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1. septembris allaž ir kā jaunais gads –
priecīgs satraukums un gaidas mijas ar
nedrošību un bijību pirms kaut kā jauna
un nezināma, kalendāram tiek pāršķirta
balta lapa, kurā vēl var ierakstīt visu –
sapņus un cerības, uzvaras un zaudē-
jumus. Arī Rēzeknes novada Dricānu
vidusskolā 1. septembra rītā skolas aktu
zālē pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki,
lai kopīgi svinēto šo īpašo Jauno gadu –
Zinību dienu.

Skolas zvanu savās mazajās rokās ie-
skandināja pirmklasniece Egita Putniņa,
droši turēdamās uz pleca lielajam zē-
nam Jānim Gorodničijam – viņam šis
1. septembris jau ir divpadsmitais. Dricā-
nu vidusskolas durvis šodien vēra 151
skolēns, no tiem 8 pirmklasnieki un 23 iz-
laiduma klases audzēkņi.

Skolas direktore Skaidrīte Strode svei-
ca visus Zinību dienā, novēlot veiksmi,
izturību un neatlaidību, apgūstot zināša-
nu virsotnes. Jaunajā mācību gadā Dri-
cānu vidusskolai ir priecīgas ziņas –
skola arī šogad ir saņēmusi starptautis-
ko Zaļo karogu, turpinot skolēnu ekolo-
ģisko audzināšanu. Jau vairākus gadus
“Rigvir” holdings sadarbībā ar Vītolu fon-
du izsludina stipendiju konkursu topoša-
jiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt
atbalstu centīgiem vidusskolas skolēniem
pēdējā mācību gadā, kuri savu nākotni
saista ar eksaktajām zinātnēm – medi-
cīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tā-
dējādi palīdzot sagatavoties studiju gai-
tām. Šogad šo stipendiju 10 mēnešus
saņems arī Dricānu vidusskolas 12. kla-
ses audzēkne Keitija Kindzule.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
vadītājs Guntars Skudra savā uzrunā īpaši sveica gan
pirmklasniekus, gan izlaiduma klašu – 9. un 12. klases
audzēkņus, kuriem šogad nāksies izvēlēties, kā veidot
savu turpmāko karjeru. Jāteic, ka Dricānu vidusskolas
absolventiem šajā ziņā ir bijušas labas sekmes – no 17
pagājušā gada absolventiem mācības augstākajās
mācību iestādēs turpina deviņi, vairāki jaunieši ir veiks-
mīgi iestājušies arī Rēzeknes Robežsardzes koledžā un
Malnavas koledžā. Dricānu vidusskola ir viena no ne-
daudzajām Rēzeknes novada vidējām mācību iestādēm,
kurā vidējo izglītību var apgūt tālmācībā, un šo iespēju
patlaban izmanto 14 jaunieši.

Dricānu pagasta pārvaldes pārstāve Marija Zahare

Dricānu pagasta vārdā sveica svētkos, vienlaikus solot
drīzumā novērst neērtības, kas saistās ar nesenajās lie-
tavās applūdušajiem pagasta ceļiem. Uz Dricānu vidus-
skolu ik rītus ceļu mēro bērni gan no vairākiem Rēzeknes
novada pagastiem, gan arī no Rēzeknes pilsētas un pat
no Balvu novada Bērzpils pagasta. Skolēnu pārvadāša-
na notiek ar reisa autobusu, kaut arī Izglītības un zinātnes
ministrijas nostāja ir, ka skolēnam ceļā uz skolu
jāpavada ne vairāk kā 50 minūtes, kā atzina skolas di-
rektore Skaid- rīte Strode, dzīvē tas ne vienmēr notiek un
bērniem no tā- lākajiem apkārtnes pagastiem nereti ceļā
jāpavada ap divām stundām. Skolā ir iekārtots internāts,
kurā bērni var dzīvot no pirmdienas līdz piektdienai.

Vissvinīgākā un satraucošākā šī diena bija pirmklas-

niekiem, viņi saņēma savu pirmo
dokumentu – skolēnu apliecību –
no pašas direktores rokām, Rēzek-
nes novada pašvaldības dāvāto
somu ar mācību līdzekļu komplek-
tu, savukārt 12. klase līdz ar zie-
diem mazajiem dāvināja ierīces
ziepju burbuļu pūšanai, mudinot
viņus tepat uz vietas, skolas zālē,
kopīgi ar klases audzinātāju Ingū-
nu Butkāni izpūst sapņu burbuļus
visās varavīksnes krāsās.

“Es patiesi lepojos ar mūsu des-
mito klasi,” – teica skolas direktore
Skaidrīte Strode. Tik tiešām, 10.
klasē Dricānu vidusskolu par sa-
vējo izvēlējušies 18 braši jaunieši
gan no Dricāniem, gan no apkārt-
nes pamatskolām. Katram jaunie-
tim direktore pasniedza simbo-
lisku dāvanu – skolas pildspalvu.
1. klasīte gan šogad nav liela, taču,
kā uzsvēra Rēzeknes novada paš-
valdības Izglītības pārvaldes vadī-
tājs Guntars Skudra, šajā gadā
skolas gaitas uzsāka, iespējams,
vismazākais pirmklasnieku skaits,
jo 1. klasē sāk mācīties 2010. ga-
dā dzimušie bērni, kad Latvijā bija
krīzes laiks un bērnu dzimstība
jūtami samazinājās. Kā atzina di-
rektore, turpmākajos gados ir ce-
rība, ka pirmklasnieku skaits tomēr
palielināsies. Cerīga tendence ir
arī tā, ka vairākās Rēzeknes no-
vada skolās šogad mācās bērni no
ģimenēm, kuras ir atgriezušās Lat-
vijā no ārzemēm.

Trīs novada izglītības iestādes – Silmalas pirmsskolas
izglītības iestāde, Verēmu pamatskola un Maltas vidus-
skola būs pilotskolas, kurās tiks adaptēti jaunie kom-
petenču izglītības standarti, ar nākamo mācību gadu tie
pakāpeniski tiks ieviesti visās skolās atsevišķos klašu
posmos, vairāk pievēršot uzmanību radošumam, prak-
tiskam apgūto zināšanu pielietojumam ikdienā.

“Darba šogad būs daudz. Vai mēs no tā baidāmies?” –
saviem mazajiem audzēkņiem un visiem klātesošajiem
jautāja Dricānu vidusskolas 1. klases audzinātāja Ingūna
Butkāne. Mazie dricānieši uz šo jautājumu atbildēja ar
skanīgu “Nē!”.

Annas Rancānes
teksts un foto

STATISTIKA: 2017./2018.mācību gads
Rēzeknes novadā:

Skolēnu skaits – 2241, t.sk. speciālajās internātpamat-
skolās – 220
Pirmklasnieki – 128
10. klases skolēni – 132
Vidusskolās skolēni – 347
Pirmsskolēni – 909
Rēzeknes novada pašvaldības atbalsts skolēniem ir:
1) iespēja saņemt brīvpusdienas 1. – 4. klašu skolēniem no
valsts finansējuma un 5. – 9. klases skolēniem no Rēzeknes
novada pašvaldības piešķirtā finansējuma;
2) iespēja saņemt brīvpusdienas arī vidusskolas posmā, ja
ģimene ir daudzbērnu vai maznodrošināto ģimeņu statusā
un bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā;
3) iespēja apmeklēt sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju aka-

dēmiju organizētos interešu izglītības pulciņus (no oktobra
līdz maijam katru otro sestdienu): robotika, mehatronika,
elektronika, mazie inženieri, jaunie ķīmiķi, modes dizains u.c.
4) iespēja saņemt atbalstu talantīgajiem Rēzeknes nova-
da pašvaldības bērniem un jauniešiem;
5) motivācijas atbalsta programma 10. – 11. klašu skolē-
niem, kuriem ir labas sekmes, nav neattaisnotu kavējumu,
pārkāpumu un kuri ir piedalījušies vismaz vienā olimpiādē;
6) nodrošināta iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja
apliecību vidusskolēniem;
7) nodrošināta iespēja 2. klases skolēniem apmeklēt pel-
dēšanas nodarbības baseinā, kā arī turpināt attīstīt pel-
dētprasmes 3., 4., 5. klašu skolēniem interešu izglītībā īpaši
spējīgākajiem individuāli pēc izvēles;
8) mācību ekskursijas, vismaz vienreiz mācību gadā ek-
skursija tiek apmaksāta no pagastu pārvalžu līdzekļiem;
9) konkursu, olimpiāžu uzvarētājiem un arī dalībniekiem tiek

nodrošinātas mācību, atpūtas un izklaides ekskursijas (Līvu
akvaparks, izklaides, atpūtas un piedzīvojumu parki, muzeji,
izstāžu zāles Latvijā, Lietuvā un Igaunijā);
10) pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņem kancelejas
piederumu komplektu no novada pašvaldības;
11) tiek nodrošināti bezmaksas skolēnu pārvadājumi;
12) iespēja apmaksāt ceļa izdevumus uz novada skolu, ja
nav nodrošināts skolēnu autobuss;
13) Vasaras darba prakses vietas 9. – 11. klašu skolēniem.
Katrā novada skolā bērniem tiek piedāvāts dažādu pasā-
kumu klāsts, tradīciju izkopšana, interešu pulciņi, apmak-
sātas mācību ekskursijas utt., vairākās skolās ir dienesta
viesnīcas pakalpojumi.
Sākumskolas un bieži arī pamatskolas posmā ļoti svarīga
ir iespēja skolā nodrošināt bērniem individuālo pieeju, kura
vieglāk realizējama nelielās klasēs, kādas arī ir vairumā
novada skolu.

