsumma sastāda 11,1 %, atbildi „Grūti pateikt” uzrādījuši 9 % no aptaujāto ie-
dzīvotāju skaita. Salīdzinājumā ar 2014. gada nogalē veiktās iedzīvotāju aptaujas
rezul tātiem, kurā vidējais apmierinātības līmenis ar pašvaldības pakalpojumiem
bija 61,4 %, ir vērojama pozitīva tendence – apmierinātība ar pašvaldības snieg-
tajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā iedzīvotāju vidū ir paaugstinājusies.

5. Lūdzu, nosauciet trīs aktuālākos jautājumus/ steidzamākās
problēmas, kuras pašvaldībai šobrīd būtu jārisina.

No visām respondentu atbildēm ilustrētas populārākās atbildes, kuras tika minējuši
vismaz 8 respondenti. Svarīgākā problēma, kas uztrauc iedzīvotājus, ir ceļu kvalitāte, un
respondenti uzskata, ka steidzami ir jāveic apjomīgi ceļu kvalitātes uzlabošanas un ce-
ļu infrastruktūras atjaunošanas pasākumi. Otrā visbiežāk minētā problēma ir augstais
bezdarba līmenis novadā. Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka, atbalstot uzņēmējdarbības
attīstības novadā, tiks veicināta arī jaunu darba vietu radīšana. Pie prioritāri veicamajiem
darbiem norādīta ielu apgaismojuma nodrošināšana pagasta ciemos, kā arī darbs ar
jauniešiem, organizējot gan kultūras un sporta pasākumus, gan sniedzot atbalstu ne-
pieciešamā sporta inventāra un aprīkojuma iegādē. Sabiedriskā transporta pakalpoju-
mu pieejamības uzlabošanu norādījuši 9 respondenti. Pēc respondentu domām, ir veica-
mi arī kultūras dzīves aktivizēšanas un popularizēšanas pasākumi katrā pagastā, ie-
saistot visu vecumposmu iedzīvotājus. Aktuālākie jautājumi, kas jārisina, lai nodrošinā-
tu iedzīvotājiem labvēlīgu dzīves vidi, ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu piln-
veidošana un nelegālo atkritumu izgāztuvju likvidēšana, dzeramā ūdens kvalitātes uz-
labošana, kapsētu apsaimniekošana, graustu sakārtošana vai to nojaukšana un daudz-
dzīvokļu māju tehniskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi. Daļa respondentu ir norādījuši,
ka ir nepieciešams veikt novada administrācijas un pagasta pārvalžu darbinieku profesionālās
kompetences izvērtēšanu un organizēt darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus.

6. Kā Jūs vērtējat iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti Rēzeknes no-
vada pašvaldības iestādēs?

pašvaldības darbu un aktivitātēm, vērtējumā par pašvaldības telpu pieejamību un dar-
ba laiku un vērtējumā par darbinieku kompetenci un atsaucību. Iedzīvotāji ir vairāk neap-
mierināti (neapmierinātības līmenis ir par aptuveni 10 % augstāks) ar problēmu risinā-
šanas savlaicīgumu un pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem. Salīdzinoši lielai daļai
(28,7 %) aptaujāto nav konkrēta viedokļa jautājumā par dokumentu iesniegšanu elek-
troniski. Apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte kopumā ir vērtēta apmierinoši (82,8%),
neapmierinoši – 8,2% un atbildi „Grūti pateikt” snieguši 9% no respondentiem.

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju (81,1 %) lasa
„Rēzeknes Novada Ziņas”, un izdevuma saturs iedzīvotājus kopumā apmierina (78,2 %). 

9. Jūsu ieteikumi novada pašvaldības izdevuma „Rēzeknes Novada
Ziņas” darbībā:

Aptaujas dalībnieki visbiežāk izteikuši priekšlikumu avīzes piegādāšanai viensētu, 

www.rezeknesnovads.lv
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Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem,
mājražotājiem un amatniekiem aptaujāto vidū
kopumā novērtēta apmierinoši (50,8 %), kā ne-
apmierinošu to novērtējuši 13,5% aptaujāto,
bet trešā daļa, jeb 32,8 % ir snieguši viedokli
„Grūti pateikt”. Līdzīgi novērtēti arī lauku kon-
sultantu pakalpojumi, kur 50,8% aptaujāto ir
apmierināti ar sniegtajiem pakalpojumiem, bet
14,3 % ir neapmierināti ar lauku konsultantu  

Jautājumos par iedzīvotāju apkalpoša-
nas kvalitāti pašvaldības iestādēs respon-
dentu apmierinātības līmenis ir līdzīgs (pozi-
tīvs vērtējums robežās no 80,7% līdz 86,9%,
negatīvs vērtējums robežās no 7,4% – 10,6%)
vērtējumā par informācijas pieejamību par 

Pašvaldības nodrošināto komunālo pakal-
pojumu jomā aptaujas anketā tika izdalīti vai-
rāki jautājumi. No diagrammās norādītajiem pa-
kalpojumiem, aptaujas rezultāti parāda iedzī-
votāju vislielāko apmierinātību (77,4 %) tieši
ar atkritumu savākšanas un izvešanas pakal-
pojumiem, kurus Rēzeknes novada teritorijā 
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dzīvokļu pastkastītēs, tādējādi nodrošinot avīzes pieejamību plašākam iedzīvotāju
skaitam. Vairums ir norādījuši, ka nepieciešams atspoguļot informāciju par nozīmīgiem
notikumiem katrā pagastā, pagastos realizētajiem projektiem un plānotajām iecerēm,
par pagastos pieejamiem pakalpojumiem, par novada domē pieņemtajiem lēmumiem,
atspoguļojot atsevišķi arī novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca viedokli stra-
tēģiskos jautājumos. Respondenti uzskata, ka iedzīvotājiem būtu interese arī par
avīzes sadaļu, kurā iekļauta informācija par jaunumiem un aktualitātēm lauksaimnie-
cībā un citās nozarēs, informācija par normatīvo aktu izmaiņām, kas skar visus iedzī-
votājus, informācija par dažādu pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtību un no-
sacījumiem. Kā iedvesmojošus rakstus, respondentu skatījumā, būtu jāveido intervi-
jas ar novadā pazīstamiem, aktīviem iedzīvotājiem. Liela daļa respondentu norādījuši,
ka avīzei ir jāiznāk biežāk un periodiski – vismaz vienu reizi mēnesī, lai tiktu nodrošināta
informācijas un ziņu aktualitāte. Vairums iedzīvotāju norāda, ka izdevumā „Rēzeknes
Novada Ziņas” nav jāatspoguļo pašvaldības saistošie noteikumi, kuri lasītājos nerada
interesi, bet aizņem daudz vietas. Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietve-
ības nodaļas vadītāja Ilona Turka skaidro, ka pašvaldības saistošie noteikumi ir ārējie
normatīvie akti, tāpat kā Saeimas likumi un Ministru kabineta noteikumi, un ir saistoši,
jeb obligāti jāievēro jebkurai fiziskai un juridiskai personai attiecīgajā administratīvajā
teritorijā. Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”, saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
mā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Pašvaldība savu
bezmaksas izdevumu „Rēzeknes Novada Ziņas” ir noteikusi par saistošo noteikumu
publicēšanas vietu, jo šādā veidā informācija nonāk līdz daudz plašākam iedzīvotāju
lokam un pašvaldībai publicēšanas izmaksas ir krietni zemākas, nekā saistošos
noteikumus publicējot, piemēram, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

10. Kādi uzlabojumi paaugstinātu DZĪVES KVALITĀTI Jūsu dzīves-
vietā?

No visām respondentu atbildēm ilustrētas populārākās atbildes. Aptaujātie iedzīvo-
tāji uzskata, ka dzīves kvalitātes paaugstināšanā visbūtiskākā ietekme ir tieši valsts un
pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas, seguma atjaunošanas un ceļu infrastruktūras at-
tīstības pasākumiem kopumā, t.sk. arī ceļu sāngrāvju sakopšanai un krūmu apauguma
novākšanai gar autoceļiem. Ne mazāka nozīme, pēc respondentu domām, ir arī ceļu
kvalitatīvai uzturēšanai ziemas periodā un ielu apgaismojuma nodrošināšana ciemos
un blīvi apdzīvotās vietās. Respondenti atbildēs bieži norādījuši, ka ir aktīvāk jāveicina
uzņēmējdarbības attīstība, jāiedrošina un jāatbalsta vietējie iedzīvotāji biznesa uzsāk-
šanā, kā rezultātā tiktu radītas jaunas darba vietas. Vadoties pēc respondentu sniegta-
jām atbildēm, trešajā vietā ierindojas tādi dzīves kvalitātes paaugstināšanas pasākumi
kā vides sakopšana un ciematu teritorijas labiekārtošana (ciematu apzaļumošanas dar-
bi, atpūtas soliņu un bērnu rotaļu laukumu izbūve daudzdzīvokļu māju pagalmos, parku
un zaļo zonu, peldvietu sakārtošana). Liela daļa iedzīvotāju ir norādījuši, ka ir nepiecie-
šami kvalitatīvi kultūras pasākumi, ņemot vērā dažādu vecumposmu cilvēku intere-
ses, radošie pulciņi, nodarbības, ekskursijas un tālākizglītības pasākumi pieaugušajiem.
Pašvaldībai un katrai pagasta pārvaldei būtu jāveicina ciešāka sadarbība ar iedzī-
votājiem, organizējot iedzīvotāju sapulces arī strādājošiem cilvēkiem ērti pieejamos

laikos (ārpus darba laika) un aktīvāk iesaistot iedzīvotājus pašvaldības lēmumu
pieņemšanā un rīkotajās aktivitātēs, piemēram, pirms lēmuma pieņemšanas par dalību
kādā kon-krētā projektā, to sākotnēji apspriest ar iedzīvotājiem un izzināt viedokli, kā
arī veikt stin- grāku kontroli un uzraudzību par projekta ieviešanu dzīvē.

