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“Šis kāzu stāsts ir izdevies lie-
lisks, pateicoties iedvesmas lādiņam,
kuru saņēmu no tikšanās ar kolosāli
radošajiem cilvēkiem, no viņu radī-
tās vides un atmosfēras,” par foto-
grāfiju sēriju stāsta Linda. Viņa prie-
cājas par panākumu un neslēpj: kon-
kursam savus darbus iesniegusi pir-
mo reizi mūžā. 

Jaunais pāris Anna un Matīss ir
rīdzinieki, kas pirms vairākiem ga-
diem iegādājušies īpašumu Latgalē,
kuru rūpīgi kopj un apsaimnieko, tā-
pēc arī izvēlējušies laulību ceremo-
niju rīkot pie Lubāna ezera, vietā, ku-
ru ir iemīlējuši. 

Šis romantiskais stāsts rosi-
nāja izpētīt, kuras ir populārākās
kāzu norises vietas Rēzeknes no-
vadā, kādas ir jaunākās kāzu ten-
dences. 

“Laulību ceremonija ir viens no
svarīgākajiem kāzu dienas notiku-
miem, un daudzi vēlas padarīt to īpa-
šu”, stāsta Rēzeknes novada dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja Marija
Deksne. “Kopš 2013. gada, kad lau-
lību reģistrāciju iespējams rīkot ārpus
dzimtsarakstu nodaļas vai baznīcas
telpām, izbraukuma cere-
monijas Rēzeknes novadā
guvušas lielu popularitāti.
Laika posmā no 2013. līdz
2018. gadam ārpus dzimt-
sarakstu nodaļas reģistrēt
laulību izvēlējušies 62 pāri.
Ja 2013. gadā tie bija tikai
divi pāri, tad pēc trim gadiem,
2016. gadā, laulību reģistrā-
cijas vietu ārpus dzimtsa-
rakstu nodaļas gribēja 17 pā-
ri, 2017. gadā 18 pāri un
2018. gadā 15 pāri.”

Jaunie pāri vēlējušies re-
ģistrēt savu laulību Mākoņ-
kalnā, Liepu kalna skatu tornī, viesu mājā “Ezerkrasti”, viesu
namā “Baldas ūdensdzirnavas”, pie Tiskādu, Rāznas, Adamovas ezera, mini zoo dārzā
“Rozītes”, atpūtas vietā “Kalēji”, ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka”, bet vispo-
pulārākā vieta, kurā tiek slēgta mūža derība, ir Lūznavas muiža. Ir gadījumi, kad līgava
un līgavainis izvēlas laulību reģistrēt vietā, ar kuru saistās kādas mīļas atmiņas, pie-
mēram, mežmalā, privātīpašumā zem dzimtas ozola, kur bērnībā skriets basām kājām,
ziedošā ābeļdārzā, kur notika bildināšana vai pirmā satikšanās.   

“Ja arī jūs vēlaties vienu no savām skaistākajām mūža dienām atzīmēt ar izbrau-
kuma laulībām Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nāciet uz Rēzeknes no-
vada dzimtsarakstu nodaļu un jūsu sapni pārvērtīsim īstenībā!” – saka Marija Deksne.

Ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka” kopš 2010. gada  notikušas 85 kāzu
svinības  un 16 kāzu ceremonijas, 150  kāzu fotosesijas un pieturas vietas kāzām.

Bākas saimniece Agnese Ceirule priecājas, ka cilvēki no visas Latvijas arvien
vairāk izvēlas rīkot kāzas pie Lubāna – skaisto ainavu un brīnišķīgās auras dēļ: 

“Pie mums notiek arī ļoti īpaši pasākumi. 2018. gada 18. augustā notika unikālas kā-
zu svinības, laulājās Anna un Matīss. Neparastums izpaudās kāzu noformējumā un sti-
lā. Jaunais pāris jau dienu iepriekš sāka dekorēt svinību vietu un visu “Bākas” teritoriju.
Galdauti, foto stūrītis, galda noformējums un citas lietas bija “Bākas” krāsās – rudi rū-
sainajā un melnajā! Daudz rudi baltu ziedu pušķu uz galda. Bija patīkami, ka viņiem ir
mīļa šī vieta! Par katru stūrīti bija padomāts, pats jaunais pāris bija vienkāršs un apburošs.

Kāzu ceremonijas pie mums biežāk tiek rīkotas uz jumta terases. Ir bijuši gadījumi,
kad ceremonijas ir uz lielās pontonu laipas Lubāna ezerā un brīvdabas estrādē! Pē-
dējos gadus novērots, ka kāzu viesiem ir noteikts dress code, izvēloties vienādas
krāsas apģērbu. Kāzu fotosesijās piedalās vairāki fotogrāfi, tiek izmantoti droni. Liela
uzmanība tiek pievērsta galda noformējumam –  ziedi, sveces, galda kartes. Intere-
santa tendence, ka alkoholiskos dzērienus uz galda neliek, ir atsevišķs bārs! 

Bieži dzirdam vārdus: “Cik skaisti
un mierīgi pie jums! Nevarējām iedo-
māties, ka tik tālu no Rīgas var būt tik
skaista un neparasta vieta kā “Bāka”!” 

Lūznavas muiža kā kāzu rīko-
šanas vieta ir ļoti populāra, saka
muižas klientu apkalpošanas dar-
biniece Ruta Polovinkina: 

“Pēdējo triju gadu laikā vairāk ne-
kā 100 pāri Lūznavas muižu ir izvē-
lējušies gan par laulību noslēgšanas
vietu, gan par vietu kāzu fotosesijām,
kāzu pieturām, kā jauku un bezgala
romantisku vietu svinībām. Muižas
mākslinieciskā gaisotne, jūgendstila
noskaņas, kas sasaucas ar mūsdie-
nu tradīcijām, liek šeit justies gaidī-
tiem, mīlētiem un arī dalīties ar savu
mīlestību. 

Jaunie pāri, kas svin savu balto
dienu Lūznavas muižā, ir ne tikai no
Rēzeknes novada, Latgales, bet arī
no Rīgas, Jūrmalas un citām tālākām
vietām, arī ārzemēs dzīvojošie tau-
tieši bieži vien Lūznavas muižu iz-
vēlas par vietu, kur tiks dibināta viņu
ģimene. Savu izvēli pamato ar to, ka
šeit ir ļoti jauka un romantiska vieta –

brīnišķīgs un atjaunots kultūr-
vēstures objekts –  muižas ēka
ar savu neparasto arhitektūru
un pievilcību, jebkurā gadalai-
kā apburošais parks, kas ir ļoti
piemērota vieta kāzu pastai-
gām un fotosesijām. Ļoti sva-
rīga ir sadarbība ar vietējiem
uzņēmējiem – ja laulību cere-
monija tiek svinēta muižā, tad
naktsmītnes kāzu viesi bieži
vien rezervē blakus esošajā
viesu namā. Tāpat ēdināša-
nas, floristikas, kāzu pieturas
aktivitātes, foto/filmēšanas un
citus pakalpojumus nodrošina

pamatā vietējie uzņēmēji.
Interesanti vērot, kā mainās kāzu mode. Ja pirms diviem, trim

gadiem modē bija “princešu” līgavu kleitas, jaunie pāri atbrauca modernās un jaudīgās
mūsdienu mašīnās, tad iepriekšējā vasarā līgavu kleitas bija kļuvušas vieglākas, gai-
sīgākas, daudzas līgavas izvēlējās Boho stila tērpus, kas ir viegli, pārāk neierobežo
kustības, plīvuru vietā bieži vien galvā bija puķu vainagi. Daudz vairāk tiek piedomāts
pie kāzu kopējās koncepcijas veidošanas, piesaistot dekoratorus, stilistus, ēdināšanas
servisa speciālistus, lai radītu unikālu, tikai konkrētām kāzām domātu koptēlu. Kā kāzu
mašīnas daudz tiek izmantotas retro mašīnas, īpaši “Volgas”.

Pēdējo sezonu laikā kļūst lielāks uzaicināto viesu skaits. No ēdinātājiem sagaida
prasmi ne tikai garšīgi pagatavot ēdienu, bet arī gaumīgi un izsmalcināti servēt kāzu
galdus. Prieks, ka to spēj nodrošināt vietējie uzņēmumi.

Aizvien populārākas kļūst garas kāzu fotosesijas, kas reizēm ilgst vairākas stundas,
citreiz pat šķiet, ka pasākuma iemūžināšana ir svarīgāka par pašu pasākumu! Kā kurio-
zu varu minēt kāzu fotosesiju muižā, kas beidzās deviņos vakarā, kad viesi bija tik
nogaidījušies, ka ik pēc maza brītiņa kāds zvanīja un jautāja, kad beidzot atbrauks
jaunais pāris.

Gadās arī jautri atgadījumi, piemēram, svarīgi viesi nokavē laulību ceremoniju Lūz-
navas muižā, jo nav iegaumējuši laulību vietas nosaukumu un Lūznavas vietā aiz-
braukuši uz Ludzu (“bija kaut kur aiz Rēzeknes, uz L burta...”)!

Katras kāzas ir īpašs stāsts par mīlestību, katram tas ir citādāks, katrs pāris pie lē-
muma cieši sasaistīt kopā savas dzīves nonāk noteiktā savas dzīves posmā, un ir ļoti
svarīgi, lai būtu vieta, kas iedvesmo, vieta, kurai ir spēcīgs pozitīvs starojums, vieta,
ko pēc tam varēs glabāt atmiņās. Lūznavas muižas unikālā kultūrvēsture ir šīs vietas
pievilkšanās spēka un iedvesmas pamats.” 

