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3. oktobrī Gaigalavas kul-
tūras namā notika Skolotā-
ju dienas pasākums, kurā
par godprātīgu darbu tika
godināti Rēzeknes novada
pedagogi.

Skolotājus uzrunāja Rēzek-
nes novada domes priekšsēdē-
tājs Monvīds Švarcs, kurš uz-
svēra svarīgo pedagoga lomu
mūsdienu sabiedrībā: “Mēs šo-
dien atceramies nozīmīgo pe-
dagoga sniegumu katra Lat-
vijas iedzīvotāja dzīvē, taču
par to vairāk jādomā ne tikai
svētkos, bet arī ikdienā.”

Apbalvoto šogad krietns
pulks, tātad strādāts godam.
Gaigalavas pamatskolas direk-
torei Inārai Ūsītei par veiks-
mīgu skolas tēla veidošanu un
sadarbības veicināšanu ar da-
žādām organizācijām, Maltas
Mūzikas skolas direktoram
Normundam Štekelam par
mērķtiecīgu profesionālās ie-
virzes izglītības procesa no-
drošināšanu un Silmalas PII
vadītājai Jeļenai Dzenei – par
nozīmīgu ieguldījumu Rēzek-
nes novada pirmsskolas izglī-
tības attīstībā tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministri-
jas Atzinības raksts, Rēznas pamatskolas skolotājai Ingai
Katkovskai par kvalitatīvu mācību un interešu izglītības
darbu skolā, latviskās un latgaliskās kultūras vērtību sagla-
bāšanu un stiprināšanu tika pasniegts Izglītības un zinātnes
ministrijas Pateicības raksts.

46 pedagogiem tika pasniegti Rēzeknes novada pašval-
dības Pateicības raksti par godprātīgu un apzinīgu darbu PII
vadīšanā, par mērķtiecīgu, radošu un inovatīvu darbu mācību
un audzināšanas procesā, interešu izglītības nodarbībās un
pirmsskolas bērnu izglītošanā, par profesionālu pedagoģisko
darbību kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā un
kvalitatīvu darbību projektu koordinēšanā. Tos saņēma –
Gunta Kazuševa, Dricānu vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja, par radošu, inovatīvu darbību mācību un
audzināšanas procesā, Edgars Krusts, Dricānu vidusskolas
sporta skolotājs, par godprātīgu un kvalitatīvu darbu izglītības
procesā, Ilga Švarce, Gaigalavas PII  vadītāja, par godprātīgu
un apzinīgu darbu pirmsskolas izglītības iestādes vadīšanā,
Ineta Kruste, Gaigalavas pamatskolas bioloģijas, ķīmijas,
mājturības un tehnoloģiju, informātikas skolotāja, par profe-
sionālu, atbildīgu un radošu darbu mācību un interešu izglītī-
bas nodarbībās, Lilita Brence, Gaigalavas pamatskolas ģeo-
grāfijas un dabaszinību skolotāja, par mērķtiecīgu un radošu
pedagoģisko darbu, Velta Melne, Gaigalavas pamatskolas
pirmsskolas skolotāja, par mērķtiecīgu un radošu pedago-
ģisko darbu, Biruta Obermane, Strūžānu pirmsskolas iz-
glītības iestādes pirmsskolas skolotāja, par radošu darbu
pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā, Daiga
Griestiņa, Jaunstrūžānu pamatskolas mūzikas skolotāja, par
radošu darbību izglītojamo izaugsmes veicināšanā, Evija
Trimalniece, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas matemā-
tikas skolotāja, par profesionālu un radošu pedagoģisko dar-
bību kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā, Evita
Kubecka, Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas sākumskolas
skolotāja, par apzinīgu un kvalitatīvu darbību projektu koor-
dinēšanā, Marija Mazure, Nautrēnu vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā, par ilggadīgu radošu un godprātīgu
darbu izglītojamo izaugsmes veicināšanā un metodiskā darba
vadīšanā, Elza Mače, Nautrēnu vidusskolas sākumskolas
matemātikas un fizikas skolotāja, par ilggadīgu darbu un
ievērojamu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā,
Andris Svilāns, Nautrēnu vidusskolas valsts aizsardzības
mācības skolotājs, par radošu darbu ar skolēniem valsts aiz-
sardzības mācībā, Valentīna Arbidāne, Verēmu pamatskolas

pirmsskolas skolotāja, par radošu un apzinīgu darbu pirms-
skolas jaunākās grupas bērnu audzināšanā un izglītošanā,
Marina Šarigina, Verēmu pamatskolas angļu valodas sko-
lotāja, par apzinīgu, godprātīgu un radošu darbu skolēnu
izglītošanā un audzināšanā, Ilona Dovidenkova, Verēmu pa-
matskolas matemātikas, fizikas, informātikas skolotāja, par
apzinīgu, godprātīgu un teicamu darbu skolēnu izglītošanā
un audzināšanas darba veikšanā, Iveta Kopela, Bērzgales PII
mūzikas skolotāja, par prasmīgu, talantīgu, radošu un kva-
litatīvu darbu, Iveta Rundāne, Audriņu pamatskolas vizuālās
mākslas, sociālo zinību, dabaszinību skolotāja, par radošu un
inovatīvu darbību, Aleksandrs Mališevs, Audriņu pamat-
skolas pirmsskolas skolotājs, par godprātīgu un kvalitatīvu
darbu izglītības procesā, Iveta Mičule, L.Rancānes Maka-
šānu amatu vidusskolas angļu valodas un sākumskolas sko-
lotāja, par radošu un godprātīgu darbu, Ināra Broliša, Kau-
natas PII “Zvaniņš” Čornajas pirmsskolas programmas reali-
zācijas vietas pirmsskolas skolotāja, par ilggadēju un profe-
sionālu darbu, Evita Vaļuma, Kaunatas PII “Zvaniņš” Mā-
koņkalna pirmsskolas programmas realizācijas vietas pirms-
skolas skolotāja, par apzinīgu, radošu darbu jaunās paaudzes
izglītošanā, Inga Oltiņa, Griškānu PII “Sprīdītis” pirmssko-
las skolotāja, par radošu, atbildīgu un profesionālu darbu,
Ineta Lipska, Griškānu PII “Sprīdītis” pirmsskolas skolotāja,
par radošu, atbildīgu un profesionālu darbu, Irēna Batare,
Rēznas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja,
par kvalitatīvu mācību un interešu izglītības darbu skolā,
latviskās un latgaliskās kultūras vērtību saglabāšanu un stip-
rināšanu, Silvija Pranča, Rēznas pamatskolas fizikas un
matemātikas, mājturības un tautas deju skolotāja, par kva-
litatīvu mācību un interešu izglītības darbu skolā, latviskās
un latgaliskās kultūras vērtību saglabāšanu un stiprināšanu,
Vinera Dimpere, Maltas vidusskolas direktore, par mērķ-
tiecīgu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un
sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju, Anita Purviņa, Maltas
vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā, par aktī-
vu, radošu un profesionālu darbu savu pienākumu veikšanā
un daudzveidīgu, saistošu, izglītojošu ārpusstundu pasākumu
organizēšanu, Lija Kļaviņa-Lozda, Maltas vidusskolas di-
rektores vietniece audzināšanas jomā, par aktīvu, radošu un
profesionālu darbu savu pienākumu veikšanā un labiem re-
zultātiem skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā, Diāna
Žagare, Maltas vidusskolas angļu valodas skolotāja, par ak-
tīvu, radošu un profesionālu darbu savu pienākumu veikšanā
un labiem rezultātiem skolēnu mācību sasniegumu uzla-

