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Pievienojieties
platformai
«Sakārtosim Rēzekni»
8. lpp.

Lielā talka
Rēzeknes upes nogāzēs

Turpinās
Rēzeknes skeitparka
atjaunošana
8. lpp.

Šodien, 24. aprīlī, notiek tradicionālā Lielā talka. Visus iedzīvotājus (protams, ievērojot pašlaik spēkā esošos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai), aicinām
piedalīties atkritumu savākšanā Rēzeknes upes nogāzēs no tilta Dārzu ielā līdz tiltam
pie bijušajām Leščinska dzirnavām un tālāk līdz tiltam slimnīcas rajonā.

M

aisus atkritumu savākšanai var saņemt no
plkst. 9.00 līdz 15.00 Tūrisma informācijas centrā (Krasta ielā 31), līdzi jāņem darba cimdi un
labs noskaņojums, kā arī darba spars. Tāpat iesakām aut
kājās ērtus slēgtos apavus ar izturīgu zoli, bet galvā ģērbt
cepuri vai lakatu. Uz talku var nākt divatā vai ar visu ģimeni (viena mājsaimniecība).
Pašvaldības un tās struktūru darbinieki arī strādās šajā
zemesgabalā, lai kopīgiem spēkiem sakārtotu Rēzeknes
upes nogāzes un padarītu mūsu pilsētu tīrāku un skaistāku, īpaši, ja ņem vērā to, ka maijā jaunajā promenādē gar
upi jau notiks pasākumi.

Neskatoties uz to, ka šogad Rēzeknē noteikta galvenā talkošanas vieta, visi, kas vēlas, var pieteikt savas talkas vietas mājaslapā talkas.lv. Atkritumu maisus Lielajai
talkai varēs saņemt bez maksas pie talkas koordinatora
vai talkas vietā.
Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) pilsētā pārrauga Lielās talkas koordinatore Rēzeknē –
domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vides pārvaldības
un ainavu speciāliste Natālija Siņicina, tālrunis 646 07684,
28358410, e-pasta adrese natalija.sinicina@rezekne.lv
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Rēzeknes TAC:
iespēja būt tūristam
savā pilsētā
11. lpp.

Rēzekniešus gaida aizraujošas maija svētku dienas!

S

estdien, 1. maijā, – Darba svētki, un šogad Nacionālo biedrību kultūras nams
piedāvā rēzekniešiem NBKN kolektīvu
koncertu uz šīs kultūras ēkas kāpnēm. Bet jau
nākamajā dienā – 2. maijā – Rēzeknes NBKN
dzimšanas diena. Ievērojot ierobežojumus, šoreiz NBKN kolektīvu sveiciens būs virtuāls un to
varēs skatīt vietnēs Facebook, Youtube un citās
platformās.

Pavasaris Rēzeknē jau pilnā plaukumā, un
strauji tuvojas ziedošais maijs un svētki, kurus parasti mūsu pilsētā svin plaši un jautri.
Arī šogad plānoti vairāki pasākumi, kuri notiks, ievērojot ierobežojumus, tādēļ būs citādāki nekā iepriekš, taču ne mazāk aizraujoši.

No 1. līdz 4. maijam (Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai) rēzekniešiem
tiks piedāvāts iecienītais velobrauciens pa pilsētas ielām «Izbrauc Rēzekni». Sporta pārvalde sadarbībā ar ARPC «Zeimuļs» un pašvaldības aģentūru «Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs» aicina atrast un izbraukt pilsētas kartē
burtus, kas kopā veido vārdu «Rēzekne». Var izmantot jau piedāvātos maršrutus vai arī veidot
savus. Atskaites veidlapa, maršrutu kartes un
konkursa nolikums atrodami pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv notikumu sadaļā vai arī
Sporta pārvaldes lapā vietnē Facebook. Atskaites veidlapa pieejama arī elektroniskā formātā:
https://ej.uz/velorezekne2021

Veicot velobraucienu, dalība un rezultāts jāpiefiksē ar fotogrāfijām vai ekrānšāviņu no savas
mobilās vai citas iekārtas aplikācijas, piemēram,
«Strava», «Bike tracker» u.c. Atskaites veidlapa
jāaizpilda līdz 7. maijam.
Savukārt Latgales Kultūrvēstures muzejs no
1. līdz 31. maijam (Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne) piedāvā jaunu muzejpedagoģisko programmu «Vai vairāk ir labāk?», kur ilgtspējīgas attīstības principi tiek skaidroti ar robotikas piemēriem.
Nodarbība iespējama gan klātienē, gan attālināti.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
svētku dienā, 4. maijā, rēzeknieši aicināti individuāli visas dienas garumā nolikt ziedus pie pieminekļa «Vienoti Latvijai», fonā skanēs mūzika.
Iecerēti arī Baltā galdauta svētki ģimenēs.
Plašāk par pasākumiem lasiet mājaslapas
www.rezekne.lv pasākumu kalendārā.
Lai jums jaukas un aizraujošas maija brīvdienas!
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Komiteju un domes sēdes

2021. gada 24. aprīlī

Pašvaldību kopīgā iestāde «Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas pārvalde» izsludina atklātu
konkursu uz tās pārvaldnieka amatu

Domes lēmumi

Atalgojums – 1699 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

22. aprīlī notika kārtējā domes
sēde. Tajā piedalījās 12 deputāti (nebija Olgas Strodes), tika izskatīti 15
lēmumprojekti.

Pašvaldības finanšu pārskats
Apstiprināts finanšu pārskats par pašvaldības 2020. gada budžetu, kurā izklāstītas summas domes un tās struktūrvienību darbībā dažādās jomās. Par to plašāk
lasiet nākamajā izdevuma numurā, kas
nāks klajā 15. maijā.
Balsojumā atturējās deputāte Ināra
Groce, pārējie bija PAR.

Atbrīvo no amata
Pamatojoties uz Anatolija Bilinska
iesniegumu, 2021. gada 30. aprīlī (pēdējā darba diena) viņš tiks atbrīvots no PII
«Rotaļa» vadītāja amata. Tiks izsludināts
atklātais konkurss vakantajam amatam.
Visi deputāti nobalsoja PAR.

Grozījumi domes
saistošajos noteikumos
Veikti grozījumi domes saistošajos noteikumos Nr.13 «Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi». Tie papildināti ar punktu par vientuļu (kuriem nav dzīvesbiedra, radinieku
vai citu personu, vai arī viņi atteicās organizēt mirušā apglabāšanu) un nezināmu
personu apbedīšanas kārtību.
Ar grozījumu projektu var iepazīties
portālā rezekne.lv sadaļā «Saistošo noteikumu projekti». Visi nobalsoja PAR.

Turpina meklēt komersantus
Nolemts organizēt otro nomas tiesību
izsoli objektiem Kovšu ezerā, proti, pludmales kafejnīcas ēkas 1. stāva telpām,
kempinga zonas administrācijas ēkai un
laivu stacijai. Jautājuma ziņotājs Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs informēja, ka pirmajā izsolē
interesi par pludmales kafejnīcu un kempinga zonu izrādīja divi vietējie uzņēmēji, par laivu staciju – trīs. Taču pagaidām
Covid-19 krīzes un neziņas par turpmāko
situāciju dēļ komersanti nesteidzas pieņemt gala lēmumu. I. Groce, J. G. Vjakse
un Jāzeps Korsaks balsojumā atturējās,
pārējie deputāti bija PAR. (Plašāk par izsolēm lasiet šajā lappusē.)

Atzinības raksts
Vienbalsīgi nolemts piešķirt Atzinības
rakstu Rēzeknes 6. vidusskolas vēstures
un sociālo zinātņu skolotājai Lilijai Reiniecei sakarā ar jubileju un par aktīvu,
radošu profesionālo darbību.

