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Vairāki Rēzeknes pasākumi
nominēti «Izcilības balvai 2020»
Četri 2020. gadā Rēzeknes pilsētā notikušie pasākumi kļuvuši par konkursa
«Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balva» finālistiem četrās kategorijās.

L

ai arī pagājušais gads pasākumu
rīkotājiem Covid-19 izplatības dēļ
bija izaicinājumu pilns, Rēzeknes
pilsētā visu gadu, pielāgojoties ierobežojumiem, tika nodrošināta dažādu pasākumu un aktivitāšu norise.
Latvijas Pasākumu forums pirmo reizi
organizē Izcilības balvu ar mērķi atzīmēt izcilus notikumus, pasākumu organizatorus,
uzņēmumus, radošos un tehniskos risinājumus un norises vietas pasākumu jomā.
Starp 2020. gada finālistiem četrās kategorijās iekļuvuši arī Rēzeknes pilsētā notikuši pasākumi:
• «Olimpiskā centra Rēzekne» atklāšanas pasākums kategorijā «2020. gada
izcilākais notikums Latgalē»;
• Gaismas pastaiga «Sarkanbaltsarkanais» kategorijā «2020. gada izcilākais
notikums Latgalē»;
• «Rēzeknei – 735: pilsētas svētki
un gaisa balonu festivāls» kategorijās
«2020. gada izcilākais notikums Latgalē»
un «2020. gada izcilākie pilsētas svētki»;
• Multimediālā brīvdabas fantāzija
«Sapnis Rēzeknē» kategorijās «2020. gada

izcilākais notikums Latgalē», «2020. gada
izcilākais pilsētvides noformējums» un
«2020. gada izcilākais gaismas objekts/
projekcija».
Izcilības balva atzīmē izcilu darbību pasākumu jomā, balvas saņēmēju vidū iekļaujot izcilākos nozares profesionāļus - privātā un publiskā sektora pārstāvjus, valsts un
pašvaldību pasākumu jomas iestādes, pasākumu organizētājus, producentus, pasākumu norišu vietas, nozares pakalpojumu
sniedzējus un piegādātājus, kā arī citus pasākumu nozares uzņēmumus un iestādes.
2020. gada Izcilības balva tiks pasniegta
virtuāli 24. martā. Nominantu pieteikumi tika
pieņemti no 2021. gada 10. februāra, Latvijas Pasākumu foruma dalībnieku balsojums
notiek no 2021. gada 1. līdz 20. martam.
Balvas nominantus noteiks nozares profesionāļu žūrija, bet balvas saņēmējus – visu
Latvijas Pasākumu foruma dalībnieku aizklāts balsojums.
Vairāk informācijas –
https://pasakumuforums.lv/
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Rēzeknē uzsāks
vairāku ielu rekonstrukciju
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas
sagatavošanas Rīgas ielas, V. Seiles ielas, Stacijas ielas un vairāku citu ielu
posmu rekonstrukcijas darbiem, ko plānots uzsākt jau 2021. gadā.

R

ēzeknes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks
Imants Mekša pastāstīja, ka līdz
šī gada 15. martam plānots izsludināt Rīgas ielas būvniecības darbu iepirkumu un
iesniegt projekta pieteikumu ES līdzfinansējuma saņemšanai.
«Jau izstrādāts tehniskais projekts posmam no dzelzceļa pārbrauktuves pie garāžu
kooperatīva līdz pilsētas robežai, savukārt
izstrādes stadijā ir tehniskais projekts ielas
seguma atjaunošanai posmā no N. Rancāna ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei,» pastāstīja I. Mekša.
Kopējās projekta plānotās izmaksas ir
aptuveni 2,4 miljoni eiro, bet būvniecības
darbus plānots uzsākt jau šajā būvniecības sezonā.

Pašlaik tiek aktualizēta arī V. Seiles ielas
tehniskā dokumentācija, un remontdarbus
posmā no Brāļu Skrindu ielas līdz N. Rancāna ielai plānots uzsākt jau šogad. Tāpat
arī tiek īstenots Stacijas ielas atjaunošanas
projekts, 2021. gadā uzsākot Stacijas ielas
rotācijas apļa rekonstrukciju.
I. Mekša pastāstīja, ka 2021. gadā plānoti arī vairāku citu pilsētas ielu atjaunošanas darbi: «Jau ir izsludināts iepirkums vairāku ielu posmu projektēšanai, tajā skaitā Liepu iela visā garumā, Atmodas iela, Kooperatīva šķērsiela, Pulkveža Brieža iela posmā
no Zemnieku ielas līdz Krasta ielai un Dzirnavu ielas pievads Krasta ielai.» Projektēšanas
darbu termiņš ir četri mēneši, līdz ar to arī
šo ielu remontdarbi tiks uzsākti 2021. gadā.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs
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Komiteju un domes sēdes
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Domes lēmumi
11. martā notika kārtējā domes sēde
videokonferences formātā. Sēdē piedalījās 13 deputāti, izskatīti 15 lēmumprojekti.

Jauno speciālistu piesaiste
Vienbalsīgi apstiprināts lēmumprojekts
par pašvaldības stipendijas piešķiršanu 18
topošajiem speciālistiem periodā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Atbalsts pārsvarā tiek
piešķirts rezidentiem un dažādās programmās studējošajiem medicīnas jomā: pneimonologam, patologam, ģimenes ārstam,
pediatram, neirologam, anesteziologam,
zobārstam, audiologopēdam u. c.
Šiem mērķiem 2021. gada pašvaldības
budžetā paredzēti 53 610,24 eiro.
Saskaņā ar līgumu par stipendijas piešķiršanu, jaunajiem speciālistiem, pabeidzot
studijas, jānostrādā Rēzeknē piecus gadus
ar pietiekamu slodzi. Pretējā gadījumā stipendijas saņēmējam būs jāatgriež nauda
pašvaldībai. (Komentārs – šajā lappusē.)

Mājokļa jautājumi
Vienbalsīgi apstiprināti divi lēmumprojekti par mājokļa jautājumiem. Vienā runa
ir par dzīvojamās platības piešķiršanu speciālistam – rezidentam, traumatologam, ortopēdam Rēzeknes slimnīcas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā; otrajā – par piecu cilvēku izslēgšanu no pašvaldības atbalsta reģistra
dzīvojamās platības saņemšanā sakarā ar
šo personu nāvi.

Pilnvarojuma līgums
Dome parakstīja pilnvarojuma līgumu ar
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu,
kurās nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības.
Visi deputāti nobalsoja PAR.

Atbalsts sabiedriskām
organizācijām

Vienbalsīgi nolemts nodot bezatlīdzības
lietošanā uz trīs gadiem telpu Atbrīvošanas
alejā 93B (platība 23,9 m2) Rēzeknes Politiski represēto kluba reģionālās nodaļas darbībai. Klubam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Noderīgs projekts

Apstiprināts projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) nolikums. Projekta pamatmērķis ir motivēt riska grupas izglītojamos
turpināt mācības un aktīvi iesaistīties ikdienas dzīves notikumos. Rēzeknē projektu realizē ARPC «Zeimuļs». Izglītības iestādes par
to izrāda diezgan lielu interesi un atsaucību.

Nomas tiesību izsole

Kovšu ezera parka būvniecība vēl nav
galā, bet pašvaldība jau pašlaik organizē
atklātos konkursus par nomas tiesību iegūšanu vairākiem objektiem, lai pēc darbu pabeigšanas operatori jau varētu sniegt konkrētus pakalpojumus.

Runa ir par pussalā izvietotās pludmales
kafejnīcas 1. stāva (Atbrīvošanas alejā 47B)
nomas tiesībām. Komersantam būs pienākums izveidot vismaz piecas jaunas darbavietas un veikt papildu nefinanšu ieguldījumus objektā uz summu 50 tūkst. eiro. Ikmēneša nomas maksas sākuma apjoms pēc
sertificēta eksperta novērtējuma ir 766 eiro
mēnesī bez PVN.
Otrais objekts – kempinga zona ar administratīvo ēku Ezera ielā 9B, kur operatoram
arī būs pienākums izveidot vismaz piecas
jaunas darbavietas un veikt nefinanšu investīcijas 200 tūkst. eiro apmērā. Nomas maksas sākumcena mēnesī bez PVN – 555 eiro.
Trešais objekts – laivu māja. Prasības
operatoram ir tādas pašas: vismaz piecas
jaunas darbavietas un nefinanšu investīcijas
100 tūkst. eiro apmērā. Sākumcena – 705
eiro mēnesī bez PVN.
Balsojumā par šīm izsolēm deputāts Juris Guntis Vjakse nepiedalījās, Ināra Groce atturējās, bet Jāzeps Korsaks atturējās
balsojumā par 1. un 3. objektu, savukārt nobalsoja par 2. objekta izsoli. Pārējie deputāti
bija PAR. (Par izsolēm lasiet 3. lpp.)