Sagatavoja Diāna Selecka,
foto no Lūznavas muižas arhīva

Mīlestības Mēnesī – Par kāzāM rēzeknes novadā
Rēzeknes novada vārds 2019. gada sākumā plaši izskanējis visā pasaulē. Tas noticis, pateicoties starptautisku atzinību ieguvušajai Latvijas fotogrāfei Lindai

Lauvai, kuras darbi zināmi ar zīmolu “Briinum’s Weddings”. Lindas veidotais romantiskais fotostāsts par kāzām Lubāna ezera krastā, ūdenstūrisma attīstības
centrā “Bāka”, uzvarējis prestižā konkursa “Gada kāzu fotogrāfs” (“International Wedding Photographer of the Year 2018”) kategorijā “Gada albums”. Konkursā
piedalījās izcili fotogrāfi no visas pasaules, un darbi tika vērtēti 11 kategorijās. 

Lindas Lauvas foto
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Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 31. janvārī
deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā bu-
džeta apstiprināšanu 2019. gadam.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2019. gadam
sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, ko veido
attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir
ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies saba-
lansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uz-
labojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu
izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu
un struktūrvienību vadītājiem.

BuDžeTA IeņēMuMI
Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi

2019. gadā ir plānoti EUR 27852842 un tos veido no-
dokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekus-
tamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un
pašvaldību nodevas, ieņēmumi no nekustamā īpašuma
pārdošanas), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņē-
mumi, ārvalstu finanšu palīdzība starpvalstu projektu
realizācijai, kā arī valsts budžeta un pašvaldību budžetu
transferti (pedagogu darba samaksai un internātskolu
uzturēšanai, ES fondu finansēto projektu īstenošanai, al-
goto pagaidu sabiedrisko darbu (APSD) īstenošanai, paš-
valdības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samak-
sai, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
speciālā dotācija u.c.).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2019.
gadam ir EUR 9163801 (neiekļaujot iepriekšējā gada ne-
sadalīto IIN) – tas ir par EUR 45964 mazāk, nekā tika
faktiski saņemts 2018. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (iekļau-
jot iepriekšējo gadu parādus) – par zemi – EUR 1115630
par ēkām – EUR 122677, par mājokļiem – EUR 66076.

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības
finanšu izlīdzināšanas fonda 2019. gadā plānota EUR
8358855 (neiekļaujot dotāciju no pašvaldību finanšu iz-
līdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu), kas ir par EUR
962526 vairāk, nekā tika faktiski saņemts 2018. gadā.

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un in-
ternātskolu uzturēšanas izdevumu segšanai plānota
EUR 3835580 (tai skaitā EUR 60961 mūzikas skolas pe-
dagogu darba samaksai). Mērķdotācija APSD pasākumu
īstenošanai 2019. gadā plānota EUR 454122. Valsts do-
tācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai
plānota EUR 24129 apmērā. Speciālā dotācija pašvaldī-
bām plānota EUR 349171 apmērā. Valsts dotācija so-
ciālo asistentu nodrošināšanai 2019. gada budžetā
plānota EUR 476080 apmērā. Ieņēmumos 2019. gadam
plānotas arī citas valsts dotācijas noteiktiem mērķiem
(kopsummā valsts mērķdotācijas noteiktiem mērķiem sa-
stāda EUR 14739035).

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi 2019. gadam
plānoti EUR 807652. Summu sastāda saņemtie trans-
ferti no citām pašvaldībām par savstarpējiem izglītības
pakalpojumiem, kā arī no Rēzeknes pilsētas domes fi-
nansējums projektā “Industriālo teritoriju tīkla izveide uz-
ņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzek-
nes un Viļānu novados”.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 287928 apmērā veido
dažādas valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un
sankcijas un ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomā-
šanas un pārdošanas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR
1476033 apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām
par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu un
zemes nomu, ieņēmumi par komunālajiem pakalpoju-
miem, ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas, ieņē-
mumi par biļešu realizāciju u.c.

BuDžeTA IzDevuMI

Budžeta izdevumi plānoti EUR 31765880 apmērā (ne-
skaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmak-
sas).

vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 4235202 apmērā un tie pare-

dzēti pašvaldības saimnieciskās darbības nodrošināša-
nai, finanšu vadībai un iedzīvotāju apkalpošanai, t.sk.:

• Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām
pašvaldībām – EUR 48555;

• Neparedzēti gadījumi EUR 30000 (rezerves fonds);
• Deputātu atlīdzībai plānoti EUR 100000 un komisiju

darba atlīdzībai plānoti EUR 1112;
• Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai

(LSEZ) – EUR 4000
• Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju infor-

mēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra pub-
licēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem
– kopā EUR 38308;

• Materiāltehniskās bāzes uzlabošanai izglītības ie-
stādēs un citos svarīgos pašvaldības objektos – EUR
200000

• Pagastu pārvalžu un novada domes administrācijas
izpildvaras nodrošināšanai EUR 3813227.

ekonomiskā darbība
2019. gada izdevumi plānoti EUR 4600232 apmērā.

Galvenokārt tie attiecināmi uz:
• Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD

EUR 504484);
• Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības

nodrošināšanu (EUR 103188);
• Projektiem “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzla-

bošana Rēzeknes novadā, 1. kārta”, “Pašvaldības ceļu
infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta”,
“Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes
novadā, 4. kārta” – EUR 2178203;

• Projektu (“Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uz-
ņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzek-
nes un Viļānu novados” – EUR 749215;

• Pārējie izdevumi EUR 1065142 attiecināmi uz plā-
notajiem projektiem pagastu pārvaldēs un Rēzeknes no-
vada domē.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košana

Izdevumi plānoti EUR 3460247 apmērā, t.sk.:
• EUR 388336 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstī-

bas nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 40000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu ap-

saimniekošanai;
• EUR 12000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un

uzturēšanu;
• EUR 70000 inženiertīklu objektu datu izpētei, ap-

strādei un iesniegšanai Apgrūtināto teritoriju informāci-
jas sistēmā (ATIS);

• EUR 2949911 pagastu pārvalžu komunālo saimnie-
cību darbības nodrošināšanai.

veselība
Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2019. gadā

plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saim-
nieciskās darbības nodrošināšanai sastāda EUR 116182.

Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 2384938 apmērā, t.sk.:
• EUR 146696 Rēzeknes novada pašvaldības Kultū-

ras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 67627 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas

un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināša-
nai;

• EUR 454719 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnie-
ciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 1210223 pagastu pārvalžu kultūras namu saim-
nieciskās darbības nodrošināšanai;

• EUR 86384 muzeju saimnieciskās darbības nodro-
šināšanai;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 419289.

Apstiprināts rēzeknes novAdA konsolidētAis budžets 2019. gAdAm

Valsts budžeta transferti 45%,
14739035 EUR

Maksas 
pakalpojumu ieņēmumi 5%, 

1476033 EUR

Nenodokļu 
ieņēmumi 1%, 
287928 EUR

Nodokļu ieņēmumi 32%,
10509219 EUR

Naudas līdzekļu
atlikums uz gada

sākumu 8%,
2493243 EUR

Aizņēmumu
saņemšana

7%,
2318237 EUR

Pašvaldību 
budžeta transferti 2%,  

807652 EUR

Ārvalstu
finanšu

palīdzība 0%,
32975 EUR

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 
11%, 346047 EUR

Ekonomiskā
darbība 14%,
4600232 EUR

Vispārējie valdības 
dienesti 13%, 
4235202 EUR

Līdzdalība pamatka-
pitālā 0%, 

30000 EUR

Aizņēmumu atmaksa 
3%, 868442 EUR

Sociālā aizsardzība 
12%, 3888420 EUR

Izglītība
40%, 13079659 EUR

Veselība
0%, 116182 EUR

Atpūta, kultūra un reliģija
7%, 2384938 EUR

Rēzeknes novada
administrācija 

50%, 16285934 EUR

Pārējās 6 novada pašvaldības iestādes 9%,
3088748 EUR 

Pagastu apvienības
41%, 13289640 EUR

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta

ieņēmumi 2019. gadam ( 36 664 322 EUR)

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta

izdevumi pēc vadības funkcijām 2019. gadam ( 36 664 322 EUR)

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta

izdevumu sadalījums pa iestādēm 2019. gadā ( 32 664 322 EUR)

Dricānu pag.
apvien. 3 111 731

t.sk. Dricānu
p.p. 650 079

Gaigalavas
p.p. 501 829

Nagļu p.p. 190 356

Ozolmuižas
p.p. 275 887

Rikavas p.p. 384 157

Kantinieku
p.p. 148 362

Sakstagala
p.p. 601 491

Stružānu p.p. 359 570

Nautrēnu
pag. apvien. 2 784 495

t.sk.
Nautrēnu p.p. 657 082

Audriņu p.p. 431 756

Bērzgales
p.p. 386 086

Ilzeskalna
p.p. 308 316

Lendžu p.p. 266 501

Vērēmu p.p. 734 754

Maltas pag.
apvien. 4 812 155

t.sk. Maltas
p.p. 1 894 740

Lūznavas
p.p. 407 945

Pušas p.p. 173 359

Feimaņu p.p. 354 872

Ozolaines
p.p. 645 008

Silmalas p.p. 1 336 231

Kaunatas
pag. apvien. 2 581 259

Kaunatas
p.p. 831 991

Griškānu p.p. 652 727

Mākoņkalna
p.p. 264 473

Čornajas p.p. 436 144

Stoļerovas
p.p. 395 924

PP - pagasta pārvalde

Rēzeknes novada pašvaldības pagastu apvienību
pamatbudžeta izdevumi 2019. gadam sadalījumā

pa struktūrvienībām (13 289 640) EUR 

Aizsardzība 0%,
1000 EUR
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Izglītība
Kopējie izdevumi plānoti EUR 13079659 apmērā,

t.sk.:
• EUR 425785 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītī-

bas pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 293499 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu

un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības no-
drošināšanai;

• EUR 2750503 pirmsskolas izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodro-
šināšanai;

• EUR 7300520 vispārējās izglītības mācību iestāžu
pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības
nodrošināšanai;

• EUR 340532 interešu un profesionālās ievirzes iz-
glītībai;

• EUR 1100000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām;

• u.c. izdevumi sastāda EUR 868820 (t.sk. Izglītības
pārvaldes plānotie projekti 2019. gadam).