Izsola zemesgabalu
Nolemts mutiskajā izsolē pārdot zemesgabalu Rīgas ielā 21B. (Plašāk par izsoli lasiet šajā lappusē.) Apvienotajā komiteju sēdē tika norādīts, ka interesi par
zemesgabala iegādi pauda Rēzeknes Gaļas kombināts ar mērķi paplašināt ražošanas jaudu. Tā kā norādītajā zemesgabalā
pašlaik atrodas šķirotu atkritumu pieņemšanas laukums, pārdošanas nosacījumi ir
pārdomāti tā, lai pilsēta nepaliktu bez šāda
laukuma. Visi deputāti nobalsoja PAR.
Jekaterina SMOLICKA

Galvenie pienākumi:
• piesaistīt investīcijas Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijām ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu
darba vietu radīšanai;
• veicināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un iznomāšanu, rūpniecības attīstību, satiksmi, preču eksportu un importu caur Latviju Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;
• vadīt un organizēt iestādes darbu un
nodrošināt tās darbības nepārtrauktību atbilstoši pašvaldību apstiprinātajam kārtējā
gada iestādes darbības plānam;
• pārstāvēt iestādi valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, attiecībās ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un
juridiskām personām iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
• nodrošināt sabiedrības informēšanu
par jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas teritorijas
apsaimniekošanu, iestādes sniegtajiem
publiskajiem pakalpojumiem, citiem jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbību.
Prasības pretendentiem:
• maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā vai tiesību zinātnē;
• stratēģiskās plānošanas prasme;
• izpratne par finanšu vadības jautājumiem;
• izpratne par komercdarbības tiesiskajiem jautājumiem;
• izpratne par pašvaldības darbības
principiem;
• pieredze darba kolektīva vadīšanā ne
mazāk kā 2 gadi;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz divu svešvalodu, no kurām
viena ir angļu valoda, zināšanas iestādes

Dome rīko izsoles

• 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 m2; 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 – 13.00 eiro.

Izsoles nomas maksas sākumcena –
653,40eiro/mēnesī bez PVN.
Izsoles solis – 60 eiro.
Līguma termiņš – 15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknes pilsētas domē,
2. stāva zālē (telpa Nr.206).
• 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).
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 – 532,80 eiro.
Izsoles nomas maksas sākumcena –
444 eiro/mēnesī bez PVN.
Izsoles solis – 40 eiro.
Līguma termiņš – 15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 10.30 Rēzeknes pilsētas domē,
2. stāva zālē (telpa Nr.206).
Minēto izsoļu pieteikumi iesniedzami
slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda nomas
objekta nosaukums un izsoles pretendenta
nosaukums. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas
alejā 93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē
no 2021. gada 23. marta līdz 2021. gada
28. maijam 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 reģistrāci-

Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīvesgājuma apraksts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu kopijas;
• valsts valodas prasmes apliecība (ja
nepieciešams);
• Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības vīzija.
Pieteikuma dokumenti jāiesniedz vai
jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada
7. maijam:
• pa pastu – ierakstītā vēstulē, sūtot uz
adresi: Pašvaldību kopīgā iestāde «Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde», Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV4601 (pasta zīmogs 2021. gada 7. maijs);
• personīgi – slēgtā aploksnē Pašvaldību kopīgās iestādes «Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde» 222. kabinetā;
• elektroniski (parakstot ar drošu
elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi:
office@rsez.lv.
Uz aploksnes vai e-vēstules sadaļā «Temats» jābūt norādei «Pieteikums konkursam uz Pašvaldību kopīgās iestādes «RSEZ
pārvalde» pārvaldnieka amatu».
Konkursa nolikums, Rēzeknes SEZ
pārvaldes nolikums un amata apraksts –
rezekne.lv.
Izsole notiks 10.05.2021. plkst.15.00
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
Uz izsoli jāreģistrējas līdz 2021. gada
7. maija plkst. 12.00.

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne) sēdē 22. aprīlī tika pieņemti
lēmumi un izsludinātas nomas tiesību mutiskās izsoles. Izsoles
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 kadastra
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);
Nomas objekta raksturojums, iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija,
pieteikuma dokumentācija, nomas līguma
projekts – rezekne.lv.
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 735,36 eiro.
Izsoles nomas maksas sākumcena –
612,80 eiro/mēnesī bez PVN.
Izsoles solis – 60 eiro.
Līguma termiņš – 15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 11.30 Rēzeknes pilsētas domē,
2. stāva zālē (telpa Nr.206).

pārvaldnieka uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
• augsts sarunu organizēšanas kultūras un vadīšanas līmenis;
• labas analītiskās, komunikācijas un
argumentācijas spējas;
• prasme strādāt ar datorprogrammām
(MS Office, interneta pārlūkprogrammas,
videokonferenču platformas).

jai 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

2) Pirmajā izsolē – Rīgas ielā 21B, Rēzekne, kadastra numurs 2100 008 0717, ar
kopējo platību 0,2 ha.
Izsoles sākumcena – 54 600,00 eiro,
nodrošinājums 5460,00 eiro, izsoles solis
500,00 eiro.
Izsole notiks – 27.05.2021. plkst.13.00,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
Uz izsoli jāreģistrējas līdz 2021.gada
26.maijam plkst.12.00.
3) Pirmajā izsolē – Kaunatas ielā 20A,
Rēzekne, kadastra numurs 2100 010 0734,
ar kopējo platību 0,2388 ha.
Izsoles sākumcena – 4 600,00 eiro,
nodrošinājums 460,00 eiro, izsoles solis
200,00 eiro.
Izsole notiks – 27.05.2021. plkst.13.30,
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.
Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021.gada
26.maijam plkst.12.00.

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne)
Pilsētvides un attīstības pārvaldē rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdotas
Rēzeknes pilsētas domei piederošie
nekustamie īpašumi:

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas
piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu 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

1) Pirmajā izsolē – Atbrīvošanas aleja 141, Rēzekne, kadastra apzīmējums
2100 002 0703, ar kopējo platību 3,1371
ha.
Izsoles sākumcena 830 000 eiro, nodrošinājums 83 000 eiro, izsoles solis
83 000 eiro.

Izsoles noteikumi skatāmi: 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. Tālrunis
uzziņām 646 07621.

***

2021. gada 24. aprīlī

Rēzeknei un Rēzeknes novadam būs kopīga
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
9. aprīlī deputāti domes sēdē nolēma izstrādāt kopīgu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un kopīgu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmu 2022.–2028. gadam, kā to nosaka mūsu
valsts likumi.

P

raktiski visām pašvaldībām jau sen ir izstrādātas un
darbojas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, bet pēc
administratīvi teritoriālās reformas un dažu pašvaldību apvienošanas būs jāizstrādā jaunas – kopīgas attīstības stratēģijas. Turklāt tām jābūt pieņemtām arī gadījumos, kad valstspilsētas, kā Rēzekne, paliek atsevišķas administratīvās vienības un neapvienojas ar novadiem, šajā
gadījumā ar Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadiem.
Turpmāk tieši kopīgajai Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai jākļūst par
pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas galveno dokumentu, kuram būs pakļauti pārējie plānošanas dokumenti – attīstības programma, teritorijas plānojums, tematiskais plānojums un tā tālāk. Kā informēja Pilsētvides un
attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste Marina Labanovska, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir piešķīrusi dotāciju 36 200 eiro apmērā minēto dokumentu izstrādei, tomēr pašvaldībām būs jāievēro stingrs laika grafiks,
strādājot pie kopīgajiem plānošanas dokumentiem. Tieši
tāpēc domes sēdē tika pieņemti lēmumi par darba pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam uzsākšanu kopā ar
Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu novadiem, par darba grupu izveidi un domes pārstāvju deleģēšanu darbam šajās
darba grupās. Jāpiebilst, ka tieši Rēzeknes pilsētas pašvaldībai kā reģionālās attīstības centram jāorganizē un jākontrolē viss darba process pie jaunajiem kopīgajiem plānošanas dokumentiem.
Saskaņā ar VARAM plāniem, pirmajai kopīgajai Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas redakcijai jābūt izstrādātai līdz novembra vidum un nodotai sabiedriskajai apspriešanai. Līdz ar kopīgās Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu atsevišķie pašvaldību plānošanas dokumenti zaudēs spēku.
Jāpiebilst, ka abu dokumentu plānošanas darba visos posmos tiks iesaistīti visu pašvaldību iedzīvotāji, tāpēc aicinām ieinteresētās personas sekot informācijai mājaslapā rezekne.lv un vietējos plašsaziņas līdzekļos, būt aktīviem, izteikt savu viedokli un nepalikt malā, kad tiks apspriesti šie svarīgie dokumenti, kas
noteiks dzimtās pilsētas un novada tālāko attīstību.
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Siltumenerģijas tarifu plāno
samazināt par 17%
23. aprīlī SIA «Rēzeknes Siltumtīkli» Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedza koģenerācijas Atbrīvošanas alejā 155A ražotās siltumenerģijas tarifu projektu un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu
projektus, kas paredz 17,19% samazinājumu gala tarifos.