bošanā, Gaļina Bogdanova,
Maltas vidusskolas struktūr-
vienības Liepu pamatskolas
vadītāja, par aktīvu, radošu un
profesionālu pieeju savu pie-
nākumu veikšanā un atbil-
dīgu darbu, vadot struktūr-
vienību, Aija Korkliša, Mal-
tas pirmsskolas izglītības ie-
stādes pirmsskolas skolotāja,
par radošu un mērķtiecīgu pe-
dagoģisko darbu, godprātību
un sirdsmīlestību, gatavojot
bērnus skolai, Inese Baugule,
Rēzeknes novada speciālās
pamatskolas speciālās izglī-
tības skolotāja, par atbildīgu
un radošu pedagoģisko darbī-
bu, Helēne Gžibovska, Rē-
zeknes novada speciālās pa-
matskolas speciālās izglītības
skolotāja, par atbildīgu un ra-
došu pedagoģisko darbību,
Tatjana Kuzņecova, Ozolai-
nes PII “Jāņtārpiņš” pirms-
skolas skolotāja, par godprā-
tīgu, radošu un mērķtiecīgu
darbu, Marina Lazdiņa, Sil-
malas pirmsskolas PII sko-
lotāja, par profesionalitāti, ra-
došumu, pedagoģiski un psi-

holoģiski atbilstošas vides veidošanu kompetenču pieejas
nodrošināšanai un aktīvu sadarbību ar bērnu vecākiem, Ļuda
Ščemeļova, Tiskādu vidusskolas fizikas, matemātikas, māj-
turības un tehnoloģiju skolotāja, par profesionālu, godprātīgu
darbu un radošu pieeju skolēnu izglītošanā un audzināšanā,
Aleksandrs Mironovs, Tiskādu vidusskolas sporta skolotājs,
par profesionālu un godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un
audzināšanā, Tatjana Beļusova, Tiskādu vidusskolas struk-
tūrvienības Kruķu sākumskolas pirmsskolas skolotāja, par
atbildīgu un radošu darbu pirmskolas bērnu sagatavošanā
mācībām skolā, estētisko audzināšanu un prasmīgu indivi-
duālo pieeju, Renāte Stikāne, Tiskādu vidusskolas struktūr-
vienības Kruķu sākumskolas pirmsskolas skolotāja, par ra-
došu un aktīvu pieeju pirmsskolas bērnu izglītošanā un
izaugsmē, skolēnu estētisko audzināšanu, prasmīgu indivi-
duālo pieeju, Inita Otikova, Feimaņu pamatskolas sākum-
skolas skolotāja, par radošu un inovatīvu darbību, Valentīna
Bartkeviča, Feimaņu pamatskolas matemātikas un fizikas
skolotāja, par ilggadēju un nozīmīgu darba ieguldījumu iz-
glītības procesā, Solvita Meļņičenko, Kaunatas vidusskolas
vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja, par
radošu un inovatīvu pieeju skolas estētiskās vides nodro-
šināšanā un amata prasmju nodošanā skolēniem, Marija
Mukāne, Kaunatas vidusskolas latviešu valodas un krievu
(svešvalodas) skolotāja, par aktīvu un radošu audzināšanas
darbu ar jauniešiem, sekmīgi integrējot viņus mūsdienu sa-
biedrībā, Rita Spruževnieka, Kaunatas vidusskolas sākum-
skolas skolotāja, par mūsdienīgu pieeju mācību stundu vadī-
šanā, pielāgojot mācību un audzināšanas metodes skolēnu
individuālajai uztverei, Ināra Ratniece, Verēmu pamatsko-
las sākumskolas skolotāja, par ilggadīgu darbu un ievērojamu
ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā un sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju.

Tradicionāli skolotāju saimē svinīgi tika uzņemti jaunie
skolotāji – Silmalas PII skolotāja Dzidra Šnevele, L. Ran-
cānes Makašānu amatu vidusskolas fizikas skolotāja Paula
Dūmiņa, J. Klīdzēja Sakstagala pamatskolas jaunie pedagogi
Maira Elksne un Sandis Sprudzāns, Verēmu pamatskolā –
Egija Meļko (sākumskolas skolotāja), kopš pagājušā gada
janvāra – Gunta Groznova, Griškānu PII skolotāja Vita
Meldere, Gaigalavas pamatskolas sākumskolas skolotāja
Ieva Lāce, Strūžānu PII skolotāja Iveta Gļauda, Jaunstrū-
žānu pamatskolā darbu uzsāka – Vivita Ruško - Elste, Vik-
torija Semule un  Paula Dūmiņa.

Diānas Seleckas teksts un foto

Sumināti rēzekneS novada Skolotāji

Rēzeknes novada pedagogiem (no kreisās) Inārai Ūsītei, Normundam Štekelam, Jeļenai Dzenei un Ingai Katkovskai  
tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumi
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Ar nākamā gada 1. janvāri latvijas būvniecībā gai-
dāmas lielas pārmaiņas, jo visa ar to saistītā doku-
mentācija būs jāiesniedz elektroniski būvniecības in-
formācijas sistēmā jeb biS. Papīrā formātā varēs turpi-
nāt vienīgi līdz minētajam datumam uzsāktās būvnie-
cības ieceres. Pāreja uz elektronisku būvniecības pro-
cesa  dokumentu sagatavošanu attieksies uz visiem
latvijas iedzīvotājiem, pat ja vēlēsieties veikt nelielas
izmaiņas savā mājoklī, piemēram, nomainīt radiatorus.

Būvniecības informācijas sistēma ieviesta, lai krasi sa-
mazinātu būvniecības dokumentācijas izskatīšanas laiku,
jo līdz šim būvniecības ieceres nonākšana līdz projektē-
šanai papīra formā prasīja aptuveni 180 dienas. Prognozē-
jams, ka, izmantojot BIS, tam nevajadzētu būt ilgāk par 72
dienām jeb divarpus mēnešiem, tāpēc paātrināsies arī pats
būvniecības process. Līdz ar elektroniskās sistēmas ievie-
šanu būvniecības dokumentācijas aprite kļūs izdevīgāka,
ērtāka un ātrāka, turklāt nepieciešamās formalitātes ie-
spējams nokārtot arī attālināti, jo nav nepieciešams iera-

sties konkrētajā būvvaldē.
“BIS ieviešana Latvijas būvniecībā ir vēsturisks brīdis.

Esam vieni no pirmajiem Eiropā, kas būvniecības doku-
mentāciju būs pilnībā digitalizējuši. Šīs ir lielas pārmaiņas,
tāpēc aicinu ikvienu, kurš iesaistīts būvniecības procesā,
aktīvi iepazīties ar BIS,” saka Būvniecības valsts kontroles
biroja (BVKB) direktore Svetlana Mjakuškina.

No 1. oktobra jau ir iespējams visu ar būvniecību saistī-
to dokumentāciju iesniegt elektroniski, bet ar 1. janvāri tā
būs obligāta visiem projektiem. Lai labāk iepazītos ar sistē-
mu, BVKB aicina katru iedzīvotāju apmeklēt vietni bis.gov.lv,
taču būvniecības nozares speciālistiem BVKB līdz  20. de-
cembrim rīko tiešsaistes seminārus jeb vebinārus par BIS
lietošanu. Tiem pieteikties iespējams https://ej.uz/BISvebi-
nars un tie norisinās pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no plkst. 10 līdz 13.40.

Šobrīd noris arī reģionālie BIS informatīvie semināri būv-
speciālistiem, projektētājiem un tehnisko noteikumu izde-
vējiem. 

Kopumā Latvijā plānoti 15 klātienes informatīvie semi-
nāri, kuros par BIS funkcionalitāti informēs vismaz 1500
sistēmas lietotājus, kā arī vēl 99 tiešsaistes apmācības jeb
vebināri un 10 klātienes apmācības sertificēšanas institūci-
ju deleģētajiem būvspeciālistiem. Paredzēts arī veidot cie-
šāku sadarbību ar pašvaldībām, informējot iedzīvotājus par
BIS sniegtajām iespējām. Dalība gan semināros, gan vebi-
nāros ir bez maksas.

BIS ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informā-
cijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek
uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un
ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie
pakalpojumi.