Izglītības Iestādēs skan pIrmaIs skolas zvans



RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

2017. gada 18. septembris2 www.rezeknesnovads.lv

SakStagalā atjaunoti 
otrā paSauleS kara Brāļu kapi

5. septembrī pēc remonta atklāti Otrā pasaules kara upuru
Brāļu kapi Sakstagala pagastā. Piemiņas pasākumā piedalījās arī
jaunais Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs
Vladimirovs, kurš amata pienākumus sācis pildīt vien 17. augustā.

Sakstagala Brāļu kapi glabā aptuveni 100 Sakstagala pusē kritu-
šo karavīru piemiņu. Piesaistot Krievijas Federācijas finansējumu,
šovasar ieklāts bruģis, uzstādītas jaunas karavīru vārdu plāksnes, kā
arī atjaunots pieminekļa krāsojums. Brāļu kapu sakārtošanas dar-
bus veica SIA “Baltijas celtnieks”. Darbos iesaistījās arī Sakstagala
pagasta pārvalde, nodrošinot izgriezto koku un demontēto flīžu iz-
vešanu, kā arī apstādot kapu kopiņas ar ziediem un košumkrūmiem
no vietējās stādu audzētavas “Sakstagals”. Līdzīgi kā iepriekšējos
gadus, arī turpmāk pagasta pārvalde nodrošinās Brāļu kapu uz-
turēšanu.

“Vēlos izteikt pateicību darba veicējiem,” uzsvēra Krievijas Fede-
rācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs, “tāpat liels pal-
dies pagasta pārvaldei, kas rūpējas par šīs vietas kopšanu ikdienā.
Šādi Brāļu kapi ir mūsu vēstures daļa, tāpēc tas, kā mēs izturēsimies
un cienīsim šīs piemiņas vietas, rādīs piemēru mūsu bērniem un
izglītos nākamās paaudzes.” To apliecināja arī Sakstagala pagasta
pārvaldes vadītāja Olga Muravjova, norādot, ka pārdesmit metru at-
tālumā esošās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas audzēkņi ik-
reiz piemiņas dienās te noliek ziedus un izzina skarbos vēstures
notikumus.

Jāatzīmē, ka Brāļu kapi Otrā pasaules kara upuru piemiņai ir vai-
rākos Rēzeknes novada pagastos, tostarp Bērzgalē, Kaunatā, Maltā,
Ozolainē, Nautrēnos un citviet. Liela daļa no tiem ar pašvaldības vai
Krievijas Federācijas līdzfinansējumu jau ir atjaunoti. Kā solīja
Andrejs Vladimirovs, tuvāko gadu laikā plānots renovēt vēl vairākas
piemiņas vietas.

madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiek lapsu uN jeNotsuņu
vakciNācija pret trakumsērgu

Pārtikas un veterinārais dienests 28. augustā uzsāka savvaļas
lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinā-
cijai tiek izmantota dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN
MSV Bio 10 celmu saturoša vakcīna “Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna
šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā.
Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 19
245 kvadrātkilometru platībā, uz vienu kvadrātkilometru izsviežot 20 –
25 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

“Šīs vakcīnas ir piemērotas tikai dzīvniekiem. Nekādā gadījumā,
ja atrodat šādu kubiciņu, neņemiet to rokās, neplēsiet vaļā un nedu-
riet pušu. Ja šis šķidrums nonāk uz cilvēka acīm, gļotādas vai kādā
brūcē, tad kontaktējieties ar savu ģimenes ārstu,” uzsver PVD eksperts
Mārtiņš Seržants.

Vakcinācija notiek sauszemes teritorijā, Krievijas un Baltkrievijas
pierobežas apkārtnē
– no Valkas līdz Vie-
sītei, izņemot apdzī-
votas vietas. “Ja at-
rodat šādu vakcīnas
kubiņu kaut kur ie-
kritušu pagalmā, tad
novietojiet to ārpus
sētas, lai mūsu galve-
nais klients – lapsa vai
jenotsuns – to atras-
tu un apēstu,” pamā-
ca Mārtiņš Seržants.

IzsludInāts konkurss par fInansējumu
tehnIskās jaunrades aktIvItātēm

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde
izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu ma-
teriālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades ak-
tivitātēm 2017. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt bēr-
nu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību tehniskās
jaunrades jomā. Konkursā var piedalīties novada izglī-
tības iestādes, interešu izglītības pulciņi, skolēnu paš-
pārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Kopējais tehniskās jaunrades projektiem atvēlētais
budžets 2017. gadā ir 2400 EUR. Viena pretendenta
pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka par 600 EUR.
Paredzams, ka konkursam pieejamā budžeta ietva-
ros tiks atbalstīti 4 līdz 5 projekti.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 20. septem-
brim Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības
pārvaldē.

IzSLuDINātA SABIEDRISKā APSPRIEšANA PAR KOKu
IzcIRšANu FEImAņu PAgAStA tERItORIjā

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta
pārvalde paziņo, ka plāno veikt:

wFeimaņu ciemā, kadastra apz. 7852 006 0010,
7 (septiņu) liepu;

wTimošišku kapsētā, kadastra apz. 7852 002 0129,
2 (divu) bērzu;

wMaļinovkas kapsētā, kadastra apz. 7852 001 0073,
3 (trīs) priežu un 1 (viena) bērza;

wČernostes kapsētā, kadastra apz. 7852 007 0145,
2 (divu) bērzu un 1(vienas) priedes;

wAdamišķu kapsētā, kadastra apz. 7852 007 0144,
3 (trīs) bērzu;

wVainovas kapsētā, kadastra apz. 7852 005 0078,
1 (vienas) kļavas, 1 (vienas) apses un 2 (divu) bērzu;

wFeimaņu kapsētā, kadastra apz. 7852 006 0155,
2 (divu) kļavu, 2 (divu) apšu, 2 (divu) bērzu un 1 (viena)
ozola, izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem ko-

kiem pie kapu vietām un Feimaņu ciemā. Šie koki at-
rodas uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā
esošām zemes vienībām. 

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pietei-
kumus Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu
pagasta pārvaldē (“Pagasta māja”, Feimaņi, Fei-
maņu pagasts, Rēzeknes novads), zvanot pa tele-
fonu 64644888, 64644894 vai rakstot uz e-pastu
info@feimani.lv, sākot no 2017. gada 14. septem-
bra.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rē-
zeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu
ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Sīkāka informācija pie pārvaldes vadītājas Anitas
Verčinskas, telefons: 20223650.

Vita Ameļko,

"SKONAI" dzIedātājIem būS jAuNI tērpI
uN KONcertAprīKOjumS 

2017. gada 17. maijā ir apstiprināts Rēzeknes no-
vada pašvaldības projekts “Rēzeknes novada vo-
kālās studijas “SKONAI” darbības atbalsts”, kurš
tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu
partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu ie-
sniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada vokā-
lās studijas "SKONAI" vizuālo tēlu un koncertdarbībai
nepieciešamo aprīkojumu, iegādājoties skatuves tērpu
komplektu, digitālās klavieres un portatīvo datoru. 

Kopš 2013. gada janvāra Rēzeknes novadā dar-
bojas bērnu-jauniešu vokālā studija “SKONAI”, māksli-
nieciskās vadītājas Guntras Kuzminas un deju spe-
ciālista Edgara Juknas vadībā. Vokālajā studijā dzied
bērni un jaunieši no daudziem Rēzeknes novada pa-
gastiem, četrās vecuma grupās, kas ietver vecuma
intervālu no 4 gadiem līdz pat 25 gadiem. “SKONAI”
repertuārā skan tautasdziesmas, Guntras Kuzminas
autordziesmas, latgaliešu oriģināldziesmas un garīgā
mūzika. “SKONAI” sasniegumi 4 darbības gadu laikā

Rēzeknes novada, Latgales
un Latvijas mērogā jau ir ie-
vērojami: iestudēts oriģināl-
uzvedums “Dasadūrt daba-
sim”, rīkoti labdarības kon-
certi “Sorgeņgeļs”, uzvaras
valsts vokālo ansambļu kon-
kursā “Balsis”. 

“SKONAI” solisti kļuvuši
par laureātiem Starptautis-
kajā bērnu un jauniešu kon-
kursā “Daugavpils pērle”,
Grand Prix konkursos “Ska-
ņais bolss” un “Ziemassvēt-
ku dziesmu konkursā”. Ir ie-
rakstītas un iedziedātas Gun-
tras Kuzminas autordzies-
mas, tapuši 2 videoklipi dzies-

mām “Kod tevis nav” un “Skani, debesteņ”. Saņemtas
divas latgaliešu kultūras gada balvas – “BOŅUKS
2015” balva nominācijā – Lobuokais muzykys video –
“Skani, debesteņ” un “BOŅUKS 2015” balva nominā-
cijā – Gada debija utt. Kā pēdējais un nesenākais
sasniegums ir “SKONAI” iegūtā augstākā pakāpe un
labākie rezultāti valstī, piedaloties Otrajā Latvijas jauk-
to vokālo ansambļu konkursā 2017. gada 20. maijā.