U

zņēmuma valdes loceklis Aldis Mežals skaidro, ka spēkā
esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar katlumājas Meža ielā
1B izmantotā kurināmā – dabasgāzes cenas izmaiņām un
iepirktās siltumenerģijas tarifu izmaiņām.
Tiek plānots, ka ar 2021. gada 1. jūniju gala tarifs iedzīvotājiem
būs 40,84 eiro/MWh, kas ir par 17,19% zemāks nekā pašlaik spēkā
esošais tarifs (49,57 eiro/MWh).

Investīciju projektu pirmajā kārtā aizdevumu
saņemšanai izvirzīti 60 pašvaldību projekti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) rīkojumu projektu «Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai» piešķirt valsts aizdevumu tiem pašvaldību investīciju projektiem, kas iesniegti projektu pieteikumu vērtēšanas pirmajai kārtai, proti, līdz
šī gada 1. martam.

V

ides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs:
«Pirmajā investīciju projektu pieteikumu kārtā komisija ir atbalstījusi
tādus investīciju projektus, kas ir
augstas gatavības un kas sniegs
iespēju daudzām Latvijas pašvaldībām saņemt atbalstu, lai īstenotu projektus, kas šībrīža apstākļos
stiprina ekonomiku, tostarp sniedz
atbalstu uzņēmējiem, lai spētu saglabāt esošās darba vietas un arī
veidotu jaunas, tādējādi sekmējot
nodarbinātību Latvijas reģionos.»
Pirmajā projektu pieteikumu
pieņemšanas ciklā kopumā tika
saņemti 67 investīciju projektu
pieteikumi no 25 pašvaldībām. Atbalstu guva 60 investīciju projekti,
to kopējais finansējums – teju 27
milj. eiro, no kuriem aizņēmuma
apmērs ir aptuveni 22,5 milj. eiro.
No atbalstītajiem 60 projektiem pirmajā kārtā populārākais
mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība.
• Transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju
ietves, viedie risinājumi satiksmes
drošībai un organizēšanai, kā arī
inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai
ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstība – 46 projekti no 21
pašvaldības;
• pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi (pārbūve vai atjaunošana) – 2 projekti no 2 pašvaldībām;
• pašvaldības autoceļu un ielu
kompleksa infrastruktūrā ietilpsto-

šo tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecība vai pārbūve – 1 projekts no
1 pašvaldības;
• jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja
tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta
vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību, – 1 projekts no 1
pašvaldības;
• īres dzīvokļu izveidošana
ārpus Rīgas plānošanas reģiona
esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu, – 3 projekti
no 1 pašvaldības;
• pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšana
2021. gadā, kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020. gada beigām
ir veikts ne mazāk kā 50% apmērā
no kopējā plānotā būvdarbu apjoma – 3 projekti no 3 pašvaldībām;
• būvprojektu izstrāde projektiem, kuru īstenošana plānota no
Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem vai no citiem finanšu
līdzekļiem, – 4 projekti no 1 pašvaldības.
Pašvaldību projektiem šajā aizdevumu programmā kopumā šogad būs pieejami 150 miljoni
eiro. Iespēja saņemt valsts aizdevumu, līdzīgi kā pirms gada, arī
šogad būs investīciju projektiem:
pašvaldību ēku energoefektivitātei; pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai; jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai; mājsaimniecību pieslēgumu ūdenssaimniecī-

bai nodrošināšanai; higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs. Lai veicinātu
ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties līdzekļus investīciju projektiem un šogad
aizdevumu programma papildināta ar iespēju investīciju projektus
pieteikt arī: pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, veicot pašvaldības
īpašumā esošo ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu šim mērķim;
pašvaldības meliorācijas sistēmas
infrastruktūras atjaunošanai, pārbūvei vai ierīkošanai; būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem
investīciju projektiem, kā arī pašvaldību uzsākto investīciju projektu pabeigšanai. Tāpat, lai mazinātu plašo Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts
aizdevumu sociālo aprūpes centru
pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas un drošības prasībām.
Valsts aizdevuma saņemšanai piesakoties, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta

Pašvaldības ēka N. Rancāna ielā 51A
(Pareizticīgo kultūras un izglītības centrs)

aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 70% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.
Svarīgs kritērijs aizdevuma
saņemšanai ir projekta augsta
gatavība, jo aizdevumu saņēmušie projekti būs jāpabeidz līdz
2022. gada beigām. Pirmos projektu pieteikumus VARAM bija jāiesniedz līdz 1. martam un šādu
projektu iesniegšana paredzēta
līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz šī gada
1. novembrim.

Kā uzsver ministrs, tad valsts
aizdevumu programma Covid-19
ietekmes mazināšanai uz ekonomiku tika īstenota jau pērn, un tai
bija labs rezultāts un liela atsaucība no pašvaldību puses. Pagājušajā gadā programmā piešķirtais
valsts aizdevums pašvaldībām bija
99,6 milj. eiro, un kopumā atbalstīti 307 ceļu sakārtošanas, energoefektivitātes paaugstināšanas
un citu investīciju projektu.
Agnese VĀRPIŅA,
ministra padomniece
komunikācijas un sabiedrisko
attiecību jautājumos

Komentē Pilsētvides un attīstības pārvaldes speciālisti:
– Pašvaldības budžetā vienmēr tiek ieplānoti līdzekļi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai pilsētai nozīmīgu projektu turpmākai realizācijai. Ja ieskatāmies esošās attīstības programmas investīciju
plānā, kas ik pa laikam tiek papildināts ar jaunām projektu iecerēm, Rēzeknē izdevies realizēt gandrīz
visus plānus visdažādākajos prioritārajos virzienos un piesaistīt šiem mērķiem ārējos finansējuma avotus. Rēzeknieši ir tam liecinieki – viss norisinājās un notiek mūsu acu priekšā. Runa ir par degradējošo
rūpniecības teritoriju revitalizāciju, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību, mācību vides uzlabošanu pilsētas skolās un pilsētas sporta bāzes iespēju paplašināšanu. Tūrisma produkta attīstīšana, tāpat kā līdz
šim, paliek viens no galvenajiem uzdevumiem utt.
Runājot minētās informācijas kontekstā, Rēzeknes pilsēta, pamatojoties uz Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojumu, guva iespēju ņemt Valsts kasē aizņēmumu pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanai N. Rancāna ielā 51A. (Attiecīgo lēmumu domes deputāti pieņēma 25. martā.) Plānojam ņemt kredītu 157 254,74 eiro apmērā objekta fasādes un jumta vienkāršotai atjaunošanai, kas ļaus samazināt apkures izdevumus un enerģijas patēriņu gadā. Pašvaldības
līdzfinansējums – 27 750,84 eiro. Pēc citu pilsētas objektu piemēra, kur jau atrisināti energoefektivitātes jautājumi, var droši apgalvot, ka līdzvērtīgi projekti vienmēr paredz savu ietaupījumu un ļauj racionāli izlietot esošos resursus.

Aktuāli
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2021. gada 24. aprīlī

Noslēgusies Rēzeknes iedzīvotāju aptauja
Noslēgusies pētījumu centra SKDS veiktā Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju socioloģiskā aptauja, kuras laikā tika uzrunāti 500 rēzeknieši. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem,
tajā skaitā par pašvaldības darbu, pilsētas attīstību, pārvietošanās paradumiem, sportu, kultūru, veselību u.c. tēmām.

L

ai aptaujas rezultātā iegūtie dati būtu vieglāk uztverami, tie pārskatāmā veidā
tiks publicēti pakāpeniski pašvaldības oficiālajos sociālo tīklu profilos, portālā www.rezekne.lv, kā arī
informatīvajā izdevumā «Rēzeknes
Vēstnesis». Pašlaik SKDS iesūtītie
dati pašvaldībā tiek analizēti un
pilnā apjomā būs pieejami maijā.
Ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, aptaujas metode bija telefonintervijas, nevis intervijas klātienē, kā tas
ir ierasts. Iedzīvotāju intervēšana
notika no 2021. gada 11. februāra līdz 3. martam.
Aptaujā piedalījās 500 Rēzeknes iedzīvotāji, kas ir vecāki par
18 gadiem, veidojot Rēzeknes
iedzīvotāju kopuma mikromodeli. Tas nozīmē, ka dažāda dzimuma, vecuma un tautību Rēzeknes

iedzīvotāji pētījuma izlasē iekļauti
līdzīgās proporcijās kā Rēzeknē
kopumā.