Komentē Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs
Orlovs:
– Lai piesaistītu jaunos speciālistus un motivētu viņus atgriezties
savā reģionā, jau vairāk nekā 10 gadus Rēzeknes pilsētas dome piešķir
stipendijas saskaņā ar īpaši izstrādātiem noteikumiem.
Tā kā patlaban pilsētā ir nopietna problēma – ārstu trūkums, stipendijas pārsvarā tiek izmaksātas
topošajiem medicīnas jomas speciālistiem. Kaut gan stipendiātu sarakstā ir arī daži topošie pedagogi.
Studentiem, kuri saņem stipendiju, pēc studiju beigām ir pienākums piecus gadus nostrādāt attiecīgā pašvaldības iestādē. Dome
ciešā sadarbībā ar SIA «Rēzeknes
Slimnīca» dara visu, lai jaunie ārsti pilsētas slimnīcā iegūtu savam
darbam atbilstošu specialitāti. Šim
jābūt jaunā speciālista pamatdarbam, nevis, piemēram, vienai dežūrai nedēļā.
Šīs atbalsta formas pastāvēšanas laikā pilsētas slimnīcas štatu papildināja vairāki jauni speciālisti. Šādam to piesaistes veidam ir pozitīvi
rezultāti, un mēs noteikti turpināsim.
Taču ir arī gadījumi, kad jaunie
speciālisti atrod darbu citā vietā vai
ģimenes apstākļi neļauj viņiem pārcelties uz Rēzekni. Šāda situācija,
protams, ir neapmierinoša gan slimnīcai, gan domei. Jo viss tiek darīts ar mērķi, lai studenti, kuri pašlaik studē, atgrieztos Rēzeknē. Tāpēc noteikumos ir atrunāts, ka, ja
speciālists nav nostrādājis Rēzekne noteikto termiņu, viņam būs jāatgriež pašvaldībai visa viņam stipendijai izmaksātā nauda.

PAZIŅOJUMS
par Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komisijas darba laiku
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai 2021. gada
5. jūnija Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanām

Pašvaldībām sadala naudu Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un seku novēršanai
2021. gada 28. janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Finanšu ministrijai no
valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» tika piešķirts finansējums 5 000 000 eiro apmērā Covid-19 krīzes pārvarēšanas un
seku novēršanas pasākumu īstenošanai.

R

una ir par vienreizējas papildu dotācijas piešķiršanu pašvaldībām,
kurām izlīdzinātie ieņēmumi ir vismaz par 10 procentiem zemāki salīdzinājumā ar vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem
valstī, un bezdarba līmenis ir augstāks par
vidējo valstī.
No piešķirtajiem līdzekļiem 4 370 404
eiro jeb 87,4% paredzēti Latgales pašvaldībām, konkrēti Rēzeknes pilsētai pienākas
dotācija 69 731 eiro apmērā.
Latgales plānošanas reģiona Attīstības
padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:
«Ievērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un ar to saistītos ierobežojumus,
tostarp sociālās distancēšanās pasākumus,

iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanās pašvaldību budžetos par 5% punktiem,
ierobežota uzņēmumu saimnieciskā aktivitāte, neapšaubāmi, rada zināmus finansiālos
sarežģījumus pašvaldību budžetos. Tāpēc
esam gandarīti, ka sadarbojoties ar Finanšu ministru Jāni Reiru esam guvuši atbalstu,
lai palielinātu finansējuma pieejamību Latgales reģiona pašvaldībām šai neviennozīmīgi sarežģītajā laikā. Šīs vienreizējās papildu
dotācijas piešķiršana pašvaldībām palielina
mūsu ticību plašākām iespējām cīņai ar Covid-19 un izraisīto krīzes seku pārvarēšanai
un novēršanai.»
Oskars ZUĢICKIS,
LPR sabiedrisko attiecību speciālists

Cienījamie rēzeknieši!
Ja jums ir jautājumi domes vadībai vai speciālistiem (rubrikā «Kurš atbildēs?») vai
vēlaties uzzināt, kā saņemt «Rēzeknes Vēstnesi» krievu valodā, zvaniet redakcijai uz
tālr. 64624700 vai rakstiet uz e-pasta adresi vestnesis@rezekne.lv
***
Ja kāda iemesla dēļ neatradāt «Rēzeknes Vēstnesi» savā pastkastē vai ja jau esat
noformējuši iesniegumu ar lūgumu saņemt izdevumu krievu valodā, bet tas vēl aizvien nav izpildīts, zvaniet izplatītājiem uz tālr. 25621012 vai rakstiet uz e-pasta adresi baiba@reller.lv
Palieciet mājās un esiet veseli!
Izdevuma «Rēzeknes Vēstnesis» veidotāji

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas 2021.gada 10.marta lēmumu «Par pilsētas vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu deputātu kandidātu
sarakstu iesniegšanai 2021.gada 5.jūnija
pašvaldību vēlēšanām», laika periodam
no 2021. gada 17. marta līdz 6. aprīlim
deputātu kandidātu sarakstu 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanām pieņemšanai noteikts šāds Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas darba laiks:
• darba dienās – no plkst. 13.00 līdz
16.00
• 2021. gada 6. aprīlī – no plkst. 9.00
līdz 18.00.
Deputātu kandidātu saraksti Rēzeknes
pilsētas domes vēlēšanām tiks pieņemti
pilsētas domes konferenču zālē (2. stāvs,
206. telpa) Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē. Sarakstu iesniegšanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar pilsētas Vēlēšanu komisiju pa
tālruņiem 26385343, 29146915.
Deputātu kandidātu saraksti jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu «Balsis PV 2021»,
atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas
instrukcijai «2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija» (pieejama CVK mājaslapas www.cvk.lv sadaļā Pašvaldību vēlēšanas 2021. Normatīvie dokumenti).
Piekļuves tiesības lietojumprogrammai
piešķir Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komi-

sija (vēlēšanu komisijas datorspeciālists:
Rēzeknes pilsētas domes 216. kab. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, tālr. 29405959,
29146915), pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu
(pieejams www.cvk.lv). Elektroniski parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pasta adresi vk@rezekne.lv
Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru
ievēlējamo deputātu. Rēzeknes pilsētas
pašvaldībā ievēlējamo deputātu skaits ir
13 (13×15 eiro =195 eiro).
Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas
rekvizīti drošības naudas iemaksai:
Rēzeknes pilsētas dome
reģ. Nr. 90000025465
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV-4600
A/s Swedbank
LV75HABA0551027664619
HABALV22
Bankas dokumentā jānorāda:
• maksātājs (var būt gan juridiska, gan
fiziska persona),
• kandidātu saraksta nosaukums, par
kuru drošības nauda iemaksāta,
• kuras domes vēlēšanām drošības
nauda iemaksāta.
Sagatavoja Rēzeknes pilsētas
Vēlēšanu komisija.

2021. gada 13. martā

Turpinās tehnoloģiskais pārtraukums
Kovšu ezera projektā
Joprojām turpinās tehnoloģiskais pārtraukums, kas tika uzsākts šī gada sākumā, vienā no
būvdarbu ziņā aktīvākajiem projektiem – «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru» (projekta Nr.5.6.2.0/18/I/005).
Kā informē būvdarbu veicējs, tie tiks atsākti, kad laika apstākļi būs piemēroti un
tehnoloģiski būs iespējams veikt atbilstošos būvdarbus.
Projekts tiek īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» pirmās atlases kārtā «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās» .

Pagarina nekustamā īpašuma
Brīvības ielā 23A un Brīvības ielā 23
nomas tiesību trešo izsoli
Rēzeknes pilsētas domē (reģ. Nr.90000025465, juridiskā adrese:
Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2020. gada 31. augusta sēdē tika pieņemts lēmums un izsludināta nomas tiesību trešā mutiskā izsole. Tā
tiek organizēta projektā «Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma
attīstībai» (projekta Nr.5.6.2.0/19/I/021).
līdzekļos ne mazāk kā 5 028 014 eiro
(pieci miljoni divdesmit astoņi tūkstoši četrpadsmit eiro) [faktiskajās cenās];
• nomas objekta teritorijā radīt ne
mazāk kā 35 (trīsdesmit piecas) jaunas
darba vietas.
• ir tiesības nodot apakšnomā nomas objektu vai tā daļu.
Nomas līguma projekts – rezekne.lv

Nomas objekts:
Rēzeknes rekreācijas centrs atrodas uz zemesgabala Brīvības ielā 23a,
Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 012 0082,
kadastra apzīmējums 2100 012 0079.
Tās apbūves laukums 1585 m², tilpums
16535 m³, kopējā telpu platība 3076
m², ārtelpu platība terase 149 m², un
kas ir uzbūvēta saskaņā ar būvprojektu
«SPA un Viesnīcas kompleksa jaunbūve
(I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23a, Rēzeknē. Būvniecības 2 kārta. SPA» (turpmāk – Ēka);
Ēkai piesaistītais zemesgabals (kadastra apzīmējums 21000120079)
0,2497 ha platībā, Brīvības ielā 23a, Rēzeknē (turpmāk tekstā – Zemesgabals).
Zemesgabals kadastra numurs
21000120045 (kadastra apzīmējums
21000120078) 0,4731 ha platībā, Brīvības ielā 23, Rēzeknē (turpmāk tekstā –
Apbūves zemesgabals).
Nomas objekta raksturojums un tehniskā specifikācija atrodamas rezekne.lv
(sadaļā «Pašvaldība/Izsoles»).
Dalības maksa – 1000 eiro, nodrošinājums – 1848 eiro.
Izsoles nomas maksas sākumcena – 1540 eiro/mēnesī bez pievienotās
vērtības nodokļa.
Izsoles solis – 100 eiro.
Līguma termiņš – 30 gadi.
Citi iznomāšanas nosacījumi – izsoles nolikumā (skat. rezekne.lv).
Lai nodrošinātu Iznomātāja īstenotā
projekta sasniedzamos rādītājus, Nomniekam ir pienākums nomas līgumā noteiktajā kārtībā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2023. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā:
• veikt viesnīcas kompleksa izbūves
darbus Brīvības ielā 23, Rēzeknē saskaņā ar izstrādāto būvprojektu «SPA un
Viesnīcas kompleksa jaunbūve (I kārta, II kārta), Brīvības ielā 23, Rēzeknē.
Būvniecības 1 kārta. Viesnīcas ēka» līdz
2023. gada 31. decembrim.
• veikt nefinanšu investīcijas savos
nemateriālajos ieguldījumos un pamat-

