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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Maijs 2016  Nr. 43 

 

Aktuāla informācija  pagasta iedzīvotājiem ! 

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes no-

vadā” ikvienam Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam 

vai lietotājam ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju – 

SIA “ALAAS”, juridiskā adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pa-

gasts, Rēzeknes novads, LV 4633 (biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, 

LV 4601, kontakti: 64667440, 64605452,   

sia.alaas@inbox.lv ).  Līgumu neesamības gadījumā lūdzam nekavējoties sa-

zināties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “ALAAS” un noslēgt līgumu par 

atkritumu izvešanu. 

 2016. gadā tiks apsekoti īpašumi, noskaidroti to īpašnieki, valdītāji vai lieto-

tāji un  informācija par līgumu esamību ar atkritumu apsaimniekotāju. Līguma neesamības gadījumā tiks sastādīs 

administratīvo pārkāpumu protokols. Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 38 punktu Nr.42 par Saistošo noteikumu 

pārkāpšanu, tajā skaitā līgumu neslēgšanu, fiziskas un juridiskas personas saucamas pie administratīvās atbildības, 

bet saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otro daļu par minēto pārkāpumu  

Administratīvā komisija var uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 euro, bet  

juridiskām personām – no 430 līdz 1400 euro. 

Aicinām visus  īpašniekus, valdītājus vai lietotājus  noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, lai novēr-

stu administratīvo lietvedību uzsākšanu. 

Informāciju sagatavoja Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs 

Oļegs Kvitkovskis 

Kā gan mēs varam pārmest kādam pavasarim? Vai tas agrs vai vēls, tas vienmēr ir atnācis un savus darbus 

paveicis, lai mēs visi pēc tā piedzīvotu tik sen gaidīto, caur ziemas puteņiem vīzijās redzēto, vasaru. 

 

Mātes diena daudzviet pasaulē tiek svinēta katru gadu maija otrajā svētdie-

nā. Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, ka tās laidušas 

mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās.  

Tavas rokas vēju glāsta, 

Tavas rokas sauli nes, 

Nav par tavām rokām labām 

Siltākas uz pasaules.  

Mīļi sveicam visas māmiņas Mātes dienā! 
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      Sociālā dienesta informācija. 
2016.gada 18.februārī Rēzeknes novada domē    

           APSTIPRINĀTA  
Kārtība, kādā tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras 

pārvietojas riteņkrēslā 
 Mājokļa pielāgošana – personas ar invaliditāti vai kopā ar šo personu dzīvojošo tās ģimenes locekļu īpašumā, ko-
pīpašumā vai lietošanā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm 
(tehniskajiem palīg- 
līdzekļiem) un pielāgošana personas ar invaliditāti vajadzībām; 
      Vides pieejamība – iespēja personai pārvietoties mājoklī atbilstoši tā plānotajai 
funkcijai; 
Persona – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas pārvietošanās spējas. 
 Kārtība nosaka Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalsta mājokļa vides pielāgošanai pieprasī-
juma iesniegšanas, izvērtēšanas un pielāgošanas pasākumu kārtību personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir dek-
larējušas un faktiski dzīvo Pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
        Mājokļa pielāgošanas mērķis ir  padar īt mājokļa vidi pieejamu personai, paaugstināt personas aktivitāšu 
veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības. 
         Pabalsta mērķis ir  apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, sagatavoša-
nas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas. 
Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai. 

          Pabalsts mājokļa pielāgošanai tiek piešķirts atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem. Pabalsta apmērs mājokļa pielāgošanai, nedrīkst pārsniegt 350 euro vienai Personai.  Atbal-

stu nodrošina rindas kārtībā. Kārtība stājas spēkā 2016.gada 1.martā. 

Labklājības ministrija pilnveidos pasākumus bezdarbnieku atbalstam 

 Cilvēkiem, kas ilgstoši ir bez darba, paredzēta virkne atbalsta pasākumu, kas veicinās bezdarbnieku motivāciju, kā 

arī iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā. Aktivitātes īstenos Eiro-

pas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros. 

Plānots paredzēt iespēju bezdarbniekus Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīt arī uz īsāku darba laiku, ja 

objektīvu apstākļu dēļ darbu nav iespējams veikt normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā).  Lielāks atbalsts pa-

redzēts jauniešiem, kas iesaistīsies aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Aktīvajā nodarbinātības pasākumā 

„Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 

gadiem. Līdz šim tajā varēja piedalīties jaunieši līdz 24 gadiem. 

Plānots palielināt algas dotācijas apmēru jaunietim bezdarbniekam aktīvās nodarbinātības pasākumā „Pirmā 

darba pieredze jaunietim”. Par pilnu darba laiku pirmos sešus mēnešus varēs saņemt 200 eiro (iepriekš 160 eiro), 

bet jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti – 300 eiro (iepriekš 240 eiro). Atlikušajos 6 mēnešos plānots izmaksāt 160 

eiro (iepriekš 100 eiro), bet jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti – 240 eiro apmērā (iepriekš 200 eiro). 

Izsmeļošāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var saņemt pie pagasta sociālā dar-
ba speciālistiem iedzīvotāju pieņemšanas laikā vai sazinoties pa tālruni 64637558; 26343406 
 

    Informāciju sagatavoja  sociālā darbiniece  
Inta Vegileja. 

 

Kas jāzina dīķa ierīkošanai! 

Dīķis ir hidrotehniska būve, tāpēc tā ierīkotājam ir saistoši Ministru kabineta noteikumi  Nr. 500 “Vispārīgie būvno-
teikumi” un Ministru kabineta noteikumi  Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. Saskaņā ar 
inženierbūvju iedalījumu rakts dīķis ar virsmas laukumu līdz 0,5 ha ir attiecināms uz pirmo grupu. Visas ēkas un bū-
ves iedalās trīs grupās. Visos gadījumos par dīķa rakšanu ir jāinformē vietējās pašvaldības būvvalde. Rēzeknes nova-
da pašvaldības Būvvalde atrodas Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 
302. kab.).  Būvvaldes vadītāja  Inga Aleksandroviča  26531328 Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv  301kab. 
Būvtehniķis Kristaps Kaļva 28355229 Kristaps.Kalva@rezeknesnovads.lv   301kab. 
Būvinspektors  Ivans Simanovičs   26531802  Ivans.Simanovics@rezeknenovads.lv  302kab.  

mailto:Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
mailto:Kristaps.Kalva@rezeknesnovads.lv
mailto:Ivans.Simanovics@rezeknenovads.lv
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Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Trešdiena: 8.00-11.45;  12.15-16.30; Ce-
turtdiena: 8.00-11.45;  12.15-16.30. 
Ja dīķi iecerēts rakt valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, 
nepieciešams saņemt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas at-
ļauju. Jāņem vērā arī, vai dīķa rakšana neskar zemē esošās inženierkomunikā-
cijas. Tādā gadījumā darbības jāskaņo arī ar attiecīgo inženierkomunikāciju 
īpašniekiem.  
Vēl jāraugās, vai dīķi nav paredzēts rakt dabas aizsargājamā teritorijā. Katra 

dīķa ierīkošana ir individuāla situācija, tāpēc dokumentācija un nepieciešamā 

saskaņošana var atšķirties. 

Projektētāji hidromelioratīvajā būvniecībā par projekta izstrādi, ar ku-

riem VAJAGA  sazināties pirms dīķa rakšanas: 

Rainelda Pastare tālr .26702454, Preiļi; 

    Māra Sarmule, tālr .29245677, Gulbenes novads; 

    Liene Elksne, tālr .29725099, Gulbenes novads; 

    Lūcija Deinate, tālr .29424536, Krustpils novads; 

Projektētāji Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldē iesniegs paskaidrojuma rakstu par katru , Jūsu konkrēto iesnie-

gumu. Vēlot ražīgu, svētīgu šo iesākto jauno darba cēlienu šajā gadā katrā lielā , vai mazā saimniecībā un skaisti ierī-

kotus dīķus  atpūtas brīžiem pēc labi padarīta darba novēl : 

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists  Edgars Paškovs. 

Čaklo saimnieču konkurss Ratniekos. 

Šogad  jau ceturto gadu Ratnieku tautas namā tika organizēts 

tradicionālais Jāzepa dienas pasākums saimnieču konkurss 

„Jezupeņam gordy svātki”. Saimniecītēm mājas uzdevums bija 

sagatavot  un atnest uz konkursu pagājušā gada izlozēto tēmu 

„Sāļās kūkas”. Konkursam pieteikušās bija 9.dalībnieces vecu-

mā no  36. – 64.gadiem.Katra saimniece savā ēdiena servējumā 

apmeklētājus un žūriju priecēja ar kaut ko īpašu un neparastu, 

jo tikai ar mīlestību, sirsnību un saimniecīšu  izdomu  galdā 

liktais  našķis bija ar savu „rozīnīti”. 