Pirms pētījuma rezultātu analīzes uzsākšanas iegūtie dati tika
pakļauti svēršanas procedūrai pēc
dzimuma, vecuma un tautības,
lai tie precīzi atbilstu jaunākajiem
PMLP Iedzīvotāju reģistra statistikas datiem par Rēzeknes iedzīvotāju kopumu.
Pētījuma ietvaros analizēti 43%
vīriešu un 57% sieviešu viedokļi,

Komunālo pakalpojumu vērtējums
Kā liecina aptaujas dati, lielākoties iedzīvotāji atzinīgi novērtē komunālo pakalpojumu kvalitāti.

V

airāk nekā puse (55%) no
aptaujātajiem atbildēja,
ka viņu mājokļa apsaimniekotājs ir SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», 6% minēja SIA «SAR
projekti», 5% SIA»Latgales namu
apsaimniekotāju», kopumā 10%
minēja kādu citu apsaimniekotāju,
bet 21% norādīja, ka dzīvo privātmājā, kam nav apsaimniekotāja.
Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas kvalitāti atzinīgi novērtēja
69%, bet par sliktu to atzina 18%
aptaujāto.
Respondenti, kuru apsaimniekotājs ir SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», mājas apsaimniekošanas
kvalitāti vērtējuši nedaudz kritiskāk
nekā caurmērā. Viskritiskāko vērtējumu snieguši aptaujātie, kuru
apsaimniekotājs ir SIA «Latgales
namu apsaimniekotājs», bet atzinīgāk nekā caurmērā mājas apsaimniekošanas kvalitāti vērtējuši tie,
kuru apsaimniekotājs ir SIA «SAR
projekti» vai cits apsaimniekotājs.
2017. un 2021. gadā veikto aptauju datu salīdzinājums liecina, ka
šogad apsaimniekošanas kvalitā-

te kopumā vērtēta atzinīgāk nekā
2017. gadā.
Pētījuma rezultāti liecina, ka
Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji ko-

pumā ir apmierināti arī ar siltumapgādi, ūdenssaimniecības pakalpojumiem un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Vislielākā apmierinātība pausta, vērtējot ūdenssaimniecības pakalpojumus (92% apmierināti), un

Sporta jomas vērtējums
Ja runājam par kvalitāti sporta jomā, aptaujātie iedzīvotāji lielākoties atzinīgi vērtē pilsētas tā attīstības aktivitātes.

N

ovērtējot pašvaldības
darbu sporta attīstības veicināšanā, 89%
aptaujāto bija ar to apmierināti,
bet 5% pauda neapmierinātību.
Apmierinātību biežāk pauda aptaujātie vecumā no 18 līdz 24 gadiem un no 55 līdz 63 gadiem, savukārt kritiskāk darbu šajā jomā
vērtē iedzīvotāji vecumā no 25
līdz 34 gadiem.
To, ka nodarbojas ar fiziskām/
sportiskām aktivitātēm, norādīja
gandrīz puse (48%) no aptaujātajiem Rēzeknes iedzīvotājiem.
Tiem, kuri atbildēja, ka nenodarbojas ar fiziskām vai sportiskām
aktivitātēm, lūdza norādīt iemeslu. Trīs biežāk minētie šķēršļi tam,
lai nodarbotos ar sportu, bija veselības stāvoklis (46%), laika trūkums (32%) un tas, ka nav nepieciešamības (31%). Līdz ar to
viena no pašvaldības prioritātēm,
attīstot pilsētas sporta infrastruktūru, ir arī iedzīvotāju iesaistes un
informēšanas kampaņas par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātēm visām vecuma grupām.

Detalizētāk, atbildot uz jautājumiem par apmierinātību ar
sporta dzīvi Rēzeknē, jāatzīmē,
ka ļoti augsta ir apmierinātība ar

sporta pasākumu norises vietām
(84% apmierināti), sporta veidu
daudzveidību (83%), attālumu un
satiksmi līdz sporta pasākumu
norises vietai (82%), kā arī drošību un kārtību sporta pasākumos
(80%). Zemāka apmierinātība ir

45% latviešu un 55% cittautiešu
viedokļi. Pētījumā analizētas arī
dažāda vecuma iedzīvotāju atbildes – no aptaujātajiem 38% ir vecumā no 18 līdz 44 gadiem, 35% –
no 45 līdz 63 gadiem, un 27% ir
vecāki par 63 gadiem.
Lielākā daļa respondentu jeb
52% dzīvo centra rajonā, pārējie
aptaujātie kā savu mājvietu norādījuši pilsētas ziemeļu rajonu
(24%), dienvidu rajonu (13%) un
Vipingu (12%).

Aptauju veica īpaši sagatavoti
pētījumu centra SKDS intervētāji,
ievērojot noteiktu procedūru. Pētījumu centra SKDS pētniekiem ir
vairāk nekā 20 gadu pieredze dažādu Latvijas pilsētu iedzīvotāju
aptauju veikšanā, pētnieki ir Latvijas Sociologu asociācijas biedri.

2021. gadā sniegtais vērtējums
ir ievērojami augstāks nekā no
2013. līdz 2017. gadam.

nisks apmierinātības pieaugums
šajā jomā.

Pētījumu centrs SKDS un Rēzeknes pilsētas dome izsaka lielu pateicību tiem Rēzeknes iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kopumā apmierināti bija 89% aptaujāto, bet neapmierinātību pauda 9%. Jāatzīmē, ka kopš 2013. gada veiktajos pētījumos vērojams pakāpe-

Vairākums aptaujāto (73%) bija
apmierināti arī ar siltumapgādi (apkuri un silto ūdeni), neapmierināti ar to bija 12%. Apmierinātība ar
šo jomu 2021. gadā bija augstāka
nekā iepriekš veiktajās aptaujās.

ar sporta pasākumu līmeni (78%
apmierināti) un sporta pasākumu
organizatorisko kvalitāti (75%).
Novērtējot apmierinātību ar
sporta infrastruktūru, objektiem
un iespēju sportot bērniem, 89%
aptaujāto bija apmierināti ar iespējām bērniem nodarboties ar

sportu Rēzeknē, 83% bija apmierināti ar sporta infrastruktūras pieejamību Rēzeknē (sporta
laukumi, trenažieri, sporta objektu pieejamība u.tml.) un 83%
bija apmierināti arī ar sporta objektu kvalitāti un tehnisko nodrošinājumu.

Kārlis POZŅAKOVS, Komunikācijas nodaļas vadītājs

2021. gada 24. aprīlī

Covid-19 izplatība Rēzeknes pašvaldības
iestādēs (dati uz 20. aprīli)
Pēdējās 14 dienās ar Covid-19 inficējušies 178 rēzeknieši, savukārt svētdien, 17. aprīlī, Latgales vēstniecībā GORS,
kur atrodas masveida vakcinācijas centrs, vakcīnu saņēma
390 personas.

P

ašvaldība aicina iedzīvotājus reģistrēties vakcīnai
vietnē manavakcina.lv vai
pa tālr. 8989, norādot vakcinācijas
vietu RĒZEKNE.
Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs,
ievērojot drošības pasākumus,
iedzīvotājus pieņem klātienē. Pēc
iepriekšēja pieraksta klātienē norisinās arī iedzīvotāju pieņemšanas
pie domes deputātiem un vadības.
Rēzeknes pašvaldības administrācijas ēkā jau vairākas nedēļas
nav konstatēts neviens inficēšanās gadījums.
Uz 19. aprīli Rēzeknes slimnīcā
ārstējās 69 ar Covid-19 inficēti pacienti, diviem no viņiem ir smaga

slimības gaita. Laikā no 2020.gada
18. oktobra līdz šī gada 19. aprīlim Rēzeknes slimnīcā ārstējušies
996 Covid-19 pacienti.
Pašlaik ar Covid-19 saslimuši
astoņi Rēzeknes slimnīcas darbinieki, kas atrodas karantīnā, bet
viena tiešā kontaktpersona – pašizolācijā.
Pagājušajā nedēļā veikta gan
darbinieku, gan klientu testēšana
Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrā, Bērnu sociālo pakalpojumu centrā un Patversmē. Ar Covid-19 saslimšanas gadījumi konstatēti tikai diviem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra darbiniekiem (1 darbinieks turpina ārstēšanos, 1 jauns gadījums).