Iesniedzamie dokumenti:
Saskaņā ar izsoles nolikumu – Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju projektu
izsoles komisijai adresēts pieteikums ar
pielikumiem. Vairāk – rezekne.lv.
Visi dokumenti iesniedzami latviešu
valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam
pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu
latviešu valodā. Pieteikumi iesniedzami
Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas
alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā slēgtā
aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23a, Rēzeknē Brīvības
ielā 23, Rēzeknē nomas tiesību izsolei un
izsoles pretendenta nosaukumu.
Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē
no 2021. gada 26. februāra līdz
2021. gada 28. maijam šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no
plkst. 12.30 līdz 16.30. vai elektroniski
nosūtot uz dome@rezekne.lv.»
Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā
plkst. 12.00 Rēzeknes pilsētas domē,
2. stāvā, zālē (telpa Nr.206).
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas domes
(reģ. nr.90000025465) norēķinu kontu –
SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.
Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem var,
iepriekš iesniedzot Iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties
par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes
pilsētas domes Pilsētvides un attīstības
pārvaldes vadītāja vietnieku – attīstības
un investīciju nodaļas vadītāju Imantu Mekšu, tālrunis 646 07666, e-pasts
imants.meksa@rezekne.lv.
Kontaktpersonas:
• par izsoli – Ivans Sorokins,
646 07664, ivans.sorokins@rezekne.lv
• par objekta apskati – Imants Mekša, 646 07666, imants.meksa@rezekne.lv

Oficiāla informācija

3

Dome rīko izsoles

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) 2021. gada 11. marta sēdē tika pieņemti lēmumi un
izsludinātas nomas tiesību mutiskās izsoles. Tās tiek organizētas projektā «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru» (Nr.5.6.2.0/18/I/005).
• Pludmales kafejnīcas ēkas 1. stāvs,
kas atradīsies uz zemesgabala Atbrīvošanas
alejā 47B, Rēzeknē ar kad. Nr.2100 012 0063,
kadastra apzīmējums 2100 012 0063 un
2100 012 0081. Tā apbūves laukums 266 m²,
kopējā 1. stāva telpu platība 238,98 m², t.sk.
kafejnīcas telpas 54,70 m², palīgtelpas 65,78
m², āra terase 118,20 m2 (ēka);

Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī
plkst. 12.30 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāva zālē (telpa Nr.206).

Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – rezekne.lv
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 919,20 eiro.
Izsoles nomas maksas sākumcena – 766
eiro/mēnesī bez PVN;
Izsoles solis – 100 eiro.
Līguma termiņš – 15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī
plkst.12.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāva zālē (telpa Nr.206).

Iznomājamā zemes platība – 21 150 m2,
kura atrodas Ezera iela 9B, Rēzekne, kadastra
Nr.2100 011 0435, Ezera iela 5B, Rēzekne,
kadastra numurs 2100 011 0448.
Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – rezekne.lv
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 666 eiro.
Izsoles nomas maksas sākumcena – 555
eiro/mēnesī bez PVN.
Izsoles solis – 100 eiro.
Līguma termiņš – 15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī
plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāvā, zālē (telpa Nr.206).

• Laivu māja, Kovšu ezers, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 012 0040. Tās apbūves laukums 260,3 m², būvtilpums 1079 m³, kopējā
telpu platība 214,9 m² (ēka).
Iznomājamās zemes platība atrodas uz
vairākām zemes vienībām, iznomājamā platība – 7765 m2: Brīvības iela 51, Rēzeknē kadastra Nr.2100 011 0433, iznomājamā platība 1036 m2; Kovšu ezers, Rēzeknē kadastra
Nr.2100 012 0040 iznomājamā platība –
4209 m 2 ; zemes vienība ar kadastra
Nr. 2100 011 0448, tās iznomājamā platība –
1351 m2; zemes vienība Ezera iela 9B, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 011 0435 tās iznomājamā platība – 1169 m2 (zemesgabals).

Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – rezekne.lv
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 846 eiro;
Izsoles nomas maksas sākumcena –705
eiro/mēnesī bez PVN;
Izsoles solis – 100 eiro;
Līguma termiņš – 15 gadi.

Komentē Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs:
– Šovasar projektā «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera
parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru» tiks uzceltas trīs ēkas: māja
kempinga zonā, laivu stacijas ēka un kafejnīca. Pēc nodošanas ekspluatācijā ēkas
tiks iznomātas uzņēmējiem, un Rēzeknes
pilsētas domē nolemts jau iepriekš uzsākt
nomnieku meklēšanu. Šajā nolūkā tika nolemts 16. aprīlī organizēt nomas tiesību izsoles trim minētajiem objektiem. Tiek iznomāta māja kempinga zonā (platība 122,5
kvadrātmetri) un piekrītošais zemesgabals
(2 hektāri). Tik plašs zemesgabals ļaus izsoles uzvarētājam paplašināt savu darbību, uzstādot papildu dzīvojamo telpu moduļus (mājiņas). Savu ieinteresētību par to
jau pauduši vairāki uzņēmēji. Cerams, ka
viņu interese nav zudusi.
Iznomās arī laivu staciju (platība 215
kvadrātmetri) ar piekrītošo zemesgabalu
(0,7 hektāri). Paredzēts, ka nomnieks nodrošinās laivu, ūdens motociklu, katamarānu utt. nomas pakalpojumu.

• Kempinga administratīvā ēka, Ezera
ielā 9B, Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 011 0435.
Tās apbūves laukums 155,2 m², būvtilpums
650 m³, kopējā telpu platība 122,5 m² (ēka).

Minēto izsoļu pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē, uz kuras norāda nomas objekta
nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē no 2021. gada
12. marta līdz 2021. gada 9. aprīlim šādos
laikos: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30
līdz 16.30 vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta
adresi dome@rezekne.lv.
Personām, kuras vēlas piedalīties jebkurā no minētajām izsolēm, līdz reģistrācijai attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa un drošības nauda jāpārskaita uz Rēzeknes pilsētas
domes (reģ. nr. 90000025465) norēķinu kontu SWEDBANK, HABALV22, konts LV75HABA0551027664619.
Nomas objektus var apskatīt dabā un
iepazīties ar būvprojektu risinājumiem, iepriekš iesniedzot iznomātājam adresētu
rakstveida pieteikumu un vienojoties par
konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vecāko projekta vadītāju Irēnu Lavrinoviču, tālrunis 646 07679, e-pasta adrese
irena.lavrinovica@rezekne.lv.
Kontaktpersonas par izsoli:
Ivans Sorokins, 646 07664,
ivans.sorokins@rezekne.lv, Daina Bārdule,
646 07653, daina.bardule@rezekne.lv
Trešais objekts ir kafejnīcas telpa kopplatībā 238 kvadrātmetri.
Jānorāda, ka nomnieku atrašana nesīs
ne tikai ikmēneša ieņēmumus no nomas
maksas, bet arī jaunas darbavietas. Saskaņā ar izsoļu noteikumiem, katram no trim
nomniekiem būs jānodrošina vismaz piecas darbavietas. Rosību pie Kovšu ezera
ar nepacietību gaida arī vietējie uzņēmēji.
Blakus jau izbūvēta viesu māja un darbojas autoserviss.
Vēlos uzsvērt, ka minēto objektu iznomāšana nesarežģīs iedzīvotājiem ierastas atpūtas iespēju ezera krastā, – pilsētas pludmale ir turpat, turklāt pieeja ezeram būs nodrošināta no visām pusēm.
Lai apmierinātu dažādu cilvēku intereses, ezers tiks sadalīts zonās. Būs peldēšanās zona, aktīvas atpūtas zona (piemēram, ūdens motocikliem), kā arī makšķerēšanas zona. Te jāmin, ka pērn ezerā tika ielaisti 1000 zandarta mazuļi, un šogad plānots ielaist līdakas. Zivju ielaišana ūdenstilpnē ir viens no veidiem, kā pilnvērtīgi un
ilgtspējīgi apsaimniekot Kovšu ezera akvatoriju, attīstīt makšķerēšanu.
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2021. gada 13. martā

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

«Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība, lai mazinātu
Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi
uz saimniecisko darbību Rēzeknē 2021. gadā»

Pieņemti 25.02.2021. Stājās spēkā 03.03.2021.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
5. panta trešo, ceturto daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības
veicējiem – viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas
pakalpojumu sniedzējiem – par Rēzeknes
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību 2021. gadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90%
apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par
ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais
lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra datiem
ir «Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas
ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa» (kods 1211).
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 %
apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par
ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu
grupu) nosaukums saskaņā ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir
«Skaistumkopšanas salons».
4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 %
apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par
ēkām (telpu grupām) un zemi, kuru lietošanas veids nav «Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa» vai «Skaistumkopšanas salons», ja šajā nekustamajā
īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas,
sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi un nodokļa maksātājs
iesniegumā norādījis platību kvadrātmetros, kādā šis pakalpojums tiek sniegts.
5. Ja nekustamais īpašums, par kuru
personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteiku-

mu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus
piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.
6. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz
vairāku normatīvajos aktos paredzēto nosacījumu pamata, Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
7. Ja šo noteikumu 2., 3., 4. punktā
minētie nekustamie īpašumi tiek iznomāti
saimnieciskās darbības veicējiem, nodokļa maksātājs iesniegumā norāda iznomāto
platību un nomas maksu, kā arī apliecina,
ka nodokļa atvieglojuma piešķiršanas gadījumā nomas maksa tiks samazināta piešķirtā atvieglojuma apmērā.