11. Kas, Jūsuprāt, Rēzeknes novadā ir UNIKĀLS un kas ir tā vērtības?

Uz jautājumu, „Kas, Jūsuprāt, Rēzeknes novadā ir unikāls un kas ir tā vērtības?”, tika
minētas dažādas atbildes, tomēr lielākā daļa iedzīvotāju lepojas ar dabu, dabas resur-
siem un dabas bagātībām novadā (Rāznas ezers un Rāznas Nacionālais parks, Lubāna
ezers ar ūdens tūrisma attīstības centru „Bāka’, Lubāna mitrājs, Mākoņkalns, Laizānu
parks u.c.). Kā galveno novada vērtību respondenti ir norādījuši arī novadā dzīvojošos
cilvēkus, to darba tikumu, viesmīlību un vienkāršību. Pēc aptaujāto iedzīvotāju domām
unikāli ir arī novadā esošie kultūrvēsturiskie objekti (atjaunotā Lūznavas muiža u.c.),
kultūras mantojums, folkloras tradīcijas un latgaliešu valoda.

Aptaujas kopsavilkums
�„Pašvaldības lēmumus es nevaru ietekmēt...” – tā uzskata lielākā daļa aptaujāto

iedzīvotāju. Pašvaldībai, tai skaitā katrai pagasta pārvaldei, jāveicina ciešāka sadar-
bība ar iedzīvotājiem, biežāk organizējot iedzīvotāju sapulces, savlaicīgi informējot un
noskaidrojot iedzīvotāju viedokli par aktivitātēm un nozīmīgiem lēmumiem, kurus plā-
nots pieņemt un īstenot pagasta un visa novada attīstības kontekstā. Aicinām visus ie-
dzīvotājus arī pašiem būt ieinteresētiem un sekot līdzi notiekošajām aktualitātēm savā
pagastā un novadā, kā arī ņemt dalību iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, kas izveido-
ta katrā pagastā, jo aktīva iedzīvotāju līdzdalība nodrošina pašvaldību darbības uzrau-
dzību un ir garants, lai lēmumi tiktu pieņemti sabiedrības interesēs.

� Kā viskvalitatīvākos pakalpojumus Rēzeknes novadā respondenti atzinuši vides
sakoptību, skolēnu transporta nodrošinājumu, interešu izglītības nodarbību kvalitāti,
kultūras, izklaides un bibliotēku sniegtos pakalpojumus, atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus, mobilo sakaru un interneta pieslēgumu kvalitāti, kā arī sabiedrības in-
formētības līdzekļu – pagasta vietējo avīžu, novada pašvaldības mājaslapas un izde-
vuma „Rēzeknes Novada Ziņas” – kvalitāti.

�Visnegatīvāk novērtēta Rēzeknes novada autoceļu un ielu infrastruktūra, sabied-
riskās kārtības nodrošinājums un drošība, sabiedriskā transporta un veselības aprū-
pes pakalpojumi, kā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, mūžizglītības pakal-
pojumu pieejamība un kvalitāte. Iedzīvotājus, galvenokārt, satrauc augstais bezdarba
līmenis un ik gadu sarūkošais iedzīvotāju skaits. Lai sekmētu jaunu darba vietu radī-
šanu novadā, pašvaldība tiek mudināta veicināt uzņēmējdarbību un atbalstīt vietējos
uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus. Iedzīvotāju neapmierinātība signalizē pašval-
dībai par tiem pakalpojumiem un jomām, kurām nepieciešams pievērst pastiprinātu
uzmanību un nākotnē plānot atbilstošas rīcības un pasākumus situācijas uzlabošanā.

� Rēzeknes novada attīstība aptaujas ietvaros tika novērtēta pozitīvi. Iedzīvotāji at-
zinīgi ir novērtējuši Rēzeknes novada pašvaldības darbu, darbinieku kompetenci un
apkalpošanas kvalitāti. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpo-
jumiem un dzīvi Rēzeknes novadā kopumā 2015. gadā ir augsta – 79,9%.

Rēzeknes novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem 
par dalību aptaujā!

Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai komu-
nikācijas un sadarbības uzlabošanai ar novada iedzīvotājiem, pakalpojumu attīstībai
novadā, kā arī Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. - 1018. gadam Rīcības
plāna aktualizācijā un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskata par
2015. gadu izstrādē.

Aptaujas rezultātus apkopoja Līga Romančuka,
Rēzeknes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

��� IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI (1., 6., 7., 8. lappusē)

Attēlā: Respondentu visbiežāk lietotie vārdi, atbildot uz jautājumu „Kas, Jūsuprāt, Rēzeknes novadā ir UNIKĀLS un kas ir tā vērtības?”
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No 1. marta līdz 30. martam turpinās projektu iesniegšana Rēzeknes novada
pašvaldības Kultūras nodaļas organizētajā Radošo darbu konkursā. Kopējais pieeja-
mais konkursa finansējums ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro), viena projekta
atbalstāmā summa līdz EUR 500.  Konkursā finansiāli tiks atbalstīti radošie darbi
(literārie, mūzikas, mākslas, teātra, horeogrāfijas u.c. žanra darbi), kā arī pasākumi,
kas veicina aktīvu kultūras un mākslas dzīvi, tās pieejamību un sabiedrības līdzdalību
kultūras un mākslas jaunrades procesa attīstībā Rēzeknes novadā, stiprina dzim-
tenes mīlestību, veicina piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu valodai, kā
arī padziļina izpratni par Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu.

Konkursu izsludina un organizē Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa.
Konkursā var piedalīties pilngadīgas un rīcībspējīgas fiziskas personas un juridiskas
personas, reģistrētas Rēzeknes novadā. 

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Rē-
zeknes novada pašvaldības 29. kabine-
tā, vai jānosūta ar pasta starpniecību
(adrese: Rēzeknes novada dome, Atbrī-
vošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601) ar
norādi „Radošo darbu konkursam”, līdz
2016. gada 30. martam. Iesniegtos Kon-
kursa darbu pieteikumus izvērtē Rēzek-
nes novada domes izveidota komisija,
kura savā darbā var pieaicināt ekspertus
un speciālistus, kuriem ir padomdevēja
tiesības. 

28. februārī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS”, svinīgā ceremonijā,

klātesot Latvijas Republikas Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, tika paziņoti Lat-

galiešu kultūras gada balvas „Boņuks 2015” saņēmēji – īpašākie notikumi, ak-

tivitātes un ļaudis latgaliešu kultūrā 2015. gadā. Balvu nominācijā „Gada noti-

kums” saņēma arī Latvijas jūgendstila pērle Lūznavas muiža!

Latgaliešu kultūras balva „Boņuks” šogad notika jau astoto reizi un pulcēja pilnas

skatītāju rindas lielajā Latgales vēstniecības „GORS” zālē. Pasākuma pirmajā daļā

skatītāju vērtējumam tika stādīts priekšā muzikālais uzvedums „Saule. Bērni. Rainis”,

kura veidošanā un izpildīšanā bija iesaistīta vesela komanda mūsu novada radošo

prātu, leģendārā ērģelniece Iveta Apkalna un liels pulks bērnu no Jāņa Ivanova

Rēzeknes mūzikas skolas.

Otro pasākuma daļu vadīja atraktīvais aktieris Kristaps Rasims, muzikālos priekš-

nesumus nodrošināja postfolkloras grupa “Rikši”. Balvas tika pasniegtas 3 galvenajās

sadaļās – literatūra, mūzika, kā arī – sabiedrība un kultūra. Visplašākā balvas sadaļa,

kā jau katru gadu, tradicionāli ir par sabiedriskajām aktivitātēm un sasniegumiem jeb

„Sabiedrība un kultūra”. Šajā sadaļā vietu ir radusi arī nominācija „Gada notikums”,

un par gada notikumu žūrija izraudzījās Lūznavas muižu, kuras atjaunošana tika

pabeigta pērn un kas turpmāk kalpos kā vēl viena brīnišķīga vieta, kur veidot kultūras

pasākumus, kur popularizēt latgaliešu kultūru un, protams, tā jau ir un būs vieta, kas

turpmāk nesīs Latgales vārdu Latvijas mērogā un arī pasaulē. Pēc nozīmīgās balvas

saņemšanas Rēzeknes novada pašvaldības vadītājs Monvīds Švarcs atzīmēja: „Uz-
taiseit āku ir taipat kai kaidam pīlikt spuornus, bet pīlikt spuornus nanūzeimej,
ka prīkšmats liduos. I Lūznovys muiža ituo nailguo sovys eksistiešonys perioda
laikā ir paruodiejuse, ka var liduot idejuos, sovūs sapņūs! Bet par tū juosoka
paļdis na ākai, bet cylvākim, kurī āku kustynoj i idejis dora!”.

Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks” mērķis ir veicināt latgaliešu kultūrvides

saglabāšanu un attīstību, kā arī apkopot un godināt spilgtākos un nozīmīgākos sa-

sniegumus latgaliešu kultūrā iepriekšējā gada griezumā. Latgales vēstniecība „GORS”,

Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2015” organizētāji, aicina ikvienu interesentu

jau tagad sākt sekot līdzi latgaliešu kultūras notikumiem 2016. gadā, lai pieteiktu bal-

vai un godinātu devītajā Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2016” ceremonijā

2017. gada 26. februārī.

Rēzeknes novada vokālie ansambļi
9. martā devās uz Līvāniem, lai pie-
dalītos vokālās mūzikas konkursā
„Balsis”. Mērķtiecīga darba rezultā-
tā Rēzeknes novada vokālais an-
samblis „Skonai” (vadītāja Guntra
Kuzmina) izcīnīja Augstāko pakāpi,
bet Dricānu vidusskolas vokālais
ansamblis „Varavīksne” (vadītāja
Gunita Dzerkale – Sarkane) II pakā-
pes diplomu.

Ansambļi izpildīja vienu latvie-
šu tautas dziesmu/apdari a capella
un vienu latviešu autora oriģināl-
dziesmu vai latviešu tautas dzies-
mas apdari, kurā izmantoti mūsdie-
nīgi izteiksmes līdzekļi.

Konkursa „Balsis” organizators
ir Valsts izglītības satura centrs, tā
mērķis ir veicināt bērnu un jaunie-
šu vokālo ansambļu kolektīvu radošo darbību, izaugsmi un attīstību, padziļināt bērnu
un jauniešu zināšanas par latviešu tautas dziesmām un sekmēt jauna, mākslinieciski
augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu.