Pa vienam inficēšanās gadījumam konstatēts SIA «Rēzeknes
Satiksme» un Sporta pārvaldes
kolektīvos. Citās pašvaldības iestādēs inficēšanās gadījumu nav.
Rēzeknes pašvaldība aicina iedzīvotājus turpināt ievērot ierobežojumus un vērsties pašvaldībā un
tās pakļautībā esošajās iestādēs
attālināti. Speciālistu kontaktinformācija pieejama www.rezekne.lv
sadaļā «Kontakti».
Kārlis POZŅAKOVS,
Rēzeknes pilsētas domes
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Pavasaris atnācis ar saulainu vēsti – četras mūsu kolēģes saņēmušas Veselības ministrijas un Rēzeknes pilsētas
domes apbalvojumus.
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Daktere Bērziņa teju 35 gadus,
pielietojot savas profesionālās zināšanas, kompetenci, cilvēcīgo
sapratni un iejūtību, sniedz palīdzību pacientiem no visas Latgales. Šinī pandēmijas laikā daktere
Bērziņa pašaizliedzīgi un profesionāli gādā gan par pacientu, gan
savu kolēģu drošību, kā arī strikti
uzrauga epidemioloģisko nosacījumu ievērošanu.
Daktere Loboda mūža lielāko
daļu – 35 gadus aizvadījusi savā
pirmajā un vienīgajā darba vietā –
Rēzeknes slimnīcā. Ar profesionālo pieredzi labprāt dalās ar jaunajiem kolēģiem, tā ieinteresējot ne
vienu vien medicīnas studentu iemīlēt sarežģīto anesteziologa, rea
nimatologa darbu.
Rēzeknes slimnīca 35 gadus ir
Elzas Kaupužes patstāvīgā darbavieta, paliekot uzticīga darba vietai, viņa vairākkārt pārkvalificējusies. Šo gadu laikā apliecinājusi
sevi kā profesionālu un respektablu kolēģi un iejūtīgu darbinieku,
kļūstot par ievērojamu atbalstu radiologiem un atsaucīgu darbinieci
pacientiem.

Rēzeknes slimnīcā
darbu sācis jauns
traumatologs-ortopēds

Būt māsai Aijas Zimackas gadījumā nozīmē atbildību pret pacientiem, pieredzi, kas ļauj tikt galā
ar dažādām un mainīgām situācijām. Pašlaik Aija Zimacka Tuberkulozes kabineta speciālistes dr.
A. Sutres vadībā nodrošina savā
aprūpē esošo pacientu veselības
aprūpes nepārtrauktību. Ikdienā
gādājot par plaušu slimību, t.s.
Covid-19 izplatības ierobežošanu un seku mazināšanu, apliecina sevi kā profesionālu un uzticamu kolēģi un iejūtīgu darbinieku.
Lēmums par apbalvojumu
piešķiršanu bija zināms jau pērnā gada novembrī, bet, ievērojot
valstī noteiktos epidemioloģiskās
drošības pasākumus, apbalvojumu pasniegšana notika tikai tagad
un attālināti.
Laura SONDORE,
SIA «Rēzeknes Slimnīca»
sabiedrisko attiecību speciāliste

V

iņš dzimis Ludzā, bet
skolojies Rēzeknē, kad
arī radusies interese par
medicīnu: «Studējot Rīgas Stradiņa universitātē, trešajā kursā vēl
nebiju izlēmis, kuru no specialitātēm apgūt tālāk, un, iegūstot mecenāta Borisa Tetereva stipendiju
medicīnā, kad bija nepieciešamas
daudz un aizrautīgi voluntēt dažādās nozarēs, pieauga pārliecība,
ka specialitātes izvēle būs saistīta ar ķirurģisko profilu. Šī pārliecība tikai pastiprinājās, darbojoties
praktiski brīnišķīgā, toreizējā Rēzeknes slimnīcas ķirurga dr. Zarembo vadībā.»
Izšķirties par darbu Rēzeknes
slimnīcā dr. Pikaļevam palīdzēja
pozitīvā pieredze, kas gūta, šeit
strādājot: «Pēc ārsta diploma iegūšanas gadu nostrādāju Rēzeknes slimnīcas Neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā dr.
Kovaļčuka uzraudzībā. Un traumatoloģija šķita tieši tas, kas man
vajadzīgs, jo, pirmkārt, tu ātri vari
sniegt palīdzību pacientam – nekavējoties diagnosticēt saslimšanu un uzsākt ārstēšanu. Daudzos
gadījumos tu vari vai nu uzreiz aizšūt brūci, vai veikt izmežģījuma vai
kaula lūzuma repozīciju. Protams,
arī operācijas ir interesantas, ko
bieži var kombinēt ar plastiku un
citām sarežģītām disciplīnām,» saskatot virkni profesionālo izaicinājumu, stāsta jaunais speciālists.
Profesionālās iemaņas dr. Pikaļevs guvis gan Izraēlā, stažējoties pasaules mēroga ievērojamā traumatologa-ortopēda prof.
Aleksandra Lernera vadībā, gan
Zviedrijā, kur jaunajam speciālistam piedāvātas darba un karjeras
izaugsmes iespējas, gan arī daudzās Latvijas ārstniecības iestādēs – gan Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Rīgas austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā «Gaiļezers», Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, gan Rēzeknes, Jēkabpils,
Jūrmalas slimnīcās, gan arī kā
lektoram prasmes nododot medicīnas studentiem Rīgas Stra-

Anna Gavrilova – slimnīcas
«Gada sieviete Rēzeknē»
Rēzeknes slimnīcas Infekciju slimību nodaļas virsmāsa
Anna Gavrilova saņēmusi biedrības «Uzņēmīgo sieviešu klubs
«SENTIO» atzinību konkursa «Gada sieviete Rēzeknē 2020» nominācijā «Par ilggadēju darbu un ieguldījumu medicīnas jomas
funkcionēšanā Rēzeknē».
«Jābūt lielam aicinājumam, lai
kļūtu par medicīnas māsu. Jābūt
atbildīgai, līdzjūtīgai, disciplinētai
un jāmīl savs darbs un savi pacienti!» jau vairāk nekā 40 gadus
esot par māsu, stāsta Rēzeknes
slimnīcas Infekciju slimības nodaļas virsmāsa Anna Gavrilova.
Anna Gavrilova ir dzimusi un
augusi Baltkrievijā, bet tieši Rēzekni sauc par mājām. Tālajā
1977. gadā, toreizējā Rēzeknes
slimnīcas vadītāja dr. Jura Vidiņa
pierunāta, uzreiz pēc Daugavpils
Medicīnas skolas absolvēšanas
Anna uzsāka darba gaitas Rēzeknes slimnīcā kā anestezioloģijas
māsa. Šo laiku Anna atceras ar
īpašu siltumu gan draudzīgā darba kolektīva, gan pilsētas dēļ, kas
viņu te uzreiz uzņēma kā savējo.
Pēc meitiņas piedzimšanas
Anna gadu nostrādāja kādā Balt-

krievijas slimnīcā, bet jutās kā
svešā starp savējiem, un tika pieņemts lēmums atgriezties, kā pati
saka, «mājās – Rēzeknē». «Esot
dzimtajā Baltkrievijā sapratu, ka
tieši Rēzekne ir mana pilsēta, te
ir manas patiesās mājas un te
ir mana mīļotā darba vieta!» neslēpjot aizkustinājumu balsī, saka
Anna Gavrilova.
Anna darbu Rēzeknes slimnīcā atsāka kā māsa Oftalmoloģiskajā kabinetā, un drīz vien zinošās un entuziastiskās māsa darba spars, atbildība, koleģialitāte
tika pamanīta un novērtēta. Annai tika uzticēts veikt organizatoriskos pienākumus un kadru piesaistes darbu, lai izveidotu un vadītu māsu darbu jaunajā Oftalmoloģijas nodaļā. Gadu vēlāk Anna
pieņēma jaunu profesionālo izaicinājumu un kļuva par Infekcijas
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Īstenojot vienu no Rēzeknes slimnīcas attīstības prioritātēm – jaunu speciālistu piesaiste, Rēzeknes slimnīcā
darbu uzsācis jauns un perspektīvs traumatologs-ortopēds
Igors Pikaļevs.