Skaidrojums

Atbalsts ieviesto ierobežojumu
ietekmes skartajiem uzņēmumiem
25. februārī Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē 2021. gadā», kas stājušies spēkā 3. martā.
Noteikumi paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem – viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un
skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem – par Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu
Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz
saimniecisko darbību pilsētā.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90% apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas par ēkām un zemi. Šis ir likumdošanā maksimāli pieļaujamais nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums.
Pieņemtie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi varēs
saņemt arī par nekustamo īpašumu, ko
nomā personas, kuras sniedz viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai
skaistumkopšanas pakalpojumus. Viņu
gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa

8. Ja šo noteikumu 2., 3., 4. punktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, tad nodokļa maksātājam piešķirtais
atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt
nodokļa maksātāja piešķirto nomas maksas atlaižu summu nomniekiem.
9. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz
2021. gada 31. decembrim iesniedz Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldē
motivētu iesniegumu ar apliecinājumu,
ka ēkā (telpu grupā) tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai
skaistumkopšanas pakalpojumi. Nodokļa
maksātājs iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās
veidlapas par sniedzamo informāciju de
minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai
izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un
apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.
10. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.
11. Rēzeknes pilsētas domes Finanšu
pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

Iepirkumi un atklātie konkursi
Pašvaldībā

• 9. martā noslēdzās iepirkums par
tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu domes un tās struktūrvienību vajadzībām.
• SIA «RANTZOWS SPORT» piegādās
sporta inventāru Sporta pārvaldes vajadzībām. Līguma summa – 11 772,66 eiro.

• Izsludināts atklātais konkurss par
iekārtu un aprīkojuma piegādi Dienas aprūpes centra specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošināšanai.

• Saskaņā ar atklātā konkursa rezultātiem SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» apsaimniekos kapsētas Rēzeknē. Līguma
summa – 52 792,53 eiro.

• SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» nodarbosies ar koku un krūmu kopšanu Rēzeknes koplietošanas teritorijās. Līguma
summa – 2218 eiro.
gatavošanai Rēzeknes 4. vidusskolas vides pieejamības nodrošināšanai.
• VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs»
apstrīdēja atklātā konkursa rezultātu par
ielu, tostarp tranzīta, ikdienas uzturēšanu
un remontu Rēzeknē.

• Bez rezultāta noslēdzies atklātais
konkurss par apģērba (t.sk. darba) un
apavu piegādi pārvaldes «Sociālais dienests» vajadzībām.

šā dzīvokļa vienkāršotu remontu Atbrīvošanas alejā 151–3.
• Tiek gaidīti rezultāti iepirkumam
par prezentācijas materiālu izgatavošanu un piegādi domes un tās struktūrvienību vajadzībām.
• SIA «RKD» veiks remontdarbus
domes struktūrvienībām uz summu
21 012,64 eiro.

SIA «Rēzeknes Slimnīca»

• Bez rezultāta noslēdzies atklātais
konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu upes teritorijas (Pils ielā 1B un Baznīcas ielā 4) labiekārtošanā un Pilskalna parka izveidē.

• SIA «Rufs» pārbūvēs ēku Atbrīvošanas alejā 147A un labiekārtos pieguļošo teritoriju. Līguma summa – 836 259,70 eiro.

• 9. martā noslēdzās pieteikumu pieņemšana tehniskās dokumentācijas sa-

atlaidi saņems zemesgabala vai telpas
īpašnieks, un pēc tam nekustamā īpašuma īpašniekam būs jāpiešķir uzņēmējam, kurš nomā telpas vai zemesgabalu,
atlaidi uz tādu pašu summu.
Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem
jāiesniedz domes Finanšu pārvaldē līdz
2021. gada 31. decembrim.
Pagājušā gada nogalē Rēzeknes pilsētas domē jau tika apstiprināti saistošie
noteikumi «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai
mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo
ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē». Tie bija attiecināmi uz 2020. gadam
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa
summu. Vairāki Rēzeknes uzņēmēji jau
veiksmīgi izmantojuši domes atbalstu.
Jaunā gada sākumā bija jāizdod jauni
saistošie noteikumi par 2021. gadam
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu.
Sagatavoja domes Finanšu pārvalde

• Nav noteikts rezultāts arī atklātajā
konkursā par pašvaldības īpašumā eso-

• SIA «B.BRAUN MEDICAL» piegādās
enterālās barošanas sūkņus uz summu
6 675 eiro; infuzomātus – 13 350 eiro; perfuzorus – 68 750 eiro.
• SIA «Arbor Medical Korporācija»
piegādās mākslīgās plaušu ventilācijas
iekārtas. Līguma summa – 209 000 eiro.

2021. gada 13. martā
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Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

«Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās Rēzeknes pilsētā»

Pieņemti 16.04.2010. Stājās spēkā 12.05.2010.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma «Par nodokļiem un nodevām» 12.panta pirmās daļas 7.punktu.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek
pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu,
sludinājumu un citas vizuālās informācijas
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu; kārtību, kādā
aprēķina un iekasē pašvaldības nodevu
par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu pirms Eiropas
Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām (turpmāk –
nodeva), Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
1.2. Noteikumu mērķis ir regulēt un
nodrošināt ieņēmumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
budžetā no Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās
reklāmas, afišām, sludinājumiem, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem un citas
vizuālās informācijas.
1.3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm,
kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts
un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa
zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.),
kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas, sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citu vizuālo informāciju, jāievēro šie noteikumi, Latvijas
Republikas likumi un citi normatīvie akti.

2. Nodevas maksātāji
un objekts

2.1. Nodevas maksātāji ir fiziskās un
juridiskās personas, kas izvieto reklāmu,
afišas, sludinājumus, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un citu vizuālo informāciju publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu, uz Rēzeknes pilsētas
administratīvajā teritorijā esošām ēkām,
zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.
2.2. Nodevas objekts ir reklāma, afiša,
sludinājumi, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un cita vizuālā informācija, kas tiek
izvietota Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, uz Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī citās tam atvēlētās vietās.
2.3. No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla vizuālā informācija:
2.3.1. par labdarības pasākumiem;
2.3.2. par Latvijas Republikā reģistrēto
reliģisko konfesiju pasākumiem;
2.3.3. par valsts un pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem;
2.3.4. par dabas (vides) aizsardzību un
ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);
2.3.5. par veselības aizsardzību vai ar
to saistītiem pasākumiem (ja netiek rek-

lamēts konkrētais ražotājs, ražotāja produkts vai pakalpojums);
2.3.6. par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;
2.3.7. Latvijas Republikas likumos un
normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;
2.3.8. Rēzeknes pilsētas pašvaldības
rīkoto pasākumu reklāma un informācija
par tiem (arī svētku noformējums);
2.3.9. pilsētai nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;
2.3.10. par tādu izkārtņu izvietošanu
un eksponēšanu, kas ir juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā informācija,
kas informē par šo personu veikto komercdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, ja
minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas komercdarbības veikšanas vietas.
2.4. No nodevas tiek atbrīvotas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, – juridiskās personas par
izvietoto vizuālo informāciju, kas informē
par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.
2.5. Izvietojot 2.3.punktā norādīto nekomerciālo vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas, informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes)
nedrīkst aizņemt vairāk par 10% no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.
2.6. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus reklāmas laukuma. Ja tas
tiek papildināts ar tekstuālu informāciju,
piemēram, «Brīva vieta Jūsu reklāmai»,
vai izvietots iznomājamajā reklāmas laukumā, tas uzskatāms par reklāmu un apliekams ar nodevu.

3. Nodevas likme, koeficienti
un aprēķināšanas kārtība

3.1. Rēzeknes pašvaldības nodevas
par reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķināšanas
tarifa likmes ir sekojošas:
3.1.1. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas
vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas
vai reklāmas nesēja izmērs ir mazāks par
vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek piemērots tarifs 1,42 euro.
3.1.2. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas
vienu kvadrātmetru dienā.
Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu pašvaldības
nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.
3.2. Pašvaldības nodevu par reklāmas
izvietošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka pēc formulas:
N = T x R x Z x P x Lm, kur

Dome rīko izsoles

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000025465,
juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks
pārdoti Rēzeknes pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:
1) Pirmajā izsolē – kadastra Nr.2100 901 3618, Pils
ielā 14-8, Rēzeknē ar kopējo platību
20,7 m2, kas sastāv no vienas istabas
un kopīpašuma 2070/23310 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000091510001), kopīpašuma
2070/23310 domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 21000091510002),
kopīpašuma 2070/23310 domājamās
daļas no zemes (kadastra apzīmējums
21000091510).