Žūrijas komisijā bija pieci nozares profesionāļi – Agra Bērziņa (Valsts izglītības

satura centra vadītāja vietniece),
Nora Vītiņa (grupas „Latvian Voices”
dalībniece, koru vadītāja), Andris
Sējāns (aranžētājs, mūzikas autors,
producents un diriģents), Mārīte
Puriņa (mūzikas pedagoģe, vokā-
lās grupas „Anima Solla” vadītāja,
Latvijas vokālo ansambļu asociā-
cijas eksperte), un Antra Strikaite
(Valsts izglītības satura centra In-
terešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vadītājas vietniece,
projekta vadītāja).

Tāpat prieku ansambļu dalībnie-
kiem sagādāja organizatori, kas
sveica visus konkursa dalībniekus
ar šokolādes sieriņiem „Kārums”.
Ansambļu vadītājiem tika dāvinā-
ta unikāla X un XI Latvijas skolu
jaunatnesdziesmu un deju svētku

Tautas mūzikas koncertu koprepertuāra dziesmu grāmata „Lai balstiņas tālu skan”.
Lai skan arī turpmāk!

Edijs Rancāns,
Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” dalībnieks

LATGALIEŠU KULTŪRAS GADA BALVU „BOŅUKS” NOMINĀCIJĀ
„GADA NOTIKUMS” SAŅĒMA LŪZNAVAS MUIŽA

Andreja Vasjukeviča foto

„SKONAI” IEGŪST AUGSTĀKO PAKĀPI KONKURSĀ „BALSIS”

TURPINĀS PROJEKTU IESNIEGŠANA RĒZEKNES NOVADA
PAŠVALDĪBAS IZSLUDINĀTAJĀ RADOŠO DARBU KONKURSĀ
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Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes

2015. gada 3. decembra sēdē
(protokols Nr. 25, 1. §)

ar precizējumiem
Rēzeknes novada domes

2016. gada 21. janvāra sēdē
(protokols Nr. 2, 3. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2011. gada 12. jūlija 

noteikumu Nr. 549 „Noteikumi par
ūdens objektiem, 

kuru hidroloģiskais režīms ir
regulējams ar hidrotehniskajām būvēm”

7. un 9. punktu 
1. Saistošie noteikumi apstiprina

Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaim-
niekošanas) noteikumus (Pielikums)
un nosaka prasības regulējamā Lu-
bāna ezera hidrotehniskās būves
ekspluatācijas režīmam plūdu drau-
du novēršanai, kā arī administratīvo
atbildību par šo prasību pārkāpšanu. 

2. Regulējamā Lubāna ezera hidro-

tehnisko būvju apsaimniekotājam plū-
du draudu novēršanai jāievēro šādas
noteiktās hidrotehnisko būvju eks-
pluatācijas režīma prasības:

2.1. nodrošināt ūdens līmeņa uzturē-
šanu atbilstoši Lubāna ezera eksplua-
tācijas (apsaimniekošanas) noteikumu
dispečergrafikam;  

2.2. nodrošināt hidrotehnisko būvju
uzturēšanu ūdens līmeņa regulēšanai
atbilstošā tehniskā stāvoklī;

2.3. veikt hidrotehnisko būvju stāvokļa
regulārus novērojumus, tos dokumentē-
jot, Lubāna ezera ūdens līmeņu nostrā-
des palu un plūdu caurplūdumu novadī-
šanas laikā;

2.4. noskaidrojot Valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” prog-
nozi par pavasara paliem vai vasaras –
rudens plūdiem ar noteci lielāku par 10 %
varbūtīgumu, veikt Lubāna ezera līme-
ņa nostrādi līdz atzīmei 92,1 m LAS –

2000,5;

2.5. ja saskaņā ar Valsts sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” prog-
nozi paredzams ūdens paaugstināts pie-
plūdums, kā rezultātā var tikt pārsniegts
augstākais plūdu līmenis – 95,4 m, tad
Lubāna ezera hidrotehnisko būvju ap-
saimniekotājs, saskaņojot rīcības plānu
ar Rēzeknes novada pašvaldību, Ma-
donas novada pašvaldību, Valsts vides
dienesta Madonas reģionālo pārvaldi
un Valsts vides dienesta Rēzeknes re-
ģionālo pārvaldi var veikt ārkārtas ūdens
līmeņa pazemināšanu zem zemākā
ūdens līmeņa – 92,1m LAS – 2000,5;

2.6. nekavējoties informēt Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta Lat-
gales reģiona brigādes Rēzeknes daļu,
Valsts policijas Latgales reģiona pārval-
di, Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas Latgales reģionālo centru, Valsts vi-
des dienesta Rēzeknes reģionālās vi-
des pārvaldi, Dabas aizsardzības pārval-
des Latgales reģionālo administrāciju,
Rēzeknes novada pašvaldību, Madonas
novada pašvaldību par situāciju, ka
ūdens līmenis sasniedz augstāko plūdu

līmeni, avārijas draudiem vai jau par
notikušu avāriju.

3.  Amatpersonas, kuras ir tiesīgas
sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolu par prasību regulējamā Lu-
bāna ezera hidrotehnisko būvju eks-
pluatācijas režīma plūdu draudu no-
vēršanai pārkāpšanu:

3.1. Rēzeknes novada pašvaldības
Gaigalavas un Nagļu pagasta pārvalžu
vadītāji;

3.2. Rēzeknes novada pašvaldības ve-
cākais vides aizsardzības speciālists.

4. Par regulējamā Lubāna ezera hid-
rotehnisko būvju ekspluatācijas re-
žīma plūdu draudu novēršanai pra-
sību pārkāpumiem uzliek naudas so-
du no 70,00 euro līdz 350,00 euro. Ja
regulējamā Lubāna ezera hidroteh-
nisko būvju ekspluatācijas režīma
plūdu draudu novēršanai prasību pār-
kāpumi tiek izdarīti atkārtoti gada lai-
kā pēc administratīvā soda piemēro-
šanas – uzliek naudas sodu no 210,00
euro līdz 350,00 euro. 

Domes priekšsēdētāja vietniece
Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr. 59 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteiku-
miem” projekts (turpmāk – Saistošo noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 549 „Noteikumi
par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” 7. un 9. punkta deleģējumu. 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu
novēršanai, kā arī lai paredzētu administratīvo atbildību par šo prasību pārkāpšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu projektu tiek paredzēta saskaņoto Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu apstiprināšana, kuros

noteiktas prasības regulējamā ūdens objekta hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta 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 pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts attiecināms uz Lubāna ezera hidrotehnisko būvju apsaimniekotāju.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projektu neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

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

Par Saistošo noteikumu projektu 2015. gada 3. decembrī saņemtais VSIA „ZMNĪ” izvērtējums noraidīts, jo:

1) divi izvērtējumā norādītie priekšlikumi (1., 5.) satur ārējo normatīvo aktu regulējuma nosacījumus;

2) izvērtējuma trīs priekšlikumi (2., 3., 4.) ir ciešā kopsakarā ar VSIA „ZMNĪ” saskaņotajiem Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumiem;

3)  izvērtējuma priekšlikums 6. nav konkretizēts.

Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs

Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošo noteikumu Nr. 59
„Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” projekta paskaidrojuma raksts

„PAR LUBĀNA EZERA EKSPLUATĀCIJAS
(apsaimniekošanas) NOTEIKUMIEM”

www.rezeknesnovads.lv

Tā ir lielākā laime, ja blakus ir otra plecs. Cilvēka dzīvē ir trīs svarīgākās lietas –
ticība, cerība, mīlestība, bet pats galvenais jau ir mīlestība. Piecdesmit gadu ir gana
ilgs laiks, bez mīlestības, pacietības, dzīves gudrības tādu ceļu kopā noiet nav
iespējams. Kopš tās laimīgās dienas 50 reizes aizplūduši palu ūdeņi un 50 reizes
uzziedējušas rūgtās ievas, bet Jūs spējat saglabāt mīlestību, cieņu vienam pret otru
un Jūsu teiktais ,,JĀ’” vārds nav bijis tikai mirklim, bet visam mūžam.

Laulību savienības diena – pats nozīmīgākais notikums katra cilvēka dzīvē. To
gribas atcerēties ne tikai katru gadu, bet arī atzīmēt katru gadu citādi: atjaunot tās
izjūtas, kuras jūs pārņēma, kad pirkstā tika uzvilkts zelta laulību gredzentiņš.

Zelta kāzu jubilāri, Jūs esat pelnījuši ne tikai svētku dienu ģimenes un tuvinieku
lokā, bet arī publisku godināšanu. Tāpēc Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa
vēlas uzsākt tradīciju – rīkot svinīgu pasākumu tām novada ģimenēm, kuras šogad
atzīmē Zelta kāzas. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina Zelta kāzu

jubilārus līdz 4. aprīlim pieteikt savu dalību pasākumā, iero-
doties personīgi Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļā
(Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē,13. kabi-
nets), vai zvanot pa tālruni 64607178,
mob. 28343617 darba dienās no plkst.
8.00 līdz 16.30, vai paziņojot par dalību
savā pagasta pārvaldē. Vecākus svinībām
var pieteikt bērni, mazbērni, tuvinieki un
draugi, sagādājot patīkamu pārsteigumu
gaviļniekiem.

Sanāksim kopā 13. maijā plkst.13.00 Lūznavas muižā un radīsim svētkus dvēselei!

Marija Deksne,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i.

Aicina pieteikties šā gada 
Rēzeknes novada Zelta kāzu jubilārus!
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��AНАСТАСИЯ САЛЕНИЕЦЕ 
(моб. т. 25645875;

э-почта: anastasja.saleniece@lkc.lv)

�Наутрени – в понедельник 8.00 – 16.30, 
вторник 8.00 – 12.00

�Стружани – в первую среду каждого месяца   
8.00 – 12.00

�Дрицани – в третью среду каждого месяца 
8.30 – 12.00

�Резекне, ул. Дарзу, 7а, 303-й каб. – в третий
четверг каждого месяца  с 8.00  до  12.00 будет
прием жителей Аудринской и Озолмуйжской
волостей.