Slimnīcas darbinieki saņem Veselības ministrijas
un pašvaldības apbalvojumus
ugstāko Veselības ministrijas apbalvojumu – Atzinības rakstu – saņēma
Infekcijas slimību nodaļas vadītāja Inta Bērziņa un anestezioloģe,
reanimatoloģe Larisa Loboda. Dr.
Inta Bērziņa tika apbalvota par ilggadēju darbu nozarē un ieguldījumu Covid-19 izplatības mazināšanā, strādājot paaugstinātā riska
un lielas slodzes apstākļos, bet
dr. Larisa Loboda – par ilggadēju
un godprātīgu darbu anestezioloģijas nozarē, ieguldījumu jauno
speciālistu izglītošanā un piesaistē reģionam. Ambulatorās nodaļas
Staru diagnostikas nodaļas vecākā radiologa asistente Elza Kaupuže VM Pateicības rakstu saņēma par ilggadēju un godprātīgu
darbu un lielu ieguldījumu veselības aprūpes organizēšanā Latgales reģiona iedzīvotājiem. Savukārt
Rēzeknes pilsētas domes Pateicību par ieguldījumu Covid-19 seku
mazināšanā un veselības aprūpes
organizēšanā Latgales reģiona iedzīvotājiem saņēma Tuberkulozes
kabineta internās aprūpes māsa
Aija Zimacka.

Aktuāli

slimību nodaļas virsmāsu, ko atbildīgi veic joprojām – 35 gadus!
Anna Gavrilova ir augsti kvalificēts speciālists, kas patstāvīgi
paaugstina savas profesionālās

zināšanas, kam apliecinājums ir
pavisam nesen iegūtais profesionālais bakalaura grāds veselības
aprūpē un neskaitāmie kvalifikāciju paaugstinošie kursi. Anna at-

diņa universitātē. Tomēr, kā pats
atzīst, vispareizāk zināšanas un
pieredzi ieguldīt dzimtā reģiona
veselības aprūpes attīstībā: «Kur
gan citur, ja ne Rēzeknē? Vietā,
kur esmu izaudzis, un vietā, kas
bija nozīmīgs pagrieziens manā
profesionālajā izaugsmē!»
Vaicājot par profesionālajiem
nākotnes plāniem, dr. Pikaļevs
stāsta, ka tas ir pamata darbs
traumatoloģijā – dežūras Slimnīcas uzņemšanas nodaļas Traumpunktā, pacientu ārstēšana stacionārā un ambulatorās pieņemšanas poliklīnikā, un, protams,
traumatoloģisku operāciju veikšana, kuras nākotnē Rēzeknē plānots veikt aizvien sarežģītākas un
niansētākas.
Kad nepieciešama traumatologa-ortopēda konsultācija?
• pēc traumas, ja ir aizdomas par kaulu lūzumiem, izmežģījumiem, sasitumiem un sastiepumiem;
• ja ir balsta un kustību aparāta hroniskas slimības;
• ja ir sāpes pēdās, ceļos,
gūžās, plecos, plaukstās un citās locītavās;
• ja problēmas rada kaulu deformācija, artroze;
• ja ir nestabilitāte ceļa locītavā;
• ja ir cīpslu un muskuļu bojājumi;
• ja ir kompresijas neiropātija;
• jāārstē traumu sekas.
Pieteikties konsultācijai pie dr.
Igora Pikaļeva var, zvanot uz tālruni 68805050 vai arī rakstot uz
e-pasta adresi info@rslimnica.lv.
bildīgi veic darbu, kas sekmē nodaļas personāla apzinīgu pienākumu pildīšanu, veicina labvēlīga mikroklimata veidošanu nodaļā, rūpējas par slimnīcas prestižu
sabiedrībā.
Arī šajā īpaši sarežģītajā Covid-19 laikā uz Annas pleciem
gulstas divkārša atbildība – gan
par nepārtraukti pieaugošo pacientu skaitu ar smagām Covid-19
izraisītām komplikācijām, gan par
saviem darbiniekiem, kuri, katru
dienu riskējot ar savu veselību,
balansē uz fiziskā un emocionālā izsīkuma robežas.
Anna Gavrilova ir ne vien atbildīga darbiniece, bet arī laba sieva savam pacietīgajam vīram, jo,
kā pati smej, visi mediķi, pirmkārt,
ir apprecējušies ar darbu un tikai
pēc tam ar vīriem/sievām, viņa ir
arī gādīga mamma un brīnišķīga
vecmāmiņa divām mazmeitām.
Tieši ar mazmeitām baudot ziemas priekus (jā, Anna slido, slēpo,
brauc ar ragaviņām no kalna un
spēlē futbolu!), Anna gūst enerģiju un iedvesmu gan jaunam darba
cēlienam Rēzeknes slimnīcā, gan
spēku būt par kuplās ģimenes siltā pavarda sargātāju.
SIA «Rēzeknes Slimnīca»

Kapitālsabiedrībās
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2021. gada 24. aprīlī

Kā pareizi lasāms autobusu
kustības grafiks?

Ik pa laikam SIA «Rēzeknes Satiksme» saņem jautājumus no pasažieriem
par autobusu kustības grafiku un tā lasīšanu. Vairums iedzīvotāju, protams,
jau ir tikuši ar to galā, taču nav lieki vēlreiz visu paskaidrot.

A

utobusu pieturvietās atrodams divu veidu reisu saraksts. Atšķirība nav būtiska,
bet saraksts ir divu veidu, lai pasažieriem kompaktākā un ērtākā veidā norādītu konkrētu maršrutu autobusu ierašanās laiku.
Pirmā saraksta veida piemērs
skatāms pieturvietās, kuAutobusu saraksts pieturā Vipinga /Uz centru
rās piestāj daudz dažādu mar3
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norādīti līnijā, augšā; autobusu ierašanās stundas izceltas zaļā krāsā un norādītas stabiņā kreisajā pusē;
minūtes – centrā.
Autobusu saraksts pieturā Zemnieku iela/ No centra
Saraksts lasāms diezgan viegli. Augšā vienmēr
6
6
9
norādīts pieturvietas nosaukums. Pārsvarā tās ir sais6 50
tītas ar tuvāko ielu nosaukumu. Norādīts arī kustības
7
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virziens – «uz centru» vai «no centra». Mūsu piemē8 15 15
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ros attiecīgi – «Vipinga/Uz centru» un «Zemnieku
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Par centru šajā gadījumā uzskatāmas pieturvie13 53 53
tas pie pieminekļa «Vienoti Latvijai», savukārt auto14 10 10
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busa kustības virziens jāsaprot burtiski. Ja tas fiziski
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Otrs nozīmē «uz centru», ja no pieminekļa – «no centra».
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saraksta veids Esiet uzmanīgi, skatoties autobusa kustības virzie20
nu. Tas ir īpaši aktuāli tādās pieturās kā «Rēzekne II».
Kā uzzināt autobusa ierašanās laiku? Izvēlieties vajadzīgo maršruta numuru, skatieties attiecīgās stundas un saraksta centrā – minūtes.
Jebkurā gadījumā, ja jums radušās grūtības ar saraksta lasīšanu vai kādi citi jautājumi, katrā pieturā norādīts «Rēzeknes Satiksme» dispečera tālruņa numurs 25697222.
Vai arī, ja esat zinošs viedtālruņa lietotājs, ar QR koda palīdzību varat uzreiz ienākt
mobilajā lietotnē, kur var skatīt sarakstu konkrētā pieturā, saplānot maršrutu vai pilsētas
kartē izsekot, kur noteiktā laikā atrodas jums vajadzīgais autobuss.
***
Uzmanību! Remontdarbu dēļ maršrutu Nr.5 un Nr.12 autobusi un «Nakts maršruts»
neiegriežas pieturās Brīvības ielā, satiksme pārkārtota pa Pils ielu. Lai nodrošinātu pasažieriem ērtākus pārvadājumus, norādītajos maršrutos uzstādīs pagaidu pieturas.
Jekaterina SMOLICKA
SIA "Rēzeknes satiksme"
Reģ. nr.42403028557

no 01.04.2021.
Laiks

Maršruts

sestdienās, svētdienās / svētku dienās
✆ 25697222 Informācija
rezeknessatiksme@rezekne.lv

no 01.04.2021.