Sociālā aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 3888420, t.sk. dažādu veidu

pabalstiem EUR 963091, Rēzeknes novada pašvaldības
sociālā dienesta darbības nodrošināšanai EUR 480264,
EUR 204595 Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu
saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pārējiem so-
ciālās aizsardzības pasākumiem plānoti EUR 2240470.

Programma turpmākajiem diviem saimnieciska-
jiem gadiem

Tiks turpināti iesāktie ceļu infrastruktūras uzlaboša-
nas projekti. Projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma iz-
veide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes un Viļānu novados” tiks turpināta iesāktā 13
industriāli nozīmīgu ceļu pārbūve Vērēmu, Sakstagala,

Stoļerovas, Griškānu, Lūznavas, Mākoņkalna, Ozolai-
nes, Feimaņu un Ilzeskalna pagastā. Projekta ”Pašval-
dības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā”
ietvaros tiks turpināta iesāktā 20 pašvaldības grants ceļu
pārbūve (katrā pagastā vismaz viens ceļš/iela, izņemot
Stružānu, Maltas, Lūznavas, Mākoņkalna, Ilzeskalna pa-
gastu).

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar

Valsts kasi, 2019. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu
pamatsummas EUR 868442 apmērā.

Pašvaldība paredz veikt šādus aizņēmumus 2019.
gadā:

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktū-
ras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” realizēšanai
EUR 440011;

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktū-
ras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” realizēšanai
EUR 1033292;

• Aizņēmums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktū-
ras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” realizēšanai
EUR 628232;

• Aizņēmums specializētas automašīnas iegādei so-
ciālo pakalpojumu nodrošināšanai EUR 50000;

• Aizņēmums pārrobežu projekta “Amatniecība bez
robežām” ietvaros smēdes rekonstrukcijai EUR 51000;

• Aizņēmums pārrobežu projekta “Following Ideas”
ietvaros Lūznavas Kerbedza muzeja un staļļu rekons-
trukcijai EUR 111421;

Rēzeknes novada pašvaldības galvojumi 2019.
gadam ir EUR 63547. Detalizēts galvojumu atšifrējuma
saraksts atrodams Rēzeknes novada domes saistošo
noteikumu Nr. 23 “Par Rēzeknes novada pašvaldības
budžetu 2019. gadam” 4. pielikumā (skat. www.rezek-
nesnovads.lv).

SPeCIāLAIS BuDžeTS

Speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2019. gadā ir plā-
noti EUR 1355346 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz
01.01.2019 ir EUR 829894. Kopējie plānotie izdevumi
2019. gadā, iekļaujot aizņēmumu atmaksu, ir EUR
2185240 (aizņēmuma atmaksa EUR 11600).

Novada sociāli ekonomiskās situācijas
raksturojums

Rēzeknes novada ekonomiskā un sociālā situācija
2019. gadā būtiski neatšķirsies no iepriekšējiem gadiem.
Lielākoties, ekonomiskais stāvoklis novadā būs atkarīgs
no galvenajām nodarbinātību veicinošajām nozarēm no-
vada teritorijā, t.i. mežizstrādes, graudaugu, pākšaugu
un eļļas augu sēklu audzēšanas, kravu pārvadājumiem,
tūrisma, kā arī jauktās lauksaimniecības (augkopība un
lopkopība).

Pēdējo desmit gadu laikā Rēzeknes novadā reģistrēti
602 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 464, kas nozīmē, ka
faktiski uzņēmumu skaits novadā kopš 2008. gada pa-
lielinājies par 138. Būtisks pārsvars starp novada uzņē-
mumiem ir zemnieku saimnie- cībām, kas veido 55,34%
no visiem Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmu-
miem, bet vēl 32,19% – sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību. Kopumā Rēzeknes novadā patlaban reģistrēti
1668 uzņēmumi.

Pozitīvās attīstības tendences novadā iezīmējas, pie-
augot iedzīvotāju ienākuma nodoklim uz vienu iedzīvo-
tāju pašvaldības budžetā. 2010. gadā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju pašvaldības bu-
džetā bija 133,10 Ls jeb 189,38 EUR, bet 2017. gadā
325,28 EUR. Kā pozitīva iezīme ir arī bezdarba līmeņa
samazināšanās novadā – 2011. gadā bezdarba līmenis
novadā bija 25,1%, bet 2018. gadā 17,8%, kas samazi-
nājies par 7,3%. . Pakāpeniski pieaug ekonomiski aktīvo
statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, kas
2009. gadā bija 54, 2016. gadā –70, bet 2017. gadā ne-
daudz samazinājies – 68.

Plānotās attīstības tendences negatīvas iezīmējas,
galvenokārt samazinoties iedzīvotāju skaitam, kas 2011.
gadā bija 31377, bet 2018. gada sākumā 27200. Dabis-
kais pieaugums 2017. gadā bija ar augstu negatīvu rā-
dītāju (-252), mirušo skaitam krietni pārsniedzot dzimušo
skaitu. Iedzīvotāju skaitu būtiski ietekmē ne tikai dabis-
kais pieaugums, bet arī migrācijas procesi, vēl aizvien
iedzīvotājiem pārceļoties uz lielākām pilsētām un ārpus
valsts. Samazinoties iedzīvotāju skaitam un līdz ar to arī
darbspējīgo iedzīvotāju skaitam, novadā palielinās arī
demogrāfiskā slodze. Līdz ar to viens no būtiskākajiem
pašvaldības uzdevumiem būs iespēju robežās palēnināt
iedzīvotāju skaita samazināšanos.

Pašvaldībā tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kuru
ietvaros dzīves vide novadā tiek sakārtota un attīstīta.
2017. gadā organizētajā pašvaldības iedzīvotāju ap-
taujā, kurā piedalījās 542 respondenti, 80,4% no tiem
sniedz apmierinošu atbildi par dzīvi novadā. Visatzinīgāk
aptaujas dalībnieki novērtējuši pašvaldības veiktos dar-
bus vides un ārtelpas labiekārtošanā, kultūras pasākumu
organizēšanā, ceļu infrastruktūras uzlabošanā, projektu
īstenošanā u.c.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats
un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu auto-
nomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām
iespējām un ar plānoto budžetu tiek veidota teritorijas ilg-
termiņa attīstība.

Sastādot 2019. gada budžeta plānu, pieejamie resursi
tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par
budžeta prioritāro jomu 2019. gadā ir noteikta izglītība,
kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilg-
termiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu,
tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmu-
miem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpil-
des gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju
izpilde.

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašval-
dības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem
un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 31.
janvāra saistošo noteikumu Nr. 23 „Par Rēzeknes no-
vada pašvaldības budžetu 2019 .gadam” 1., 2., 3., 4. pie-
likumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti, sasaistot
tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. –
2025. gadam.

Sagatavots pēc Finanšu un grāmatvedības
nodaļas sniegtās informācijas

Naudas līdzekļu atlikums
uz gada sākumu 

38%, 829894 EUR

Nodokļu ieņēmumi 13%,
280000 EUR 

Valsts budžeta transferti
49%, 1063263 EUR

Nenodokļu ieņēmumi 0%,
12083 EUR

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta

ieņēmumi 2019. gadam ( 2 185 240 EUR)

Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta - autoceļu
fonda līdzekļu sadalījums pa pagastu apvienībām

2019. gadam (989 652 EUR)

Dricānu pag.
apvien. 262 401

t.sk. Dricānu
p.p. 33 662

Gaigalavas
p.p. 37 638

Nagļu p.p. 40 444

Ozolmuižas
p.p. 24 754

Rikavas p.p. 39 596

Kantinieku
p.p. 22 444

Sakstagala
p.p. 50 463

Stružānu p.p. 13 400

Nautrēnu
pag. apvien. 217 365

t.sk.
Nautrēnu p.p. 62 783

Audriņu p.p. 37 385

Bērzgales
p.p. 24 897

Ilzeskalna
p.p. 26 626

Lendžu p.p. 26 645

Vērēmu p.p. 39 029

Maltas pag.
apvien. 262 302

t.sk. Maltas
p.p. 58 926

Lūznavas
p.p. 34 916

Pušas p.p. 20 354

Feimaņu p.p. 23 328

Ozolaines
p.p. 41 546

Silmalas p.p. 83 232

Kaunatas
pag. apvien. 247 584

t.sk. 
Kaunatas p.p. 71 041

Griškānu p.p. 47 792

Mākoņkalna
p.p. 35 632

Čornajas p.p. 58 140

Stoļerovas
p.p. 34 979

Pēc vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 259 (03.10.2016.) notiek
Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums (IvN).