� AНИТА ДЗЕНЕ 
((моб. т. 26571714, э-почта: anita.dzene@llkc.lv))

�Берзгале – в третью среду каждого месяца 
8.30 – 12.00

� СИНТИЯ ШУБРОВСКА 
(моб. т. 28311079, э-почта:
sintija.subrovska@llkc.lv)

�Рикава – в третий вторник каждого месяца  
9.00 – 12.00

�Илзескалнс – в третью среду каждого месяца
9.00 – 12.00

�Ленджи – в третью среду каждого месяца
9.00 – 12.00

�Резекне, ул. Дарзу, 7а, 304-й каб. – в третий
четверг каждого месяца  с 8.00  до  12.00 будет
прием жителей Веремской и Гришканской               
волостей.

�ВИЯ ИСАЕВА 
(моб. т. 26157521, э-почта: vija.isajeva@llkc.lv)

�Горница – во второй понедельник каждого 
месяца 8.30 – 9.45

�Kруки – во второй понедельник каждого ме-
сяца 10.00 – 12.00

�Горница – во второй вторник каждого месяца

8.30 – 9.45
�Вецружина – во второй вторник каждого 

месяца  10.00 – 12.00
�Mалта – в среду 8.00 – 17.00
�Лузнава – во второй четверг каждого месяца 

8.30 – 12.00
�Феймани – во вторую пятницу каждого 

месяца  8.30 – 12.00

� РИТА БАРАНОВСКА 
(моб. т. 29324609, э-почта:

rita.baranovska@llkc.lv)

�Сакстагалс – в третий понедельник каждого 
месяца 8.30 – 12.00

�Прием жителей Кантиниекской волости 
будет в Сакстагалсе в третий понедельник 
каждого месяца 8.30 – 12.00

� ВАЛИЯ ЕКИМОВА 
(моб. т. 28373688,

э-почта: valija.jekimova@llkc.lv)

�Пуша – в третий понедельник каждого месяца
8.30 – 12.00

�Mаконькалнс – в третий вторник каждого 
месяца 8.30 – 12.00

�Kауната – в третью среду каждого месяца 
8.30 – 12.00

�Столерова – в третий четверг каждого месяца
9.00 – 13.00

�Резекне, ул. Дарзу, 7а, 303-й каб. – в  чет-
вертый вторник каждого месяца  с 8.30 до  
12.00 будет прием жителей Озолайнской и
Чёрнайской  волостей.

� УЛДИС АНДРЕЕВ 
(моб. т. 27885686, э-почта: uldis.andrejevs@llkc.lv)

�Нагли – в первую среду каждого месяца 
8.30 – 12.00

�Гайгалава – в третью среду каждого месяца 
8.30 – 12.00

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО СИСТЕМЕ

ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ
(СЭЗ) В ВОЛОСТЯХ

сельскохозяйственные угодья по Единому
заявлению можно будет с 11 апреля по 23 мая 

В этом году подать заявку на выплату за

этого года. Для оказания необходимой под-
держки труженикам села Служба поддержки 

села (РУСВЛ СПС) Регионального управления
сельского хозяйства Восточной Латгалии в 

соответствии с графиком выезда (в прило-
жении) будет проводить в волостях очные 
консультации и поможет клиентам запол-
нить заявки в электронном виде. 

В случае вопросов и неясностей
контактное лицо РУСВЛ СПС:

Марина Сумарокова, телефон 26464739.

ВРЕМЯ ПРИЕМА КОНСУЛЬТАНТОВ ПО РАЗВИТИЮ
СЕЛА В ВОЛОСТЯХ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ 

18 марта 2016 года в 13.00 – 15.00 в малом зале
Резекненского краевого самоуправления (аллея
Атбривошанас, 95А) состоится ежегодное общее
собрание общества «Партнерство общин Резек-
ненского района».  

На повестке дня:  
1) информация о деятельности общества в 2015 году;
2) отчет общества за 2015 год;
3) запланированные обществом мероприятия на

2016 год;
4) актуальная информация об осуществлении до-

ступа LEADER и планировании на  2015–2020 гг. (об
оценке проектов, об объявлении туров);
5) другие актуальные вопросы.

Более подробная информация: info@rezeknes-
partneriba.lv или по телефону 26363497.

Инета Элксне,  
aдминистративный руководитель

СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА
«ПАРТНЕРСТВО ОБЩИН РЕЗЕКНЕНСКОГО РАЙОНА» 

Запланированное начало консультации
в  9.00.

Начиная с 2016 года подать заявку на получение выпла-
ты за сельскохозяйственные угодья можно будет только
в электронном виде, используя при этом Систему элек-
тронной заявки (СЭЗ) СПС. Для того чтобы получить
возможность пользоваться данной системой и подать в
ней заявку о своих угодьях, сельскохозяйственники преж-
де должны заключить договор об использовании услуг
СЭЗ СПС. При заключении договора  требуется активный
адрес электронной почты клиента.  Договоры доступны
в волостных управлениях, на домашней страничке СПС
www.lad.gov.lv  на сайте «Kак стать пользователем СЭЗ»
и в центрах обслуживания клиентов, а также у волост-
ных и краевых консультантов. 

Договоры СЭЗ следует заполнить в двух экземплярах и от-
править в СПС. Весьма желательно сделать это до конца марта! 

Весной, когда начнется выплаты за угодья в СЭЗ (ориенти-
ровочно с 18 апреля до 15 мая этого года), СПС будет прово-
дить практические занятия для сельскохозяйственников о том,
как пользоваться СЭЗ и как подать заявку на получение вы-
платы за угодья в электронном виде, а также клиенты будут
иметь возможность заполнить и подать заявку на получение вы-
платы за угодья в электронном виде во время выезда в волост-
ные управления/центры. График выездов опубликован на краевой
домашней страничке и в местных газетах. Следите за инфор-
мацией! 

Заявку на получение выплаты за угодья в 2016 году кли-
енты могут подать следующим образом:

1. Заполнить и подать заявку в СЭЗ самому.
2. Использовать консультации, предоставленные СПС в во-

лостных управлениях/центрах, в помещении  Регионального
управления сельского хозяйства Восточной Латгалии по
адресам: Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzeknē (тел.: 64625114,
64605826); Raiņa ielā 25, Ludzā (тел. 27876665).

3. Используя услуги Латвийского сельского консультационно-
образовательного центра; услуги, предоставляемые волост-
ными консультантами и др.  

Для того чтобы обслуживание/подача заявок клиентов при
помощи СЭЗ проходило успешно, претенденты должны при-
быть в волостные управления, обязательно имея при себе: 

1. Присвоенное имя пользователя СЭЗ и пароль. 
2. Копию заявки на оплату угодий за предыдущий год. 
3. Кадастровые номера сельхозугодий. 
4. Информацию о том, как угодья будут использоваться в

2016 году. 

В случае возникновения вопросов и неясностей
информацию можно получить по тел.:

64625114, 64605826, 27876665.

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛА (СПС ) 

Самоуправления разослали плательщикам
налога на недвижимое имущество (ННИ) платеж-
ные сообщения о начисленном ННИ на 2016 год.
Налог на землю и жилище начисляется за год,
он разделен на четыре платежа: в этом году
срок оплаты установлен на 31 марта, 16 мая, 15
августа и 15 ноября. Оплату можно производить
и по частям в установленные сроки, и в виде
аванса, до первого срока оплаты, 31 марта, оп-
латив всю сумму. 

Но если срок оплаты просрочен, то согласно за-
кону плательщик за просрочку должен платить
пеню – 0,05 процента от неоплаченного основного
долга за каждый просроченный день.  

Оплатить ННИ можно в расчетных пунктах са-
моуправлений, в банке, интернетбанке, а также на
порталах www.epakalpojumi.lv и www.latvija.lv.

Следует подчеркнуть, что производя платежи
через интернетбанк, весьма желательно убедиться,
адресовано ли перечисление тому самоуправлению,
которое отправило сообщение об оплате ННИ, и
производить перечисление на один из тех счетов
самоуправления, которые указаны в платежном со-
общении. Также в графе о цели платежа следует

точно указать номер персонального счета платель-
щика на землю и номер персонального счета на зда-
ния, адрес или кадастровый номер недвижимого
имущества, за которое производится платеж.

Однако самый надежный и удобный вид оплаты
ННИ –  на портале www.epakalpojumi.lv или www.
latvija.lv, поскольку там доступны банковские сче-
та самоуправлений на оплату ННИ, а также пла-
тельщику налога автоматически видна вся необ-
ходимая информация. 

Призываем жителей также более активно поль-
зоваться и другими услугами в связи с оплатой ННИ,
доступными на портале www.epakalpojumi.lv. На-
пример, пользователи, которые авторизировались
на услугу, могут на портале получить информацию
об оплачиваемом налоге и оплатить его, подать
заявку на получение платежного сообщения по
э-почте, что намного удобнее и существенно эко-
номит ресурсы, а также подать заявку на получе-
ние напоминания по э-почте или в виде СМС о
приближающемся сроке оплаты ННИ. 

Вита Екимова, руководитель маркетинга
SIA ZZ Dats, Тел. 67439835, факс 67686956

vita.jekimova@zzdats.lv

РАЗОСЛАНЫ ПЛАТЕЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ ННИ НА 2016 ГОД

График консультаций по системе электронной
заявки (СЭЗ) в волостях смотреть на странице 2.  
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Рабочая группа по оптимизации дошкольных уч-
реждений образования и школ, созданная при Резек-
ненской краевой думе, обобщила информацию о ко-
личестве учащихся и его динамике в учреждениях об-
разования края, о количестве детей дошкольного воз-
раста до четырех лет, о количестве педагогов и их за-
груженности в учреждениях образования, о распре-
делении оплаты труда (государственная целевая до-
тация и софинансирование самоуправления), о ко-
личестве и загруженности технического персонала,
о расходах по содержанию зданий, о перевозках уча-
щихся и информацию другого рода. К сожалению,  по-
лученные результаты не радуют – низкая рождае-
мость и отбытие населения из сёл коснулись и Ре-
зекненского края, способствуя сокращению  количест-
ва учащихся за последние шесть лет на 700 человек.
Рабочая группа разработала варианты оптимизации
учреждений образования Резекненского края, кото-
рые 11 февраля обсуждались и получили поддержку
на заседании постоянного комитета образования,
культуры и спорта. 