Projekta “Rēzeknes novada vokālās studijas “SKO-
NAI” darbības atbalsts” ietvaros “SKONAI” dziedātāji
iegūs jaunus un oriģinālus skatuves tērpus, kuru dizai-
nu izstrādās un tērpus izgatavos apģērbu dizainere
Velga Krukovska. Savukārt kolektīva mākslinieciskā
snieguma uzlabošanai tiks iegādātas ērti transportē-
jamas digitālās klavieres un portatīvais dators kolektī-
va vadītājas Guntras Kuzminas lietošanai.

Projekta kopējais budžets ir 6494,90 EUR (ar PVN),
tai skaitā ES finansējums 90% jeb 5845,41 EUR, paš-
valdības līdzfinansējums – 649,49 EUR, kas tiks no-
drošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras
nodaļas budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots lai-
ka periodā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne
(64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv)

Madaras Bērtiņas foto



atbalstīts projeKta iesniegums par
Kaunatas baznīcas jumta remontu

Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt
sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanu, piesaistot mūsdienīgās interak-
tīvās tehnoloģijas un veicot baznīcas jum-
ta seguma atjaunošanu.

Kaunatas katoļu baznīcā tiks ievietota
Latvijas sakrālām celtnēm un tai skaitā
Kaunatas pagastam inovatīvā ierīce – in-
teraktīvais skārienjūtīgais displejs ar vēs-
turiski informatīva un izzinoši izglītojoša
satura materiālu par baznīcas vēsturi,
priesteriem, foto dokumentālām un vēs-
turiskām liecībām.

2016. gada aprīlī Kaunatas katoļu baz-
nīcas draudze veica baznīcas ēkas, jum-
ta un bēniņu tehnisko apsekošanu. Būtis-
kākie bojājumi ir konstatēti jumta seguma
un karnīžu zonā. Baznīcas jumta segums
veidots no cinkota skārda materiāla, kura
nolietojumu speciālisti novērtēja uz 85 -

95%. Atsevišķi skārda jumta seguma ele-
menti ir avārijas stāvoklī. Projektā pare-
dzēti baznīcas jumta atjaunošanas darbi:
baznīcas esošā vecā skārda seguma de-
montāža un skārda jumta seguma vien-
kāršotā atjaunošana kopējā platībā 660 m²;
tiks uzklāta antikondensāta plēve jumta
aizsardzībai no mitruma un ēkas siltumsa-
glabāšanas efektivitātei.

Projekta kopējo finanšu līdzekļu avoti:
publiskais ELFLA finansējums 90% – EUR
27000,00; Rēzeknes novada pašvaldības
Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinan-
sējums 10% – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši
eiro); Kaunatas Vissvētās Jaunavas Mari-
jas Apmeklēšanas Romas katoļu drau-
dzes līdzfinansējums (neattiecināmās iz-
maksas) EUR 8104,44 apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz
2019. gada 10. maijam.

janīna Kairiša, projekta vadītāja

apstiprināts projeKts “audio video
tehnisKais nodrošinājums pasāKumu

Kvalitātes uzlabošanai” feimaņos

Jūlija sākumā Rēzeknes novada paš-
valdība saņēma Lauku atbalsta dienesta
lēmumu par projekta iesnieguma apstipri-
nāšanu un tā īstenošanas gadījumā būs
iespējams piesaistīt publisko finansējumu
EUR 3330,00 (trīs tūkstoši trīs simti trīs-
desmit euro 00 centi) apmērā no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādā-
ties un uzstādīt stacionāro videoprojek-
toru un četrus profesionālos koru un teāt-
ru kondensator mikrofonus Feimaņu kul-
tūras nama skatuvei. Līgums tiks noslēgts
ar SIA “MuzPro” par aparatūras iegādi un
uzstādīšanu. Jaunās aparatūras iegāde
uzlabos pasākumu kvalitāti un būs notei-
cošs elements Feimaņu kultūras nama
scenogrāfijā.

Projekta “Audio video tehniskais nodro-
šinājums pasākumu kvalitātes uzlabo-
šanai” īstenošana jāveic līdz 2017. gada
30. septembrim.

Mūsdienīgais audio video tehniskais

aprīkojums būs pieejams visiem novada
iedzīvotājiem un viesiem, jo tā pielieto-
jums jebkurā dzīves jomā paplašina cil-
vēku redzesloku un dod impulsu radoša-
jam potenciālam.

Vita Ameļko,
Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

turpinās nautrēnu romas Katoļu
baznīcas ērģeļu restaurācija

Šogad tiek veikta ērģeļu I manuāļa sta-
buļu tīrīšana, bojāto stabuļu restaurācija
un metāla detaļu attīrīšana un konservē-
šana, kā arī instrumenta tīrskaņošana.
Ērģeļu restaurācijas darbi, tāpat kā pērn,
kad tika veikta II manuāļa stabuļu tīrīšana
un restaurācija, plānoti tā, lai instrumentu
varētu spēlēt vismaz ar nepilnu jaudu,
izmantojot tikai daļu stabuļu. Restaurā-
cijas darbus veic SIA “Ērģeļu darbnīca”,
kuru vada Latvijā pazīstams ērģeļu res-
taurators Alvis Melbārdis, kas ir stažējies
arī ASV.

Ērģeļu restaurācijai ir nepieciešami lieli
finansiāli ieguldījumi, tāpēc biedrība “Sovim

ļaudim” aktīvi piedalās finansējuma pie-
saistē, piedalās dažādos projektu konkur-
sos, lai saglabātu ērģeles kā kultūras un
mākslas vērtību nākamajām paaudzēm.
Pabeigt ērģeļu restaurāciju plānots 2018.
gadā – Latvijas simtgadē – ar ērģeļu ie-
skandināšanas koncertu.

Biedrība priecātos par jebkuru zie-
dojumu ēŗģeļu restaurācijas pabeigša-
nai un ieskandināšanas koncerta orga-
nizēšanai. Biedrība „Sovim ļaudim”,
reģ. Nr. 40008176404, banka citadele,
konta Nr. LV42 PARX 0016 1986 9000
1.

Andra zubko-melne,

Kaunatas katoļu draudze ir saņēmusi lēmumu par projekta Nr. 17-01-AL15-
A019.2201-000007 “Kaunatas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma pie-
ejamības paplašināšana un jumta seguma atjaunošana” iesnieguma apstiprinā-
šanu. Projekts atbalstīts “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauk-
saimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakš-
pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas man-
tojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” (iesniegums reģistrācijas numurs
2017/AL15/2/A019.22.01/8).

saKstagala pagasta folKloras Kopai
“Kolnasāta” būs jauni tērpi

Projekta mērķis ir iegādāties tautas
tērpus Sakstagala pagasta folkloras kopas
“Kolnasāta” vajadzībām, lai veicinātu tra-
dicionālās kultūras mantojuma saglabāša-
nu un popularizēšanu un iedzīvotāju ini-
ciatīvu attīstību ceļā uz Latvijas simtgadi.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 5000
EUR, no kuriem 4500 EUR – publiskais fi-
nansējums, savukārt 500 EUR – Saksta-
gala pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz
2017. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros plānots iegādāties tau-
tas tērpu komplektus, kā arī jaunu karogu.

Tautas tērpu un karoga iegāde folklo-
ras kopai “Kolnasāta” Sakstagala pagastā
veicinās iedzīvotāju iniciatīvu attīstību, vei-
cinās kultūras mantojuma saglabāšanu,
daudzveidību, palielinot kultūras ieguldīju-
mu pašvaldībā un indivīda attīstībā.

madara Broliša, Sakstagala pagasta
folkloras kopas “Kolnasāta” vadītāja

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts
un tiek īstenots projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000005 “tautas tērpu
iegāde Sakstagala pagasta folkloras kopai “Kolnasāta”, kas tika atbalstīts
“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.

2017. gada februārī “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludināja atklāta
projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”. Atklātajā projektu konkursā piedalījās arī
Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvalde ar projektu “Audio
video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai.”

jau trešo gadu turpinās Nautrēnu Vissvētākās jaunavas marijas Bezvainīgās
ieņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija. šos darbus iespējams
turpināt, pateicoties ziedotājiem, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“Latvijas valsts mežu atbalstītajai Latgales kultūras programmai 2017” un
Rēzeknes novada pašvaldībai.

Kaunatā atKlāts
āra trenažieru lauKums

Āra trenažieru laukuma atklāšanas pa-
sākumā piedalījās Nacionālās apvienības
Rēzeknes nodaļas līdzpriekšsēdētājs Mā-
ris Igavens, vēlot kaunatiešiem kļūt vēl
sportiskākiem, bet Kaunatas pagasta pār-
valdes vadītājs Sergejs Bašmakovs savā
uzrunā pateicās visiem, kas piedalījās šī
projekta realizēšanā. Āra trenažieru lau-
kuma atklāšanas pasākumā sportists Ivo

Seņkāns rādīja paraugdemonstrējumus,
kā pareizi izmantot trenažierus un dalījās
savā pieredzē. Pasākuma dalībniekiem
bija iespēja saņemt individuālas konsultā-
cijas par veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

Paldies visiem, kas piedalījās šī projekta
realizēšanā. Esiet aktīvi un nāciet vingrot!