BVKB ir BIS pārzinis kopš 2017. gada sākuma. Birojam
uzsākot BIS attīstīšanu, sistēmā kopumā bija pieejamas
22 333 būvniecības lietas. Šobrīd BIS ir izveidots aptuveni
100 000 būvniecības lietu. BIS lietotāju skaits ir pieaudzis no
aptuveni 13 tūkstošiem 2017. gadā līdz 22 tūkstošiem šogad.

būvniecības valsts kontroles birojs
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Runājot ar dažādiem po-
litiķiem, esam pierādījuši, ka
lielās pilsētas nevajadzētu
likt kopā ar lauku novadiem,
ka nevajadzētu veidot vie-
notu pašvaldību, bet ir ne-
pieciešams sadarbības mo-
delis. Mūsu novads un Rē-
zeknes pilsēta jau sadarbo-
jas – piedalās daudzos ko-
pējos projektos, ir arī kopī-
gā iestāde – Rēzeknes spe-
ciālā ekonomiskā zona, un
nav nekādu ne ekonomis-

ku, ne politisku, ne ambīciju šķēršļu. Jā, ir domstarpības,
bet tās ir risināmas, tas ir normāls darba process un par
to nav jāuztraucas.

Latviju nevar pārvaldīt kā uzņēmumu, rēķinot tikai eko-
nomisko izdevīgumu. Valstij jānodrošina teritorijā dzīvo-
jošajiem valsts piederīgajiem attiecīgo valsts un pašval-
dību pakalpojumu pieejamība. Šobrīd visi saka, ka lau-
kos nav izdevīgi tas, nav izdevīgi šis, bet vienā otrā brīdī
ir jāmaksā dārgāk, lai laukos būtu pieejama izglītība, lai
laukos būtu pieejama satiksme. Tā ir mūsu valsts, mēs
taču nevaram runāt par dzīvokli, uzskatot, ka uz kādu
laiku trīs istabas vienkārši varam atslēgt no apkures! Ta-
jās istabās vispār neviens vairs nedzīvos. Vai tiešām ne-
uzņemamies pārāk lielu risku? Vai jau šobrīd nav pierā-

dīts, ka šī reģionālās attīstības politika, kas novedusi pie
tā, ka programmēšanas perioda sākumā definētais mēr-
ķis – mazināt atšķirības starp reģioniem – nav sasniegts?
Diemžēl šīs atšķirības palikušas vēl lielākas. 

Ne jau pašvaldības ir lielākā ļaunuma sakne. Jā, dažās
pašvaldībās ir konstatēti pārkāpumi, ir konstatētas neliku-
mības, bet tāpēc jau nav jāpasaka, ka visas pašvaldības
ir tādas. Tas ir bīstami! Šobrīd pašvaldības tiek nonieci-
nātas, pasakot, ka tur vispār nekas nenotiek, ka tās ir no-
dokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanas dzīres, minot at-
sevišķus gadījumus. Paskatieties, kur tās dzīres ir noti-
kušas! Šīs dzīres ir notikušas tieši lielās un bagātās paš-
valdībās, kur pārvaldība ir ne visai caurskatāma, kas var
atļauties tādas lietas, par kurām, piemēram, mēs pat sap-
ņot nevaram. Tas attiecas arī uz to, ka tiekot dažādas in-
frastruktūras būvētas par nesamērīgi augstām cenām, bez
sociāli ekonomiskā pamatojuma. Ja kāds uzskata, ka mēs
Rēzeknes novadā kaut ko tādu esam darījuši, tad par kat-
ru objektu varam izstāstīt, kāds ir bijis aprēķins, vai mēr-
ķis, ko esam uzstādījuši vēl idejas līmenī, ir sasniegts. 

Jā, diemžēl iedzīvotāju skaits krītas, līdzīgi kā citās
pašvaldībās, bet tā dinamika Rēzeknes novadā ir zemā-
ka. Arī ekonomiskajai aktivitātei mūsu novadā, ja vērtē-
jam, ir pietiekoši pozitīvi rādītāji. Vienīgais jautājums, ko
mēs mēģinājām uzdot ministram: kas tad tiks darīts valstī
kopumā, lai potenciālais investors, lai uzņēmējs, kas šeit
jau strādā, te arī paliktu? Vai kartē iezīmētās robežas ir
faktors, kas ietekmēs uzņēmēja viedokli? Domāju, ka nē.

Nevajadzētu sagaidīt, kad, kā saka lietuvieši, būs
pašiem problēmas, bet paskatīties, kā pasaulē notiek.
Pirms kāda laika Igaunijā Lauku lietu ministrs aicināja
veidot atsevišķu programmu simts miljonu apmērā, lai ra-
dītu apstākļus, lai cilvēki tiešām dzīvotu laukos, nemaz
nerunājot par Somiju un citām valstīm, kur šādas pro-
grammas gadiem darbojas.   

Tik daudz pat nevajag, un nevajag sapņot, ka tūlīt at-
pakaļ skries tie, kuri aizbraukuši, bet pirmais, kas ir jāiz-
dara, – jārada apstākļi un motivācija dzīvot teritorijā tiem,
kuri jau te dzīvo. Piemēram, ģimenēm, kurām interesētu
mājokļa programma laukiem, nevis Pierīgai. Lai cilvēks
reāli laukos varētu iegūt īpašumu, kaut vai mazu zemes
pleķīti – hektāru vai divus, uz kura var izveidot savu mā-
jokli. Šīs izmaksas nebūtu tik lielas, bet iespēja ģimenei
iegūt laukos īpašumu ar savu māju, ar savu dārzu, ar sa-
vu sunīti un suņu būdu, tā būtu pietiekoši laba motivācija,
kā es saku, miets, pie kura esi piesiets savai zemei, lai
tanī brīdī, kad esi apvainojies uz kaimiņu, pašvaldību,
valsti, tu neaizslēdz dzīvokļa durvis un neaizbrauc uz li-
dostu. Jāsaprot, ka cilvēkam jājūt piederība, un piederību
nevar just virtuāli – piederība veidojas no piederības tēva
sētai. Šobrīd mums valstī jārada apstākļi, lai šī tēva sēta
šeit tiktu radīta. 

Un jābūt valsts mērķprogrammām, kas veicinātu uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību lauku teritorijās.

Aleksandra Elksne - Pavlovska,
laikraksts “Rēzeknes Vēstis”

Valdībai 15. oktobrī apstiprinot likumprojektu “Ad-
ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, turp-
mākās diskusijas un vēl iespējamās izmaiņas iece-
rētajā administratīvi teritoriālajā reformā tagad gaidā-
mas Saeimā, kura ķersies pie novadu reformas plānu
vērtēšanas, tiklīdz valdības sagatavotais likumpro-
jekts būs nonācis parlamentā.

Pēc pirmdien valdošajā koalīcijā panāktās vienošanās
tika precizēts likumprojekts, tagad paredzot pēc reformas
izveidot 39 pašvaldības – 5 republikas nozīmes pilsētas
un 34 novadus.

Saskaņā ar likumprojektu piecas republikas pilsētas
būs Daugavpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne un Rīga. Sa-
vukārt 34 novadi ar šādiem nosaukumiem – Aizkraukles
novads, Alūksnes novads, Ādažu novads, Balvu novads,
Bauskas novads, Cēsu novads, Daugavpils novads, Do-
beles novads, Gulbenes novads, Jelgavas novads, Jēkab-
pils novads, Krāslavas novads, Kuldīgas novads, Ķeka-
vas novads, Lejaskurzemes novads, Limbažu novads,
Līvānu novads, Ludzas novads, Madonas novads, Māru-
pes novads, Ogres novads, Olaines novads, Preiļu no-
vads, Rēzeknes novads, Salaspils novads, Saldus novads,
Siguldas novads, Smiltenes novads, Talsu novads, Tu-
kuma novads, Ulbrokas novads, Valkas novads, Valmie-
ras novads, Ventspils novads.

Valdībā apstiprinātais likumprojekts nosaka adminis-
tratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību iz-
veidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas, administra-
tīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī

apdzīvoto vietu statusa noteik-
šanas, to uzskaites kārtību un
institūciju kompetenci šajos jau-
tājumos.