Разработаны следующие предложения: с 19 ав-
густа 2016 года закрыть Калнэзерскую католиче-
скую и Заречную основную школы, а также с 1 сен-
тября 2016 года Маконькалнское учреждение до-
школьного образования преобразовать в струк-
турное подразделение Каунатского учреждения
дошкольного образования «Zvaniņš».

Kак пояснил заместитель руководителя Управле-
ния образования Вилис Декснис, анализ ситуации
проведён при соблюдении трёх основных установок:
доступность образования, качество образования и
эффективность расходов. Доступность образования
означает, что следует соблюдать принцип, по которо-
му для детей дошкольного образования и учащихся
начальной школы учреждения образования должны
находиться максимально близко от места житель-
ства, а для учащихся старшего возраста  дорога до
школы  заняла бы максимально короткий срок. Каче-
ство образования означает, что качественное обра-
зование должно быть во всех школах, независимо от
их места расположения, учитывая при том, что объ-
единение трёх или более классов не может гаранти-
ровать качественного образования. В свою очередь,
эффективное использование финансовых средств
означает, что после рассмотрения финансирования
из госбюджета и самоуправления, а также софинан-

сирования родителей детей, стоимость образования
детей была бы соразмерной. Поскольку государствен-
ной целевой дотации не хватает, в настоящее время
краевое самоуправление из своего бюджета расхо-
дует много средств, чтобы обеспечить учёбу в группах
продлённого дня, на образование по интересам, оплату
труда библиотекарей и др. Финансирование  от крае-
вого самоуправления для педагогов школ и дошколь-
ных учреждений образования растет с каждым годом:
если в 2013 году оно составляло 725 958 евро, то в 2015
году это финансирование уже превысило миллион. 

Рабочая группа тщательно рассмотрела расходы
на содержание тех школ, в которых прогнозируемое
количество учащихся менее 40 человек. Прогнозы сви-
детельствуют, что Калнэзерскую католическую школу
с 1 сентября 2016 года будет посещать 31 ученик, в
основном все живущие в Ленджской волости, из них
только 1 первоклассник. В настоящее время в школе
работают 12 педагогов, из них на основной работе за-
няты 9 человек. Хозяйственные расходы школы со-
ставляют 35673,10 евро (в случае закрытия школы
расходы на содержание здания составят 13 283 евро).
Предложено перевозить детей в структурное под-
разделение Наутренской средней школы – в Берз-
гальскую основную школу, в Веремскую основную
школу или в Наутренскую среднюю школу.  Проана-
лизировав все расходы, рабочая группа пришла к вы-
воду, что экономия средств после закрытия школы
достигнет 68 369 евро.    

Прогнозируемое количество учащихся в структур-
ном подразделении Резненской основной школы – в
Заречной основной школе – на 1 сентября 2016 года
будет 34 школьника, но, по заключению рабочей груп-
пы, реально будут учиться только 32, поскольку не-
которые дети проживают за пределами Латвии, в том
числе один из трёх предполагаемых первоклассни-
ков. Еще один интересный факт: из детей Гришкан-
ской волости Заречную основную школу посещают
только 18, остальные выбрали для себя школы в Ре-
зекне. Хозяйственные расходы по содержанию зда-
ния школы сейчас составляют 5 5353,82 евро (после
зарытия школы они сократились бы до 18 024 евро).
В школе работают 13 педагогов, из них на основной
работе – 7 человек. Учащимся предлагается продол-
жить учёбу в Резненской основной школе (латышский
поток) или в Лиепской основной школе и Аудринской
основной школе (классы национальных меньшинств). 

Предполагаемая экономия расходов в случае закры-
тия школы составляет 5 5821,13 евро.

В начале 2016 года рабочая группа встретилась с
учителями и родителями учащихся и выслушала их
мнения. Родители были обеспокоены тем, что детям
придется раньше вставать по утрам, чтобы попасть в
школу, что после уроков будут заняты ученики 1 – 4
классов, которым придется дольше ждать автобуса.
Родители детей Калнэзерской католической школы
волновались о том, что в Веремской основной школе
нет хорошего спортзала (дети занимаются спортом в
спортивном зале Адамовской специальной школы-
интерната). Прозвучали также замечания, что не будут
сохранены христианские ценности, которые поддер-
живала данная школа. По этой причине председатель
Резекненской краевой думы Монвид Шварц встре-
тился с епископом Резекненско-Аглонской епархии
Янисом Булисом, который предложил в одной из
школ – в Наутренской средней школе или в Берз-
гальской основной школе – создать факультатив для
освоения христианского учения, если родители вы-
разят такое желание. Краевое самоуправление пред-
ложило родителям учащихся в апреле организовать
поездку в те учреждения образования, в которых в
дальнейшем могли бы учиться их дети, чтобы они на
месте смогли оценить все плюсы и минусы. 

Краевое самоуправление совместно с волостными
управлениями будет искать решения для дальней-
шего использования инфраструктуры школьных зда-
ний. Спортивным залом Калнэзерской католической
основной школы жители продолжат пользоваться для
спортивных занятий, а здание Заречной основной
школы можно было бы использовать как место для
оказания социальных услуг или для проведения мо-
лодёжных летних лагерей. 

В ситуации, если проблемы с сокращением коли-
чества учеников в соответственных школах окажутся
краткосрочными, депутаты Думы могли бы рассмот-
реть вопрос о дополнительном финансировании из
бюджета, но, к сожалению, долгосрочный прогноз не
вселяет оптимизма, поэтому приходится принимать
такое непопулярное и болезненное решение.  Вопрос
об оптимизации учреждений образования рассмат-
ривался 18 февраля на заседании Резекненской
краевой думы. 

Анна Ранцане

ОПТИМИЗАЦИЯШКОЛ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ

Открыт конкурс проектов
фонда «На развитие эконо-
мики села в Резекненском крае»
для развития и начала пред-
принимательской деятельно-
сти на территории края. 

22 февраля состоялся семинар, организо-
ванный фондом «На развитие экономики села
в Резекненском крае» (LEARN), по объявлению
конкурса проектов. Цели проекта – способст-
вовать активности жителей на территории края
по повышению их уровня жизни, развитию
предпринимательской деятельности и сокра-
щению безработицы. Для  жителей края это
возможность привлечь средства для начала
своей предпринимательской деятельности и
воплощения идей бизнеса, а также для разви-
тия уже существующей хозяйственной деятель-
ности. 

Семинар посетили более 50 участников со
всего края, получив важную информацию по раз-
работке проектов. Общий бюджет конкурса про-
ектов составляет 22 000 евро, однако макси-
мально возможная поддержка на один проект со-
ставляет 3000 евро. Важно отметить, что претен-
денты должны обеспечить софинансирование
хотя бы в 10-процентном объеме от общей суммы
проекта. 

Относительные расходы:
� приобретение инвентаря, оборудования, с

помощью которых продукт будет производиться,
перерабатываться, сортироваться, подниматься,
перемещаться (за исключением автотранспорта),

подготавливаться для хранения, упаковываться,
храниться или же будет оказываться услуга;
� доставка инвентаря, оборудования и рас-

ходы на установку;
� приобретение специфической компьютер-

ной программы;
� приобретение офисной техники, если рас-

ходы не превышают 10% от общей относительной
суммы проекта, за исключением случаев, когда
компьютерная техника необходима для обеспече-
ния производственного процесса;
� подготовка материалов маркетинга;
� стройматериалы для ремонтных работ в про-

изводственных помещениях или помещениях для
оказания услуг;
� НДС, если претендент на поддержку не за-

регистрирован в регистре лиц, не облагаемых НДС.

В течение месяца, до 23 марта, необходимо
разработать свой проект и лично подать в
фонд LEARN (аллея Атбривошанас, 95С). По-
данные проекты будет оценивать комиссия в
составе семи человек, анализируя перспек-
тиву долгосрочного развития предпринима-
тельской деятельности, а также компетент-
ность самого претендента и прочие критерии. 

В случае необходимости за консультацией
можно обратиться к старшему консультанту
фонда Илзе Кищенко, позвонив по телефону
26516242, написав в электронном виде: learn@
rezeknesnovads.lv, а также придя лично по ад-
ресу: аллея Атбривошанас, 95С (время приема:
каждый рабочий день с 9.00 до 16.00). 

Илзе Kищенко

До конца марта продолжаются собрания в волостях Резекнен-
ского края. Во время собраний жители могут ознакомиться с рабо-
той волостного управления в предыдущем году, а также  с инфор-
мацией о плане работ на этот год, поскольку бюджет уже составлен
и утвержден. 

Как и в прежние годы, этой весной на собраниях присутствуют и
руководство Резекненского краевого самоуправления, и депутаты,
и управляющие волостей, работники волостных управлений, кото-
рые знакомят жителей с проделанной работой в своих сферах. 

Просьба к жителям быть активными и принять участие в собра-
ниях жителей, потому что это дает возможность и ознакомиться с
финансовой ситуацией волости, и задать какой-либо наболевший
вопрос руководству волости и края!  

ЭТОЙ ВЕСНОЙ ПРОХОДЯТ
СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В

ВОЛОСТЯХ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ

В этом месяце ярмарка мест-
ных производителей и ремеслен-
ников «Lobs lobam» в преддверии
Пасхи состоится 24 марта, в Зе-
леный четверг, в помещении Ре-
зекненского краевого самоуправ-
ления с 10.00 до 13.00. 

Пасха – это праздник, богатый
традициями, один из символов ко-
торого – ярко окрашенные яйца, по-
этому на ярмарке можно будет при-
обрести яйца из к/х «Avotiņi». Как
известно, самые крепкие яйца не-
сут «счастливые куры» из сельской
местности. Пасха – это один из зна-
чимых праздников в христианских

традициях, когда за столом соби-
рается вместе вся семья, чтобы на-
сладиться освященными пасхаль-
ным дарами. На ярмарке будет пред-
ставлена продукция и для празд-
ничного стола, и для повседневного
меню, а также красивые вещи для
грядущей весны. 

