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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Oktobris 2015  Nr. 41 

 

Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām vēju slotām noslauka pēdējos 

vasaras krāšņumus, bet oktobris ir mēnesis, kad vasara atblāzmojas 

pēdējos saules staros, pirmajās rudens peļķēs un lietū. Kāds rūgtums 

dvēselē, laikam tas ir no rūgtajiem dūmiem, kas nāk no dedzinātajām 

ugunskuros lapām. Lapas sēro par pēdējiem dzīves mirkļiem. Taču 

lapas apzinās, ka tās deva cilvēkiem pēdējās atmiņas par silto vasaru, 

jo daudziem cilvēkiem lapu dzeltena, sarkana nokrāsa asociējas ar 

svilinošu sauli un sarkanām ogām.  

Par Latvijas zemes fondu. 

Ar 1.jūliju 2015.gadu darbu sācis Latvijas zemes 

fonds, ar kura starpniecību valsts sekmēs lauksaim-

niecībā izmantojamās zemes atgriešanu lauksaim-

nieciskajā ražošanā. Tā ir lauksaimniecības zeme, 

kas šobrīd netiek apstrādāta un aizaug. Zemes 

fonds no iedzīvotājiem iepirkto lauksaimniecības 

zemi tālāk pārdos, mainīs vai iznomās lauksaim-

niekiem. Pārdošanai savu lauksaimniecības zemi 

var piedāvāt gan fiziskas, gan juridiskas personas. 

    Latvijas zemes fonds iegādājas tikai lauksaim-

niecībā izmantojamo zemi, turklāt stingri izvērtējot 

efektivitāti un lietderību. Latvijas zemes fonda uz-

devums nav iepirkt zemi un turēt to īpašumā, bet 

gan veicināt tās atgriešanu lauksaimnieciskajā ra-

žošanā. Tādēļ Latvijas zemes fonds iegādājas tikai 

tādu lauksaimniecības zemi, kurai tuvumā ir poten-

ciālais pircējs vai nomnieks. 

    Zemes fonds pērk arī tādu lauksaimniecības ze-

mi, kas uz pārdošanas brīdi ir nekopta un prasa 

ieguldīt resursus tās stāvokļa uzlabošanā. Tomēr 

šādu zemi fonds iegādāsies tikai tad, ja būs pārlie-

cība, ka tuvākajā laikā tā tiks pie  saimnieka. Tāpat 

fonds pērk zemi, kurai ir vairāki kopīpašnieki, bet 

ar nosacījumu, ka darījumam piekrīt visi kopīpaš-

nieki. Tikai daļu īpašuma fonds nepirks. 

   Pieteikumus darījumam var iesniegt gan elektro-

niski vietnē  altum.lv/zemesfonds, gan klātienē vai 

nosūtot pa pastu uz  AS "Attīstības finanšu institū-

cija Altum" centrālo biroju Rīgā. 

Par zemes reformas pabeigšanu. 

 Lai nodrošinātu īpašuma tiesību atjaunošanu visiem tiem bi-

jušajiem zemes īpašniekiem lauku apvidos, kuri to vēlējās, bet 

kuriem tās vēl nebija atjaunotas, 2008. gadā tika izveidots ze-

mes reformas pabeigšanai paredzētās zemes fonds. 

      To veidoja no tās neapbūvētās zemes, ko neviens vēl nebi-

ja izvēlējies, kas vēl nevienam nebija atdota un ko zemes lie-

totājs atteicās izpirkt. 

      Saskaņā ar normatīvajiem aktiem zemes reforma uzskatā-

ma par pabeigtu, ja attiecīgā pašvaldība ir izskatījusi visus 

iesniegumus un pieņēmusi lēmumus par zemes īpašuma tiesī-

bu atjaunošanu vai zemes iegūšanu īpašumā par samaksu un 

Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu rīkojumu. 

     Rēzeknes novada pašvaldība cerams 15.oktobrī 2015.gadā 

pieņems lēmumu par zemes reformas pabeigšanu mūsu paš-

valdībā. 

Čornajas pagastā visi iesniegtie iesniegumi ir izskatīti un ar vis-

iem ir panākts abpusējs atrisinājums. Visi mantinieki saņēma 

savu mantojamo zemi , tādā apmērā kā bija vēlējušies , tad sa-

nāk , ka pagastā zemes reforma ir pabeigta.  

     Par tālākām izmaiņām, kas būs saistītas ar zemes reformas 

pabeigšanu , kādā no nākamajiem avīzes numuriem. Vēlos  in-

formēt pagasta iedzīvotājus ,ka Martai Vizulei, kura ir galvenā 

zemes jautājumu speciāliste mūsu novadā, ir noteikti klientu 

pieņemšanas laiki un dienas. 

Ļoti liels lūgums tos ievērot: 

Pirmdienās no plkst.10.00 - 14.00 

Ceturtdienās no plkst. 13.00 - 16.00 

Atbrīvošanas aleja95A, 28 kabinets ( 3.stāvs) 

Informāciju sagatavoja 

Čornajas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists E.Paškovs 
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Iedzīvotāju informācijai! 