Tas paredz, ka Latvijas Re-
publiku iedala republikas pilsē-
tās un novados. Novada terito-
riju iedala novada pilsētās un
novada pagastos.

Projekts paredz, ka, apvie-
nojot vai sadalot novadu, kā arī
grozot tā robežu, tiek ievēroti
šādi noteikumi: teritorija ir ģeo-
grāfiski vienota; novada terito-
rijā ir valsts attīstības plānoša-
nas dokumentos (reģionālās po-
litikas pamatnostādnēs vai na-
cionālajā attīstības plānā) noteikts reģionālās vai nacio-
nālās nozīmes attīstības centrs, izņemot Pierīgas nova-
dos; Pierīgas novados ir ne mazāk par 15 000 pastāvīgo
iedzīvotāju katrā; iespējama ilgtspējīga teritorijas ekono-
miskā attīstība, un pašvaldībai ir spēja teritorijai piesaistīt
nozīmīgas investīcijas; iespējams izveidot efektīvu izglītī-
bas, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu
iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu, kā arī
komunālās saimniecības tīklu; ir pietiekams skolēnu skaits
vismaz vienai perspektīvai vidusskolai; teritorija ir optimāli
izveidota, lai pašvaldība var patstāvīgi nodrošināt tai liku-
mos noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot gadīju-

mus, ja likumos noteikts citādāk.
Pierīgas novadi šī likuma izpratnē ir novadu kopums,

kas pieguļ Rīgai un sastāv no šādām novadu teritorijām –
Ādažu novads, Ulbrokas novads, Salaspils novads, Ķeka-
vas novads, Olaines novads un Mārupes novads.

Pēc šī likuma pieņemšanas un spēkā stāšanās pašrei-
zējās republikas pilsētu un novadu pašvaldības turpina
pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās
ievēlētās pašvaldības domes pirmajai sēdei, kura tiek sa-
saukta šā likuma noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā.

Sanita Upleja, nacionālo ziņu žurnāliste, delfi.lv

Rēzeknes novada domes pRiekšsēdētāja monvīda švaRca viedoklis paR RefoRmu

Valdība apstiprina noVadu reformas likumprojektu; diskusijas turpināsies saeimā



2019. gada  17. oktobris 3

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

www.rezeknesnovads.lv

nākamā gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu
prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem
autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas pa-
pildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) priekšnieks ģenerālis Oskars
Āboliņš: “Ugunsdrošība ir ļoti būtiska sabiedrības ikdienā, jo ikvienu cilvēku par pie-
meklēt ugunsnelaime, kad īsā laikā tiek zaudēta ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet nereti
arī cilvēka dzīvība! Pāris desmitu eiro ieguldījums var izglābt daudzas dzīvības! Aicinu
negaidīt 2020. gada sākumu, bet jau šodien parūpēties par ugunsdrošību – uzstādīt
dūmu detektoru un iegādāties ugunsdzēsības aparātu savam mājoklim!”

ieteikumi kļūs par obligātām prasībām
2016. gadā, kad stājās spēkā esošā Ugunsdrošības noteikumu redakcija, noteiku-

mos tika paredzēts pielāgošanās laiks līdz 2020. gada 1. janvārim, kad dūmu detek-
toru uzstādīšana mājokļos un viendzīvokļa objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības
aparātu no ieteikuma par to, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī, kļūs par obligātu
prasību.

VUGD rīcībā esošā statistika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, kad ugunsgrēkos
gāja bojā vai cieta cilvēki, dūmu detektori nebija uzstādīti. VUGD aicina neatlikt rūpes
par savu un līdzcilvēku drošību, kā arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir gādāt
par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas
signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus laikus atstāt bīstamās telpas, sau-
dzējot veselību vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75%
samazina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir pie-
rādījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.

dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī
Autonomiem ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas pat-

stāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, sil-
tumu) un par to ar 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt
mājokļa iemītniekus.

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE
marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar komplek-
tā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz vienu dūmu detektoru, bet privātmājā tas
jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā
guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrēka detektori darbojas uz bate-
rijām, tādēļ būs nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko atgādinās arī pats de-
tektors, raidot īsus skaņas signālus, kā arī ik pa laikam ar kontroles pogu pārbaudīt
detektora darbspēju.

Privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu
Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmājā lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzē-

šanai tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras, ka ugunsdzēsības aparātu drīkst iz-
mantot tikai tad, ja dzēšana nedara draudus veselībai un dzīvībai. Ja notikusi uguns-
nelaime – izvērtējiet situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties zvaniet uz vienoto
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un izsauciet ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības aparātu, jāpievērš uzmanību tam, lai uz tā korpusa

būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķē-
jums. Savukārt ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja jābūt vismaz 21A 113B (kur skaitlis
nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – kad
deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs jāveic vizuālā apskate (vai
aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena rādījums), bet tehniskā apkope jāveic
sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš
nav noteikts, tad reizi piecos gados.

kā VUgd kontrolēs, vai mājokļos ir uzstādīti dūmu detektori?
Ugunsdrošības noteikumu prasības nav izstrādātas ar mērķi sodīt cilvēkus. Noteiku-

mos ir iekļauti ugunsdrošības pasākumi, kuru ievērošana palīdzēs izvairīties no ugun-
snelaimes vai mazināt tās ietekmi.

Skaidrojam, ka VUGD neplāno pārbaudīt katru mājokli. Prioritāri pārbaudes tiks veik-
tas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši
ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks veikta arī dzīvojamā sektora apsekošana un pār-
baudīta ne tikai dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo ugunsdrošības prasību ievē-
rošana mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs nekas
jauns un katru gadu tādas jau notiek un notiks arī turpmāk.

cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu detektoru vai citu ugunsdrošības noteiku-
mos minēto prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka, ka: “par ugunsdrošības pra-
sību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt
astoņdesmit euro, juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt
euro”. Salīdzinājumam – viena dūmu detektora iegāde izmaksā aptuveni pieci līdz
desmit eiro.

inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, inta.palkavniece@vugd.gov.lv

Rēzeknes novada pašvaldība atgādina, ka līdz šī gada beigām pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamais īpa-
šums atrodas ciema teritorijā, jāiesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē pirmreizējais de-
centralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktas decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas apsaimniekošanas prasības un reģistrēšanas kārtība notekūdeņu kanalizācijas
sistēmām, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijai.

Rēzeknes novada pašvaldības Saistošie noteikumi (SN) Nr. 19 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašval-
dībā” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs, kura nekustamais īpašums atrodas ciema teritorijā, kura robe-
žas iezīmētas pašvaldības teritorijas plānojumā, līdz 2019. gada 31. decembrim ie-
sniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumu.

SN ir attiecināmi visām fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēma
un kam māja vai vasarnīca nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notek-
ūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada apkārtējā vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, septiķus (rūpnieciski ražotu vai indivi-
duāli izgatavotu tvertni ar 2 vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo
nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas); notekūdeņu krājtvert-
nes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizā-
cijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Saistošajos noteikumos ir noteiktas prasības asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem.
Tiem būs jāreģistrējas Rēzeknes novada pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jā-
slēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu opera-
toriem.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina nekustamā īpašuma īpašniekus vai valdītājus,
kuru nekustamie īpašumi atrodas ciema teritorijā, kuriem robežas ir iezīmētas pašval-
dības teritorijas plānojumā, griezties attiecīgajā pagasta pārvaldē un veikt decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju.

rēzeknes novada pašvaldība

No 2020. gada 1. jaNvāra prasības uguNsdrošībai 
mājokļos kļūs stiNgrākas

dEcEntrAlizētāS  kAnAlizācijAS SiStēmU
APSAimniEkošAnA Un rEģiStrēšAnA
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Rēzeknes novada iedzīvotāji, kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, varēs izmantot so-
ciālo aprūpētāju mobilās brigādes pakalpojumus. Izmantojot specializēto transport-
līdzekli – speciāli aprīkotu mikroautobusu Volkswagen Crafter, sociālie darbinieki un
aprūpētāji dosies pie veciem, vientuļiem un slimiem attālos laukos dzīvojošajiem cil-
vēkiem un sniegs nepieciešamos pakalpojumus. Mobilā brigāde palīdzēs uzdevumos,
ko seniors nespēj paveikt saviem spēkiem, piemēram, atnest malku, ieskrūvēt spuldzī-
ti, doties uz veikalu, lai iegādātos pārtiku un citas ikdienā nepieciešamās preces. Aprū-
pētāji varēs aizvest klientu uz pagastu centru, kur pieejami dušas, veļas mazgātuves
un friziera pakalpojumi. Transportlīdzeklī ir paredzēta vieta arī diviem ratiņkrēsliem un
nestuvēm. Mobilās brigādes komandā darbosies šoferis, sociālais darbinieks un soci-
ālais aprūpētājs.

Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale skaidro, ka Rēzeknes
novadā ir vismaz 60 cilvēki, kam ir nepieciešami šāda veida pakalpojumi: “Vienā dienā
mūsu speciālisti varēs apkalpot piecus līdz septiņus klientus – tas atkarīgs no veicamā
attāluma.

Šāda veida pakalpojums ir liels progress mūsu darbībā, jo līdz šim mūsu sociālie
aprūpētāji pie klientiem devās kājām, mērojot diezgan lielus attālumus. Lai gulošu se-
nioru nogādātu pie ārsta, pašvaldībai bija jāmeklē īpaši aprīkots transports, kas nozī-
mēja arī ievērojamus izdevumus. Tagad sociālajam dienestam ir savs specializētais
transportlīdzeklis ar nestuvēm un vietu ratiņkrēsliem, lai ar aprūpējamo aizbrauktu,
piemēram, pie mediķiem vai pie citiem viņam vajadzīgajiem speciālistiem.”

Pakalpojuma saņemšanai jāsazinās ar Rēzeknes novada Sociālo dienestu pa tele-
fonu +37164607176. Pakalpojums Rēzeknes novada maznodrošinātajiem iedzīvo-
tājiem pieejams bez maksas, sākot ar 20. septembri.

Rēzeknes novada projektu vadītāja Inta Rimšāne pastāstīja, ka ideja par šāda tran-
sportlīdzekļa nepieciešamību radusies pēc Norvēģijas un Zviedrijas apmeklējuma:
“Visā Latvijā un arī Rēzeknes novadā strauji pieaug vecu ļaužu skaits, līdz ar to arvien
lielākam cilvēku skaitam nepieciešami sociālās aprūpes dienestu pakalpojumi. Sabied-
rībā iesakņojies stereotips, ka veco cilvēku aprūpi jānodrošina ģimenes locekļiem. Ja
tuvinieku nav vai viņi aizņemti darbā, tad mūža nogale cilvēkam ir jāpavada veco ļaužu
pansionātā. Bieži vien cilvēks labprāt pavadītu vecumdienas ierastajā vidē, nevis
pansionātā, tāpēc pašvaldības pienākums ir piedāvāt tādus pakalpojumus, kas dotu

iespēju senioriem saglabāt cilvēka cienīgu dzīvi, paliekot savā mājvietā. Tas ir iespē-
jams, ja tiek nodrošināta, piemēram, palīdzība mājas darbu veikšanā, aprūpe saslim-
šanas laikā un tml. Rēzeknes novadā mobilās brigādes ļaus saņemt sociālās aprūpes
pakalpojumus daudz īsākā laika posmā.”

Transportlīdzekļa iegāde un sociālo darbinieku apmācības notika Interreg V-A Latvi-
jas-Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam projekta “Senioru sociālā iekļaušana”
(Nr. LLI - 341) jeb Aging in Comfort (tulk. -  vecumdienas komfortā) ietvaros, kurā kopš
2018. gada maija Rēzeknes novada pašvaldība piedalās kopā ar Biedrību Eiroreģions
“Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas domi, Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām,
kā arī Utenas un Molētu rajona pašvaldībām no Lietuvas.

diānas Seleckas teksts un foto
Uzziņai:
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Projekta kopējais partneru līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir

381 674,80 EUR.
Finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai: 
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR,
Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas ne-

kādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Rēzeknes novadā iegādāts specializētais 
tRanspoRtlīdzeklis senioRu apRūpei mājās

2019. gada 4. septembrī Rēzeknes novada pašvaldība pieņēma būvdarbu pabeig-
šanu autoceļam Nr. 8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 (3,831 km)
Rēzeknes novada Silmalas pagastā, kas tika pārbūvēts projekta Nr. 17-01-A00702-
000052 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” iet-
varos. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana, lai šo pašvaldības ceļu varētu nodot eks-

pluatācijā un par to sniegt atskaiti Lauku atbalsta dienestam (LAD).
Autoceļš Nr.8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1  ir viens no trim

projekta Nr. 17-01-A00702-000052 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana
Rēzeknes novadā, 1. kārta” ceļiem, kura pārbūve sākotnēji netika pabeigta noteiktajā
LAD termiņā, jo objekts kā pabeigts no pašvaldības puses 2019. gada 1. augustā ne-
tika pieņemts. Pašvaldība lūdza LAD projekta daļas termiņa pagarinājumu un plāno šī
gada oktobra mēnesī LAD iesniegt visu ar projektu saistīto dokumentāciju. Atgādināšu,
ka minētā autoceļa pārbūvi veica AS “Ceļi un tilti” un objekta būvuzraudzību SIA “KEM”.
Saskaņā ar būvnieka līgumu būvobjekta garantijas termiņš ir sešdesmit mēneši jeb
pieci gadi no būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

Projekta Nr. 17-01-A00702-000052 “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana
Rēzeknes novadā, 1. kārta” īstenošana tika uzsākta 2018. gada pavasarī ar mērķi uz-
labot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sek-
mēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, tā ietvaros tika
veikta trīs Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve: autoceļa Nr. 4629 Čornaja –
Melnais Dukstigals 1. kārta 1,800 km Rēzeknes novada Čornajas pagastā, autoceļa
Nr. 5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā un auto-
ceļa Nr. 8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 (3,831 km) Rēzeknes
novada Silmalas pagastā.

Projekta trešās daļas (autoceļa Nr. 8814 Hatki – Pustinka  un Nr. 8816 Hatki – Bod-
rovka 1) faktiskās attiecināmās izmaksas ir 558 046,03 EUR, publiskais finansējums –
502 241,43 EUR.

Projekta vadītāja inga zapāne

Atbalsta zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta “Pašvaldības ceļu
infrastruktūras uzlabošana rēzeknes

novadā, 1. kārta” noslēguma Posms
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Vides problēmas šobrīd ir viens no aktuālākajiem diskusiju tematiem gan uzņēmēj-
darbībā, gan valsts iestādēs. Par to liecina Eiropas Parlamenta lēmumi gan par atkritu-
mu samazināšanu poligonos, gan par to šķirošanu, gan par konkrēta veida plastmasas
izstrādājumu aizliegšanu veikalu plauktos. Un tikai cilvēku attieksme un paradumu
maiņa var samazināt atkritumu daudzumu vidē.

Dricānu jauniešu centrā “Kukuži” tika īstenots jaunatnes iniciatīvas projekts “Upcy-
cle maisiņi sietspiedes drukā”. Projekta mērķis ir popularizēt videi draudzīgus iepirk-
šanās paradumus, organizējot šūšanas un sietspiedes darbnīcas bērniem un jaunie-
šiem. Radošās darbnīcas norisinājās gan 14. septembrī, gan arī 5. oktobrī. Tajās da-
lībnieki apguva šūšanas prasmes un papildināja savas zināšanas par plastmasas
ietekmi uz vidi un veidiem, kā to ikdienā ir iespējams aizstāt. Uzņēmīgākie jaunieši

sašuva katrs sev divus augļu/dār-
zeņu maisiņus, kurus turpmāk iz-
mantos iepērkoties. Pēc šūšanas
darbnīcām telpas tika sagatavo-
tas darbam ar sietspiedi. Tā ir vie-
na no trafaretdrukas paveidiem,
kur par trafaretu tiek izmantots nei-
lona vai metālisks tīkls. Šāda tra-
fareta druka tiek pielietota ne tikai
poligrāfijā, bet arī tekstila, elek-
tronikas, auto, stikla, keramiskajā
un citās rūpniecības nozarēs.