На участие в ярмарке можно
записаться, позвонив старшему

консультанту фонда LEARN
Илзе Кищенко

по телефону  26516242 или от-
правив письмо по э-почте:

learn@rezeknesnovads.lv
Илзе Kищенко

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И РЕМЕСЛЕННИКОВ «LOBS LOBAM» 

График собраний по волостям смотреть на странице 4.
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Для выяснения мнения населения о качестве услуг, оказываемых само-
управлением, и о жизни в крае в целом Резекненское краевое самоуправ-
ление на протяжении почти двух месяцев – с 07.12.2015 по 01.02.2016 –
проводило опрос жителей «Как Вы оцениваете развитие Резекненского
края?». В опросе приняли участие в целом 244 респондента, из них   177
женщин и 67 мужчин, средний возраст респондентов составляет 41,4 года.
Во время опроса самую высокую активность проявили жители Нагльской
волости, за ними последовали жители Маконькалнской и Наутренской во-
лостей. Активно участвовали в опросе также жители Aудринской, Берз-
гальской, Фейманской, Илзескалнской, Ленджской, Oзолайнской, Пушской
и Рикавской волостей. 

В рамках опроса жителям нужно было ответить на 11 вопросов. Итоги опроса
детально описаны и отражены в виде диаграммы (с 6 до 8 страницы). 

РЕЗЮМЕ ИТОГОВ ОПРОСА:
� Большинство респондентов указали, что информацию о деятельности са-

моуправления они получают на домашней страничке края www.rezeknesnovads.lv,
а также  через  газеты или местные волостные печатные издания. Большое зна-
чение в обмене информацией имеют также проводимые собрания жителей,
доски объявлений в волостных поселках, социальные сети и общение с работ-
никами самоуправления напрямую. 

� Большинство респондентов считают, что нельзя повлиять на решения са-
моуправления или же можно повлиять очень незначительно. Самоуправление, в
том числе каждое волостное управление, должно теснее сотрудничать с насе-
лением, почаще проводя собрания жителей, своевременно информируя и вы-
ясняя мнение жителей о мероприятиях и важных решениях, которые планируется
принять и реализовать в контексте развития волости и всего края. Призываем
всех жителей и самим быть заинтересованными, следить за проводимыми меро-
приятиями в своей волости и крае, а также принимать участие в работе кон-
сультативного совета жителей, который действует в каждой волости, потому что
активное участие жителей обеспечивает надзор за деятельностью самоуправ-
ления и служит гарантом, чтобы решения принимались в интересах общества. 

� Самыми популярными мероприятиями в Резекненском крае в 2015 году яв-
ляются: День Резекненского края и фольклорный фестиваль «Baltica», День
предпринимателя Резекненского края, в здании администрации Резекненского
краевого самоуправления ежемесячно организуемый Зелёный базарчик, где мож-
но приобрести продукцию местных крестьян, производителей на дому и ре-
месленников, а также 14-й праздник книги Резекненского и Вилянского краев в
Стружаны.  Большинство опрошенных отметили также традицию Дня гончаров,
деятельность молодёжных центров в волостях и прошедшие спортивные игры в
волостном или краевом масштабе (например, День рыбака в Нагли). Самым ус-
пешным проектом 2015 года участники опроса в своих ответах указали восста-
новление Лузнавской усадьбы и проходившие там культурные мероприятия. За
этим проектом следует проект развития инфраструктуры средних школ Резек-
ненского края, где самые доброжелательные отзывы получило именно строи-
тельство Малтского многофункционального зала. Участники опроса успешным
проектом считают и строительство Ленджской эстрады, и организованное меро-
приятие открытия эстрады. 

� Самыми качественными услугами в Резекненском крае респонденты при-
знали ухоженность окружающей среды, обеспечение школьным транспортом, ка-
чество занятий образования по интересам; культурные, развлекательные,
библиотечные услуги; услуги по организации сбора отходов, качество мобиль-
ной связи и подключения Интернета, а также качество средств информации об-
щества – местных волостных газет, домашней странички краевого самоуправ-
ления и издания «Rēzeknes Novada Ziņas».

� Самую негативную оценку получили инфраструктура автодорог и улиц Ре-
зекненского края, обеспечение общественного порядка и безопасность, услуги
общественного транспорта и здравоохранения, а также обслуживание много-
квартирных домов, доступность услуг пожизненного образования и их качество.
Жителей в основном волнует высокий уровень безработицы и с каждым годом со-
кращающееся число населения. Для того чтобы появились новые рабочие места
в крае, самоуправление призывает способствовать развитию предприниматель-
ства и оказывать поддержку местным предпринимателям, ремесленникам и про-
изводителям на дому. Недовольство жителей – сигнал самоуправлению о тех
услугах и отраслях, которым требуется самое пристальное внимание, чтобы в
будущем планировать соответствующие мероприятия для улучшения ситуации. 

� Самая острая проблема, которая волнует жителей, – это качество дорог.
Вторая, чаще всего  отмечаемая проблема, –  это высокий уровень безработицы

в крае. Жители, участвовавшие в опросе,  отмечают, что вместе с поддержкой раз-
вития предпринимательской деятельности смогут появиться и новые рабочие
места. Приоритетными работами опрошенные считают обеспечение уличного
освещения в волостных поселках, а также работу с молодежью: проведение и
культурно-спортивных мероприятий, и оказание поддержки в приобретении не-
обходимого спортивного инвентаря и оборудования. На улучшение доступности
услуг общественного транспорта указали 9 респондентов. По мнению респон-
дентов, также следует проводить мероприятия по активизации и популяризации
культурной жизни в каждой волости, привлекая жителей всех возрастов. Самые
актуальные вопросы, требующие решения, чтобы обеспечить благожелательную
окружающую среду для населения, –  это совершенствование услуг по вывозу
отходов и ликвидация незаконных свалок мусора, улучшение качества питьевой
воды, уборка кладбищ,  приведение в порядок ветхих зданий или их снос и ме-
роприятия по улучшению технического состояния многоквартирных домов. 

� Жители положительно оценили работу Резекненского краевого самоуп-
равления, компетентность работников и качество обслуживания. Немного боль-
ше жители не удовлетворены своевременностью решения проблем и сотруд-
ничеством самоуправления с населением. 

� Содержание бесплатного издания краевого самоуправления «Rēzeknes
Novada Ziņas» жителей в целом удовлетворяет. Участники опроса чаще всего вы-
ступали с предложением о доставке газеты на хутора, в почтовые ящики квартир,
таким образом обеспечивая доступность газеты более широкому кругу читате-
лей. Большинство отметили, что необходимо отразить информацию о значимых
событиях в каждой волости, о проектах, реализованных и намеченных в воло-
стях, об услугах, доступных в волостях, о решениях, принятых в краевой думе, от-
ражая отдельно также мнение председателя краевой думы Монвида Шварца по
стратегическим вопросам. 

� Респонденты считают, что на повышение качества жизни самое суще-
ственное влияние оказывают именно мероприятия по реконструкции государст-
венных дорог и дорог самоуправления, по восстановлению покрытия и по раз-
витию инфраструктуры дорог в целом. Не меньшее значение, по словам опро-
шенных, имеет также качественный уход за дорогами в зимний период и обес-
печение уличного освещения в поселках и густонаселенных местах. В своих
ответах респонденты часто указывали на то, что нужно более активно развивать
предпринимательскую деятельность, нужно окзывать поддержку местным жите-
лям для начала бизнеса, в результате чего появились бы новые рабочие места.
Как свидетельствуют ответы опрошенных, на третьем месте остаются такие ме-
роприятия по улучшению качества жизни, как облагораживание окружающей
среды и территории поселков (работы по озеленению поселков, постройка ска-
меек и детских площадок во дворах многоквартирных домов, уборка парков и зе-
леных зон, мест для купания). 

� На вопрос «Что, по вашему мнению, в Резекненском крае является уни-
кальным и каковы его ценности?» были даны разные ответы, но большинство
жителей гордятся природой, природными ресурсами и богатством природы в крае
(озеро Разна и Национальный парк  Разна, Лубанское озеро с Центром развития
водного туризма «Bāka», Лубанская низменность, Маконькалнс, Лайзанский парк
и др.). Главной ценностью края респонденты назвали также проживающих в
нашем крае людей, их трудолюбие, гостеприимство и простодушие. По мнению
опрошенных жителей, уникальными в крае являются также культурно-историче-
ские объекты (восстановленная Лузнавская усадьба и др.), культурное наследие,
фольклорные традиции и латгальский язык. 

� Удовлетворенность жизнью в Резекненском крае у жителей в целом весьма
высока –  79,9%. По сравнению с результатами опроса населения, проведенного
в конце 2014 года, когда средний уровень удовлетворения услугами самоуправ-
ления составлял 61,4%, наблюдается положительная тенденция – удовлетворе-
ние услугами, оказываемыми самоуправлением, и жизнью в Резекненском крае
среди населения повысилось. 

Резекненское краевое самоуправление благодарит жителей за участие в
опросе!

Итоги опроса и высказанные предложения станут основой для дальнейшего
улучшения коммуникации и сотрудничества с жителями края, для развития услуг
в крае, для актуализации Плана действий Программы развития Резекненского
края на 2012 – 2018 гг., а также для разработки  отчета за 2015 год по надзору за
осуществлением плана развития. 

Итоги опроса обобщила Лига Романчука,
планировщик территории отдела планирования развития

Резекненского краевого самоуправления

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ
РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ

Удовлетворенность населения услугами ,  оказываемыми самоуправлением ,
и жизнью в Резекненском крае в целом весьма высока
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С 1 до 31 марта продолжается подача проектов на «Конкурс творческих
работ», организованный отделом культуры Резекненского краевого само-
управления. Общедоступное финансирование конкурса составляет 2000 евро
(две тысячи евро), на поддержку одного проекта выделена сумма до 500 евро.
На конкурсе финансовую поддержку получат творческие работы (работы ли-
тературного, музыкального, художественного, театрального, хореографиче-
ского жанра и др.), а также мероприятия, поощряющие активную жизнь
культуры и искусства, ее доступность и соучастие общества в развитии твор-
ческого процесса культуры и искусства в Резекненском крае, укрепляющие лю-
бовь к родине, способствующие причастности к культурному пространству
Латвии, к латышскому языку, а также усиливающие понимание истории Лат-
вии  и культурного наследия. 