Ligita jokste - Bogdanova,
Kaunatas jauniešu centra vadītāja

Augusta beigās Kaunatas pagastā blakus Kaunatas jauniešu centram tika atklāts
āra trenažieru laukums. Tagad ne tikai Kaunatas pagasta jaunieši, bet arī visi Kau-
natas pagasta vingrotgribētāji varēs izmantot sešus lieliskus āra trenažierus.

Trenažieri tika iegādāti un trenažieru laukums tika labiekārtots, pateicoties Na-
cionālajai apvienībai, Rēzeknes novada pašvaldībai un Kaunatas pagasta pārvaldei.

2017. gada 18. septembris 3
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Kļūsti zaļš, šķiro atKritumus un ietaupi naudu –
aicina rēzeKnes novada pašvaldība un sia “alaas”!

Rēzeknes novada pašvaldība sadar-
bībā ar SIA „ALAAS” strādā pie atkritumu
šķirošanas sistēmas izveides Rēzeknes
novada teritorijā.

2015. un 2016.gadā Rēzeknes novada
pašvaldība 24 pagastos ir izveidojusi 26
sadzīves atkritumu dalītās savākšanas
punktus (slēgta tipa šķirošanas kontei-
neru novietnes papīram, plastmasai un
stiklam). Darbs tiek turpināts un lielākajās
apdzīvotajās vietās šogad plānots izbūvēt
vēl astoņus atkritumu šķirošanas punktus.

Stāsta Rēzeknes novada pašvaldības
vecākā vides aizsardzības speciāliste
terēzija Kruste: “Vislabākā vieta atkri-
tumu šķirošanai ir slēgta tipa konteineru
laukumos, jo tad spējam kontrolēt, kādus
atkritumus kādos konteineros izmet. Ja
kāds papīram paredzētajā konteinerā ie-
met nešķirotus atkritumus, visi centieni ir
veltīgi, un atkritumi ir uzskatāmi par ne-
šķirotiem. Atkritumu šķirošana ir katra cil-
vēka godprātības un atbildības jautājums.

Kāds ir labums no sadzīves atkritu-
mu šķirošanas?

1) Šķirojot atkritumus, var samazināt
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas,
jo šķirotie atkritumi tiek savākti un izvesti
pārstrādei bez maksas. Tādēļ, ja vēlaties
ietaupīt naudu, šķirojiet atkritumus!

2) Šķirotie atkritumi kļūst par otrrei-
zējām izejvielām. Stikls nekad nenolieto-
jas, to var pārstrādāt bezgalīgi. Izmetot
stiklu šķiroto atkritumu konteinerā, tas no-
nāk rūpnīcā, kur tas tiek mazgāts, sasmal-
cināts un izkausēts, iegūst otro dzīvi. Pār-
strādājot plastmasas un PET atkritumus,
tiek ražoti plaukti, plēves, logu rāmji, pak-
lāji, puķu podi, apģērbs, segas, bruģak-
mens un daudzas citas mums noderīgas
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 pu-
delēm vai krūmu zaros iestrēgušiem po-
lietilēna maisiņiem. 

Domājam, kā motivēt pagastus, tiem,
kas vairāk un aktīvāk šķiro, sniedzot kādus
bonusus, piemēram, naudas balvu vides
aktivitāšu organizēšanai.”

Rēzeknes novada pašvaldības izpild-
direktors jānis troška aicina visus no-

vada iedzīvotājus būt aktīvākiem atkritu-
mu šķirošanā: “Cilvēkiem vēl nav skaidrs,
kāpēc tad būtu jāšķiro atkritumi. Es pats
dzīvoju ciema centrā un varbūt pašam rei-
zēm sev jāuzdod jautājums – kāpēc man
jāiet līdz šķirošanas punktam, kas atro-
das nedaudz tālāk no mājas, nevis jā-
izmet savi atkritumi kopējā konteinerā
mājas galā. Ja mēs visi dotos uz šķiro-
šanas punktu, parastie konteineri būtu
krietni tukšāki, un tos varētu izvest nevis
vienreiz nedēļā, bet gan reizi divās nedē-
ļās, un rēķins būtu divreiz mazāks. Diem-
žēl iedzīvotāji to vēl neizprot, tātad izglī-
tošanas pasākumi ir nepietiekoši. Iespē-
jams, ka pagastā neviens nepaskaidro,
kādēļ ir jāšķiro. 

Domāju, ka jāsāk ar daudzdzīvokļu mā-
ju vecākajiem, kuriem ir jāizvilina no mā-
jām cilvēki un jāstāsta finansiālie ieguvu-
mi. Jāskaidro, ka nevajag bērt organis-
kos atkritumus cietajiem sadzīves atkri-
tumiem paredzētajā konteinerā. Es kļūstu
vai zils no dusmām, kad redzu, ka kontei-
ners pie manas mājas ir pārpildīts, un tajā
ir melnzeme un augu atliekas. Tie taču ir
or- ganiskie atkritumi, kurus var
kompostēt!”

Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Edgars Blinovs aicina visus sava pa-
gasta iedzīvotājus būt zaļiem: “Mūsu pa-
gastā šobrīd atkritumus šķirot ir iespēja
Bekšu ciematā, tuvākajā laikā sāks darbu
vēl viens punkts Pleikšņos. Atkritumu šķi-
rošanas punkts darbojas bez laika iero-
bežojumiem un ir aprīkots ar video novē-
rošanas kameru. Sētniece nepieciešamī-
bas gadījumā izskaidro, kā šķirot. Grūtāk
ir kontrolēt vietas, kur videokameru nav
iespējams uzlikt, vai nevar paredzēt, kur
tiks aizmesti atkritumi. Iedzīvotāji zina, ja
tiks izmesti nesankcionēti atkritumi, tad
mēs šo informāciju publicēsim gan mājas
lapā, gan sociālajos tīklos. Tad piedāvā-
jam iespēju atzīties – labot situāciju vai
publiski būt apkaunotam, tas darbojas,
īpaši jauniešu vidū. Pats personīgi arī šķi-
roju atkritumus, audzinu savu bērnu to da-
rīt pareizi.”

Bērzgales pagasta pārvaldnieks Arvīds
Dunskis saka, ka ar piesārņotājiem necī-
nās, bet gan prasa, lūdzas un runājas:
“Jau apmēram 7 gadus katru pavasari
mūsu pagastā tiek organizēta akcija, kad
centrā ir lielais konteiners, un katrs var

vest savus atkritumus bez maksas. Cilvē-
ki zina par šo iespēju. Tas sniedz lieliskus
rezultātus – vecos dīvānus vairs nemet
ārā pa stūriem, bet met šajā konteinerā.
Tas nemaksā dārgi, bet sniedz
taustāmus rezultātus. Uz mūsu pagasta
konteine-riem savus atkritumus ved arī
citu pagastu iedzīvotāji. Varētu uz viņiem
dusmoties, jo tas palielina atkritumu
izvešanas izmaksas, taču labāk lai viņi
izmet kontei-nerā, nevis mežā, tādējādi
piesārņojot vidi.

Talku laikā nevajag kautrēties paska-
tīties atkritumos, jo piegružotāji izmet visu
pēc kārtas, pat dokumentus ar saviem
datiem – vārdu, uzvārdu. Mums bija jau
divi gadījumi, kad atrodam gružu kaudzē
kādu dokumentu, pēc kura varam atrast
to saimnieku. Abos gadījumos pēc mūsu
aizrādījuma atkritumi tika aizvākti. Par at-
kritumu šķirošanu jāstāsta bērniem, jo ve-
cāko paaudzi grūti pāraudzināt, pat ar
jauniešiem ir problēmas. Arī sapulces pa-
gastos ir labs veids, kā informēt iedzīvo-

tājus par atkritumu šķirošanu. Šo infor-
māciju izvietojam arī pagasta izdevumā.” 

Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs
jānis Aleksāns saka, ka pagastā šobrīd
darbojas atkritumu šķirošanas punkts Sprū-
ževā, tuvākajā laikā sāks darbu punkts
Janopolē: “Pa dienu sētniece skatās, kā
cilvēki šķiro, bet diemžēl reizēm pa nakti
cilvēki samet atkritumus nepareizajos kon-
teineros. Daļa iedzīvotāju jau aktīvi sā-
kusi šķirot atkritumus, bet darbs ir jātur-
pina, un pagastos jāorganizē izglītojošās
sanāksmes. Jāpaiet zināmam laikam, lai
visa sabiedrība tiktu informēta. Galvenais
ir sabiedrības izglītošanas jautājums, lai
sāktu domāt “zaļāk” un taupītu savu naudu.