Olga Dombrovska  visus cienāja ar kūku „Tantes pīrāgs”, un  

recepti viņai  20.gadus atpakaļ bija iedevusi Olgas  tante no 

Čeļabinskas, kā arī Olga vēl bija uzmeistarojusi otro sāļo kūku 

ar nosaukumu „Cālītis”,  Irīna Kudrjavceva  galdā lika našķi, kurš domāts palutināt savas otrās pusītes „Vīriešu 

prieks”, Elga Elksne  priecēja ar kūkām „Sirsniņkūka ar lasi”, Bernarda Dudkeviča sajūsmināja  „Kūka ar zivtiņu”, 

Alla Ļvivska piedāvāja izgaršot sāļos cepumu izstrādājumus „Alus našķis”, Aleksandrai  Bulei bija ļoti piemērots 

ēdiens gavēņa laikam „Sīpolu pīrāgs”, Diāna Ganusa uzmeistaroja „Zirnītis laiviņā”, Ilga Bule saimniecīte, kura nu 

jau ceturto gadu pēc kārtas saņem godalgotās vietas un šoreiz Ilga visiem klātesošiem piedāvāja „Tunča kūku”, Tat-

jana Buravceva cienāja pasākuma apmeklētājus ar super lielo „Havajiešu piccu”. 

Saimniecīšu mājas darbus vērtēja žūrija. Šoreiz godalgotā vietas ieguva četru nomināciju ēdieni. Nominācija  

„Vissāļākā kūka”  - autore Alla Ļvivska , nominācija”Vispavasarīgākā kūka”, autore Diāna Ganusa, 

 nominācijā „Vispikantākā kūka”, autore Olga Dombrovska, 

 nominācija „Viskrāšņākā kūka  „Tunča kūka”, autore Ilga Bule.                                                                                

Nomināciju uzvarētājas  balvā saņēma pateicības rakstus un piemiņas balvas, savukārt  visas konkursa dalībnieces 

tika apbalvotas ar piemiņas balvām. 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Skatītāju simpātiju balvu izpelnījās „Sīpoli pīrāgs”, 

autore Aleksandra Bule, bet speciālo  žūrijas atzinī-

bu saņēma „Tunča kūka”, autore Ilga Bule. 

Paldies žūrijas meitenēm Natālijai Dervanovai, Jeļe-

nai Guļajevai, Ludmilai Vjazņikovai,  kuras katru 

darbiņu izvērtēja ļoti rūpīgi . 

 Pasākuma laikā tika minētas mīklas, rīkoti dažādi 

saimnieciski konkursi. 

Šī gada konkursa uzvarētāja Ilga Bule izlozēja nākamā 

jubilejas gada tēmu „Tortes bez cepšanas”. Konkursa 

dalībnieces  un apmeklētāji bija priecīgi par jauko tē-

mu , jo  uzreiz radās idejas un plāni nākošā gada tēmai. 

Varu atklāt noslēpumu, ka nākošgad saimniecīšu centī-

bu žūrijā  vērtēs vīrieši un varbūt  Jāzeps būs viens no galvenajiem žūrijas komisijas vērtētājiem. 

Paldies saimniecītēm par piedalīšanos , par uzdrīkstēšanos, par atsaucību! 

Uz tikšanos, nākošgad Jāzepa dienā 5.gadu jubilejas pasākumā! 

Ratnieku tautas nama vadītāja -  Vija Jeršova 

 Foto – Irīna Kudrjavceva 

Pasākumi maijā Ratnieku t/n 

 

š. g. 8. maijā,svētdien, plkst. 14.00. Ratnieku T/N notiks Mātes dienai veltīts koncerts 

„Mātes mīļās rokas...” 

Koncertā piedalīsies: Tiskādu bērnu nama audzēkņi un pedagogi ,  Ratnieku t/n pirmsskolas vecuma bērnu 

dramatiskais kolektīvs „Draiskulīši”, eksotisko deju grupa „ERIDAN junior ”, hip – hopa deju grupa „NONSTOP”, 

tautas lietišķās mākslas „Dzīpariņš” tērpu demonstrējumu meistares. 

Ieeja – brīva 

 

14.05.plkst.13.00 - Stipra ģimene visa pamats” – pasākums ģimenēm, projekta „Kinopunkts”demonstrēta animācijas 

multfilmu programma 

„Lupatiņi un viņu draugi”, rotaļas, konkursi  vecākiem ar ģimenēm, radošā darbnīca „Mans mājas draudziņš”         

darbnīcu vadīs O.Dombrovska. 

20.05.plkst.14.00 - „Atmiņu lakatiņš zilais” – Čornajas pagasta pensionāru atpūtas pēcpusdiena. 

Koncertā piedalās -  Maltas senioru vokālais ansamblis „Varavīksne”, kultūras un tūrisma centra senioru 
deju grupa”Zelta atvasara”,Čornajas PII „Brīnumzeme”audzēkņi un pedagogi,  Čornajas un  Ratnieku t/n 
pašdarbības kolektīvi -  sadziedāšanās, apaļo jubileju gaviļnieku sveikšana. 

28.05. plkst.20.00 - Kāzu gadadienu pasākums”Mīlas virpulī”. 
1, 5, 10…gadu kāzu jubilāru sveikšana, koncerts. 

Pēc svinīgās daļas balle. Līdzi ņemams” groziņš „un labs garastāvoklis. 

Ieeja – brīva. 

 