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga,
LV-1050, tālr. 67028169, reģ. Nr. 40003344207). IVN izstrādā AS “Ceļuprojekts”
(Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024) un SIA „Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31,
Rīga, LV - 1002).

Tiek izskatītas divas trases pamatalternatīvas ar iespējamām modifikācijām un pa-

pildu alternatīvu sabiedrisko apspriešanu rezultātā. Jaunbūvējamā autoceļa posma
garums atkarībā no alternatīvas ir 10 - 15 km pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu,
krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

IVN ziņojuma aktuālā redakcija 2019. gada 5. februārī ir iesniegta Vides pār-
raudzības valsts birojā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties interneta vietnē
www.enviro.lv/Apvads

Paziņojums par Rēzeknes dienvidu apvedceļa IVN ziņojuma iesniegšanu
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žoGA BŪvNIeCīBA
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta

noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu
žogs ir I grupas inženierbūve.

Žoga būvniecībai izvirzīto prasību nosacījumi ir
atkarīgi no vietas, kurā tiek plānota žoga būvniecība. 

Jānošķir divas situācijas – žogs, kas tiks būvēts pub-
liskajā ārtelpā un žogs, kas tiks būvēts ārpus publiskās
ārtelpas.

Par publisko ārtelpu ir uzskatāma sabiedrībai piee-
jama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi,
parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, prome-
nādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai ne-
atkarīgi no to īpašuma piederības. Piemēram, ciema te-
ritorijā esošs parks ir uzskatāms par publisko ārtelpu; ro-
beža starp diviem zemes gabaliem nav publiska ārtelpa. 

Žoga būvniecībai publiskajā ārtelpā būvvaldē ir jāie-
sniedz vienkāršota būvniecības ieceres dokumentācija –
paskaidrojuma raksta I daļa saskaņā ar Ministru kabineta
2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu in-
ženierbūvju būvnoteikumi” 15.1. apakšpunktu. Minēto
dokumentāciju fiziskā persona ir tiesīga sagatavot pat-
stāvīgi, nevēršoties pie sertificēta būvspeciālista. 

Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu
Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6. punkts
noteic, ka paskaidrojuma raksts vai cita būvniecības ie-
ceres dokumentācija nav nepieciešama žoga būvdar-
biem ārpus publiskās ārtelpas. Šajā gadījumā žoga būv-
niecība ir jāsaskaņo ar zemes gabala īpašnieku, būves
īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves
tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības
tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma ne-
pieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos nor-

matīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpēc, ja tiek plāno-
ta žoga būvniecība starp diviem zemes gabaliem, būv-
valdē būvniecības dokumenti nav jāiesniedz. Saskaņo-
jums notiek privātā kārtā. Vēlams saskaņojumu noformēt
rakstiski, piemēram, uz zemes robežu plāna kopijas no-
rādot būvējamā žoga parametrus, trasi un parakstoties.

Ievērībai – Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada
1. augusta saistošie noteikumi Nr. 3 “Rēzeknes novada
pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi” izvirza prasības žoga izskatam.  Necaurredzamus
žogus augstumā virs 1,2 m izvietot tikai ap pagalmu un
ēkām. Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur
kārtībā kopīgi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc
iespējas vienā stilā. Žogiem gar ielām un ceļiem jābūt ne
augstākiem par 1,8 m, izņemot teritorijas, kuru žogu augs-
tumi noteikti saskaņā ar teritorijas specifisko izmanto-
šanu. Gar ielām un ceļiem nav atļauta blīvu un necaurre-
dzamu žogu būvniecība, izņemot, ja tas ir nepieciešams
teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesār-
ņojuma, saskaņojot to ar ielas vai ceļa īpašnieku vai
tiesisko valdītāju. Žogiem “Rūpniecības apbūves terito-
rijā (R)” un “Tehniskās apbūves teritorijā (Ta)” teritorijās
jābūt augstumā no 2 m līdz 2,5 m. Pieļaujams izvietot
necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas
ražošanas zonas nodrošināšanai. Nav atļauta dzeloņ-
stiepļu vai tām pielīdzinātu surogātmateriālu (metāllūžņi,
plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos. 

ēKAS FASāDeS APDAReS DARBI
Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi

Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteic būvniecības procesā
nepieciešamo dokumentāciju. Iesniedzamo dokumentu
veids atkarīgs no būvju iedalījuma grupās. 

Pirmās grupas ēkas ir: 
m Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka,

kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2); 
m Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku

saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīv-
nieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības
ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar ap-
būves laukumu līdz 60 m2; 
m Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar

apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka
vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota
bīstamā iekārta

Trešās grupas ēkas ir: 
m Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi; 

m Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs;
m Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties

vairāk nekā 100 cilvēkiem
m Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība

ir lielāka par 1000 m2 
m Noliktavas ēka, kurā paredzēta ugunsslodze virs

600 MJ/m2 vai kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2. 
Pie otrās grupas pieder visas tās ēkas, kuras neietilpst

1. un 3. grupā. 
Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās

grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu
logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu,
jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju
aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, – institūcijā,
kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:  
m aizpildītu apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta

otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes at-
jaunošana;
m aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzē-

ta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota
fasādes atjaunošana.

Šādus būvniecības ieceres dokumentus izstrādā ser-
tificēts būvspeciālists. 

Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, iesnie-
gumam pievieno: īpašuma, valdījuma vai lietojuma
tiesību apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija
nav pieejama valsts publiskajos reģistros; būvniecības
ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota
persona; saskaņojumu ar trešajām personām un citas
atļaujas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami: 
m pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunoša-

nai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta iese-
guma nomaiņai, pagraba siltināšanai, ja ēka nav valsts
aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus
pilsētām un ciemiem;
m pirmās grupas ēkas vai otrās grupas viena vai di-

vu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, tās palīgēkas vai lauku
saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma at-
jaunošanai (izņemot valsts aizsargājamajiem kultūras
pieminekļiem un ēkām pilsētās un ciemos), neveicot
citus ēkas fasādes būvdarbus, ja tiek nodrošināta atbils-
tība ēkas fasādes koptēlam, netiek mainīta jumta konfi-
gurācija un krāsa un izvēlētie būvizstrādājumi nodrošina
vismaz līdzvērtīgas iepriekšējā būvizstrādājuma tehnis-
kās ekspluatācijas īpašības, ja pašvaldības apbūves
noteikumos nav noteiktas citas prasības.

rrr būvvalde informē

2018. gadā Stoļerovas pagasta pārvalde izsludināja atklātu konkursu par ārpa-
kalpojumu “Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā”.

2018. gada 31. oktobrī noslēdzās konkurss, kurā pieteicās tikai viens pretendents
SIA “Granulu Mobilais Siltums”, ar kuru Stoļerovas pagasta pārvalde 2018. gada 27. de-
cembrī noslēdza līgumu uz pieciem gadiem par siltuma ražošanu un piegādi pagastā
apkurināmajiem objektiem. SIA “Granulu Mobilais Siltums” darbu uzsāka 2019. gada
15. janvārī. Siltumenerģijas cena apstiprināta 65,00 EUR par vienu megavatstundu.

Pagasta pārvaldes lēmums pāriet uz ārpakalpojumu, galvenokārt, pamatojas uz to,
ka katlumājai iekārtas ir novecojušas, tāpēc nepieciešamas lielas investīcijas. Pagasta
rīcībā nav tādu resursu, lai veiktu katlu mājas modernizāciju.