Latvijā bija plānots līdz 2020. gadam
50% no visiem atkritumiem novirzīt uz
atkritumu šķirošanas punktiem. 70 % atkri-
tumu ir pārstrādājami, bet kopējā ten-
dence ir tāda, ka tiek šķiroti un atkārtoti
pārstrādāti tikai 10 līdz 20%. Katrs iedzī-
votājs gadā saražo vismaz 300 kg atkri-
tumu, un ja 200 no tiem tiktu pārstrādāti,

Nr.
p.k. Pagasts Atkritumu šķirošanas punkta

adrese
Atkritumu šķirošanas punkta

darba laiks

1. Audriņu “Katlu māja”, c. Audriņi Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

2. Bērzgales Rītupes iela 25, c. Bērzgale Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

3. Čornajas Nākotnes iela 9,
c. Čornaja Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

4. Dricānu “Garāžas”, c. Dricāni, Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

5. Feimaņu “Pagasta māja”, c. Feimaņi Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

6. Gaigalavas Ābelītes iela 3, c. Gaigalava

Pirmdienās no plkst. 16.00 līdz 17.00 
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 
Sestdienās no plkst.12.00 līdz 13.00 
Zvanot pa tālruni 26652617 (Aigars) var
vienoties par citu laiku

7. Griškānu Centrālā iela 25, Sprūževa Visas dienas no plkst. 8.00 līdz  20.00

8. Stružānu Miera iela 5, c. Strūžāni Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00

9. Kaunatas
Rāznas ielā 20 un māju Rāznas ielā

22 c (starp aptieku), c. Kaunata 
Otrdienās un piektdienās
no plkst. 15.00 līdz 18.00

10. Pušas “Darbnīcas”, c. Puša Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

11. Ilzeskalna Skolas iela 3, c. Ilzeskalns Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

12. Nautrēnu Pie Nautrēnu v. - sk., c. Nautrēni Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

13. Ozolaines c. Bekši, Ozolaine Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

14. Ozolmuižas “Laimas”, c. Ozolmuiža Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

15. Lūznavas Pils iela 6, c.Lūznava Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

16. Silmalas
Saules iela 4, c. Gorņica;

Lakstīgalu iela 1, c. Vecružina;
Viļānu iela 21, c. Kruķi

Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

17. Sakstagala Jaunatnes iela 1, c. Uļjanova, 
Darbadienās no plkst. 10.00 līdz 13.00;
Brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.

18. Kantinieku “Administratīvais centrs”, c. Liuža Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 16.30

19. Mākoņkalna Līgo iela 4, c. Lipuški Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

20. Nagļu Māja Nr.3 (mājas galā), c. Nagļi Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

21. Rikavas Upes iela 4, c. Rikava Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

22. Stoļerovas Skolas iela 4A, c. Stoļerova Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

23. Vērēmu
Ezeru ielā 2 ( esošajā nešķiroto
atkritumu konteineru laukumā),

c. Sondori
Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

24. Lendžu Egļu iela 2B, c. Lendži Visas dienas no plkst. 00.00 līdz 24.00

Atkritumu šķirošanas punktu darba laiki pagastos

Jāņa Volka foto

Atkritumu šķirošanas punkts Dricānos
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

Rēzeknes novada pašvaldība plāno ieviest stingRākus
noteikumus apbedījumu veikšanai

jau 2010. gadā Rēzeknes novada pašvaldība izdeva saistošos noteikumus
par kapsētu apsaimniekošanu. šoruden pašvaldība gatavo būtiskus labojumus,
lai veiktu stingrāku apbedījumu kontroli un uzskaiti, kā arī izskaustu nesankcio-
nētus apbedījumus. Par izmaiņām kapsētu apsaimniekošanas noteikumos un
kā tās skars iedzīvotājus, stāsta Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors
jānis troška.

Rēzeknes novada teritorijā atrodas 284 kapsētas. Lielākajā daļā no tām apbedījumi
šobrīd notiek patvaļīgi – nesaskaņojot ar pagasta pārvaldi tiek apbedīti mirušie un
rezervētas dzimtas kapavietas, piemēram, norobežojot plašu teritoriju ar kociņiem vai
košumaugiem. Ja tā turpināsies, tuvāko gadu laikā daudzās kapsētās var pietrūkt vie-
tas, taču paplašināt kapus kļūst arvien sarežģītāk apkārt esošo privātīpašumu dēļ.

Lai gan Rēzeknes novada pašvaldībai ir saistošie noteikumi par kapsētu apsaim-
niekošanu, tomēr lielākoties tie netiek ievēroti. Arī pašvaldība līdz šim netika veikusi
preventīvos pasākumus vai sodījusi iedzīvotājus par nekontrolētiem apbedījumiem,
bet turpmāk aicinām sabiedrību būt saprotošiem un pieņemt pašvaldības nosacījumus,
jo tieši pašvaldība ir atbildīga par kapsētām un to uzturēšanu. Ir jāsaprot, ka kapsēta
nav kāda iedzīvotāja privātais īpašums, tāpēc pašvaldība centīsies ieviest tādu kārtību,
lai apmierinātas būtu visas puses.

Kam turpmāk iedzīvotājiem ir jāpievērš uzmanība pirms tuvinieku apbedīšanas?
Lai gan saistošie noteikumi paredz kārtību, ka kapa rakšana jāsaskaņo ar pagasta

pārvaldi, tikai dažos pagastos tas tā arī notiek. Pārējās kapsētās tuvinieki rīkojas kā
savā īpašumā – paši izvēlas kapavietu, to ne ar vienu nesaskaņojot. Turpmāk vairs ne-
drīkstēs rakt kapu vai vest uz kapsētu mirušo, pirms nav apmeklēta pagasta pārvalde,
uzrakstīts iesniegums un kamēr pagasta pārstāvis nav dabā parādījis konkrētu ap-
bedījuma vietu. Kapavietas ierādīs pagasta pārvaldes darbinieks, kam ar rīkojumu tas
būs noteikts kā pienākums. Jebkura rīcība, kas tiks veikta bez saskaņošanas, tiks uz-
skatīta par saistošo noteikumu pārkāpumu, un persona, kura būs veikusi apbedīšanu,
tiks saukta pie administratīvās atbildības.

Viens no svarīgākajiem jauninājumiem ir reģistrācijas žurnālu jeb kapu grāmatu ie-
viešana. Ierodoties pagasta pārvaldē un rakstot iesniegumu par kapavietas ierādīšanu,
arī kapu grāmatā tiks fiksētas visas ziņas par mirušajiem – cilvēka vārds, dzimšanas,
miršanas un apglabāšanas datums, kā arī konkrēts sektors kapsētā, kur cilvēks ir
apbedīts. Līdz šim mums tāda uzskaite tika veikta tikai pāris pagastos, taču, to ieviešot
visos pagastos, būs liels ieguvums lielai sabiedrības daļai, arī tad, ja radinieki pēc
daudziem gadiem meklēs piederīgos.

turpmāk būs iespējams rezervēt kapavietu. Kā tas izpaudīsies? Kādi būs ka-
pavietas rezervēšanas nosacījumi?

Problēma ir tajā, ka patvaļīgi un neorganizēti tiek aizņemtas kapavietas – cik kurš
grib, tik arī aizņem, kamēr citiem vietas var nepietikt. Turpmāk, kad obligātā kārtā būs
jāslēdz kapavietas nomas līgums, ceram, ka cilvēki aizdomāsies, vai tiešām viņiem ir
nepieciešams aizņemt tik daudz vietas.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir iekārtotas ģimenes (dzimtas) kapavietas ar vairākām
brīvām apbedījuma vietām, būs jānoslēdz līgums – kādam tuviniekam jādodas uz pa-
gasta pārvaldi un jānoslēdz kapavietas nomas līgums. Lai nav tā, ka viens patvaļīgi
aizņem piecas kapa vietas, otrs paskatās, ņem piemēru un aizņem jau septiņas, lai gan
patiesībā viņam tik daudz nemaz nevajadzētu.

Runa ir tikai par tām kapavietām, kuras jārezervē, par tā saucamajiem rītdienas jeb
nākotnes apbedījumiem un tikai tām kapsētām, kurās būs noteikta rezervētās kapavie-
tas nomas maksa. Mirušo tuviniekiem, kuru agrāk rezervētās kapavietas jau ir aiz-
pildītas, nebūs jādodas uz pagasta pārvaldi un jāslēdz kapavietas nomas līgums.

Tomēr, ja nomas līgums jau būs noslēgts un ģimenes (dzimtas) kapuvieta ierādīta,
apglabājot kārtējo tuvinieku, tik un tā vajadzēs ierasties pagasta pārvaldē, lai informētu
par apbedīšanas faktu, saņemtu atļauju veikt apbedījumu un piefiksētu to kapu grāmatā.
Komersantiem, kuri sniedz apbedīšanas pakalpojumus, tajā skaitā kapa rakšanu, tas
būs jāņem vērā un pirms kapa rakšanas jāpārliecinās, vai ir saņemta atļauja no pagasta
pārvaldes. Komersantus pašvaldība par šo jauninājumu informēs atsevišķi.

Kurās kapsētās, sākot ar kuru apbedījumu un cik liela būs rezervētās kapa
vietas nomas maksa?

Paredzams, ka divas kapavietas vienas ģimenes locekļiem būs bez maksas, bet par
katru nākamo rezervēto būs jāmaksā vienreizējā nomas maksa. Runājot par maksu,
pagaidām notiek aktīvas diskusijas ar pagastu pārvaldēm, bet visdrīzāk Rēzeknes no-
vada kapsētas tiks dalītas divās grupās – vienā grupā kapsētas, kurās notiek intensīva
apbedīšana un tiks noteikta vienreizējā nomas maksa, otrā - pārējās kapsētas, kurās
nomas maksas nebūs.