Izsoles sākumcena 3300 eiro,
nodrošinājums 330 eiro, izsoles solis 150 eiro. Izsole notiks 15.04.2021.
plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
2) Pirmajā izsolē – kadastra
Nr.2100 901 3534, Atbrīvošanas alejā 33-1, Rēzeknē, ar kopējo platību
40,5 m2, kas sastāv no divistabu dzīvokļa un kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmē-

N – pašvaldības nodeva
T = 1,42 euro – tarifa likme mēnesī

N = T x R x K x Ld, kur
N – pašvaldības nodeva

R – reklāmas objekta izmērs (m2)

T = 1,42 euro – tarifa likme

Z – zonas koeficients

R – reklāmas objekta izmērs (m2)

P – platības koeficients
Lm – eksponēšanas ilgums pilnos
mēnešos
3.2.1. Zonu koeficienti:
1. zona – koeficients 3 – par reklāmas
izvietošanu Atbrīvošanas alejā, Latgales
ielā, Dārzu ielā, Raiņa ielā, Stacijas ielā,
Dzelzceļnieku ielā, Jupatovkas ielā, Maskavas ielā, Kosmonautu ielā, Viļakas ielā.
2. zona – koeficients 1,5 – par reklāmas izvietošanu pārējā pilsētas administratīvajā teritorijā.
3.2.2. Platības koeficients – nosaka
reklāmas nesējam, ņemot vērā tā virsmas
izmēru. Ja virsmas izmērs ir:
3.3.2.1. mazāks par trim kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 1;
3.3.2.2. no 3–20 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 0,8;
3.3.2.3. no 20–100 kvadrātmetriem (neieskaitot), platības koeficients – 0,6;
3.3.2.4. no 100–200 kvadrātmetriem
(neieskaitot), platības koeficients – 0,4;
3.3.2.5. 200 kvadrātmetru un lielāks,
platības koeficients – 0,3.
3.3. Īslaicīgās reklāmas objektiem tiek
noteikta dienas nodeva, ko aprēķina pēc
formulas:
jums 21000120032001), kopīpašuma
4050/34620 domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 21000120032002),
kopīpašuma 4050/34620 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 21000120032003), kopīpašuma
4050/34620 domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 21000120032004)
kopīpašuma 4050/34620 domājamās
daļas no zemes (kadastra apzīmējums
21000120032).
Izsoles sākumcena 8000 eiro,
nodrošinājums 800 eiro, izsoles solis 200 eiro. Izsole notiks 15.04.2021.
plkst. 14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas
piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no no-

Ld – eksponēšanas ilgums pilnās dienās
K = 0,2 – īslaicīgās reklāmas izvietošanas koeficients
3.4. Pašvaldības nodevu par priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka saskaņā ar saistošo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktu.

4. Nodevas maksāšanas
kārtība un kontrole

4.1. Pašvaldības nodeva jāmaksā
pirms reklāmas vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas atļaujas saņemšanas.
4.2. Reklāmas vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietotājs paziņojumā
par pašvaldības nodevu par reklāmu minēto summu pārskaita Rēzeknes pilsētas
domes pamatbudžeta kontā. Nodeva jāsamaksā pilnā apmērā par visu periodu.
4.3. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta
tikai tad, kad ir saņemta rakšanas darbu
atļauja, saņemta reklāmas izvietošanas atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva.
4.4. Pašvaldības nodevas par reklāmas vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu maksājumiem kontrolē Rēzeknes pilsētas Būvvalde, kas raugās lai pašvaldības
nodeva tiktu samaksāta noteiktā termiņā
un pilnā apmērā.

rēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes
Pilsētvides un attīstības pārvaldei (reģ.
nr. 40900034945):
• AS Citadele banka PARXLV22,
LV68PARX0023373260001;
• AS Swedbank HABALV22,
LV31HABA0551048461435;
• AS SEB Latvijas Unibanka
UNLALV2X, LV07UNLA0055001766246
Izsoles noteikumi skatāmi https://
rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/, izsoles dalībnieku reģistrācija
notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00
līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz
2021. gada 14. aprīlim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 646 07621.
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Uzmanību!
Saistībā ar ierobežojumiem, kas valdībā pieņemti, apkarojot
Covid-19 infekcijas izplatību, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde līdz 6. aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē.
Reģistrēt bērnu pirmsskolas programmai iespējams tikai attālināti – vietnē www.epakalpojumi.lv. Kontaktinformācija: Natālija Ančupāne, e-pasts: natalija.ancupane@rezekne.lv, tālr. 646 07218,
26514477.

Karjeras atbalsta pasākumi
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē «Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs» («Zeimuļs») jau trīs gadus pēc
kārtas notika pasākums «Mana izaugsmes iespēja», kas jauniešiem vienuviet piedāvāja iegūt visaptverošu informāciju
par mācību iespējām Latvijā, brīvprātīgo darbu, neformālo
un interešu izglītību, lai palīdzētu izvēlēties sev piemērotāko izaugsmes ceļu.

P

asākuma viesi bija Latvijas mācību iestādes, kas
prezentēja jaunākās programmas un dažādus kursus. Izglītības iestāžu stendos jauniešiem
un visiem interesentiem bija iespēja sastapt gan pasniedzējus, gan
audzēkņus un studentus, uzzināt
kādas mācību un studiju programmas piedāvā katra no iestādēm,

kādi ir uzņemšanas nosacījumi
un iegūstamā specialitāte, kā arī
uzzināt par tālmācību, e-studijām.
Šogad, ņemot vērā Covid-19
izraisīto situāciju pasaulē un Latvijā, Atvērto durvju dienu pasākumi
tiek organizēti tiešsaistē.
Lai iepazīstinātu topošos reflektantus ar studiju iespējām,
programmām, pasniedzējiem, mā-

Konkurss nometņu organizēšanai

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde «Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs» izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes
pilsētas bērniem un jauniešiem.

Vasaras nodarbinātība
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs «Zeimuļs» aicina Rēzeknes reģiona uzņēmumus, iestādes, biedrības, organizācijas sadarboties Rēzeknes pašvaldības skolēnu vasaras
nodarbinātības programmā 2021. gadā un piedāvāt vasaras
darba vakances audzēkņiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem.

P

ašvaldības iestāde «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs» skolēna projekta apstiprinājuma gadījumā slēgs sadarbības līgumu ar

darba devēju un piešķirs finansējumu jauniešu minimālajam atalgojumam 4 kalendārajām nedēļām vasaras periodā (jūnijs – augusts) līdz 6 stundu darba dienai:

cību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta
viesnīcām, bibliotēkām, augstskolas un citas izglītības iestādes piedāvā tiešsaistē apmeklēt Atvērto
durvju dienu pasākumus. Tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres – izglītības iestāžu mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs.
Va i r ā k i n f o r m ā c i j a s –
www.niid.lv, tā tiek regulāri papildināta!
Jau drīz Rēzeknes pilsētas jauniešiem būs iespēja paust savu
viedokli, aizpildot anketu par nodarbinātību un karjeru, kas tika sagatavota «Karjeras attīstības atbalsta stratēģijas» ietvaros ar mērķi
radīt priekšnoteikumus jauniešu
karjeras izvēlei un sekmēt prasmju
attīstību uzņēmējdarbībai.

K

onkursa mērķis ir attīstīt
nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu, ievērojot noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības
ierobežošanai.
Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes,
valsts un pašvaldības institūcijas,
kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas organizēt nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem
un jauniešiem.
Konkursa nolikums pieejams
Rēzeknes pilsētas pašvaldības
iestādē «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs mājaslapā www.zeimuls.lv Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz
22. martam, atsūtot uz e-pastu eleonora.ivanova@rezekne.lv,
sūtot pa pastu: ARPC, Krasta ielā
31, Rēzeknē, LV-4601 vai atstājot
pastkastītē pie ARPC «Zeimuļs»
ieejas durvīm.
• finansējums tiks piešķirts
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai mēneša darba algai un minimālajai stundas
tarifa likmei;
• ja nodarbinātības pasākuma
organizators ir Rēzeknes pilsētas
pašvaldības iestāde vai bezpeļņas
organizācija, tad VSAOI darba devēja obligātās iemaksas tiks piešķirtas papildu piešķirtajam finansējumam – jauniešu atalgojumam.
Ja jūsu uzņēmums, iestāde,
organizācija var piedāvāt konkrētas vasaras darba vakances vidusskolēniem, lūgums atsūtīt savu
piedāvājumu līdz 2021. gada
31. martam uz e-pasta adresi
eleonora.ivanova@rezekne.lv, norādot šādu informāciju: uzņēmuma/iestādes/organizācijas nosaukums; vakances nosaukums; vakanto vietu skaits; darba periods.
Papildu informācija pie
ARPC jaunatnes lietu speciālistes Eleonoras Ivanovas,
tālr. 646 22599, 26033202.

«Ghetto Games» aicina kopā
skriet, iet un braukt ar velosipēdu
1. martā sācies Latvijā lielākās jauniešu ielu sporta kustības «Ghetto Games» aktīva dzīvesveida projekts ar nosaukumu «ForFun».