Projekts tika realizēts pateico-
ties Rēzeknes novada Izglītības
pārvaldes finansējumam.

jānis jurčenko,
Dricānu jauniešu centra

“Kukuži” koordinators

2019./2020. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu
izglītību īsteno novada 14 vispārizglītojošās izglītības
iestādes, viens bērnu un jauniešu centrs (Maltā), piecas
pagastu pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Čornajas, Mākoņ-
kalna un Stoļerovas).

Jaunajā mācību gadā Rēzeknes novadā no mērķdo-
tācijas līdzekļiem tiek īstenota 251 interešu izglītības pro-
gramma, kas atrodas pie skolām, pagastos un jauniešu
centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir ne-
pieciešami 10 - 12 skolēni, tātad teju katrs no 2080  Rē-
zeknes novada skolēniem var apmeklēt kādu no pul-
ciņiem. 

Kopumā Rēzeknes novadā visvairāk interešu izglītī-
bas programmu ir kultūrizglītības programmās (52%); tās
ir dejas (tautas dejas, modernās dejas, deju ritmika),

mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumen-
tālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (teātra
sports, skolas teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas
nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, kokapstrāde, glez-
nošana, aušana, keramika, tekstildarbi, enkaustika utt.);
sporta izglītības programmas (16%) (sporta spēles, orien-
tēšanās, koriģējošā vingrošana, florbols, slēpošana un
tūrisms), tehniskās modelēšanas izglītības programmas
(16%) (lego, elektronika, robotika, mehatronika, mode-
lēšana, multimediji), vides izglītības (4%) (dabas draugi,
ekomode, ornitoloģija, mazpulki) un citas (12%) (latgalie-
šu rakstu valoda, žurnālistika, kaligrāfija, novadpētniecī-
bas darbnīca, skolas avīzes) programmās.

Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas
arī tur, kur nav izglītības iestāžu vai tās ir slēgtas. Griš-

kānu pagastā darbojas tautas deju un bērnu vokālais
ansamblis, Lendžu pagastā kokapstrādes pulciņš, Čor-
najā – rokdarbu pulciņš, Ratniekos bērni apmeklē teātra
un estrādes deju apmācības. Mākoņkalna pagasta bēr-
niem ir iespēja apmeklēt vizuālās un plastiskās mākslas
pulciņu.

Sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju,
Rēzeknes novada skolēniem 2019./2020. mācību gadā
tiek piedāvātas tehniskās jaunrades programmas: dizains,
roboti, jautrais pavāriņš, lāzertehnoloģijas, bet sadarbībā
ar RTA, Britu padomi Latvijā un Zviedru ekonomikas
augstskolu – arī medijpratības pulciņš “Viedokļu līderu
skola”.

Anita rudziša, Rēzeknes novada pašvaldības
interešu izglītības speciāliste

Noslēdzies Rēzeknes no-
vada pašvaldības Izglītības
pārvaldes konkurss par fi-
nansējuma piešķiršanu ma-
teriālās bāzes papildināša-
nai tehniskās jaunrades ak-
tivitātēm. Kopumā tika ie-
sniegti 10 projektu pietei-
kumi, no kuriem septiņiem
aktuālākajiem tika piešķirts
finansējums ar kopējo sum-
mu 3180 EUR apmērā.

Projektu pieteikumu pa-
matā tika iesniegti tādi pro-
jekti, kas paredz finansē-
juma izmantošanu lego ro-
botu, konstruktoru, materiā-
lu kokapstrādei, komplektu
dabaszinības eksperimentu
veikšanai, sporta tērpu iegādei.

Viss projektu ietvarā iegādātais inventārs vai aprīkojums tiks izmantots, lai sekmētu
bērnu un jauniešu darbošanos tehniskās jaunrades aktivitātēs.

Tika apstiprināti sekojoši projekti: 1.”Mūs tas aizrauj!” – Kaunatas vidusskola;
2. “Lego robotika” – Gaigalavas pamatskola; 3. “Train UP 2” – Maltas vidusskola;
4. “LEGO pasaule” – Nautrēnu vidusskola; 5. “Lego konstruktori interešu izglītības
pulciņam “Lego pasaule”” – Tiskādu vidusskola; 6. “Materiāli tehniskās bāzes papildi-
nāšana Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas tehniskās modelēšanas
pulciņam” – Verēmu pamatskola; 7. “Roboti sacenšas” – Feimaņu pamatskola.

Anita rudziša, Rēzeknes novada pašvaldības interešu izglītības speciāliste

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolā 2019./2020. mācību
gadā trenējas 405 audzēkņi. Sporta skolā tiek īstenotas 8 licencētās profesionālās
ievirzes izglītības programmas: Basketbols, Futbols, Volejbols, Vieglatlētika, Šahs,
Dambrete un Galda teniss.

Maltas vidusskolā notiek futbola, basketbola, šaha un dambretes mācību treniņi.
Maltas vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā –- basketbola mācību treniņi.
Nautrēnu vidusskolā – basketbola un volejbola mācību treniņi.
Dricānu vidusskolā – basketbola mācību treniņi un florbola nodarbības.
Kaunatas vidusskolā – volejbola mācību treniņi un florbola nodarbības.
Tiskādu vidusskolā – galda tenisa mācību treniņi.
Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā – volejbola mācību

treniņi. 
Feimaņu pamatskolā – vieglatlētikas mācību treniņi.
Gaigalavas pamatskolā – vieglatlētikas mācību treniņi.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā – volejbola nodarbības.
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā – volejbola mācību treniņi.
Rēzeknes 5. vidusskolas peldbaseinā – peldēšanas nodarbības 2. klases skolēniem.
Valsts Robežsardzes koledžas peldbaseinā – peldēšanas nodarbības 3. - 5. klases

skolēniem.
2019. gada augustā notika piektais Sporta skolas audzēkņu izlaidums. Sporta skolu

absolvēja 30 audzēkņi. 10  jaunieši beiguši profesionālās ievirzes izglītības programmu
“Basketbols” un 20 – “Futbols”. Viņi saņēma apliecību par profesionālās ievirzes
izglītību. Tie jaunieši, kas pabeiguši 30V Futbola programmu, trīs  gadus ir trenējušies
un startējuši sacensībās, saņem apliecību, kas dod papildus priekšrocības, iegūstot
augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā.

Arnita Poiša, Rēzeknes novada BJSS sporta speciāliste

bērnU – jAUnAtnES SPortA SkolAS
AktiVitātES jAUnAjā mācībU gAdā

Interešu Izglītība rēzeknes novadā – pIeejama katram skolēnam

Noslēdzies koNkurss par fiNaNsējumu
tehNiskās jauNrades aktivitātēm

Dricānu jaunieši popularizē viDei
DrauDzīgus paraDumus

Diānas Seleckas foto
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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 7, 8. §)

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 6. jūnija sēdē
(protokols Nr.13, 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 Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos no-
teikumos Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” (Rēzeknes Vēstis,
2013., Nr. 2 (10931)) šādu grozījumus:

aizstāt 5. punktā vārdus “pagastu pārvaldes” ar vārdiem “iestādes – pagastu
apvienības –, vai to struktūrvienības – pagastu pārvaldes – vadītājs”.

domes priekšsēdētājs monvīds švarcs

rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošie
noteikumi nr. 35 “grozījums rēzeknes novada pašvaldības

2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos nr. 91
“Par koku ciršanu ārpus meža rēzeknes novadā””

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Pašlaik koku ciršanas kārtību ārpus meža  Rēzeknes novada administratīvajā 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 izdevumā “Rēzeknes vēstis” 2013. gada 4. janvārī Nr. 2 (10931)).

Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr.
22, 3. §), turpmāk – Lēmums, tika izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes, reorganizējot esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības
iestādes – pagastu pārvaldes ar to sastāvā esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs) pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu
darbības uzsākšanu ar 2019  gada 1. janvāri. 

Lai nodrošinātu Saistošajos noteikumos Nr. 91 regulējuma atbilstību Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumam, jāpārskata Saistošie noteikumi
Nr. 91.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 91, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

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

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 91.
Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr. 91 5. punkta redakciju.

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

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības pagastu
pārvaldēs.

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 priekšsēdētājs monvīds švarcs

Paskaidrojuma raksts rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “grozījumi rēzeknes novada pašvaldības 
2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža rēzeknes novadā””

APSTIPRINĀTI                                                                              
Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. septembra sēdē

(protokols Nr. 21, 1. §) ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2019. gada 3. oktobra sēdē (protokols Nr. 22, 51. §)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

i. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas pakalpojuma

maksas atvieglojumi izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk arī –
pašvaldības) izglītības iestādēs (turpmāk – ēdināšanas pakalpojums).

2. Saistošie noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuri mācās no valsts budžeta
finansētās speciālās izglītības iestādēs. 

3. Tiesības saņemt atvieglojumus ir visiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības
iestāžu  izglītojamajiem. Ja izglītojamajam tiek piešķirts pabalsts ēdināšanas izdevumu
segšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības un
citiem pašvaldības pabalstiem, tad atvieglojumi tiek attiecināti uz atlikušo ēdināšanas
pakalpojuma izmaksu daļu.

4. Saistošajos noteikumos lietotais termins – ēdināšanas pakalpojuma pašizmak-
sa – maksas par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu izglītojamajiem pašvaldības
izglītības iestādēs, kas sastāv no divām  komponentēm:

4.1. produktu izmaksas, kurās ietilpst maksa par iepirktajiem pārtikas produktiem
ēdināšanas  pakalpojuma  nodrošināšanai;

4.2. pārējās izmaksas, kurās ietilpst ar ēdināšanas pakalpojumu saistīto darbinieku
atalgojums, inventāra iegāde, pamatlīdzekļu nolietojums, komunālie pakalpojumi,
personāla apmācība, utml.

ii. ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu veidi un apmērs
5. Tiesības saņemt sekojošus ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus paš-

val-dības izglītības iestādēs šajā punktā noteiktajā apmērā ir:
5.1. pirmsskolas izglītības 1,5 - 4 gadīgiem izglītojamajiem pusdienām – pārējās iz-

maksas;
5.2. pirmsskolas obligātās izglītības 5 - 6 gadīgiem izglītojamajiem pusdienām –

100% apmērā;

5.3. pirmsskolas izglītības izglītojamajiem brokastis, launagu un vakariņas – pārējās
izmaksas;

5.4. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. - 4. klašu izglītojamajiem pusdienām –
starpība starp normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta finansējumu un ēdināšanas
pakalpojuma  pašizmaksu;

5.5. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. - 9. klašu izglītojamajiem pusdienām –
100% apmērā;

5.6. vispārizglītojošās izglītības iestādes 10. - 12. klašu izglītojamajiem pusdienām –
pārējās izmaksas;

5.7. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. - 12. klašu izglītojamajiem brokastis, lau-
nagu un vakariņas – pārējās  izmaksas.

6. Ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksu katrai izglītības iestādei nosaka Rēzeknes
novada dome.

7. Kārtību par ēdināšanas pakalpojuma izdevumiem un to uzskaiti pašvaldībā
nosaka pašvaldības izpilddirektora apstiprināta instrukcija.

iii. ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība
8. Lēmumu par attiecīgo maksas atvieglojumu pieņem attiecīgās pašvaldības

iestādes – pagastu apvienības – vadītājs, kuras teritorijā atrodas attiecīgās izglītības
iestādes.

9. Ja izglītojamais uzsāk vai pārtrauc mācības izglītības iestādē mācību gada laikā,
lēmums par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanu vai tā atcel-
šanu tiek pieņemts uzreiz pēc izglītojamā uzņemšanas izglītības iestādē vai atskai-
tīšanas no tās. 

10. Izglītojamā vecākiem ir tiesības iesniegt attiecīgajā pagasta pārvaldē atteikumu
par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu saņemšanu.

11. Saistošo noteikumu 8. punktā pieņemtos pašvaldības iestāžu – pagastu apvie-
nību – vadītāju lēmumus var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

12. Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus sedz no Rēzeknes novada paš-
valdības  budžeta.

13. Ja vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. -  4. klašu izglītojamajiem pusdienām netiek
piešķirts normatīvajos aktos noteiktais valsts budžeta finansējums, tad šo izglītojamo
pusdienām tiek piešķirts maksas atvieglojums 100% apmērā. 

iV. noslēguma jautājumi
14. Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī, līdz

2020. gada 1. janvārim  attiecībā uz 5.2. apakšpunktā  minētajiem  izglītojamajiem  tiek
pielietoti tādi atvieglojumi, kas attiecas uz 5.1. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem.

15. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu
pēc saistošo noteikumu publicēšanas dienas. 

domes priekšsēdētājs monvīds švarcs
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Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo

iniciatīvu izpildi. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.
Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” nosaka uztura normas un paredz nodrošināt veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Min-
istru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības
iestādes skolēnu ēdināšanai” nosaka valsts budžeta finansējuma apmēru ēdināšanai dienā 1., 2., 3., un 4. klašu izglītojamajiem. 

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībā nav noteikta kārtība, kas nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, kā arī kārtība, kādā tiek piešķirti
ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Tādējādi nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un
veicinot, lai veselīga uztura normām atbilstošās vismaz pusdienas būtu pieejamas pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam, nepieciešams izdot saistošos noteiku-
mus, nosakot tos izglītojamos, kuru ēdināšanas pakalpojumu izmaksas sedz pašvaldība.

2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”, izdoti
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus noteiktām izglītojamo vecuma grupām, izņemot
izglītojamos, kuriem ēdināšanas izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi ir diferencēti.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana 2019. gadā neietekmē pašvaldības budžetu un papildus pašvaldības finansējums nebūs nepieciešams, jo ēdināšanas
pakalpojuma izdevumi ir plānoti izglītības iestāžu budžetos. Saistošo noteikumu projekta īstenošana 2020. gadā ietekmēs pašvaldības budžetu un, lai izpildītu sais-
tošo noteikumu 4.2. apakšpunktu, papildus būs  nepieciešami 23 916 EUR.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz Rēzeknes novada vispārējās izglītības iestādēm. 
Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, tās attīstību, iespējama tikai pie nosacījuma, ja ēdināšanas pakalpojuma sniegšana tiek nodota komersantam.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, iestādē – pagastu
apvienībā, kas arī nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošo noteikumu projekts saistošs arī Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam  dienestam. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
domes priekšsēdētājs monvīds švarcs

Paskaidrojuma raksts rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
“Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

APSTIPRINĀTI                                                                              
Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. septembra

sēdē (protokols Nr. 21, 3. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta

trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo

daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu
Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru

kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu,

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu
Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes

izbeigšanās” 27., 30., 31. un 31.1 punktu

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.
jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par sociālās palīdzības
un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā” šādus
grozījumus:

1.1. papildināt ar  5.1 punktu šādā redakcijā:
“5.1 Saistošajos noteikumos lietotais termins – ēdināša-

nas pakalpojuma  pašizmaksa – maksas par ēdināšanas pa-
kalpojuma sniegšanu izglītojamajiem pašvaldības izglītības
iestādēs, kas sastāv no divām  komponentēm:

5.11. produktu  izmaksas, kurās ietilpst maksa par iepirk-
tajiem pārtikas produktiem ēdināšanas pakalpojuma nodroši-
nāšanai;

5.12. pārējās izmaksas, kurās ietilpst ar ēdināšanas pa-
kalpojumu saistīto darbinieku atalgojums, inventāra iegāde,
pamatlīdzekļu nolietojums, komunālie pakalpojumi, personā-
la apmācība, utml.”