Kонкурс объявляет и проводит отдел культуры Резекненского краевого са-

моуправления. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние и дее-
способные физические лица, юридические лица, зарегистрированные в Резек-
ненском крае. Заявку нужно подать до 30 марта 2016 года в 29-й кабинет
Резекненского краевого самоуправления
или отправить по почте (адрес: Резекнен-
ская краевая дума, аллея Атбривошанас,
95A, Резекне, LV-4601) с указанием «На Кон-
курс творческих работ». Присланные на
конкурс заявки будет оценивать комис-
сия экспертов, созданная Резекненской
краевой думой, которая к своей работе
может привлечь экспертов и специали-
стов с правами советников.

28 февраля в Резекне, в Латгальском представительстве «GORS», во
время торжественной церемонии с участием министра культуры Латвий-
ской Республики Даце Мелбарде, были оглашены получатели приза года
Латгальской культуры «Boņuks 2015» –  самые значимые события, меро-
приятия и люди в латгальской культуре в 2015 году. В номинации «Событие
года» получила приз жемчужина югендстиля Латвии Лузнавская усадьба!  Вруче-
ние приза Латгальской культуры «Boņuks» в этом году прошло уже восьмой раз
и собрало полные ряды зрителей в большом зале Латгальского представитель-
ства «GORS». В первой части мероприятия на суд зрителей была представлена
музыкальная постановка «Солнце. Дети. Райнис», в  исполнении которой была

занята целая команда творческих умов нашего края, легендарная органистка
Ивета Апкална и множество детей из Резекненской музыкальной школы имени
Яниса Иванова. Вторую часть мероприятия вёл актер Кристапс Расимс, и музы-
кальные номера обеспечивала постфольклорная группа «Rikši». Призы вруча-
лись по трём главным направлениям – литература, музыка, а также – общество
и культура. Самое крупное направление приза, как и каждый год, по традиции
было за общественные мероприятия и достижения, или «Общество и культура».
В этом разделе свое место имеет также номинация «Событие года», и событием
года жюри признало Лузнавскую усадьбу, восстановление которой завершилось
в прошлом году и которая в дальнейшем будет служить еще одним чудесным ме-
стом, где можно проводить культурные мероприятия, культивировать популяри-
зацию латгальской культуры, и, разумеется, это будет местом, которое впредь
прославит Латгалию в масштабе республики и, возможно, за ее пределами.
После получения значимого приза руководитель Резекненского краевого  само-
управления Монвид Шварц отметил: «Сотворить здание – это так же, как к чему-
то приделать крылья, но приделать крылья – это не значит, что предмет полетит.
И Лузнавская усадьба за это короткое время своего существования показала,
что может летать в идеях, в своих мечтах! А за это нужно благодарить не здание,
а людей, которые расшевеливают здание и воплощают идеи»!  Цель приза года
Латгальской культуры «Boņuks» – способствовать сохранению и развитию лат-
гальской культурной среды, а также обобщить и чествовать самые яркие и значи-
мые достижения в латгальской культуре в разрезе предыдущего года. Латгаль-
ское представительство   «GORS», организаторы  приза года Латгальской куль-
туры «Boņuks 2015»  призывают всех заинтересованных уже сейчас прослежи-
вать события латгальской культуры в 2016 году, чтобы выдвинуть на присуждение
приза и чествовать на девятой церемонии вручения приза года Латгальской куль-
туры «Boņuks 2016»  26 февраля 2017 года. 

Вокальные ансамбли Резекненского края 9 марта отправились в Ливаны для уча-
стия в конкурсе вокальной музыки «Balsis» («Голоса»). В результате целеустрем-
ленной работы вокальный ансамбль Резекненского края «Skonai» (руководитель
Гунтра Кузмина) завоевал диплом высшей степени, а вокальный ансамбль Дри-
цанской средней школы «Varavīksne» (руководитель Гунита Дзеркале-Саркане) –
диплом II степени.

Aнсамбли исполняли одну латышскую народную песню/аранжировку a capрella
и одну оригинальную песню латышского автора или аранжировку латышской
народной песни, в которой использованы современные выразительные сред-
ства. 

Kонкурс «Balsis» организован Государственным центром содержания обра-
зования, цель конкурса – способствовать творческой деятельности, росту и
развитию коллективов детско-юношеских вокальных ансамблей, углублять зна-
ния детей и молодежи о латышских народных песнях и поощрять освоение и
расширение нового, художественно высококачественного и творческого ре-
пертуара вокальных ансамблей. 

В составе жюри было пять профессионалов отрасли – Aгра Берзиня (заме-
ститель руководителя Государственного центра содержания образования),
Нора Витиня (участник группы «Latvian Voices», руководитель хоров), Aндрис
Сеянс (аранжировщик, автор музыки, продюсер и дирижер), Mарите Пуриня
(музыкальный педагог, руководитель вокальной группы «Anima Solla», эксперт
Ассоциации вокальных ансамблей Латвии) и  Aнтра Стрикайте (заместитель
руководителя отдела образования по интересам и воспитанию Государствен-

ного центра содержания образования, руководитель проектов).  
Участников ансамблей порадовали также организаторы, которые поздра-

вили всех участников конкурса шоколадными сырками «Kārums». Руководи-
тели ансамблей получили в подарок уникальный песенник  Общего репертуара
концертов народной музыки X и XI Латвийского праздника песни и танца
школьной молодежи «Lai balstiņas tālu skan» («Пусть голоса далеко звенят!»).

Пусть звенят и впредь!
Эдийс Ранцанс,

участник вокальной студии Резекненского края «Skonai» 

ПРИЗ ГОДА ЛАТГАЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ «BOŅUKS» В НОМИНА-
ЦИИ «СОБЫТИЕ ГОДА» ПОЛУЧИЛА ЛУЗНАВСКАЯ УСАДЬБА

Фотография Андрея Васюкевича

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «SKONAI» ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ
ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НА КОНКУРСЕ «BALSIS» («ГОЛОСА»)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДАЧА ПРОЕКТОВ НА «КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ»,
ОБЪЯВЛЕННЫЙ РЕЗЕКНЕНСКИМ КРАЕВЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ
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На внеочередном заседании Резекненской крае-

вой думы, 29 января, депутаты  единогласно при-

няли решение о выходе консолидированного резюме

основного бюджета и специального бюджета Резек-

ненского краевого самоуправления на 2016 год. До-

ходы консолидированного основного бюджета Резек-

ненского краевого самоуправления на 2016 год пред-

усмотрены приблизительно на уровне прошлого

года – 25 623 994 евро (в 2015 году – 25 193 348 евро).

Наибольшую часть от основного бюджета, 32%, со-

ставляет подоходный налог с населения (8 172 580

евро), который в этом году предусматривается

больше, чем в 2015 году (7,78 млн. евро), платеж из

фонда финансового выравнивания самоуправлений

(7 897 400 евро), а также целевая дотация на возна-

граждение педагогов (5 473 691 евро).

Расходы консолидированного основного бюджета Ре-

зекненского краевого самоуправления на 2016 год пред-

усмотрены в размере 26 793 046 евро, меньше, чем в

2015 году (33 628 953 евро), что было связано с реали-

зацией масштабного проекта «Развитие инфраструк-

туры средних школ Резекненского краевого самоу-

правления». В том числе остаток денежных средств в

размере 1 408 374 евро и средства на погашение кре-

дита –   239 322 евро.

Kак обычно, наибольшие расходы отведены на об-

разование  (46%, или 12 419 980 евро) (13,15 млн.

евро), на социальную защиту (14,9%, или 3 996 093

евро). В распределении расходов основного бюджета

по учреждениям наибольшая часть, 12 858 821 евро,

или 48%, предназначена волостным управлениям, 38%

отведено на расходы краевой администрации, осталь-

ные 14% – на школы-интернаты, на социальные учреж-

дения и на спортивную школу. Из расходов основно-

го бюджета резекненской краевой администрации

(10 267 720 евро) почти половина будет израсходована

на образование, четвертая часть – на социальную за-

щиту, 16% – на общие государственные службы (инсти-

туты исполнительной власти и законодательной власти,

сделки в рамках внутреннего государственного долга

бюджета самоуправления, обслуживание жилья само-

управления, финансирование Резекненской специаль-

ной экономической зоны, средства на непредвиден-

ные случаи и др.).

После утверждения бюджета председатель Резек-

ненской краевой думы Монвид Шварц поблагодарил ад-

министрацию самоуправления и волостные управления

за вложенный труд при разработке нового бюджета. 

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ РЕЗЕКНЕНСКОГО
КРАЕВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2016 ГОД 

19 марта в 15.00 в Латгальском представительстве «Gors»
будут чествовать лауреатов конкурса «Предприя-

тие Резекненского края – 2015». 
А во второй части мероприятия предусмот-
рена концертная программа, в которой вы-

ступят такие из-
вестные артисты эстра-

ды, как Айя Андреева, Лаурис
Рейникс, Иво Грислиньш-Грислис

с инструментальной группой сопровождения. 

Конкурс «Предприятие Резекненского края» Резекненское краевое само-
управление проводит уже четвертый год подряд. В этом году на конкурс заявлено
26 претендентов в девяти номинациях. Как и в предыдущие годы, больше всего
претендентов (одиннадцать) заявлено в номинации «Предприятие года», по пять
претендентов – в номинациях «Внедритель инновативных продуктов/услуг года»,
«Молодое предприятие года» и «Предоставляющий туристические услуги года». 

Победители конкурса получают особый приз – дизайнерский объект, отра-
жающий светлый и вместе с тем сложный путь к успеху. Автор идеи приза – вы-
пускник Резекненской средней школы искусства и дизайна Александр Резвов, а
идею воплотил в металле художник по металлу Норбертс Кудиньш. 

БУДУТ ЧЕСТВОВАТЬ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ!

Обязательными правилами Резекненского крае-
вого самоуправления от 19 августа 2010 года № 38
«О сборе бытовых отходов в Резекненском крае»
установлено, что каждый собственник, управляю-
щий или арендатор недвижимого имущества, а так-
же обслуживающий жилые дома считается созда-
телем отходов на территории края и несет ответст-
венность за уборку созданных отходов, в том числе
за заключение договора с организацией по сбору от-
ходов. 

Согласно обязательным правилам самоуправления
договор о сборе отходов в обязательном порядке долж-
ны заключить все домохозяйства, а также все юридиче-
ские лица. Согласно обязательным правилам самоуп-
равления физические и юридические лица за наруше-
ния данных правил привлекаются к административной
ответственности. 