Uzņēmums SIA “Granulu Mobilais Siltums” ir dibināts 2011. gada 11. martā un no-
darbojas ar dažādu siltuma un elektroenerģijas risinājumu projektiem, piesaistot tiem
kā starptautiskos un privātos, tā arī personīgos finanšu līdzekļus. Darbības joma: siltum-
enerģijas risinājumu izstrāde, ieviešana, samazinot galapatērētāja izdevumus siltum-
enerģijas iegādei, atsakoties no centralizētās siltumenerģijas piegādes sistēmas vai
nomainot esošo ekonomiski neefektīvi lokālo katlumāju. Šobrīd uzņēmums ir uzstādījis

un nu jau apkalpo 9 dažādas jaudas (līdz 3MW) katlu mājas dažādos Latvijas novados.
Ar visiem siltuma patērētājiem, kuri pārsvarā ir valsts un pašvaldību iestādes, ir noslēgti
siltuma pārdošanas līgumi. Minētās katliekārtas ir SIA “Granulu Mobilais Siltums” īpa-
šumā, kā arī ir noslēgti zemes nomas līgumi ar siltumenerģijas patērētājiem, kas pa-
redz katliekārtu ilgtermiņa izvietošanu uz siltumemenerģijas patērētāja zemes. Ga-
dījumā, ja patērētājam rodas neparedzētas problēmas ar siltumenerģijas iepirkšanu,
katliekārtas var tikt demontētas un pārceltas uz jebkuru citu vietu. Šādas katlumājas ir
piemērotas daudzdzīvokļu un lielu sabiedrisko ēku apsildīšanai. Sistēma darbojas ar
augstu lietderības koeficientu un ļauj apkurei izmantot vietējos atjaunojamos energore-
sursus. Moduļveida katlumājas ir energoefektīvākas, ekonomiskākas un videi drau-
dzīgākas. Paplašinot savu darbību, uzņēmums meklē jaunus sadarbības partnerus un
piedāvā veikt veco katlu nomaiņu uz jaunām mūsdienīgām apkures sistēmām, kas
tiek kurinātas ar atjaunojamiem energoresursiem, rezultātā ietaupot ikgadējās siltum-
apgādes izmaksas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība”
struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” lietvede Ausma Sprukte

APstIPRINātI jAuNI sIltumeNeRģIjAs APgādes 
PAkAlPojumu tARIfI stoļeRoVAs PAgAstA PāRVAldē

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO
APSPRIEŠANU PUŠĀ

Saistībā ar nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu
7880 004 0314 īpašnieka 2018. gada 17. oktobra iesniegu-
mu par  koku ciršanu ārpus meža zemes, Rēzeknes novada
pašvaldības  iestādes ”Maltas pagastu apvienība” struktūr-
vienība “Pušas pagasta pārvalde” paziņo par 20 koku nocir-
šanu Pušas pagasta ciema teritorijā:  

Kadastra apzīmējums  7880 004 0314 – 8 kļavas (dia-
metrs 35 cm), 5 pīlādži (diametrs 35 cm) , 5 bērzi (diametrs
35 cm), 2 vītoli (diametrs 50 cm).

Šie koki atrodas uz īpašnieka īpašumā esošās zemes
Pušas pagasta Pušas ciemā.

Koku ciršanu veiks īpašnieks. 
Ciršana mērķis: teritorijas sakopšana – bojātu koku cir-

šana, kas apdraud īpašumus un infrastruktūru. Ar koku no-
ciršanu tiks sakārtota vide, ainavas kvalitāte tiks uzlabota.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteiku-

mus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas
pagastu apvienība” struktūrvienībā “Pušas pagasta pār-
valde” (Parka iela1, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes no-
vads) pie lietvedes no 2019. gada 18. februāra līdz 2019. ga-
da 4. martam, zvanot pa telefonu 25444094 vai rakstot
uz e-pastu: info@pusa.lv

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



Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē
kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir
derīgs bez amatpersonas paraksta. Maksāšanas paziņojumā ir ietverta informācija par
nekustamo īpašumu, tai skaitā nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma ka-
dastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli var apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemšanas dienas, iesniedzot
rakstisku iesniegumu Rēzeknes novada pašvaldībā. Arī gadījumā, ja nodokļa maksā-
tājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15. februārim, viņa pienā-
kums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rēzeknes novada pašvaldību. Attie-
cīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav
paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāša-
nas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas
gada 22. martā. Savukārt paziņojumu par administratīvajiem aktiem saistībā ar nekus-
tamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto
savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts par ēkām un zemi, un to var maksāt arī
avansā, samaksājot visu aprēķināto summu līdz pirmajam maksājuma termiņam, vai
pa daļām norādītajos termiņos. Maksājuma termiņi šogad ir 1. aprīlis, 15. maijs, 15. au-
gusts un 15. novembris. Ja maksājums netiek veikts norādītajā termiņā, saskaņā ar li-
kumu tiks aprēķināta nokavējuma nauda. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai
par pamatu tiek ņemta īpašuma kadastrālā vērtība, ko savukārt aprēķina Valsts zemes
dienests. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts no nekustamā īpašuma
nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1. janvārī. Konkrētā
nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību iespējams bez maksas uzzināt
portālā www.kadastrs.lv.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, atbilstoši pašvaldības 2014. gada 16. ok-
tobra saistošajiem noteikumiem Nr. 45 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes
novadā” (grozījumi 21.09.2017. Nr. 6 un 04.10.2018. Nr. 18.), 2019. gadā Rēzeknes
novada pašvaldības teritorijā nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir 1,5% no ze-
mes kadastrālās vērtības, nedzīvojamām būvēm – 1,5 % no būves kadastrālās vērtī-
bas, dzīvokļiem un dzīvojamām mājām (šajā kategorijā tiek uzskaitītas arī dārza māji-
ņas, jo dārza mājiņai, saskaņā ar būvniecības normatīviem, galvenais lietošanas veids
ir dzīvojamā māja) – no 0,2 % līdz 1,5 % no būves kadastrālās vērtības.

Dzīvoklim vai dzīvojamai mājai, ja tajā kāda persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu
(uz 01.01.2019.), vai arī pats nodokļa maksātājs ir deklarējis savu dzīvesvietu Rēzek-
nes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2019.) un būves kadastrālās vērtība nav
lielāka par 56 915 euro, tad nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,2 % no dzīvojamās
mājas kadastrālās vērtības. Savukārt dzīvoklim vai dzīvojamai mājai (izņēmums dārza
mājiņām līdz 40 m2), kurā neviena persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu (uz

01.01.2019.) un arī pats nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes
novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2019.), nekustamā īpašuma nodokļa likme ir
1,5 % no būves kadastrālās vērtības.

Dārza mājiņai ar kopējo platību līdz 40 m2, ja šajā mājiņā neviena persona nav
deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2019.) un arī pats nodokļa maksātājs nav
deklarējis savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2019.),
nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,6 % no būves kadastrālās vērtības.

Dzīvojamai mājai, kura ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra infor-
mācijas sistēmā, bet kura nav nodota ekspluatācijā un tajā neviena persona nav
deklarējusi savu dzīvesvietu (uz 01.01.2019.) un arī pats nodokļa maksātājs nav dek-
larējis savu dzīvesvietu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā (uz 01.01.2019.), sākot
ar 2019. gadu, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam varēs piemērot likmi 0,2 % no
šīs būves kadastrālās vērtības, ja nodokļa maksātājs vērsīsies pašvaldībā un nodokļu
administrācijā iesniegs spēkā esošu būvatļauju.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2019. gadā nekustamā īpašuma nodoklis par dzī-
vojamo māju palīgēkām (izņemot individuālās garāžas) netiks aprēķināts.

Rēzeknes novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek pie-
mēroti tikai likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktie atvieglojumi. Tie ir atvieg-
lojumi politiski represētām personām, trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm. 

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli var pārskaitot maksāšanas paziņojumā no-
rādītās nodokļa summas uz kādu no norādītajiem pašvaldības kontiem bankās, veicot
samaksu pagastu pārvalžu kasēs skaidrā naudā, veicot samaksu skaidrā naudā vai ar
norēķinu karti Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas kasē (Atbrīvošanas alejā
95A, Rēzeknē). Veicot pārskaitījumu uz bankas kontu, ir jānorāda maksāšanas paziņo-
jumā noteiktā informācija, lai veiktais maksājums tiktu korekti identificēts un samaksātā
summa tiktu ieskaitīta atbilstošā nodokļa maksātāja uzskaites kontā. veicot nodokļa
samaksu ar internetbankas starpniecību, pašvaldība iesaka izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv pakalpojumus. Šajos portālos būs pieeja-
mi pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski
tiek uzrādīta visa nodokļa nomaksai nepieciešamā informācija. vienlaikus portālā
www.epakalpojumi.lv nodokļa maksātāji var pieteikties atgādinājumam par NīN
samaksas termiņa tuvošanos saņemt savā e-pastā vai mobilajā telefonā īsziņas
(SMS) veidā.

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa administrācija atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. stāvā 36. ka-
binetā, tālr. 64607188, e-pasts: nin@rezeknesnovads.lv. Iesniegumus nekustamā
īpašuma nodokļa jautājumos rakstiski var arī iesniegt jebkurā no  Rēzeknes no-
vada pašvaldības pagastu pārvaldēm.

zemes pārvaldības dienests

zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas
(istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos
ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību,
gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar mik-
roshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaim-
niecības datu centrs (LDC). 

Latvijā diemžēl joprojām daudz suņu un kaķu – dažādu
iemeslu pēc – nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur nonā-
kušo ir klaiņojoši mājas (istabas) dzīvnieki, kuru izķeršanu
organizē vietējā pašvaldība saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem. Atgādināsim, ka visiem pašvaldības teritorijā klaiņo-
jošie noķertajiem mājas (istabas) dzīvniekiem ir jānonāk
Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) reģistrētās dzīvn-
ieku patversmēs, ar kurām konkrētā pašvaldība ir noslē-
gusi līgumu.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, ar
kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji ir
īpaši apmācīti, un to apliecina Latvijas Veterinārārstu bied-
rības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Dzīvnieku ķērā-
ja pienākums ir nodrošināt, ka astoņu stundu laikā pēc klai-
ņojošā dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots PVD reģis-
trētā dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam ne-
pieciešama neatliekama veterinārmedicīniskā aprūpe, dzīv-
nieku ķērājam arī jānodrošina iespējami ātrāka noķertā
dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterinārārsta, kurš
noteiks dzīvnieka veselības stāvokli, un, ja nepieciešams,
nozīmēs tālāku dzīvnieka ārstēšanu. 