Gribu uzsvērt, ka kapavietas vienreizējās nomas maksas ieviešana nekādā gadīju-
mā nav saistīta ar budžeta ieņēmumu palielināšanu, bet tikai un vienīgi, lai disciplinētu
aizgājēju tuviniekus un sakārtotu apbedīšanas norisi, jo pēdējo pāris desmitu gadu laikā
šis process ir izgājis no rāmjiem, un daudzās kapsētās katrs dara, kā grib. Turklāt daudzās
citās pašvaldībās, tostarp kaimiņos, Rēzeknes pilsētā, šāda prakse ir ieviesta jau sen.

Nav noslēpums, ka piepilsētas pagastu kapsētās notiek intensīva mirušo apbe-
dīšana, kuri nav dzimuši vai auguši un nekad nav bijuši deklarēti konkrētā pagasta te-
ritorijā, vienkārši radinieki izvēlas viņus tur apbedīt, tāpēc tiek diskutēts arī par to, vai
saistošajos noteikumos jāparedz, ka ir tiesības apbedīt mirušos, kuru pēdējā dzīves
vieta bijusi konkrētā pagasta teritorijā, kā arī jau apbedīto pirmās pakāpes radiniekus,
neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Saistošajos noteikumos būs atrunāts, cik liela platība vienai kapavietai ir nepie-
ciešama, tad tiks noteikta maksa par kvadrātmetru un aprēķināta vienas rezervējamās
kapavietas vienreizējā nomas maksa. Piemēram, ja vienai kapavietai nepieciešami
5,25 kvadrātmetri, kur viena kvadrātmetra izcenojums ir, piemēram 5 EUR, var iz-
rēķināt, cik tas maksās. Atgādināšu, ka šāda maksa jau šobrīd tiek iekasēta trīs pa-
gastu pārvaldēs, pamatojoties uz jau minētajiem saistošajiem noteikumiem un novada
domes attiecīgiem lēmumiem.

Kad tiks pieņemti grozījumi saistošajos noteikumos?
Septembra nogalē notiks vēl viena diskusija ar pagastu pārvalžu pārstāvjiem, lai

vienotos par nomas maksām un citiem noteikumiem. Plānots, ka oktobrī tiks pieņemti
grozījumi saistošajos noteikumos un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošo noteikumu grozījumi spēkā stāsies
pēc po-zitīva atzinuma saņemšanas un publicēšanas, orientējoši tas varētu būt šī gada
novembris, decembris. Mēs apzināmies, ka sākumā daļā iedzīvotāju tas radīs neap-
mierinātību, bet kārtībai ir jābūt, jo pašvaldība kā kapsētu apsaimniekotāja ir atbildīga
par to uzturēšanu un kārtību tajās.

Veselības inspekcija aicina spēcīgo lietavu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst īpašu
uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei. Īpaši piesardzīgiem ir jābūt iedzīvo-
tājiem, kas izmanto vietējās ūdens ieguves vietas un dzeramo ūdeni ņem no seklām akām
un spicēm. Centralizēto ūdensapgādes sistēmu klienti var justies drošāk, jo pazemes urbumi
ir vairāk aizsargāti un ūdens piegādātāji rūpējas par ūdens ņemšanas vietu aizsardzības pa-
sākumu ievērošanu.

Spēcīgo lietavu laikā vietējās dzeramā ūdens ieguves vietas var tikt piesārņotas ar
virszemes ūdeņiem, nereti arī ar kanalizācijas ūdeņiem. Šādi piesārņota ūdens lietošana uz-
turā bez apstrādes var izraisīt veselības problēmas. Uzturā ieteicams lietot vārītu vai fasētu
dzeramo ūdeni.

Papildus informācija par dzeramā ūdens kvalitāti, tā iespējamo piesārņojumu un pre-
ventīvajiem pasākumiem, ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā
Vides veselība – Dzeramais ūdens – Dzeramā ūdens kvalitāte un tā iespējamais piesār-
ņojums plūdu rezultātā.

Informāciju sagatavoja: Veselības inspekcijas Vadītāja biroja preses sekretāre Katrīna
Vīksna sadarbībā ar Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļu.

tel.: 28342858, 67819677, katrina.viksna@vi.gov.lv, komunikacija@vi.gov.lv 

Dzeramā ūDeNs kvalitāte 
pēc spēcīgām lietavām latgalē



9. septembrī F. Trasuna muzejs “Kolnasāta” svinēja
savas darbības 25 gadu jubileju. Muzejs ir izveidots ga-
rīdznieka, valstsvīra, kultūras un sabiedriskā darbinieka,
Latgales Atmodas celmlauža Franča Trasuna (1864 -
1926) dzimtajās mājās “Kolnasāta” Sakstagala pagastā.
Francis Trasuns savu dzīvi veltīja tautai, tās
apvienošanai, iz-glītošanai un labklājības celšanai.

25 gadu laikā muzejs ir izveidojies par ievērojamu kul-
tūras centru gan pagastā, gan Rēzeknes novadā un
ārpus tā robežām. Ja pirmsākumos apmeklētājiem bija
apskatāma tikai Trasunu dzimtas māja, tad laikā gaitā

tika
izveidots Latgales lauku sētas komplekss, kurā ietilpst:
Trasuna dzimtā māja, klēts, aka, krucifikss, melnā
pirtiņa, plašs modernām tehnoloģijām aprīkots Izstāžu
nams.

Svinot muzeja jubileju, V. E. Rēzeknes – Aglonas die-
cēzes bīskaps Jānis Bulis iesvētīja muzeja teritorijā
esošo atjaunoto koktēlnieka Antona Rancāna veidoto
krucifiksu un jauno ekspozīciju, kura papildināta ar jau-
niem muzeja krājuma priekšmetiem, kas vēstī par Latga-
les lauku sētu 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, Franci
Trasunu, viņa laikabiedriem un dzimtu. Ekspozīcijas ano-
tācijas ir latgaliešu, latviešu un angļu valodā. Ierīkota
telpa muzejpedagoģiskajām programmām, kur būs iespē-
ja iepazīties ar Franča Trasuna biogrāfiju, viņa akti-
vitātēm garīdzniecībā, politikā, literatūrā, izmantojot mo-
dernās tehnoloģijas.

Muzeja jubilejas svinībās piedalījās bijušie un esošie
muzeja darbinieki, kultūras ļaudis, F. Trasuna dzimtas
pārstāvji, svētceļnieki no Rīgas un citi interesenti. Ar klu-
suma brīdi tika pieminēti aizsaulē aizgājušie muzeja
darbinieki, viņu vidū ilggadējā F. Trasuna muzeja “Kolna-
sāta” direktore Valentīna Bruzgule, kura ieguldījusi lielu
darbu muzeja izveidē un F. Trasuna vārda popularizēšanā.

Pasākumu kuplināja folkloras kopas “Ūzuleņi” no Ozol-
muižas pagasta (vad. Marija Andina), “Kolnasāta” no Saks-
tagala pagasta (vad. Madara Broliša), “Vydsmuiža” no
Ga- lēnu pagasta (vad. Anna Kupra), etnogrāfiskais
ansamblis “Rikava” (vad. Aija Dundure), kā arī postfolk-
loras grupas “Rikši” mazais sastāvs. Ieskatu F. Trasuna
drāmā “Nūgrymušō pile” sniedza Sakstagala pagasta
teātra drau- gu kopa (vad. Ināra Grietiņa). Klātesošos
uzrunāja Cis-kādu Romas katoļu draudzes prāvests
Imants Petrovskis.

F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” darbinieku saime prie-
cājas par katru jubilejas pasākuma dalībnieku un ap-
meklētāju, kurš ikdienas steigā atrod laiku paviesoties

Jaunais mācību gads nācis ar priecīgu ziņu Sakstagala Jāņa
Klīdzēja pamatskolas mazajiem māksliniekiem, jo šeit darbību uzsā-
kusi Rēzeknes Bērnu Mākslas skolas filiāle. Mācības filiālē sāka div-
desmit 4. un 5. klases skolēni. Pirmajā mācību gadā skolēni apgūs
trīs mācību priekšmetus – zīmēšanu, gleznošanu un darbu ar ma-
teriāliem. Uz pirmo nodarbību ciemos bija atbraukusi Rēzeknes Bērnu
Mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka. 

Svinīgā noskaņā bērniem tika izsniegtas Mākslas skolas skolēnu
apliecības un pasniegti darba materiāli. Sakstagala Jāņa Klīdzēja
pamatskolas direktore Silvija Freiberga katram bērnam dāvanā pa-
sniedza “Mazā mākslinieka sākuma komplekta kasti”. Iedvesmas un
darbaspara pilni, skolēni pirmajā nodarbībā izgatavoja vizītkartes
uzdāvināto kastīšu parakstīšanai. Labi iesācies, lai radoši turpinās
pirmais Mākslas skolas gads Sakstagalā!

Anita Doroščonoka,
vizuālās mākslas skolotāja

Jau vairākus gadus nodibinājums “Lauku ekono-
mikas attīstībai Rēzeknes novadā” regulāri organizē
ikmēneša tirdziņu “Lobs lobam”. Līdz šim tas notika
Rēzeknē, taču šobrīd ir radusies iniciatīva nodrošināt
vietējo ražotāju produktu ērtāku pieejamību Rēzek-
nes novada iedzīvotājiem, periodiski organizējot tirdzi-
ņus dažādos novada pagastos. Pirmais tirdziņš “Lobs
lobam” notiks 23. septembrī plkst. 15.00 Nautrēnu
pagastā, Rogovkas sporta hallē – kultūras namā. 