P

rojekta mērķis ir ar fizisko
aktivitāšu palīdzību stiprināt Latvijas pusaudžu un
jauniešu mentālo veselību, kā arī
iesaistīt aktīva dzīvesveida aktivitātēs tos, kuri līdz šim nebija šo
procesu tik ļoti izbaudījuši un darījuši to ar prieku. «ForFun» kopumā ietver četras dažādas fiziskās
aktivitātes – skriešanu, iešanu, velobraukšanu un fitnesu. Pirmajā
posmā dalībnieku galvenais uzdevums ir sev ērtā vietā un laikā,
skrienot, ejot vai braucot ar velosipēdu, veikt pēc iespējas garāku distanci.
Pirmais posms norisināsies
līdz 31. martam un tā laikā dalībniekiem iespējams sacensties garākās distances veikšanā visā mēnesī kopumā. Skriešanas un iešanas disciplīnas iespējams veikt jau
no 1. marta, taču velobraucēji savu
dalību var uzsākt no 5. marta. Lai

pieteiktos dalībai, jāizveido profils
vietnē distantrace.com un tā jāsavieno ar sporta aplikāciju, kas tiek
izmantota fizisko aktivitāšu veikšanai. Vietnē distantrace.com jāpiesakās izaicinājumam #runforfun.
Pēc konkrētās aktivitātes veikšanas iegūtais rezultāts automātiski parādīsies izveidotajā profilā.
Piedalīties projektā iespējams bez
maksas. Ikvienam būs iespēja cīnīties par iekļūšanu TOP10 un balvām no «Ghetto Games».
Kopumā projekts norisināsies
deviņus mēnešus, un tas noslēgsies 21. novembrī. Šajā laikā gaidāmi dažādi aktīvi izaicinājumi un
sacensības, taču galvenais dalībnieku mērķis – sakrāt pēc iespējas lielāku kilometru skaitu – paliek
nemainīgs visa projekta garumā.
Antons SEMEŅAKS,
«Ghetto Games» projektu direktors

Pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļas darbs februārī
2021. gada februārī nodaļā reģistrētas 12 laulības
(2020. gada februārī – 18). Pirmo reizi gredzenus mija 4 pāri.
Šomēnes nodaļā laulību reģistrēja divi ārzemnieki – Rumānijas un Krievijas pilsoņi. Mēneša laikā saņemti 25 iesniegumi laulības reģistrācijai turpmākajos un vasaras mēnešos.

R

eģistrēti 26 dzimšanas
fakti (pērn februārī – 27),
piedzimuši 16 zēni un 10
meitenes. Kā pirmie ģimenēs piedzima 10, otrie 14 un trešie – 2 mazuļi. Ar paternitātes atzīšanu reģistrēti 8, bez ieraksta par tēvu – 1
jaundzimušais.
Zēni nosaukti šādos vārdos:
Armands, Dominiks, Elisejs, Emīls,
Georgs, Gvido, Iļja, Jegors, Kirills,
Kristiāns, Maksims, Marks (2), Raitis, Vadims un vienam mazulim tika
dots dubultvārds Gustavs Alberts.
Meitenēm vecāki izvēlējās vārdus:
Auriela, Karolīna, Ketrīna, Liona,
Miloslava, Rebeka, Soņa, Valērija, Vasilisa un vienai meitenei tika
dots dubultvārds Katrina Ksenija.
No nodaļas arhīva izsniegti 55
civilstāvokli apliecinoši dokumenti.
No zvērinātiem notāriem saņemti 7 paziņojumi par laulības šķiršanu, šķirtas 1974.,
1996., 1999., 2013(2)., 2018. un
2019. gadā reģistrētas laulības;
no tiesas saņemti 3 izraksti civillietās par laulības šķiršanu, šķir-

tas 1975. un 2001(2). gadā noslēgtās laulības.
Februārī reģistrēti 98 miršanas fakti (pērn februārī – 55), no
tiem 50 vīrieši un 48 sievietes. Nāves cēlonis 52 gadījumos ir bijis
sirds un asinsvadu slimības, 25 –
Covid-19 (no tiem 13 Rēzeknē, 7
Rēzeknes novadā, 2 Ciblas novadā, 1 Preiļu novadā, 1 Viļānos, 1
Alūksnes novadā deklarētā persona), 11 – onkoloģija, 2 – trauma,
1 – vecums u.c.
Nataļja VOSKĀNE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece

2021. gada 13. martā
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Nodots ekspluatācijā pirmais
deinstitucionalizācijas
objekts Rēzeknē
Šī gada 1. februārī tika nodots ekspluatācijā objekts «Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10». Būvdarbu veicējs SIA «ASKO AS», būvuzraudzību nodrošināja
SIA «Marčuks», autoruzraudzību veica SIA «Astegro». Kopējās būvobjekta izmaksas – 244 498,12 eiro.

B

ūvdarbi tika veikti projektā
«Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā»
(projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050). Ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), valsts un Rēzeknes
pašvaldības atbalstu ir tapis pirmais deinstitucionalizācija infrastruktūras objekts Rēzeknē. Atgādinām, ka deinstitucionalizācija ir valsts līmeņa process, kad
lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem
un ģimeniskai videi pietuvinātiem
pakalpojumiem.
Viļānu ielā 10 ir izveidots dienas aprūpes centrs personām ar
garīga rakstura traucējumiem,
kurā klientiem tiks nodrošināts
plašs aktivitāšu klāsts, sekmējot
mērķgrupas iekļaušanās procesus
un veicinot pašaprūpes prasmju
attīstību, kā arī izveidotas trīs specializētās darbnīcas, kurās klienti

profesionālu speciālistu pavadībā apgūs jaunas prasmes, realizēs idejas un lietderīgi izmantos
savu laiku. Darbosies kokapstrādes darbnīca, šūšanas darbnīca
un sveču liešanas darbnīca. Stabilizējoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, tiks rīkots arī publisks atkāšanas pasākums, sīkāka informācija sekos.
Sagaidot siltākus laikapstākļus, darbi tiks atsākti arī infrastruktūras objektā Zemnieku ielas 16A,
kurā plānots izveidot dienas aprūpes centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem. Objektu plānots nodot ekspluatācijā
2021. gada otrajā ceturksnī.
26. februārī ir uzsākti vērienīgi
pārbūves darbi objektā Atbrīvošanas alejā 147A, kurā tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvdarbu veicējs SIA «Rufs», būvuzraudzību nodrošina SIA «BaltLine

Globe», autoruzraudzību veic SIA
«Ceturtais stils».
Deinstitucionalizācijas projekta
kopējās izmaksas – 2 568 543,29
eiro, no tām ERAF finansējums –
1 700 520,41 eiro, valsts budžeta
dotācija – 87 409,91 eiro, valsts
budžeta finansējums 75 596,62
eiro, Rēzeknes pilsētas domes
līdzfinansējums – 705 016,35 eiro,
no tā publiskās attiecināmās izmaksas – 502 705,36 eiro un publiskās neattiecināmās izmaksas –
202 310,99 eiro.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā» 9.3.1.1. pasākuma «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai» 1. kārtā.

Semināra rezultāti: tūrismam
pierobežu reģionos ir nākotne
Janvāra beigās Rēzeknes pilsētas dome organizēja divu
dienu teorētiski praktisko semināru «Tūrisma attīstība Latgales un Pleskavas apgabala pierobežu rajonos. Jauni izaicinājumi dabas un ūdens tūrisma jomās» Latgales un Pleskavas apgabala tūrisma nozares pārstāvjiem.

Š

is seminārs kļuva par vienu no svarīgākajiem Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–
2020. gadam projekta «Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas
robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā» pasākumiem. Sakarā ar esošajiem pandēmijas ierobežojumiem seminārs norisinājās tiešsaistes režīmā Zoom platformā.
No vienas puses tas dalībniekiem
liedza klātienes satikšanās un iepazīšanas ar jauniem tūrisma objektiem prieku, bet, no citas puses,
tāda formāta semināros nav dalībnieku skaita ierobežojumu. Piedāvājumam piedalīties seminārā atsaucās daudzi Latgales tūrisma
asociācijas «Ezerzeme» locekļi,
viesu namu īpašnieki, muzeju un
tūrisma informācijas centru pārstāvji no visas Latgales. Seminārs
raisīja interesi arī Pleskavas apgabala tūrisma jomas profesionāļiem
un uzņēmējiem.
Lieliski saprotot, ka tūrisma
jomā, kas tagad ir iepauzēta uz
nenoteiktu laiku, nodarbinātajiem
gan Latgalē, gan Pleskavas apgabalā ir ļoti dažādas vajadzības,
problēmas un pieejas to risināšanai, bija grūti noteikt ekspertu uzstāšanās tēmas. Turklāt, tā kā eksperti bija no Latvijas puses, tā vai
citādi viņi vairāk skāra ar Latgali
un Latviju saistītās tēmas un pie-

mērus. Pleskavas klausītājiem tā
bija iespēja iepazīties ar pārrobežu reģiona – Latgales kolēģu pieredzi, labās prakses piemēriem un
kļūdām. Turklāt projekta partneri –
Ostrovas rajona administrācija šī
gada pavasarī organizēs divus seminārus tūrisma jomas profesionāļiem un uzņēmējiem, kuros pieredzē dalīsies jau Pleskavas apgabala pārstāvji.
Uzņēmēju partnerība un iniciatīva ir viens no svarīgākajiem tūrisma attīstības nosacījumiem katrā
atsevišķā pilsētā vai reģionā, uzskata Rēzeknes Tūrisma attīstības
centra vadītāja, Latgales tūrisma
asociācijas «Ezerzeme» valdes
priekšsēdētāja Jeļena Kijaško,
pamatojoties uz 10 gadu tūrisma
attīstības pieredzi Rēzeknē. Pašvaldības iegulda līdzekļus tūrisma infrastruktūras attīstībā, mārketinga pasākumos utt., bet tikai
uzņēmēji var izdarīt tā, lai tūrists
pilsētā aizkavētos ilgāk un atstātu šeit vairāk naudas. Piemēram,
daudzi tūristi Rēzeknē gribētu, lai
pie mums būtu velosipēdu, giroskūteru utt. noma.
Biznesa augstskolas «Turība»
asociētā profesora, SIA «Balticvision Riga» izpilddirektora Ērika
Lingebērziņa lekcija par tēmu
«Jaunu tūrisma produktu izstrāde mūsdienu reālijās un viņu pārdošana – no vietējā līdz starptautiskajam tirgum» palika atmiņā ar