Pēc tam kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir no-
nācis PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē, patversmes
īpašniekam, pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas da-
tiem (čipu) un vienotajā valsts datu bāzē pieejamo infor-
māciju, ir jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties jā-

sazinās ar to, lai pēc iespējas ātrāk mīlulis atgrieztos mājās.
Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs

paver iespēju nekavējoši sazināties ar dzīvnieka saimnie-
ku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Bet, kā
norāda dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz suņu jopro-
jām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā vienotajā
valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. 

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem piee-
jamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams
noteikt tā saimnieku, patversmes īpašniekam ir jānodroši-
na patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana,
ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos.
Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku,
patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašu-
mā citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai
patversmei vai arī eitanazēt to.

Ja suni atdod adopcijai citai personai, PVD reģistrētajai
patversmei jānodrošina, ka dzīvnieks ir sterilizēts, attārpots,
vakcinēts, apzīmēts (čipots) un reģistrēts LDC vienotajā
reģistrā.

Dzīvnieku patversmei arī ir pienākums nodrošināt katram
patversmē nonākušajam dzīvniekam nepieciešamo veteri-
nārmedicīnisko aprūpi, lai saglabātu dzīvnieka veselību un
ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo infekcijas sli-
mību izplatību. Tas ir nepieciešams, lai infekcijas vai sēnī-
šu izraisītas slimības nopietni neapdraudētu gan citus
dzīvniekus (piemēram, parvovīrusa infekcija, gaļēdāju mēris,
panleikopēnija, infekciozais hepatīts u.c.), gan cilvēku (pie-
mēram, trakumsērga, leptospiroze, kailā ēde u.c.).

Kaķis, kurš vecāks par sešiem mēnešiem un ir sterili-
zēts, drīkst brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka teritori-
jas. Jāpiebilst, ka pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem
noteikumiem atļauj apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tu-
vumā uzturēt bezsaimnieka kaķi, ja tas ir sterilizēts, atbil-

stoši apzīmēts (ar nogrieztu kreisās auss galiņu) un tiek
nodrošināta tā labturība. Uz kaķiem pašlaik neattiecas
obligātā apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija valsts
datu bāzē, tomēr iesakām kaķu īpašniekiem izmantot vie-
notā reģistra priekšrocības (čipot un reģistrēt savu kaķi),
tādējādi kaķa pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami
ātrāku tā atgriešanos mājās. Tieši čips palīdzēs atrisināt
pārpratumu ļoti īsā laikā, ja tomēr kāda pārpratuma dēļ
saimnieka kaķis tiek noķers un nokļūst PVD reģistrētā dzīv-
nieku patversmē. 

visu reģistrēto dzīvnieku patversmju saraksts ir
pieejamas PVD tīmekļvietnē – PVD uzraudzībai pakļauto
uzņēmumu reģistrā.

LDC uzturētais vienotais mājas (istabas) dzīvnieku re-
ģistrs – dzīvnieka reģistrēšana, dati par dzīvnieka īpaš-
nieku, ceļošana ar mājdzīvnieku u.c. informācija 

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku pienākumus
noteic šādi normatīvie dokumenti:

Dzīvnieku aizsardzības likums
rMinistru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi Nr.

407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību,
kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku
viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku
viesnīcu reģistrācijas kārtību”
r Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumi

Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”
rMinistru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi Nr.

491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
r Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi

Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

Rūta Rudzīte, Sabiedrisko attiecību speciāliste
T. +371 67027498, ruta.rudzite@zm.gov.lv

“Par nekustamā īPašuma nodokli” rēzeknes novadā
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldība paziņo

nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarotajai personai līdz taksācijas gada 15. februārim. Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldība ir izsūtījusi nekustamā īpašuma
nodokļa (NīN) maksāšanas paziņojumus 2019. taksācijas gadam. Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts uz nodokļa maksātāja deklarēto dzīvesvietu (fiziskām
personām), reģistrēto juridisko adresi (juridiskām personām), uz citu norādīto adresi, ja ir saņemts atbilstošs iesniegums, uz e-pastu, ja nodokļu maksātājs ir pietei-
cies maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā, uz e-adresi, ja nodokļu maksātājam tāda ir aktivizēta.

Dzīvnieku patversmes un mīļDzīvnieka īpašnieka atbilDība

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

2019. gada 18. februāris 5



RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

2019. gada 18. februāris6 www.rezeknesnovads.lv

eS izsniegtas vadītāja apliecības
Autovadītāja apliecība, kas izdota vienā ES valstī, tiek

atzīta visā ES teritorijā.  
Tātad jums principā nav jāmaina braukšanas tiesības,

ja pārceļaties uz citu ES valsti. Varat jaunajā mītnes valstī
braukt, izmantojot pašreizējo vadītāja apliecību,

ja nav beidzies tās derīguma termiņš,
ja esat pietiekami vecs, lai vadītu attiecīgās kate-

gorijas transportlīdzekli,
ja izdevējvalsts nav to atņēmusi uz noteiktu vai ne-

noteiktu laiku vai noteikusi ierobežojumus tās izmanto-
šanai.

Kategorijas AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D un DE atzīst arī pārējās ES valstīs.

Iepazīstieties ar noteikumiem un izņēmumiem, kas at-
tiecas uz vadītāja apliecības atjaunošanu un nomainīša-
nu situācijās, kad pārceļaties uz citu ES valsti.

Standartformāts
Kopš 2013. gada visas vadītāja apliecības, ko izdod

ES dalībvalstis, atbilst standartformātam – kredītkartes
lieluma plastikāta kartei ar fotogrāfiju un uzlabotiem dro-
šības elementiem.

Varat arī turpmāk izmantot līdzšinējo apliecību, bet
jums izsniegs jaunā formāta dokumentu, kad būs pie-
nācis laiks atjaunot pašreizējo apliecību, – jebkurā gadī-
jumā ne vēlāk kā 2033. gadā.

Ja jūsu pašreizējā vadītāja apliecība ir derīga uz mū-
žu, noskaidrojiet valsts kompetentajā iestādē, kad jums
tā būs jāapmaina pret jauno standartmodeli.

Visā ES patlaban ir spēkā vairāk nekā 110 dažādu
veidu Eiropas vadītāja apliecības.

Uzziniet vairāk par savas vadītāja apliecības veidu,
izskatu, drošības elementiem, tās apliecinātajām tiesī-
bām un tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām.

Derīgums dažādās eS valstīs
Kad vadītāja apliecībai beidzas derīguma termiņš, tā

jāatjauno valstī, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.
Var gadīties, ka jaunajai apliecībai būs atšķirīgs de-

rīguma termiņš un ka jaunajā valstī darbosies daži iero-
bežojumi vai īpaši noteikumi.

Derīga 10 gadus: Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā,
Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luk-
semburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā,
Slovēnijā, Spānijā, Ungārijā, Zviedrijā.

Derīga 15 gadus: Austrijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā,
Kiprā, Polijā, Slovākijā, Somijā, Vācijā.

Pagaidu vadītāja apliecības
Par pagaidu vadītāja apliecībām, starptautiskajām

braukšanas tiesībām (vai citām jūsu izcelsmes valsts
izdotām tiesībām) nav ES līmenī reglamentētu notei-
kumu, un citas ES valstis tās var neatzīt.

Vai jums ir pagaidu vadītāja apliecība un pārceļaties
uz citu ES valsti? Noskaidrojiet noteikumus tās valsts
vadītāja apliecības pārzinošajā iestādē, kurp grasāties
pārcelties.

eS vadītāja apliecības, izdotas apmaiņā pret ārpus-
savienības valstu apliecībām

Ja jums ir ES vadītāja apliecība, kas izsniegta ap-
maiņā pret ārpus ES izdotu vadītāja apliecību, un jūs vē-
laties pārcelties uz citu ES valsti ar nomainīto vadītāja
apliecību, rēķinieties ar to, ka jaunās tiesības tur var arī
neatzīt. Šajā ziņā ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība.

Noskaidrojiet jaunās valsts vietējās iestādēs to, kādi
noteikumi regulē ārpus ES izdotu vadītāja apliecību at-
zīšanu.

ES vadītāja apliecībā, kuru saņēmāt apmaiņā pret
ārpussavienības valsts izdoto apliecību, jābūt norādītam
norādītam tās valsts kodam, kas to sākotnēji izdevusi
(piemēram, 70.0123456789.NL).

Piemērs
Čīliete Anhelesa pirms dažiem gadiem pārcēlās uz

Spāniju. Tā kā Spānija atzīst Čīles braukšanas tiesības,
Anhelesa pēc dažu administratīvo prasību nokārtošanas
varēja savu vadītāja apliecību nomainīt pret Spānijas
dokumentu.

Ar jaunajām tiesībām Anhelesa var braukt pa visu ES.
Ja viņa nolemtu no Spānijas pārcelties uz citu ES valsti,
viņai nāktos noskaidrot turienes iestādēs, vai tās atzīs
viņas (Spānijas izdoto) vadītāja apliecību.

Ja jaunajā mītnes valstī arī automātiski atzīst
sākotnējo Čīles vadītāja apliecību, viņa varēs tur braukt
ar savām nomainītajām Spānijas tiesībām. Ja ne, var
gadīties, ka viņai jāpieprasa Čīles vadītāja apliecības
oficiāla atzīšana jaunajā valstī vai tās nomaiņa pret
jaunās valsts tiesībām.