Pircējus iepriecinās vietējo amatnieku darinājumi
un mājražotāju gardumi – gaļas ruletes no Sakstaga-
la pagasta zemnieku saimniecības “Mētras”, Latgolys
špeka veira Andra Mejera (Vērēmu pagasts) smeķī-
gais speķis, zeltaini kūpinātas karpas no zemnieku
saimniecības “Zvejnieki” (Nagļu pagasts), aromātis-
kas garšvielas, eļļas, tējas no Griškānu pagasta ie-
dvesmojošās saimnieces Valentīnas Svarinskas, bišu

zelts – medus no Griškānu pagasta uzņēmuma SIA
“Plašumi”, daudzveidīgi sieri no Gaigalavas pagasta
zemnieku saimniecības “Ceļtekas”, kā arī bioloģiskie
piena produkti no kaimiņu novada Viļānu lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
“Viļāni”. Protams, sagaidāmi arī citi gardumi. 

Cienījamie Nautrēnu pagasta un blakus pagastu
iedzīvotāji, šis tirdziņš tiek organizēts ne tikai tādēļ,
lai parādītu, cik daudz prot un dara mūsu vietējie ra-
žotāji, bet galvenokārt tādēļ, lai jums tiktu radīta
iespēja iegādāties mūsu novadā ražotu pārtiku un
unikālus amatniecības darbus tuvāk savai dzīvesvie-
tai, netērējot laiku un citus resursus ceļā uz pilsētas
tirgu un lielveikaliem. Pie tam, nauda, ko samaksāsiet
tirgotājiem, paliks tepat Rēzeknes novadā un atkal
tiks ieguldīta vietējās produkcijas ražošanā, lai at-
grieztos pie jums, katrreiz sniedzot baudu acīm un
dvēselei, kā arī gandarījumu par to, ka kopā spējam
vairot mūsu pašu labklājību un stiprināt pašapziņu. 

Būsim vienoti un lepni par savu rīcību, atbalstīsim
vietējos ražotājus!

Pēc tirdziņa, plkst. 20.00, turpat Rogovkas sporta
hallē – kultūras namā kā “odziņa uz kūciņas” sekos
“Modes un talantu šovs”, kurā piedalīsies Greiškānu
čigānu vokālais ansamblis “Čarger”, Greiškānu ekso-
tisko deju grupa “Adelante”, kā arī Nautrēnu pagasta
pašdarbnieki. Pēc šova  balle grupas “Covers Crew”
muzikālajā pavadījumā (ieeja ballē 2,00 eiro).

tirgotājus lūdzam pieteikties,
zvanot nodibinājuma LEARN vecākajai
konsultantei Dainai Butlerei 26543286,

vai rakstot uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv

FraNča trasuNa muzejam „kolNasāta” – 25

ZaļaiS tirdZiņš „loBS loBam”
kļūSt moBilākS

SakStagala Jāņa klīdzēJa
pamatSkolā darbību uzSāk

rēzekneS bērnu mākSlaS 
SkolaS filiāle
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Ivara Dauguļa foto

Muzeja “Kolnasāta” darbinieki

Valentīna Svarinska piedāvā savu produkciju



Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

APSTIPRINĀTI  Rēzeknes novada domes  2017. gada 3. augusta sēdē 
(protokols Nr. 18, 1. §).  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 

Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu 

Izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta sais-
tošajos noteikumos Nr. 101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā” (Rēzeknes No-
vada Ziņas, 2013., Nr. 2 (18)) – svītrot  Saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktā vārdus
“saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju vai”. 

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 3. augusta 
saistošie notekumi Nr. 3 „grozījums Rēzeknes novada

pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 101  
„Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai, tirdzniecības nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, tirdzniecības vietās realizējamo

preču grupas un citus jautājumus, kas saistīti ar ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā, nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošie
noteikumi Nr. 101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.101, kuri spēkā no 2013. gada 22. maija (publicēti Rēzeknes
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” 2013. gada 21. maijā Nr. 2 (18)).

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr. 101, tika konstatēts, ka Valsts Ieņēmumu Dienesta publiskojamā datu bāzē var atrast visu nepieciešamo
informāciju par katru konkrētu saimnieciskās darbības veicēju un nav nepieciešams no saimnieciskās darbības veicēja pieprasīt reģistrāciju apliecinoša doku-
menta kopiju. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 101, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 101 „Par ielu
tirdzniecību Rēzeknes novadā”” projekts izdots saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 9. punktu.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 101.
Saistošie noteikumi paredz svītrot Saistošo noteikumu Nr. 101 4.1. apakšpunktā atsevišķus vārdus.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. 

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                            Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2013. gada 21. marta Saistošajos noteikumos Nr. 101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””

APSTIPRINĀTI Rēzeknes novada domes
2017. gada 3. augusta sēdē  (protokols Nr. 18, 2. §).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43. panta  pirmās daļas 13. punktu, 
Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 

Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

Izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra
Saistošajos noteikumos Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”
(Rēzeknes Vēstis, 2013., Nr. 2 (10931)) – svītrot Saistošo noteikumu Pielikumā ciparu
un vārdus “1. Zemes grāmatas apliecības kopiju”. 

Domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 3. augusta 
saistošie notekumi Nr. 4 „grozījums Rēzeknes novada

pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 91
„Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Uz doto brīdi koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību un sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko

publisko apspriešanu, metodiku zaudējumu aprēķināšanai un samaksas kārtību par koku ciršanu Rēzeknes novada teritorijā, nosaka Rēzeknes novada
pašvaldības 2012. gada 15. novembra Saistošie noteikumi Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 91,
kuri spēkā no 2013. gada 5. janvāra (publicēti laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 2013. gada 4. janvārī, Nr. 2 (10931)).

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr. 91, tika konstatēts, ka no personas nav nepieciešams pieprasīt zemesgrāmatu apliecības kopiju, jo šo
informāciju pašvaldība var iegūt pati.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumu Saistošajos noteikumos Nr. 91, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 91 „Par
koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” projekts, turpmāk – Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43. panta pirmās
daļas 13. punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumu spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 91. 
Saistošo noteikumu projekts paredz svītrot Saistošo noteikumu Nr. 91 Pielikumā ciparu un vārdus “1. Zemes grāmatas apliecības kopiju”.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

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

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

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts neskars.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs un pie Rēzeknes novada
pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciālista. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību, kas noteikta
ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 91.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.                                                                             Domes priekšsēdētāja vietniece  Elvīra Pizāne

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „grozījums Rēzeknes novada pašvaldības
2012. gada 15. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””

2017. gada 18. septembris 7

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

www.rezeknesnovads.lv



c Atbildīgās par izdevumu: madara Bērtiņa, Anna Rancāne, tel. 64607198 c Korektore Irina Starodubceva,   tel.
64607205

Adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV - 4601 Reģ. nr. 90009112679  t. 64622238, fakss: 64625935, 
e-pasts: info@rdc.lv

Iespiests SIA „Latgales druka”

Rēzeknes novada stipRo skRējiens “ančupānu tRokīs”

Par spīti lietainajam un drēgnajam laikam, Ančupānu meža
parks 9. septembra sestdienā pulcēja trakus un adrenalīna pil-
nus skrējējus un to atbalstītājus Rēzeknes novada stipro skrē-
jienā “Ančupānu Trokīs”!

Atraktīvas izturības un spēka pārbaudes sacensībās brīvā
dabā skrējiena “trakumu” veidoja 10 dabisko un mākslīgo šķērš-
ļu pārbaudījumi – karjera smilšainās nogāzes, ūdens, zaru
šķēršļi un virvju labirinti, kas tika izveidoti aptuveni 5 kilometru
garā distancē Ančupānu meža parka skatu torņa apkārtnē.

Stipro skrējiena individuālā starta vīriešu konkurencē, uz-
stādot trases labāko laiku, Ančupānu “trakākā” skrējēja titulu
ie-guva Artis Logins no Rēzeknes (20 min. 21 sek.), aiz sevis
at- stājot jāni circenu (22:46) no Viļakas novada un gunti
Peļņu (22:52) no Rēzeknes novada Vērēmu pagasta.

Sieviešu konkurencē piedalījās četras skrējējas. Ančupānu

“trakākās” skrējējas titulu izcīnīja Emija Verčinska no Rēzek-
nes novada Feimaņu pagasta (31 min. 14 sek.), aiz sevis atstā-
jot Elvitu Kotāni no Ilzeskalna pagasta (35:19) un Ivetu Linužu
no Kārsavas novada Mežvidiem (40:40).

Rēzeknes novada stipro skrējienā tika noskaidroti arī “Trokī
četrinīki”, kurā savstarpēji sacenšoties 3 komandām, “trako čet-
rinieku” komandas titulus izcīnīja komanda “Ilzeskalns” (Katrīna
Rudzīte, Raivis Elksnis, jānis Bogdans, Kristaps gailums),
aiz sevis otrajā vietā atstājot HK ”Žīguru mRS” komandu
(Voldemārs šimanovskis, Ainārs miņins, Raitis štotaks,
Paula šimanovska) un trešajā vietā “zemessardzes 32. kāj-
nieku bataljona komandu” (Valentīns Vasiļevskis, Edgars
Voits, Einārs Lācis, Ausma meinerte).