SIA "Rēzeknes satiksme"
Reģ. nr.42403028557

Maršruts

Laiks

Uz
Uz
Uz
Blaumaņa Blaumaņa Blaumaņa

sestdienās, svētdienās / svētku dienās

✆ 25697222 Informācija

rezeknessatiksme@rezekne.lv

Bezmaksas sabiedriskais transports
būs pieejams plašākam rēzekniešu lokam
Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas turpmāk varēs
braukt arī rēzeknieši, kuru vidējie ienākumi pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz
1028,70 eiro (bruto). Līdz šim limits bija 968,40 eiro (ņemot vērā Centrālās
statistikas pārvaldes (CSP) datus par vidējo algu 2019. gadā).

Z

ināms, ka visbiežāk izmantotā
Rēzeknieša kartes priekšrocība
ir braukšana bez maksas pilsētas
sabiedriskajā transportā. Šo atvieglojumu
izmanto dažādas iedzīvotāju grupas, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas
administratīvajā teritorijā. Viena no grupām
ir personas, kuru mēneša vidējie ienākumi
pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 90% no
CSP oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo pagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra (bruto).
Kā liecina CSP dati, 2020. gadā mēneša
vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 1143 eiro. Tādējādi 90% no vidējas algas ir 1028,70 eiro un
sabiedrisko transportu bez maksas varēs
izmantot plašāks rēzekniešu loks.
Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju
apkalpošanas centrs vērš uzmanību uz to,
ka iedzīvotājiem, kuri jau izmanto sabiedrisko transportu bez maksas, nevajag atkārtoti iesniegt nekādus dokumentus.

Plašāka informācija par Rēzeknieša
kartes saņemšanu un izmantošanas iespējām – pašvaldības mājaslapas rezekne.lv
sadaļā «Rēzeknieša karte».
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

SIA «Rēzeknes Siltumtīkli»: rēķini par martu
Maksa par apkuri tiek aprēķināta šādi: tiek savākti dati par karstu ūdeni,
aprēķināts tam patērētais siltumenerģijas apjoms, pārējie megavati attiecināmi uz apkuri. Respektīvi, jo precīzāk tiek iesniegti patērēto kubikmetru
rādījumi, jo mazāk paliks apkurei.
Tarifs martā – 49,32 eiro par megavatstundu jeb 55,24 eiro par megavatstundu ar PVN.
Cenas norādītas eiro ar 12% PVN.
Diennakts vidējā gaisa temperatūra –
0,750.
Centrs

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

0,88
2,40
1,33

Ziemeļu raj. Apkure
Min.
Maks.
Vidējais

0,80
1,94
1,23

Vipinga

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

0,96
1,77
1,43

Karsts
ūdens
4,02
4,02
4,02
Karsts
ūdens
4,02
4,02
4,02
Karsts
ūdens
4,02
4,02
4,02

Lielākā maksa par apkuri Vipingā bija
Egļu ielā 4, mazākā – Rēznas ielas 37. mājā.
Ziemeļu mikrorajonā visvairāk par apkuri samaksāja Atbrīvošanas alejas 162. mājas iedzīvotāji, vismazāk – Maskavas ielas
1. mājas iemītnieki.
Vislielākā maksa par apkuri centrā konstatēta Brāļu Skrindu ielā 19A, vismazākā –
V. Seiles ielā 41.
Renovētās mājas (maksa par apkuri):
Atbrīvošanas aleja 143 – vidēji 0,64 eiro/
m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji),
Atbrīvošanas aleja 145A – vidēji 0,64
eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 147 – vidēji 0,74 eiro/
m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 149 – 0,95 eiro/m2,

Baznīcas iela 26A – vidēji 0,61 eiro/m2
(individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Dārzu iela 9 – vidēji 0,74 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Zemnieku iela 48 – 1,27 eiro/m2,
Maskavas iela 1 – 0,80 eiro/m2,
Maskavas iela 20 (1. siltummezgls) –
vidēji 0,81 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 20 (2. siltummezgls) –
vidēji 0,76 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 28/1 – 0,88 eiro/m2,
Rēznas iela 37 – 0,96 eiro/m2,
Rūpnīcas, 3A – 0,83 eiro/m2,
V. Seiles iela 28 – vidēji 0,66 eiro/m2
(individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
V. Seiles iela 41 – 0,88 eiro/m2.
Nerenovētās mājas ar individuāliem
siltumenerģijas skaitītājiem:
Atbrīvošanas aleja 118 – vidēji 0,57
eiro/m2,
Atbrīvošanas aleja 143A – vidēji 1,10
eiro/m2 kopā ar karstā ūdens piegādi,
Ventspils iela 2 – vidēji 0,80 eiro/m2,
Dārzu iela 6 – vidēji 1,23 eiro/m2 kopā
ar karstā ūdens piegādi,
Pulkveža Brieža iela 9A – vidēji 1,16
eiro/m2.

Vasarā katlumājas apstādinās uz īsāku laiku
Sakarā ar plānotajiem remontdarbiem un hidraulisko pārbaudi, uz
noteiktu laiku tiks apstādināta Rēzeknes katlumāju darbība, līdz ar to –
pārtraukta arī karstā ūdens padeve, informē SIA «Rēzeknes Siltumtīkli».

No

17. līdz 20. maijam karstā ūdens padeve tiks pārtraukta Vipingā (siltumtīklu hidrauliskā pārbaude paredzēta 18. maijā); ziemeļu mikrorajonā pārtraukums karstā ūdens piegādē plānots no 7. līdz 14. jūnijam
(hidrauliskā pārbaude – 8. un 9. jūnijā); pilsētas centrā karstā ūdens nebūs no 5. līdz
15. jūlijam (hidrauliskā pārbaude paredzēta 6. un 7. jūlijā).

Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA

2021. gada 24. aprīlī

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»
aktualitātes

kļūda, kas nav būtiska, bet prasa novēršanu.

Māja Zemnieku ielā 48

Laikapstākļi ir uzlabojušies, tas nozīmē, ka uzņēmumā
«Rēzeknes Namsaimnieks» aktīvi ķērušies klāt ieplānotajiem
darbiem, par kuriem dzīvokļu īpašnieki pieņēma attiecīgus
lēmumus: jumta seguma maiņa, gala sienu siltināšana utt.
Stāsta «RN» vadītājs Pēteris Dzalbe:
– Darba ir daudz. Lai paspētu izpildīt visu apjomu, aicinājām
darbā vēl trīs būvniekus. Patlaban plānojam nomainīt jumta segumu sešās mājās. Projektēšanas noslēguma posmā pašlaik
ir tehniskie uzdevumi gala sienu
un jumta daļas, kas vienlaikus ir
piektā stāva dzīvokļu griesti, siltināšanai mājās Varoņu ielā 3 un
Zemnieku ielā 44.
Saņēmām patīkamas ziņas
no Rūpnīcas ielas 5.B mājas iemītniekiem. Viņi pauda pateicību man un namu pārvaldniekam
Viesturam Seržantam par to,
ka mājas gala sienas un pirmais
stāvs tika apstrādāts ar hidrofobo šķīdumu un ka tas momentāni ietekmēja viņu dzīves kvalitāti. Aukstā laikā dzīvokļos gaisa
temperatūra turējās ap 25 grādu
robežās. Kāpēc to stāstu? Mūsu
uzņēmums nekad neuzspiež kādus pārmērīgi dārgus risinājumus
konkrētas mājas problemātiskām
zonām. Orientējamies pēc iedzīvotāju finanšu iespējām un piedāvājam optimālu un labu, pārdomātu variantu, kā ar mazākiem izdevumiem atrisināt iedzīvotājiem
aktuālo situāciju. Apstrāde ar hidrofobo šķīdumu pasargā gala sie-

nas no mitruma, kas ir īpaši aktuāli tā dēvētajās «hruščovkās», stabilizē temperatūru dzīvokļos un
maksā desmit reizes mazāk nekā
siltināšana. Mājas uzkrājumu fonda ierobežoto resursu apstākļos
tas ir teicams risinājums. No otras
puses, ja iedzīvotāji vēlas uzlabot
mājas energoefektivitāti un samazināt enerģijas patēriņu, bez ārējo
konstrukciju siltināšanas neiztikt.
Turpinām balkonu renovāciju,
pašlaik – Maskavas ielā 8. Teikšu
uzreiz, ka aprīļa mainīgo laikap
stākļu dēļ darbu gaitā tika konstatētas dažas neatbilstības kvalitātei. Prasībām neatbilstošās nianses tiks pārtaisītas. Lūdzam mājas iedzīvotājus nesatraukties, –

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam Ķiršu ielā 36A
Ar Rēzeknes pilsētas domes 09.04.2021. lēmumu Nr.1575
«Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam
īpašumam Ķiršu ielā 36A, Rēzeknē» (protokols Nr.123,
3. punkts) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde teritorijai, ko
ietver nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 36A, Rēzeknē zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 2100 004 0126.