Vadītāja apliecību atzīšana un derīgums

Rēzeknes novada pašvaldība sa-
darbībā ar Rēzeknes Centrālo bib-
liotēku un Preiļu bibliotēku iegu-
vušas finansējumu projektam “eu-
rope Direct” informācijas centrs
Austrumlatgalē 2018. -  2020. Cen-
tra galvenās mērķa grupas ir bērni
un jaunieši (skolēni un studenti), pašvaldību darbinieki, lauku
uzņēmēji, Nvo, pedagogi un bibliotekāri.

“europe Direct” Informācijas centrs piedāvā:
l saņemt atbildes uz jautājumiem par ES;
l bezmaksas informatīvos materiālus par ES darbības jomām;
l datorus ar interneta pieslēgumu informācijas meklēšanai par ES;
l izbraukumus uz skolām ar tematiskām prezentācijām par ES;
l konkursus un diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem;
l seminārus un apmācības par ES tematiku;
l informāciju par iespējām iegūt ES fondu finansējumu projektiem.

Šobrīd Latvijā darbojas septiņi šādi informācijas centri – Liepājā,
Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā un Gulbenē.

Laipni lūdzam informācijas centrā un aicinām izmantot iespējas,
ko ikkatram Latvijas iedzīvotājam piedāvā Eiropas Savienība!

uzziņai:
“Europe Direct” ir 2005. gadā izveidots Eiropas Komisijas infor-

mācijas centru tīkls, kas darbojas visās Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstīs, lai sniegtu bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvo-
tājam par ES darbības jomām, kā arī aicinātu ikvienu iesaistīties ES
notiekošajos procesos un izmantot iespējas, ko sniedz dalība ES.
Savukārt, Eiropas Komisijai ar “Europe Direct” informācijas centru
palīdzību ir iespēja uzzināt, ko par ES zina un domā iedzīvotāji
reģionos.
Kontakti
“Europe Direct” Informācijas centrs Austrumlatgalē, Atbrīvošanas
alejā 95-A, Rēzeknē, LV-4601 (Rēzeknes novada pašvaldība,
3.stāvs, 33. vai 35. kabinets); Atbrīvošanas alejā 81/5, Rēzeknē, LV-
4601 (Rēzeknes Centrālā bibliotēka), T.(fakss): +371 64607177, e-
pasts: edic@rezeknesnovads.lv
Darba laiks: 8.00 - 16.30

ttt Mēs un Eiropa
Laipni Lūdzam EdiC
austrumLatgaLē

informāCijas CEntrā!
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Latvijas valsts simtgade ir devusi impulsu daudzu paliekošu vērtību radīšanai.
Lielāko dāvanu – iniciatīvu “Latvijas skolas soma” –  no 2018. gada 6. septembra saņem
un  izbauda  ikviens Latvijas 1. – 12. klašu skolēns. ““Latvijas skolas somas” iniciatīva
ir veidota ar pārliecību, ka Latviju skaistāku un stiprāku var padarīt cilvēki, kuri ļoti labi
pazīst savu zemi, tās vērtības, pārzina kultūru, dabas bagātības, lepojas ar zinātnes
un uzņēmējdarbības sasniegumiem, ļoti labi zina arī savas valsts vēsturi, ir spējīgi
dažādās valodās par to stāstīt citu valstu cilvēkiem,” uzsver Latvijas kultūras ministre
Dace Melbārde.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir norišu kopums, lai ar valsts rīcībā esošajiem lī-
dzekļiem un metodēm veicinātu pilsoniskumu, valstiskās piederības apziņu un nacio-
nālo identitāti kā vērtību. Tās mērķis ir nodrošināt iespēju Latvijas skolas vecuma bēr-
niem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros klātbūtnē, sarunā,
izjūtās, darbībā jēgpilni  pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt  Latvijas dabas un kultūras
vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus
īpašā starpdisciplinārā programmā. Tā ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj,
bet papildina jau esošās, skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, to
norisēm ir jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba saturu. “Latvijas sko-
las soma” ir valsts finansētās programmas piecu gadu periodam.  Līdzekļi paredzēti,

lai skolēniem segtu ieejas biļešu maksu, transporta izmaksas, viesizrāžu un profesio-
nālo radošo projektu un darbnīcu izmaksas. 

Kopš 2018. gada septembra arī Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēni aktīvi
piedalās iniciatīvas pasākumos – iepazīst Latviju visā tās daudzveidībā, teorētiskās
zināšanas papildinot klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs,
uzņēmumos, dabas takās un citviet. 2018./2019.mācību gada 1. semestrī mūsu no-
vada skolēni piedalījās 158 programmas aktivitātēs. Vispopulārākie apmeklējumu mērķi
šajā laika posmā bija Latvijas muzeji. Ar plašu un interesantu muzejpedagoģisko pro-
grammu klāstu skolēni iepazinās Latgales Kultūrvēstures muzejā. Jaunas zināšanas
ieguva Ludzas, Varakļānu, Naujenes, Viļānu, Alūksnes novada muzejos. Savukārt
memoriālie muzeji Tadenavā, Jasmuižā un Brakos aicināja dziļāk iepazīt latviešu rakst-
nieku dzīvi un daiļradi. Daudzveidīgas nodarbības un radošās darbnīcas skolēnus
sagaidīja Lūznavas muižā, Aglonas maizes muzejā, Turaidas muzejrezervātā, “Laimas”
šokolādes muzejā, Līvānu stikla muzejā, Rīgas Motormuzejā. Iespaidīgas ekspozīcijas
un vēstures notikumu atainojums paliks atmiņā Kara muzeja, Nacionālā Vēstures
muzeja un Likteņdārza apmeklētājiem.

Pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma”, skolēniem bija iespēja apmeklēt dažā-
du žanru pasākumus Latgales vēstniecībā GORS –  teātra izrādes, Latvijas simtgades
filmas, klasiskās mūzikas koncertus. Skolēni savu kultūrpieredzi papildināja arī teātra
izrādēs, ko piedāvāja Rēzeknes NBKN teātris JORIKS un Rēzeknes Tautas teātris.
Programmas ietvaros skolēni iepazinās ar kultūras, zinātnes un vēstures objektiem
arī citviet Latvijā – Daugavpilī pabija Daugavpils cietoksnī un Marka Rotko mākslas
centrā,   viesojās Gulbenes Bānīša muzejā, Cēsu pilī un Āraišu ezerpilī, Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā, Melngalvju namā, Zinātkāres centros ZINNO Cēsīs un Daugavpilī.  

Turpinot bagātināt un papildināt mācību procesu, šī semestra skolu plānos, līdzās
jau tradicionālajiem pasākumiem muzejos, teātros, koncertzālēs un zinātkāres cen-
tros, atrodamas jaunas ieceres: izstaigāt latviešu karavīra gaitas no vissenākajiem
laikiem līdz mūsdienām kopā ar vīru kopu “Vilki”, noskatīties Laikmetīgā cirka izrādes,
darboties Izziņas centra “Namdara darbnīca” piedāvātajās aktivitātēs, apmeklēt Run-
dāles pils muzeju, Ķeguma HES, Baldones observatoriju, filmu parku CINEVILLA,
pabūt Liepājā un Valmierā.

Lai varētu nodrošināt ikviena skolēna iesaisti programmā “Latvijas skolas soma”,
īpaši nozīmīgs ir vecāku atbalsts un pamudinājums katram bērnam un jaunietim pie-
dalīties, iesaistīties un vismaz reizi gadā nokļūt līdz kādam no mums visiem svarīga-
jiem objektiem, ieraudzīt to savām acīm un novērtēt redzēto. Mūsdienu bērni un jau-
nieši ne tikai skatās un ierauga, bet arī sajūt un dedzīgi interpretē redzēto. Mūsu uzde-
vums ir palīdzēt viņiem augt un veidot vispusīgu izpratni par vērtībām. 

Aija Dundure, iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
koordinatore Rēzeknes novadā

2018. gadā Stoļerovas pagasta pārvalde izsludināja atklātu konkursu par ārpa-
kalpojumu “Siltumenerģijas piegāde no katlumājas Stoļerovā”.

2018. gada 31. oktobrī noslēdzās konkurss, kurā pieteicās tikai viens pretendents
SIA “Granulu Mobilais Siltums”, ar kuru Stoļerovas pagasta pārvalde 2018. gada 27. de-
cembrī noslēdza līgumu uz pieciem gadiem par siltuma ražošanu un piegādi pagastā
apkurināmajiem objektiem. SIA “Granulu Mobilais Siltums” darbu uzsāka 2019. gada
15. janvārī. Siltumenerģijas cena apstiprināta 65.00 EURO par vienu megavatstundu.

Pagasta pārvaldes lēmums pāriet uz ārpakalpojumu, galvenokārt, pamatojas uz to,
ka katlumājai iekārtas ir novecojušas, tāpēc nepieciešamas lielas investīcijas. Pagasta
rīcībā nav tādu resursu, lai veiktu katlu mājas modernizāciju.