1.2. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
“36. Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības

iestādē un pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības
iestādē, ja ģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski
dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā, tiek piešķirts:

36.1. daudzbērnu ģimenēm:
36.1.1. par pusdienām – 100 % (simts procentu) apmērā

no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas;
36.1.2. par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % (simts

procentu) apmērā no pārējām izmaksām;
36.2. trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu:
36.2.1. par pusdienām – 100 % (simts procentu) apmērā

no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas;
36.2.2. par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % (simts

procentu) apmērā no pārējām izmaksām;
36.3. trūcīgām ģimenēm, kuras nesaņem GMI pabalstu:
36.3.1. par pusdienām – 75 % (septiņdesmit piecu pro-

centu) apmērā no produktu izmaksām un 100 % (simts pro-
centu) apmērā pārējām izmaksām;

36.3.2. par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % (simts
procentu) apmērā no pārējām izmaksām;

36.4. maznodrošinātām ģimenēm:
36.4.1. par pusdienām – 50 % (piecdesmit procentu) ap-

mērā no produktu izmaksām un 100 % (simts procentu) ap-
mērā no pārējām izmaksām;

36.4.2. par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % (simts
procentu) apmērā no pārējām izmaksām;

36.5. aizbildņu ģimenēm (aizbildniecībā ir bērns līdz 18 (as-
toņpadsmit) gadu vecumam, un bērns, kas sasniedz 18 (as-
toņpadsmit) gadu vecumu, un turpina mācības vispārējās
izglītības iestādes klātienē):

36.5.1. par pusdienām – 100 % (simts procentu) apmērā
no ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksas;

36.5.2. par brokastīm, launagu, vakariņām – 100 % (simts
procentu) apmērā no pārējām izmaksām.

1.3. Svītrot 37., 38., 39. un 41. punktus.
2. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar nākamā kalendārā

mēneša pirmo datumu pēc saistošo noteikumu publicēšanas
dienas. 
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rēzeknes novada pašvaldības 
2019. gada 19. septembra saistošie

noteikumi nr. 45 “grozījumi rēzeknes novada
pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos
noteikumos nr. 54 “Par sociālās palīdzības

un citiem pašvaldības pabalstiem
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Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Šobrīd kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un  pirmskolas izglītības iestādē un pabalsta apmēru Rēzeknes novadā

nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 “Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”,
turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas”
2015. gada 7. augustā Nr. 4 (33)). 

Saistošo noteikumu VIII. nodaļa nosaka, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un  pirmskolas izglītības iestādē, taču nenorāda uz to, kas ietilpst
ēdināšanas pakalpojuma izmaksās. Bez tam pielietojot praksē ir nepieciešams noteikt terminoloģijā – ēdināšanas pakalpojuma izmaksas un precizēt pabalsta
piešķiršanas apmērus saistībā ar ēdināšanas pakalpojuma izmaksu ievērojot noteikto terminoloģiju. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 54, izdodot jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnja saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par sociālās

palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””, izdoti saskaņā ar  “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15.
novembra noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 54.
Saistošo noteikumu projekts paredz grozīt spēkā esošo Saistošo noteikumu Nr.54  36.punkta redakciju un svītrot 37., 38., 39. un 41. punktus. 

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

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Saistošo noteikumu projekts nemaina administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta.                                                                                                  
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Paskaidrojuma raksts rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “grozījumi rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada
4.jūnija saistošajos noteikumos nr.54 “Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem rēzeknes novadā””



“Esam atkal sanākuši, lai satiktos, sadraudzētos, sadarbotos un kopā popularizētu
veselīgu dzīvesveidu. No sirds vēlu, lai mūsu tikšanās Kaunatā izdotos patiesi drau-
dzīga un priecīga, jo mēs atkal esam kopā un turpinām svinēt Rēzeknes novada 10 ga-
du jubileju!

Šodien šeit, Kaunatā, ir divkārši svētki – lokālās olimpiskās spēles un Kaunatas vi-
dusskolas sporta stadiona atklāšana,” tā Rēzeknes novada sporta entuziastus uzru-
nāja Kaunatas pagasta kultūras nama vadītāja Ligita Jokste. Pasākumā bija vairāk ne-
kā 150 dalībnieku no 18 Rēzeknes novada pagastiem.

Moderns, renovēts stadions būs ne tikai skolas ieguvums, bet arī vieta, kur rīkot sa-
draudzības sporta spēles, dažādus vērienīgus pasākumus, vieta, kur skolēni un viņu
vecāki varēs trenēties, uzturēt savu sportisko formu. Vasarā arī Kaunatas viesiem un
tūristiem tiks piedāvāta iespēja aktīvi atpūsties – tādu mērķi izvirzījām, plānojot stadio-
na rekonstrukciju. Šīs sporta spēles ir apliecinājums, ka Rēzeknes novada deputāti,
pieņemot lēmumu par stadiona rekonstrukciju, un Kaunatas pagasta pārvalde, kura
uzņēmās atbildību par šī projekta realizāciju, ir rīkojušies tālredzīgi.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, uzrunājot klātesošos,
uzsvēra, ka paši kaunatieši ar savu sportiskumu paaudžu paaudzēs ir pierādījuši, ka
stadions te ir nepieciešams. Priekšsēdētājs visiem sportot gribētājiem novēlēja, lai po-
zitīvais emocionālais lādiņš, ko katrs iegūs, aktīvi darbojoties, dotu spēku, darot ik-

dienas darbus.
Pirms svinīgās lentes pārgriešanas Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks

iesvētīja stadionu, lai katrs sportists – liels un mazs – šeit pilnveidotos fiziski, neaiz-
mirstot, ka cilvēkā visam jābūt skaistam: gan miesai, gan garam.

Svinīgs izvērtās gājiens, kura priekšgalā, nesot olimpiskos apļus, soļoja mazie
sportisti. Izskanēja katras komandas devīze.

Kā Olimpiādē pieņemts, Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns ai-
cināja nodot zvērestu. Pieci olimpiskie apļi, ko izveidoja “Lokālo Olimpisko spēļu” da-
lībnieki, no putna lidojuma izskatījās fantastiski. Rīcības grupas līderis Edgars Teivāns
aicināja uz startu septiņos sporta veidos.

Noslēgumā, saņemot diplomus un medaļas, komandas uzgavilēja sev un saviem
sāncenšiem, jo sportā ir jāprot ne tikai uzvarēt, bet arī ar cieņu zaudēt.

Apbalvojot veiksmīgākos, Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs
apliecināja, ka izvirzītais sporta spēļu mērķis ir sasniegts: neformālā gaisotnē pavadīta
skaista, aktīvas darbošanās, smaidu pārpilna diena. Nākamgad visus sportot
gribētājus aicināja pie sevis “Lokālo Olimpisko spēļu” lielā kausa saņēmējs Bērzgales
pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis.

kaunatas vidusskolas direktore Alīna gendele
Foto: tamāra kablanova, jevgeņijs kušakovs 

Ar sportA spēlēm AtklājA renovēto 
kAunAtAs stAdionu

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”
c Atbildīgās par izdevumu: diāna Selecka, Anna rancāne, tel. 64607198 
c datormaketētāja tatjana kārkliniece, tel. 64607205

Simbolisko lentu pārgriež (no labās) Monvīds Švarcs un Kaunatas pagasta pārvaldes
vadītājs Sergejs Bašmakovs

Jaunais Kaunatas stadions           
no drona lidojuma

Jaunie olimpieši

Otrās vietas ieguvēji – Nautrēnu pagasta komanda

Spēļu uzvarētāji – Bērzgales pagasta komanda

Trešā vieta – Ilzeskalna pagasta komandai