Rēzeknes pilsētas domes informatīvais
izdevums «Rēzeknes Vēstnesis».
Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601.
Iespiests SIA «Latgales Druka».
Metiens – 11 285 eksemplāri.
Izplatītājs – SIA «RELLER».

zinātnisko (bet ne garlaicīgo!) pieeju tēmas izklāstam. Kāds būs tūrisms rīt? Kā mainās mūsdienu tūrista prioritātes «datoru, gadžetu
laikmetā» un pandēmijas ērā? Patīkami dzirdēt secinājumu, ka cilvēki ceļos arī nākotne un viņiem
joprojām ir svarīga komunikācija
ar cilvēkiem klātienē.
«Kā piesaistīt tūristu? Kādi ir
tūrisma produkta unikalitātes kritēriji un kvalitātes sistēma tūrisma
jomas uzņēmumiem? Uz šiem jautājumiem ļoti emocionāli, bet tajā
pašā laikā pēc būtības, atbildēja
profesionāls gids, medicīnas tūrisma tēmu lektors, LR Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvās padomes loceklis Armands
Muižnieks. Tūrisma biznesā nav
sīkumu, it īpaši saskarsmē ar cilvēkiem, kuri var būt jūsu potenciālie
klienti. Tūrisma joma bez visa pārējā, taču ir pozitīvu emociju pārdošana, kuras ir ļoti viegli sabojāt.
Zem lekcijas «Latgales pierobežu reģiona kā atsevišķa tūrisma brenda perspektīvas. Skats no
malas» nosaukuma slēpās dzīvs
un interesants mājaslapas par
Latgali www.latgo.lv izveidotāja,
mediju menedžera no Maskavas
Konstantīna Beļska stāstījums.
Latgales tūrisma jomas profesionāļiem un uzņēmējiem bija interesanti uzzināt viedokli par pakalpojumiem, informācijas pieejamību un iespējamām tūrisma infrastruktūras problēmām no cilvēka,
kurš pats ir aktīvi ceļojis pa Latgali un izmantojis visu pakalpojumu
spektru, ko piedāvā mūsu reģiona tūrisma nozare.

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Rēzeknes Vēstnesi» obligāta.
Ja nesaņēmāt izdevumu, zvaniet
izplatītājam uz tālr. 25621012.

Semināra otrā diena bija veltīta darbam grupās. NVO «Zināšanu un inovācijas sabiedrība» vadītāja Vita Brakovska vadīja NEdarbnīcu tūrisma jomas uzņēmējiem «Neviens nav neaizvietojams.
Bet katrs var kļūt neatkārtojams».
Pirmajā acumirklī varēja šķist, ka
lekcija un praktiskie uzdevumi bija
mazliet nogurdinoši, pārsātināti ar
faktiem, cipariem, citātiem. Tomēr
laika gaitā šī informācijas gūzma
nosēdās galvā vajadzīgajā secībā
un, ceram, ka lektore galveno uzdevumu izpildīja uz visiem 100%.
Mēs visi, kas piedalījāmies seminārā un esam nodarbināti tūrisma
jomā, sapratām, ka, neskatoties

ne uz ko, mēs arī turpmāk nodarbosimies ar sirdslietu – attīstīsim
savu biznesu un piesaistīsim tūristus Latgales un Pleskavas apgabala pierobežu rajoniem. Semināra noslēgumā dalībniekiem
tika piedāvāts aizpildīt anketu. Rezultātā 76,2% semināram sniedza
augstāko vērtējumu, bet atsauksmēs rakstīja, ka informācija viņiem
bija aktuāla, izzinoša un noderīga,
lektoru uzstāšanās – interesantas
un dzīvas, bet semināra atmosfēra – labvēlīga.
Sagatavoja Marina SOKOLOVA,
domes Komunikācijas nodaļas
komunikācijas speciāliste

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu
pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu.

Izdevējs – Rēzeknes pilsētas dome.
Par izdevumu atbildīgā Edita Melehova.
Tālr. 646-24700;
e-pasta adrese vestnesis@rezekne.lv
Izdevuma elektroniskā versija – www.rezekne.lv.
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Rēzeknes pilsētas dome vērsās Veselības ministrijā
par vakcinācijas iespēju paplašināšanu
5. martā Rēzeknes pilsētas dome nosūtīja vēstuli veselības ministram Danielam Pavļutam, rosinot izskatīt iespēju Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt arī vakcīnu «Sputņik V»,
tiklīdz to apstiprinās Eiropas Zāļu aģentūra (EZA).

R

SIA «Rēzeknes Slimnīca»:
informācija par Covid-19
Pirmdien, 8. martā, Rēzeknes slimnīcā ar Covid-19 infekciju ārstējās 65 pacienti (1. martā – 58), trim no viņiem smaga slimības gaita.
Laikā no 2020. gada 18. oktobra līdz šī gada 8. martam Rēzeknes slimnīcā ārstējušies 730 Covid-19 pacienti.
Ar Covid-19 saslimis viens Rēzeknes slimnīcas darbinieks, bet trīs
darbinieki – tiešā kontaktpersonas – atrodas pašizolācijā.
Covid-19 pacientu ārstēšana slimnīcā tiek nodrošināta, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus.
Laura SONDORE,
SIA «Rēzeknes Slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste

Covid-19: aktualitātes
Termiņos nav
piegādātas vakcīnas

10. martā virknē vakcinācijas
kabinetu nebija piegādātas vakcīnas, informēja veselības ministrs Daniels Pavļuts, norādot,
ka šajā situācijā ir pievīlis vakcīnu piegādātājs «Oribalt».
Ar uzņēmumu noslēgtie noliktavas pakalpojuma un vakcīnu
piegādes līgumi paredz, ka pakalpojuma sniedzējam «Oribalt» divu
stundu laikā no vakcīnu saņemšanas jāveic sākotnējā vakcīnu
komplektācija atbilstoši piegāžu
punktiem, kā arī nākamo astoņu
darba stundu laikā vakcīnas jāpiegādā 100 Rīgas un Rīgas tuvumā
esošajiem vakcinācijas punktiem,
kā arī diviem Latvijas reģioniem,
katrā piegādājot 50 vakcinācijas
punktiem. Precīzu Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījumu sarakstu, vakcīnas un šļirces «Oribalt» saņēma līdz 9. marta pulksten 15.00.
10. marta vakarā pulksten
17.00 darba sanāksmē SIA «Oribalt» pārstāvis atteicies nosaukt
vakcinācijas punktus, uz kurām
vakcīnas ir piegādātas, kā arī nav
spējis paskaidrot precīzus vakcīnu
piegādes plānus 11. un 12. martā. «Oribalt» pārstāvis kategoriski noraidījis Veselības ministrijas
piedāvātos alternatīvos situācijas
risinājumus vakcīnu piegāžu veikšanai, aizbildinoties ar darba laika beigām un piedāvājot situāciju turpināt risināt 11. marta darba
dienas rītā.
VM atvainojas tiem ģimenes
ārstiem un ārstniecības iestādēm,
kas nav saņēmuši laikus pasūtītās
un gaidītās vakcīnas, kā arī tiem
iedzīvotājiem, kam 11. martā vakcinācija tiks pārcelta nepiegādāto
vakcīnu dēļ.
Jau ceturtdien valdība vienojās, ka saistībā ar «Oribalt» neizdarībām tiks sagatavots plāns «B»,
kurā Covid-19 vakcīnu loģistiku varēs uzticēt NBS.

Pusmiljons reklāmas
kampaņai

Valsts par gandrīz pusmiljonu eiro veidos kampaņas, lai mudinātu iedzīvotājus ievērot epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Pagājušajā nedēļā valdība
piešķīra Ekonomikas ministrijai
gandrīz 120 000 eiro, lai tā varētu
slēgt līgumu ar reklāmas aģentūru «McCann Rīga» par kampaņas
veidošanu, kurā stāstīt par drošu
iepirkšanos. Iecerēts mainīt iedzīvotāju paradumus, lai iepirkšanās
nebūtu izklaide vai laika pavadīšanas veids ģimenei.
Savukārt šonedēļ valdība piešķīrusi 330 000 eiro integrētai komunikācijas kampaņai, kuru pasūtīs Valsts kanceleja. Tajā plānotas
vairākas atsevišķas aktivitātes, kurās skaidros ierobežojumu nozīmi
un pareizu izturēšanos dažādās
vietās, piemēram, darbā.
Kā iemeslu kampaņas rīkot tieši tagad kancelejas pārstāve minēja pētījumu centra SKDS aptauju
februārī, kurā redzams – iedzīvotāju noskaņojums un attieksme pret
ierobežojumiem pasliktinājusies.
Savukārt Vakcinācijas projekta birojs paziņojis, ka veidos avīzi
ar apjomīgu tirāžu – 825 000 eksemplāru. Mērķis ir dod iedzīvotājiem ārstu pārbaudītu informāciju
par vakcinācijas nozīmi. Cik tas
izmaksās, birojs pagaidām nevarot atbildēt.

ēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča parakstītajā vēstulē norādīts, ka Rēzeknes pilsētas domes pārvalde «Sociālais dienests» ir uzsākusi darbu
pie vakcinēšanas sarakstu gatavošanas, un darba procesā noskaidrojās, ka gatavi vakcinēties
ir tikai trešdaļa Rēzeknes pansionāta klientu. Analizējot situāciju,
Rēzeknes pašvaldība noskaidroja,
ka liela daļa no tiem, kas atteicās,
būtu gatavi vakcinēties ar «Sputņik V» vakcīnu.
Vēstulē tāpat norādīts, ka lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas,
kuru piegādes joprojām kavējas

un ir salīdzinoši nelielas, tāpēc
kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana. Latvijā pirmo poti
pret Covid-19 uz 5. martu bija saņēmuši nepilns 3,1% iedzīvotāju,
bet abas – 0,94%, un papildu vakcīnu pieejamība palielinātu vakcinācijas tempu.
Medijos jau ziņots, ka Eiropas
Zāļu aģentūra uzsākusi «Sputnik V» vakcīnas pārbaudi. Šis lēmums pieņemts, pamatojoties
uz laboratorisko un klīnisko pētījumu rezultātiem, kas uzrādījuši,
ka «Sputnik V» izraisa antivielu un
imūno šūnu rašanos, kas var aizsargāt pret Covid-19. Šībrīža apstākļos, kad izplatās vīrusa jauni paveidi, ar īpašu atbildību jāattiecas

Pabalsts
pensionāriem

Nepiemēros
NĪN samaksas
nokavējuma naudu

Saeima 11. martā izskatīja un
pieņēma divos lasījumos sagatavoto likumprojektu par vienreizēja
200 eiro pabalsta izmaksu pensionāriem un personām ar invaliditāti.
Pabalstu paredzēts izmaksāt aprīlī.
Likuma grozījumu mērķis ir
Latvijā dzīvojošiem senioriem, apgādnieku zaudējušām personām
un personām ar invaliditāti piešķirt
vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā, kā arī piešķirt papildu vienreizēju pabalstu 200 eiro apmērā
personām, kuras saņem bērna ar
invaliditāti kopšanas pabalstu, un
pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuras saņem pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana.

Saeima atbalstīja arī priekšlikumu par nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) samaksas nokavējuma naudas neaprēķināšanu līdz
šī gada 31. decembrim.
Iesniegtajā redakcijā likuma 5. pants tagad ir izteikts
šādi – «Pašvaldībām 2020. un
2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus, kas atšķiras
no likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Par nodokļa
maksājuma kavējumu netiek aprēķināta likuma «Par nodokļiem un
nodevām» 29. panta otrajā daļā

Ar Covid-19 inficēto cilvēku
skaits Latvijā turpina lēni samazināties, –, salīdzinot ar iepriekšējo
nedēļu, saslimstība samazinājusies par 11,2% un atklāti vidēji 592
jauni inficēšanās gadījumi dienā.
Latvijas 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir 461,9. Saglabājot esošos
drošības pasākumus, ar pašreizējo lēzeno saslimstības samazinājuma tempu epidemioloģiskās
situācijas uzlabošanos, kad valstī
reģistrētu mazāk par 200 saslimušo uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju
dienā, varētu sagaidīt maijā.
Analizējot saslimstību reģionos, samazinājums novērots visos
Latvijas reģionos (t.sk. Rīgā) un visās vecuma grupās, izņemot bērnus. Joprojām vērojams saslimstības pieaugums bērnu vidū vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem.
Visaugstākā saslimstība vērojama
10–19 gadu vecumposmā.

noteiktā nokavējuma nauda līdz
2021. gada 31. decembrim».

Rosinās piešķirt 500 eiro
pabalstu arī bērniem
aprūpes iestādēs
Pašlaik Labklājības ministrija izstrādājusi likumprojektu, kas
paredz vienreizēju atbalstu 500
eiro apmērā piešķiršanu arī par
tiem bērniem, kuri no 2021. gada
1. marta līdz ārkārtējās situācijas
beigām atrodas bērnu aprūpes
iestādēs, ieslodzījuma vietās, audzināšanas iestādēs un sociālās
korekcijas iestādēs.
Plānots, ka šo finansiālo atbalstu par katru bērnu izmaksās
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA), pamatojoties uz
vecāka, aizbildņa, audžuģimenes
vai bērnu aprūpes iestādes vadītāja iesniegumu. VSAA atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. No
vienreizējā pabalsta neveiks parādu piedziņu un ieturējumus, kā
arī to neņems vērā, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus
sociālās palīdzības piešķiršanai.

FM piedāvā vairākus atvieglojumus uzņēmējiem
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai
25. februārī vadības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam tika atbalstīti Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumi grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā.

Saslimstība:
dati uz 8. martu

pret piedāvātajām iespējām, turklāt tādām, kuras par labu esam
ir atzinušas daudzas valstis.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība
uzskata, ka nav pieļaujama vakcinācijas procesa politizācija un sabiedrības veselība ir galvenā prioritāte, līdz ar to «Sputņik V» vakcīnas
izmantošana ir loģisks solis vakcinācijas kapacitātes palielināšanai
un pozitīva rezultāta sasniegšanai
cīņā ar Covid-19.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

T

ie paredz 2020. un 2021.
gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanai atcelt izdevumu ierobežojumu 80% apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem,
atteikties no prasības kapitālsabiedrības valdes locekļiem veikt
IIN un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) samaksu no minimālās algas, ja kapitālsabiedrībai nav bijis neviena darbinieka, kas gūst atlīdzību vismaz
minimālās algas apmērā, kā arī pagarināt deklarācijas iesniegšanas
termiņu IIN maksātājiem, kuriem ir
pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.
Likumā paredzēts iekļaut normu, kas paredz, ka Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētajiem
saimnieciskās darbības veicējiem
(arī individuālajiem komersantiem
un individuālā uzņēmuma un zemnieka vai zvejnieka saimniecības
īpašniekiem, kas par uzņēmuma
ienākumiem maksā IIN), aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības
ienākuma par 2020. gadu un par
2021. gadu, nepiemēro saimnie-

ciskās darbības izdevumu ierobežojumu 80% procentu apmērā no
saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Minētie likuma precizējumi
ir būtiski, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības ietekmi uz saimniecisko darbību un ar to saistītos
ierobežojumus, jo saimnieciskās
darbības veicēju skaits, kas strādā
ar zaudējumiem (ieņēmumi mazāki par izdevumiem), krasi pieaug.
Pašlaik, ārkārtējās situācijas
laikā, tirdzniecība ir ierobežota un
arī citu pakalpojumu sniegšana ir
sašaurinājusies. Praksē rodas situācijas, ka, piemēram, uzņēmumā ir tikai divi darbinieki, no kuriem viens ir arī valdes loceklis.
Ierobežojumu un samazināta apgrozījuma dēļ abi darbinieki strādā nepilnu darba laiku, tāpēc iesniedz iesniegumu par algu subsīdijām. Faktiski aprēķinātā darba
alga abiem ir mazāka par minimālo mēnešalgu, jo maz darba stundu. Šādā gadījumā par darbinieku, kas ir gan valdes loceklis, gan
darbinieks vienā personā, IIN un
VSAOI iznāk maksāt vēl papildus
IIN (algas nodokli) un VSAOI, t.i.,

gan no aprēķinātās algas par nepilno darba laiku, gan no domājamā ienākuma. Priekšlikums paredz līdz 2021. gada beigām atteikties no prasības valdes locekļiem veikt IIN (algas nodokļa) un
VSAOI samaksu no minimālās algas, ja kapitālsabiedrībā, kuras
apgrozījums pārsniedz 2500 eiro
mēnesī, nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst
atlīdzību vismaz minimālās algas
apmērā.
FM aicināja arī par mēnesi pagarināt IIN gada ienākuma
deklarāciju iesniegšanas termiņu. Priekšlikums paredz noteikt,
ka 2020. taksācijas gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas
termiņš visiem IIN maksātājiem
ir 2021. gada 1. jūlijs. Minētais
priekšlikums attieksies uz tiem IIN
maksātājiem, kuriem IIN gada ienākuma deklarācijas iesniegšanas
ir obligāta, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem.
Tāpat vadības grupa atbalstīja
arī priekšlikumu publicēt uzņēmumiem izsniegto grantu apjomu, līdzīgi kā tas tiek darīts par dīkstāves un subsīdiju atbalstiem.
Lelde GRĪNVALDE,
Finanšu ministrijas Komunikācijas
departamenta direktora vietniece