Uzņēmums SIA “Granulu Mobilais Siltums” ir dibināts 2011. gada 11. martā un no-
darbojas ar dažādu siltuma un elektroenerģijas risinājumu projektiem, piesaistot tiem
kā starptautiskos un privātos, tā arī personīgos finanšu līdzekļus. Darbības joma: siltum-
enerģijas risinājumu izstrāde, ieviešana, samazinot galapatērētāja izdevumus siltum-
enerģijas iegādei, atsakoties no centralizētās siltumenerģijas piegādes sistēmas vai
nomainot esošo ekonomiski neefektīvi lokālo katlumāju. Šobrīd uzņēmums ir uzstādījis
un nu jau apkalpo 9 dažādas jaudas (līdz 3MW) katlu mājas dažādos Latvijas novados.
Ar visiem siltuma patērētājiem, kuri pārsvarā ir valsts un pašvaldību iestādes, ir noslēgti
siltuma pārdošanas līgumi. Minētās katliekārtas ir SIA “Granulu Mobilais Siltums” īpa-
šumā, kā arī ir noslēgti zemes nomas līgumi ar siltumenerģijas patērētājiem, kas pa-
redz katliekārtu ilgtermiņa izvietošanu uz siltumemenerģijas patērētāja zemes. Gadī-
jumā, ja patērētājam rodas neparedzētas problēmas ar siltumenerģijas iepirkšanu,
katliekārtas var tikt demontētas un pārceltas uz jebkuru citu vietu. Šādas katlumājas ir
piemērotas daudzdzīvokļu un lielu sabiedrisko ēku apsildīšanai. Sistēma darbojas ar
augstu lietderības koeficientu un ļauj apkurei izmantot vietējos atjaunojamos ener-
goresursus. Moduļveida katlumājas ir energoefektīvākas, ekonomiskākas un videi drau-
dzīgākas. Paplašinot savu darbību, uzņēmums meklē jaunus sadarbības partnerus un
piedāvā veikt veco katlu nomaiņu uz jaunām mūsdienīgām apkures sistēmām, kas tiek
kurinātas ar atjaunojamiem energoresursiem, rezultātā ietaupot ikgadējās siltumap-
gādes izmaksas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība”
struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” lietvede Ausma Sprukte

APSTIPRINāTI jAuNI SILTuMeNeRģIjAS
APGāDeS PAKALPojuMu TARIFI

SToļeRovAS PAGASTA PāRvALDē

PAR VISU, KAS LATVIJU PADARA PAR LATVIJU

Jau divdesmit sesto reizi no 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā (Rīga) notika starptautiskā tū-
risma izstāde-gadatirgus “Balttour 2019”, kurā piedalījās teju 850 dalībnieki no 41 valsts.
Latgale jauna dizaina stendā sirsnīgi aicināja apceļot zilo ezeru zemi. Ar prieku varam se-
cināt – Latgale Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir populārs un iemīļots ceļojumu galamērķis.

Šogad mainījās Latgale kopīgā stenda vizuālais noformējums. Stendā dominēja baltā,
melnā un zaļā krāsa, kas veiksmīgi sasaucās ar stenda centrālo rotu, par kuru izstādes
norises laikā kļuva jaunā tūrisma objekta “Moto & Metal NESTER CUSTOM mākslas ga-
lerija” eksponāti-greznais motocikls, dāma un citi. Tā ir unikāla metāla eksponātu galerija,
kurā mākslas darbi izveidoti no auto un motociklu detaļām. Galerijas atklāšana Preiļos
gaidāma 11. maijā. Sniegbaltais motocikls un no metāla detaļām izgatavotā dāma varēja
lepoties ar nedalītu uzmanību no izstādes apmeklētāju puses.

Latgales tūrisma piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs, tāpēc ikviens ceļotājs te var atrast sev
piemērotu atpūtas veidu. Tūrisma informācijas centru speciālisti apmeklētājiem stāstīja par
jaunajiem un jau esošajiem tūrisma objektiem, palīdzēja izvēlēties ceļotājiem piemērotākos
galamērķus, atbildēja uz daudziem jautājumiem un veidoja individuālus maršrutus.

Izstāde ir noslēgusies ar gandarījuma sajūtu par labi paveiktu darbu un apziņu, ka jaunā
tūrisma sezona ir pavisam tuvu un Latgales tūrisma objekti ir tai pilnībā sagatavojušies.
Izstādes organizatori sola nākošajā gadā domāt par jaunu interesantu koncepciju izstādes
organizēšanā.

Reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” vadītāja Līga Kondrāte

LatgaLEs rEģions vEiksmīgi pārstāvēts
starptautiskajā tūrisma izstādē “BaLttour 2019”
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Iespiests SIA „Latgales druka”

APSTIPRINāTA RēzeKNeS NovADA
ATTīSTīBAS PRoGRAMMA 2019. – 2025. GADAM

Rēzeknes novada domes sēdē 2019. ga-
da 17. janvārī (protokols Nr. 2, 1.§) tika ap-
stiprināta Rēzeknes novada attīstības pro-
gramma 2019. – 2025. gadam. 

Attīstības programma ir pašvaldības vi-
dēja termiņa plānošanas dokuments turp-
mākajiem 7 gadiem, kas kalpo par pamatu
pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai
izlietošanai attīstības projektiem un inves-
tīciju piesaistei atbilstoši programmā izvirzī-
tajiem mērķiem.

Programma tika izstrādāta saskaņā ar
Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2033, izvērtējot nacionālā līmeņa,
Latgales plānošanas reģiona un blakus eso-
šo pašvaldību plānošanas dokumentus. Izstrādes gaitā tika organizētas septiņas tematiskās darba gru-
pas Rēzeknē un piecas sabiedriskās apspriešanas novada attīstības centros: Dricānos, Nautrēnos,
Kaunatā un Maltā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē. Tajās piedalījās dažādu vecumu
un profesiju iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas u.c. 

Attīstības programma sastāv no piecām daļām: pašreizējās situācijas raksturojuma, stratēģiskās
daļas, rīcību plāna, investīciju plāna, īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas.

Ar apstiprināto Rēzeknes novada attīstības programmu 2019. – 2025. gadam var iepazīties
Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē), pašvaldības mājaslapā http://
rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-attistibas-programma-2019-2025-gadam/ un valsts vienotā
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece

vGADA SKoLēNS

Elīna Kučāne, Ērika Peļņa, Alek-
sandrs Mironovs,  Eduards Zariņš,
Karīna Butlere, Maija Livdāne 

vGADA BRīvPRāTīGAIS

Klinta Runča, Diāna Līpure, Laura
Gribuste, Līga Runčis, Viktors
Drozdovs

vGADA jAuNAIS SoRTISTS

Anna Tripane, Aurēlija Zariņa,
Laura Lucatnika, Viktorija Žukova,
Vadims Mironovs, Sergejs Gorins,
Lāsma Bauska

vGADA jAuNAIS
MāKSLINIeKS

Dita Dembovska, Lana Povareš-
čenkova, Kaspars Bačkurs, Līga
Sondore 

vGADA jAuNATNeS
DARBINIeKS

Igors Isupovs, Dina Sjomkāne,
Ilze Čudare, Diāna Drozdova

vGADA SKoLēNu
MāCīBu uzņēMuMS

Kaunatas vidusskolas SMU “Mā-
ras tēja”, Nautrēnu vidusskolas
SMU “Mystery of serendipity”

vGADA AKTīvāKAIS 
jAuNATNeS PAGASTS
Feimaņu pagasts, Sakstagala pa-
gasts, Bērzgales pagasts, Dricā-
nu pagasts, Nautrēnu pagasts,
Ilzeskalna pagasts 

vjAuNATNeI DRAuDzīGāKā
PAGASTA PāRvALDe

lzeskalna pagasta pārvalde, Naut-
rēnu pagasta pārvalde, Saksta-
gala pagasta pārvalde, Feimaņu
pagasta pārvalde, Bērzgales pa-
gasta pārvalde

vGADA jAuNIeŠu
oRGANIzāCIjA

Biedrība “Austrumlatvijas radošo
iniciatīvu centrs”, Nautrēnu maz-
pulks 

Lai izceltu un godinātu Rēzeknes novada jaunatnes lietu spe-
ciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizā-
cijas, kuras ar savu veikumu 2018. gadā ir mainījušas novada jau-
niešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzek-
nes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību
novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde
izsludināja pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes
gada balva”.

KoNKuRSA RezuLTāTā TIKA PIeTeIKTI
41 NoMINANTI DevIņāS NoMINāCIjāS:

Rēzeknes novada jaunatnes gada balvas svinīgā balvu pa-
sniegšanas ceremonija norisināsies piektdien, 22. februārī
plkst. 16.00 Rēzeknes novada Bērzgales pagasta kultūras namā
Rītupes ielā 34.

Jaunie talanti tiek aicināti pieteikties dziesmu, deju un citu prasm-
ju šovam “Vara Talants”, kurā tiekas jaunie dziedātāji, dejotāji un citu
jomu mākslinieki, lai izrādītu savu talantu plašākai publikai.

Pasākums notiks 8. martā Bērzgales kultūras namā. Tajā skolē-
niem būs iespēja radoši izpausties un parādīt savu talantu dažādās
mākslas jomās.

Pieteikšanās līdz 1. martam Rēzeknes novada pašvaldības Izglītī-
bas pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē,  3. kabinetā vai elek-
troniski uz e-pasta adresi: anita.rudzisa@saskarsme.lv

Lūgums iesūtīt dalībnieka, kolektīva fotogrāfiju Jpg. formātā.

AicinA pieteikties 
tAlAntīgos jAuniešus 