“Ančupānu Trokīs” stipro skrējiena komandu uzvarētāji
balvās kopā ar medaļām un kausu saņēma arī iespēju izbaudīt

peintbola spēles azartu peintbola klubā “Priežupe”, savukārt,
individuālajos startos uzvarētāji saņēma dāvanu kartes ar ie-
spēju nakšņot ŪTAC “Bākas” Ūdens istabā. Otro un trešo vietu
ieguvēji abos startos balvās saņēma iespēju izbaudīt ŪTAC
“Bāka” papildināto pakalpojumu klāstu – izbraucienus ar SUP
sērfa dēļiem, ūdensslēpēm un kajakiem Lubāna ezera ūdeņos.

Stipro skrējiena “Ančupānu Trokīs” organizatori pateicas
skrējiena atbalstītājiem: “RDK Service” par šķēršļu izveides
materiāliem, Ūdens tūrisma attīstības centram “Bāka” un peint-
bola klubam “Priežupe” par palīdzību skrējiena organizēšanā!

Atsevišķs paldies stipro skrējiena brīvprātīgo komandai, bez
kuriem būtu grūti īstenot skrējiena norisi!

“Cik troks esi tu?” Pārbaudīsim to nākamgad!

jānis šaudiņš, Rēzeknes novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciālists

Rēzeknes novadā nu jau piekto mēnesi no-
risinās ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes
novadā!” ieviešana. Par projektā plānotajām
darbībām novada iedzīvotāji regulāri tiek in-
formēti ar novada mājaslapas starpniecību, kā
arī aktīvi darbojas projekta Veselības un profi-
lakses skolas piecu filiāļu koordinatori marika
Skābarde (Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricā-
nu, Strūžānu pagastā, tālr. +371 22311127,
demar.ska@gmail.com), Velga Lāce
(Nautrēnu, Ilzeskalna, Bērzgales, Lendžu,
Vērēmu pa-gastā, tālr. +371 26670347, vel-
galace@gmail. com), Kristīne Rimša (Kanti-
nieku, Sakstaga-la, Audriņu, Ozolmuižas,
Griškānu pagastā, tālr. +371 26466734, kristine-
rimsa@inbox.lv), Aivars mežatučs (Silmalas,
Ozolaines, Maltas, Pušas, Feimaņu pagastā,
tālr. +371 22013477, aivars.
mezatucs@gmail.com), Svetlana mikanova (Mā-
koņkalna, Kaunatas, Lūznavas, Čornajas, Sto-
ļerovas pagastā, tālr. +371 26447713, svet-
lana. mikanova@inbox.lv).

Kopš 10. jūlija novada pagastos viesojas
“Izbraukuma veselības istaba”, kurā tiek snieg-
ta teorētiska informācija par sirds un asins-
vadu veselību, ko ietekmē augsts un pārāk ze-
ms asinsspiediens, liekais svars, holesterīna
un cukura līmenis asinīs, kā arī tiek veikti ve-
selības paškontroles mērījumi, tos papildinot
ar īsu ekspreskonsultāciju sniegšanu (5 min.)
ar mērķi mudināt veikt ikdienas paradumu mai-
ņu vai nopietnu rezultātu gadījumā – vērsties
pie ģimenes ārsta.

Jūlijā un augustā “Izbraukuma veselības
istaba” viesojās 14 novada pagastos, septem-
brī plānots apmeklēt 7 novada pagastus, ko-
pumā līdz gada beigām pasākums katrā pa-
gastā notiks divas, bet līdz projekta beigām
(31.12.2019.) – sešas reizes.

No 7. līdz 13. augustam Rēzeknes novada
Lūznavas pagastā norisinājās veselības veici-
nāšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzī-
bām, kurā septiņu dienu garumā notika dažā-
das veselību veicinošas aktivitātes 10 novada

bērniem kopā ar viņu pavadoņiem.
Nometne bija gana interesanta un jauka, to

atzina visi tās apmeklētāji. Projekta laikā pare-
dzētas vēl astoņas nometnes, gan jau piemi-
nētā nometne bērniem ar īpašām vajadzībām,
gan bērniem no sociālā riska grupām, gan bēr-
niem no trūcīgām, maznodrošinātām, daudz-
bērnu ģimenēm.

27. augustā ikviens novada iedzīvotājs va-
rēja piedalīties veselību veicinošā pasākumā
“Skrējiens pēc veselības”, kas notika Rēzek-
nes novada Nautrēnu pagastā. Pasākumā dis-
ciplīnas bija dažādas un piemērotas gan pašiem
mazākajiem, gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, gan jau nopietniem skrie-
šanas cienītājiem. Ļoti interesanta bija pasāku-
ma teorētiskā daļa, kurā Andrejs Jesko snie-
dza ieskatu par skriešanas nozīmi veselības
veicināšanā, par uzturu pirms un pēc skrieša-
nas, par pareizu skriešanu un atbildēja uz klāt-
esošo jautājumiem.

Diena bija jauka un saulaina, pasākuma ap-
meklētāji katrs saņēma kādu balvu par pieda-
līšanos pasākumā. Līdzīgi veselību veicinoši
pasākumi paredzēti arī nākamajā un aiznāka-
majā gadā – orientēšanās (pasākums “Kāds
ārsts kādu kaiti ārstē?”) un riteņbraukšanas
(pasākums “Uzlabo savu sirdi!”) cienītājiem.

Divas dienas ar nakšņošanu un bezmaksas
ēdināšanu Rēzeknes novada Silmalas pagas-
tā no 29. līdz 30. augustam norisinājās vese-
lības veicināšanas olimpiāde, kurā ar savām
zināšanām par veselīgu uzturu un fiziskajām
aktivitātēm sacentās Veselības un profilakses
skolas filiāļu teritoriju komandas. Uzdevumi bija
interesanti. Vai zinājāt, ka cilvēkam pats stiprā-
kais muskulis ķermenī ir mēle?

Par veselības veicināšanas olimpiādes uz-
varētājiem kļuva un olimpisko uzvaras kausu sa-
ņēma Veselības un profilakses skolas filiāle,
kas aptver Silmalas, Ozolaines, Maltas, Pušas,
Feimaņu pagastu. Nākamajā un aiznākamajā
gadā būs iespēja revanšēties, jo veselības vei-
cināšanas olimpiādes notiks katru projekta gadu.

Projektā ir paredzētas vēl ļoti daudz intere-
santu aktivitāšu, jau no septembra katrā pa-
gastā iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties kā-
dā no fizisko aktivitāšu nodarbību cikliem. Vai
nūjot vai spēlēt boules spēli, vai piedalīties
veselības vingrošanā, vai apmeklēt aerobiku,
vai vienkārši skriet vai slēpot, ja laikapstākļi
būs labvēlīgi, to jau varēsiet izvēlēties paši, pie-
sakoties pie jūsu teritorijas Veselības un profi-
lakses skolas koordinatora.

Tāpat projektā ir plānotas dažādas lekcijas/
praktiskās nodarbības, šogad par veselīga uz-
tura un atkarību mazināšanas tēmām. Ja vē-
laties iemācīties pareizi sastādīt savu ēdien-
karti, lai nerastos liekā svara problēmas, vai uz-
zināt to, ko savā ēdienkartē iekļaut paaugs-
tināta stresa situācijās, vai arī uzzināt par da-
bas produktiem uzturā, kas veicina veselību,
vai varbūt gribat zināt kā rīkoties, ko darīt, lai
bērnam nerastos atkarība, bet varbūt interesē
kāda cita tēma, tad zvaniet un piesakieties!

Jau tuvākajā laikā novadā notiks veselības
dienas, kad pie mums viesosies ārsti ar savas
jomas lekciju, sniegs dažādus demonstrējumus
un grupu konsultācijas, neveicot individuālu
diagnožu noteikšanu, bet sniedzot atbildes uz
grupas dalībnieku jautājumiem. Projektā pare-

dzētas arī atbalsta grupu nodarbības dažādām
mērķa grupām, šogad divām grupām – jauna-
jām/topošajām māmiņām, jaunajām ģimenēm,
kā arī novadā dzīvojošajiem bezdarbniekiem,
bet nākamajā un aiznākamajā gadā – varmā-
kām jeb personām ar vardarbīgas uzvedības
modeli; atkarīgajiem; audžuvecākiem un aiz-
bildņiem; jauniešiem (bērniem) ar deviantu*
uzvedību.

Iesakām par savu veselību domāt un rūpē-
ties, jo vesels cilvēks ir laimīgs cilvēks!

Projektā īstenotajos pasākumos var pieda-
līties visi Rēzeknes novada iedzīvotāji, tādēļ
aicinām visus šajos bezmaksas pasākumos
piedalīties, izmantot projekta sniegtās iespējas,
piesakoties pie savas teritorijas Veselības un
profilakses skolas filiāles koordinatora!

Projekta ieviešanas darba grupa
* Deviance, devianta uzvedība – individuāla

vai cilvēku grupas (masveida) rīcība, kas neatbilst
sabiedrībā faktiski vai likumiski noteiktajām valdo-
šajām uzvedības normām (piemēram: prostitūcija,
pārmērīga alkohola lietošana, klaiņošana, skolas

Dzīvosim veselīgāk
un aktīvāk!

Dēzijas Teirumniekas foto

Svetlanas Mikanovas foto