Резекненское краевое самоуправление призывает
жителей в течение месяца заключить договоры о сборе
и вывозе мусора. Если договоры не будут заключены в
течение месяца, физические и юридические лица будут
привлекаться к административной ответственности с
применением штрафов. 

Договор следует заключить с ООО «Austrumlat-
gales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība» (ALAAS),
обращаясь в каждое волостное управление или в
помещение  ALAAS по адресу: ул. Зилупес,  50, Резек-
не, телефон 6 46 07673, sia.alaas@inbox.lv, по рабо-
чим дням:

понедельник 8.00 – 16.30
вторник 8.00 – 18.30
среда 8.00 – 16.30
четверг 8.00 – 16.30
пятница 8.00 – 14.30

Информируем, что ООО «ALAAS» для тех мест, куда
не может подъехать мусоровоз (например, садово-ого-
родные территории, отдельно стоящие хутора), чтобы
забрать мусор из контейнера, предлагает сбор бытовых
отходов в маркированные пластмассовые мешки вме-
стимостью 70 литров. Если вы решили собрать бытовой
мусор в маркированные мешки, то, приобретая мешки,
следует внести предоплату за вывоз мусора. Цена од-
ного мешка – 1,72 евро (в том числе налог на добав-

ленную стоимость). В цену входят расходы на изготов-
ление мешка и на вывоз мусора.  

Надо отметить, что на территории Резекненского края
в 2015 году в 12 волостях (Oзолайнской, Aудринской,
Фейманской, Берзгальской, Kаунатской, Илзескалнской,
Лузнавской, Наутренской, Пушской, Гришканской, Гай-
галавской, Стружанской) были созданы пункты раз-
дельного сбора бытовых отходов (места  контейнеров
закрытого типа для бумаги, пластмассы и стекла). В
остальных волостях они будут созданы в 2016 году. 

Все сортированные отходы ООО «ALAAS» вывозит
бесплатно. 

Информация о времени работы в уже созданных
пунктах раздельного сбора бытовых отходов и о пра-
вильной сортировке отходов в 12 волостях доступна в
каждом волостном управлении. 

Как свидетельствует опыт, самое лучшее место для
сортировки отходов – это пункты контейнеров закрытого
типа. Например, если в контейнер, предусмотренный
для бумаги, какой-то несознательный житель выбросил
несортированные отходы, все усилия могут оказаться
тщетными, и отходы можно считать несортированными.
Поэтому сортировка отходов – это вопрос порядочности
и ответственности каждого человека. 

В остальных волостях, где еще не созданы пункты
раздельного сбора бытовых отходов (места  контейне-
ров закрытого типа для бумаги, пластмассы и стекла),
ООО «ALAAS» обеспечивает мобильный сбор сортиро-
ванных отходов (график выезда по волостям доступен в
каждом волостном управлении и в ООО «ALAAS»).  Мо-
бильный сбор сортированных отходов означает, что по
волостям в определенное время (один раз в месяц в
каждой волости) идёт специально оборудованная ма-
шина ООО «ALAAS» и собирает принесенные жителями
сортированные бытовые отходы – стекло, бумагу и
пластмассу. Все сортированные бытовые отходы ООО
«ALAAS» принимает бесплатно. 

Kакая польза от сортировки бытовых отходов?
1. Сортируя отходы, можно сократить расходы на

вывоз мусора, потому что сортированные отходы соби-
раются и вывозятся бесплатно. Поэтому, если вы хотите
каждый месяц сэкономить определенную сумму денег,
сортируйте отходы! 

2. Сортированные отходы становятся вторичным

сырьем, из которого можно повторно производить новые –
такие же или другие товары. Например, при вторичной
переработке стекла его можно  повторно использовать
в виде упаковки для пищевых продуктов и напитков.
Стекло никогда не изнашивается, его можно перераба-
тывать бесконечно. Выкинутое в контейнер сортирован-
ных отходов стекло попадает на завод, где его моют,
измельчают и расплавляют, чтобы оно обрело вторую
жизнь. При переработке стекла экономится песок и не
загрязняется окружающая среда. 

После переработки пластмассы и полиэтиленовых
отходов производятся полки, пленка, оконные рамы, па-
ласы, дренажные трубы, цветочные горшки, одежда, по-
крывала, брусчатка и множество других полезных для
нас вещей. 

3. Экономим место на полигонах мусора, – чтобы
можно было захоронить те отходы, которые действи-
тельно уже невозможно переработать повторно. 

4. Облагораживаем природу и окружающую среду –
без бутылок, разбросанных на обочине дороги, или по-
лиэтиленовых кульков, зацепившихся за ветки кустов. 

В настоящее время на территории Резекненского
края создана площадка для приема сортированных от-
ходов, которая находится на территории полигона бы-
товых отходов «Крижевники» (Oзолайнская волость). На
площадке для приема сортированных отходов разме-
щены публично доступные специальные маркирован-
ные металлические контейнеры  емкостью 1,1 м3, преду-
смотренные для сбора сортированных отходов. Эти от-
ходы принимаются бесплатно. 

Информация о сборе отходов (в т.ч. о сортиров-
ке) доступна также на домашней страничке ООО
«ALAAS»: www.alaas.lv (исполнительный директор
ООО «ALAAS» Юрий Петкевич – тел. № 29132365).

Если имеются какие-либо вопросы или неясности о
сборе отходов на территории Резекненского края,

просьба звонить или писать старшему специалисту по
охране среды Резекненского краевого самоуправле-

ния Терезии Крусте, тел. 46 07185,
э-почта: Terezija.Kruste@rezeknesnovads.lv

Tерезия Крусте,
старший специалист по охране среды

Резекненского краевого самоуправления 

ПРИЗЫВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В СИСТЕМУ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ 
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Iespiests SIA „Latgales druka”

12. februāra vakarā Lendžu pagasta kultūras namā pulcējās visartistiskākie,

visasprātīgākie, visdzirkstošākie Rēzeknes novada ļaudis. Dramatisko kolektīvu

parāde „Kaudzēm smieklu” jau ir kļuvusi par tradicionālu un iecienītu pasākumu

novadā, jo skatītājiem pārpildīto kultūras nama zāli četras ar pusi stundas prata

aizraut un izklaidēt 18 amatierteātri. Jāteic, ka Rēzeknes novada iedzīvotāji ir īsti

teātra mīļi – dramatiskais kolektīvs ir gandrīz katrā pagastā, bet dažos, kā Naut-

rēnos un Kaunatā, divi, bet Gaigalavā pat veseli četri amatierteātri.

Vakara programmu prasmīgi vadīja divas spilgtas dāmas – Lendžu pagasta kultūras

nama vadītāja Ligita Meļko un Lendžu dramatiskā kolektīva „Atspūļa” vadītāja Līga

Latiševa-Čudare. Kolektīvu priekšnesumi nāca cits pēc cita, gluži kā raibā kaleidos-

kopā, gan dzeja, jautri skeči, fragmenti no izrādēm un pat veselas izrādes. Tēmas – vis-

dažādākās un aktuālākās, tuvas un saprotamas ikvienam, taču laikam gan visvairāk

bija jūtamas tuvās Valentīndienas un pavasara noskaņas. Ik pa brīdim zāli pāršalca

smiekli un aplausi, kas, protams, ir katra aktiera labākais atalgojums. Priecēja dalīb-

nieku aizrautība un spēles prieks, tomēr jāpiekrīt Gaigalavas amatierteātra „Optimisti”,

kas šopavasar svinēs savu 20 gadu jubileju, vadītājas Ilzes Vugules teiktajam pēc pa-

sākuma, aicinot dramatiskos kolektīvus augt savā profesionālajā līmenī, būt radošā-

kiem un uzdrošināties izvēlēties arī nopietnāku un dziļāku repertuāru, liekot klausī-

tājiem gan smieties, gan padomāt.
Anna Rancāne, autores foto

DRAMATISKO KOLEKTĪVU PARĀDE 
„KAUDZĒM SMIEKLU” LENDŽOS

ПАРАД ДРАМАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
«KAUDZĒM SMIEKLU» В ЛЕНДЖИ

12 февраля вечером в Ленджском волостном Доме культуры собрались са-
мые артистичные, самые остроумные, самые зажигательные люди Резекнен-
ского края. Парад драматических коллективов «Kaudzēm smieklu» уже стал
традиционным и полюбившимся мероприятием в нашем крае, поскольку  зри-
телей,  переполнивших зал Дома культуры, четыре с половиной часа смогли
увлечь и развлечь 18 любительских театров. Надо сказать, что жители Ре-
зекненского края – настоящие театролюбы, ведь драматический коллектив
есть почти в каждой волости,  в некоторых, как в Наутрени и в Каунате, два, а
в Гайгалаве даже целых четыре любительских театра. 

Программу вечера умело вели две яркие дамы – руководитель Ленджского во-
лостного Дома культуры Лигита Мелько и руководитель Ленджского драматического
коллектива «Atspūļa» Лига Латышева-Чударе. Выступления коллективов шли один

за другим, как в пёстром калейдоскопе – стихи, веселые скетчи, фрагменты из по-
становок и даже целые постановки. Темы – самые разные и самые актуальные,
близкие и понятные каждому, но, наверное, больше всего чувствовались нотки ожи-
даемого Дня Валентина и весны. Из зала звучали смех и аплодисменты, что, ко-
нечно, для актеров самое лучшее вознаграждение. Радовал задор участников и
радость игры, однако следует согласиться со словами руководителя Гайгалавского
любительского театра «Optimisti», отмечающего этой весной свой 20-летний юби-
лей, Илзе Вугуле после окончания мероприятия, обращенными к драматическим
коллективам, – «расти профессионально, быть более творческими и выбирать
также более серьезный и более глубокий репертуар, заставляя слушателей и сме-
яться, и задуматься». 

Aнна Ранцане, фото автора

Maltas kultūras nama amatierteātris „Noktirne” rādīja sajūtu šovu
„Melnā vārna, izstāsti!” (vad. Elīna Prusaka)

Griškānu kultūras nama „Aizspogulija” – ar izrādi „Kalpones”
(vad. Ināra Daugule)