NO 07.08.2015.  STĀJUŠIES SPĒKĀ JAUNIE SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI   Nr.54 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saisto-

šie noteikumi Nr.54   „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Rēzeknes novadā”                                                 Saistošo 

noteikumu mērķis ir noteikt Rēzeknes novada pašvaldības 

(turpmāk arī -pašvaldības) sociālās palīdzības sistēmu, kas 

nodrošina finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsar-

gātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvaja-

dzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obli-

gāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā.                                                                                                   

Ir izmaiņas un papildinājumi dažos pabalstu veidos un 

trūcīgas ģimenes/personas statusa noteikšanas kārtībā.   

 Dzīvokļa pabalsts                                                                                                           

Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts izdevumu par apkuri daļējai 

segšanai vai kurināmā iegādei. Pabalstu piešķir personai un 

ģimenei, kura ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo 

Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.                                                              

Dzīvokļa pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam vai pār-

skaita uz pakalpojumu sniedzēja vai kurināmā piegādātāja 

kontu.                                                                                       

Dzīvokļa pabalstu piešķir tikai gadījumos, ja darbspējīgie 

ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības 

pienākumu pildīšanā, slēdz un pilda vienošanos par līdz- 

darbību. 

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:  

●  trūcīgai ģimenei (personai);  

● nestrādājošam 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas 

invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu ap-

gādnieku, kurš saņem invaliditātes pensiju, mājsaimniecībā 

dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz EUR 

185,00 (viens simts astoņdesmit pieci euro, 00 centi);  

● nestrādājošam, vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar 

Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzī-

vo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz EUR 171,00 

(viens simts septiņdesmit viens euro, 00 centi);  

● bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 

(divdesmit četru) gadu vecumam, ja bārenis un bez vecāku 

gādības palikušais bērns nesaņem dzīvokļa (mājokļa) pabal-

stu atbilstoši šo saistošo noteikumu VI.nodaļai “Dzīvokļa 

(mājokļa) pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 

bez vecāku gādības”.  

 

Dzīvokļa pabalsta apmērs ir EUR 100,00 (viens 

simts euro, 00 centi) apkures sezonas laikā no oktob-

ra līdz maijam ieskaitot, neatkarīgi no tā vai dzīvoja-

mā platība tiek apkurināta individuāli vai centralizēti. 

Ģimene (persona), kura saņem pabalstu, iesniedz 

Sociālajam dienestam apliecinājumu par līdzekļu 

izlietojumu (čeks, akts).                           Vienreizējs 

pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu                                                      

Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 

EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro, 00 centi) apmē-

rā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vienam 

no bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem re-

ģistrētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta 

kopš dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administra-

tīvajā teritorijā. 

Vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 

EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) 

apmērā par katru jaundzimušo ir tiesības saņemt vie-

nam no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku reģis-

trētā dzīvesvieta un bērna reģistrētā dzīvesvieta kopš 

dzimšanas brīža ir Rēzeknes novada administratīvajā 

teritorijā.  

Tiesības saņemt pabalstu saglabājas 6 (sešus) mēne-

šus no bērna piedzimšanas dienas. Lai saņemtu pa-

balstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu, jāsniedz iesniegums Sociāla-

jā dienestā, bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrā-

dot oriģinālu. Sociālais dienests, saņemot minēto 

personu iesniegumu pārbauda ziņas par bērna un vi-

ņa vecāku deklarēto dzīvesvietu. 

Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir: 

● ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojies mazāk kā 7 

(septiņas) diennaktis; 

● ja bērna vecāki normatīvajos aktos noteiktajā kārtī-

bā atteikušies no bērna kopšanas un audzināšanas 

       Pašvaldībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienā-

kumus un materiālo stāvokli, tās atzīšanai par trūcī-

gu, papildus ārējam normatīvam aktam par ģimenes 

(personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajam, par īpa-

šumu ir uzskatāms: automašīna, kuru persona 

lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai 

īpašumā jau ir 1 (vienu) automašīna; automašīna, 

kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, 

ja persona lieto vēl 1 (vienu) automašīnu transportlī-

dzekļa turētāja statusā.   
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     Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai 

Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir 

personām: 

* kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā 

vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucēju-

mu dēļ, nevar veikt ikdienas mājas darbus un 

savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko 

apgādnieku vai arī tie veselības stāvokļa vai 

nodarbinātības dēļ nespēj sniegt minētajām per-

sonām nepieciešamo palīdzību; 

*  kurām Sociālais dienests nevar nodrošināt 

aprūpes mājās pakalpojumu; 

*  kura nesaņem VSAA pabalstu invalīdam, 

kuram nepieciešama kopšana; 

* kurām, pēc sociālā darba speciālista veiktā 

funkcionālo spēju novērtējuma (Bartela indeksa 

novērtēšanas) ir nepieciešams aprūpes mājās 

pakalpojums atbilstoši aprūpes 1. (pirmajam) - 

2. (otrajam) līmenim. 

    Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai 

apmērs: 

■ personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās 

pakalpojums atbilstoši aprūpes 1.līmenim - 

EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi) 

mēnesī;  

■ personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās 

pakalpojums atbilstoši aprūpes 2.līmenim – 

EUR 36,00 (trīsdesmit seši euro, 00 centi) mē-

nesī. 

    Lai saņemtu izsmeļošāku skaidrojumu par katru pabalsta 

veidu atsevišķi  un tā piešķiršanas kārtību  iedzīvotāji var 

griezties pie pagasta  sociālā  darba  speciālistiem:                                

Marinas  Mihaļkevičas  un Intas Vegilejas. 

  IEDZĪVOTĀJU  PIEŅEMŠANAS     LAIKS: 

PIRMDIENA        (pagasta pārvaldes telpās)  8.00 – 16.30 

OTRDIENA          (pagasta pārvaldes telpās)  8.00 – 12.00;         

12.30 – 16.30  darbs  ar  dokumentiem 

TREŠDIENA         (pagasta pārvaldes telpās) 12.30 – 16.30;        

8.00 – 12.00  darbs  ar  dokumentiem                            

CETURTDIENA   (pagasta pārvaldes telpās)  8.00 – 9.00;         

RATNIEKU ciems (tautas nama telpās)  9.15   –  11.30                              

12.30 – 16.30  darbs  ar  dokumentiem 

PIEKTDIENA  darbs  ar  dokumentiem; Izglītojošie semināri,  

Ārkārtas situācijās pie sociālā darba speciālistiem var griezties  

ārpus iedzīvotāju pieņemšanas laika  (līdz  plkst. 16.30)   Dar-

ba tālruņa nr.:  64637558;  mob. 26343406. 

Informāciju sagatavoja  

Čornajas pagasta sociālā darba speciāliste I. Vegileja 

Tagad Wi-FI un datortehnika pieejama arī Čornajas tautas namā. 

 

Sadarbībā ar Rēzeknes novada domi un realizēta-

jam projektam „Rēzeknes novada publisko Interneta piee-

jas punktu attīstība”. Līdz ar skolēnu garajām vasaras brīv-

dienām, brīvā laika pavadīšanai 29.05. Čornajas tautas na-

mā sāka darboties datoru istaba ar pieeju datortehnikai, 

kurā tika uzstādīti četri komjūturi, viens multifunkcionāls 

prineris - kopētājs, skaneris. Apmeklēt datoru istabu un 

izmantot datortehniku visi interesenti varēs ierastajās Čor-

najas tautas nama darba dienās pirmdienās, trešdienās, 

piektdienās laika posmā no 16.00-19.00. Vairāk informāci-

jas pa tel. 26451063(Jānis). 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir 

izveidot jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru 

Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespē-

jas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītī-

bas, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, 

banku un e-pasta pakalpojumus. 

 

Projekts tiks īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no 01.10.2014. līdz 

30.06.2015. 

 

Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 

121414,43 EUR jeb 85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%. 

Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos 

interneta pieejas punktus, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datorteh-

nikai un 7 punktos būs pieejama bezvadu interneta piekļuves zona. 

Informāciju un foto sagatavoja Čornajas tautas nama vadītājs 

J. Aleksāns 

Kultūras ziņas Ratnieku t/n. 

š. g. 7.novembrī plkst. 20.00 Ratnieku T/N 

tiek gaidīti pagasta iedzīvotāji, ciemiņi uz  Ru-

dens balli. 

Pasākuma laikā Jūs priecēs  –  teatralizēti uz-

vedumi,  konkursi, atrakcijas, dejas. 

Ballē dziedās un spēlēs – Māris Leidums 

Līdzi ņemiet „groziņus”, rudens veltes, draugus 

un jautru dejas soli. 

Ieeja  - brīva. 

7.ноября в 20.00 в Ратниекском клубе бу-

дем ждать жителей волости, гостей на Осен-

ний бал. 

Петь и играть будет – Марис Лейдумс 

С собой берите «корзиночку» и хорошее 

настроение. 

Вход – бесплатно 

No 9- 20 .novembrim Ratnieku Tautas namā skatā-

ma pagasta rokdarbnieču un amatnieku darbu izstāde 

”Mans devums Dzimtenei”, 

No 3- 20.novembrim skatāma  foto un bērnu zīmē-

jumu izstādes ”Latvija – manas mājas” . 

 

18. novembrī, plkst.14.00  

Ratnieku T/N notiks svinīgs pasākums veltīts Lat-

vijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai. 

Programmā: 

„BALTICA – 2015” dalībnieku  godināšana, 

svētku koncerts ,  

      (piedalās Ratnieku , Čornajas t/n folkloras ko-

pas, ciemiņi no Rīgas Viktors Zemgals ar solop-

rogrammu „Tikai tev”.           

         pēc svinīgās daļas – svētku torte. 

Kultūras ziņas Čornajas t/n 

18.novembrī plkst.17.00 Čornajas t/n „Latvija 

Tu mūsu tēvu zeme” koncerts, svētku torte. 

28.novembrī plkst.17.00 Čornajas t/n koncerts, 

kurā piedalīsies Feimaņu k/n pašdarbnieki. 