D

etālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju, mazstāvu namu, tirdzniecības un/
vai pakalpojumu objektu būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

mēs nemaksājam būvorganizācijai par padarīto darbu, kamēr
sniegtā pakalpojuma kvalitāte
nav saskaņota ar mājas vecāko.
Dažādos īstenošanas posmos patlaban ir pagalma teritoriju labiekārtošana Rūpnīcas ielā
7, Atbrīvošanas alejā 112, Dārzu
ielā 41A, 9 un 11. Dažās no minētajām vietām jau ir sagatavots
pamats, un mēs gaidām, kad
darbu atsāks asfalta ražotnes,
citos pagalmos tehnika vēl tikai
sāks darbu.
Aktīvi strādājam ar mājām,
kuru iedzīvotāji nolēma veikt renovāciju ar finanšu institūcijas
«Altum» atbalstu. Pēdējā saskaņošanas ar organizāciju posmā
patlaban ir tehniskā dokumentācija mājām Dārzu ielā 40, 81, 43,
8, Lubānas ielā 59, Brīvības ielā
3B, Brāļu Skrindu 19A, Stacijas
ielā 18. Mazliet tālāk tikuši projekti mājām Atbrīvošanas alejā 145
un 151A. 145. mājai noslēdzies
iepirkums un tiek vērtēti pretendentu pieteikumi. 151. mājai iepirkums ir apturēts, jo vispārīgajā būvdarbu daļā tika konstatēta

P. Dzalbe pastāstīja, ka martā darbi mājā atsākti, pašlaik tiek
likts siltinātājs (vate) divos slāņos
trešā stāva līmenī. Darbu finansējuma jautājums paliek atklāts līdz
brīdim, kamēr projekts tiks pilnībā pabeigts. P. Dzalbe: «Iedzīvotāji nav vainīgi, ka pagātnē «RN»
un tā kādreizējie darbinieki pieņēma darbā nevīžīgus būvniekus
un iesaistījās nesaprotamā shēmā, kurā pastāvīgi bija vērojams
projekta sadārdzinājums. Mēs no
savas puses esam sagatavojuši
un iesnieguši sūdzību tiesā, lai
noteiktu un sauktu pie atbildības
šajā lietā iesaistītās personas. Atgādinu, ka «RN» nolēma pabeigt
darbus mājā saviem spēkiem un
nepalielināt izmaksu apjomu, ko
savulaik apstiprināja paši mājas
iedzīvotāji. Finansējuma jautājums gan ar iedzīvotājiem, gan ar
banku vieglāk risināms pēc darbu
pabeigšanas.»

Pašvaldībā
• SIA «AKVILONS Z» veiks
ēkas fasādes un jumta vienkāršotu atjaunošanu N. Rancāna ielā 51A. Līguma summa –
152 897,17 eiro.
• Veikti grozījumi atklātā
konkursa dokumentācijā par Rīgas ielas posma pārbūvi no
N. Rancāna ielas līdz dzelzceļa
pārbrauktuvei un no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viļakas ielai. Līguma summa – līdz 2 485 724 eiro.

• 27. aprīlī noslēgsies iepirkums par transporta apdrošināšanas pakalpojumiem (OCTA un
KASKO) domes un tās struktūrvienību vajadzībām.
• Turpinās atklātais konkurss par Stacijas ielas rekonstrukciju posmā no Atbrīvošanas
alejas līdz Zemnieku ielai. Līguma
summa – līdz 2 000 000 eiro.

• SIA «MEGA SARGS» sniegs
tehniskās un fiziskās apsardzes
pakalpojumus domei un tās struktūrvienībam. Līguma summa –
23 574 eiro.
• Atklātais konkurss par pārtikas produktu un dzērienu piegādi domes struktūrvienībam noslēdzies bez rezultāta.
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mu, un mājas iedzīvotājiem – par
pacietību. Būtībā māja Dārzu ielā
9 ir pirmatklājēja šajā ziņā. Lielākajās Latgales pilsētās individuālas ūdens skaitītāju datu nolasīšanas sistēmas pagaidām nav.
Svarīgi ir arī, ka «RN» ir apmācīts
personāls, un kopīgi ar «Rēzeknes Ūdens» (skaitītāju plombēšana) esam gatavi izpildīt šādus darbus pēc dzīvokļu īpašnieku vēlmes. Pašlaik pilsētā ir uzstādītas
trīs antenas, signāls tiek nolasīts
divu kilometru rādiusā.»

Sociāli aktīvs
uzņēmums

«RN» sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru plāno
vasarā piedāvāt darba vietas 35
jauniešiem. P. Dzalbe uzskata, ka
šādi projekti palīdz jauniešiem
pierast pie darba, režīma un atbildības. «Darbs veido cilvēku!»
rezumē P. Dzalbe.

Ūdens skaitītāji
ar attālinātu datu
nolasīšanas sistēmu
P. Dzalbe: «Esam pabeiguši individuālas karstā un aukstā
ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas izstrādi un uzstādīšanu. Pagaidām
šāda sistēma darbojas divās mājās: Maskavas ielā 20 un Dārzu
ielā 9. Pateicos mājas Dārzu ielā
9 vecākajai Regīnai Solovjovai
par to, ka viņa pieņēma šo lēmu-

Iepirkumi un atklātie
konkursi (uz 15. aprīli)

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes telpiskās attīstības
plānotāja – stratēģiskās plānošanas speciāliste Marina Labanovska.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 31.05.2021. Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601 vai elektroniski, sūtot uz e-pasta
adresi dome@rezekne.lv . Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese. Jautājumu gadījumā zvanīt detālplānojuma izstrādes vadītājai uz tālruņa numuru 646 07636.
Sagatavoja Attīstības un investīciju nodaļa

Kapitālsabiedrībās

• Noslēdzies iepirkums par
nepieciešamās dokumentācijas
izstrādi vides pieejamības nodrošināšanai Viļānu ielā 10 būvniecības ieceres realizācijai un
būvdarbu veikšanai. Tiek gaidīts
rezultāts.

• Līdz 27. aprīlim pieņem
pieteikumus atklātajā konkursā
par pilsētas ielu un ceļu, tostarp
tranzīta, ikdienas uzturēšanu. Līguma summa – līdz 1 500 000 eiro.
• Bez rezultāta noslēdzies atklātais konkurss par puķu un dekoratīvo krūmu kopšanu, stādu
piegādi un to dēstīšanu Rēzeknes
koplietošanas teritorijās.
• Līdz 27. aprīlim gaida pieteikumus no pretendentiem, kuri
gatavi pārbūvēt PII «Vinnijs
Pūks» ēku. Līguma summa –
1 594 996, 11 eiro.

• 22. aprīlī noslēdzās atklātais konkurss par remontdarbu
veikšanu domes struktūrvienību
vajadzībām. Līguma summa – līdz
12 200 eiro.
• 22. aprīlī noslēdzās atklātais konkurss par kancelejas
preču piegādi domes struktūrvienību vajadzībām. Līguma summa – līdz 11 400 eiro.

Jekaterina SMOLICKA
• SIA «GRIF» piegādās darba apģērbu Rēzeknes izglītības
iestāžu vajadzībām. Līguma summa – 2 480 eiro.

Pašvaldības uzņēmumos
SIA «Rēzeknes
Siltumtīkli»

• Turpinās atklātais konkurss par siltumenerģijas piegādi centrālā mikrorajona siltum
apgādes tīklam. Pēc grozījumu
veikšanas dokumentācijā pieteikumu pieņemšanas termiņš pagarināts līdz 14. maijam. Atgādinām,
ka te runa ir par investora meklēšanu, kurš būtu gatavs izbūvēt šķeldas katlumāju un pārdot saražoto
siltumenerģiju uzņēmumam.

SIA «Rēzeknes
Namsaimnieks»

• Līdz 26. aprīlim turpinās iepirkums par pagalmu labiekārtošanu Kosmonautu ielā 12/3, Zemnieku ielā 50, Meža ielā 4 un Metālistu ielā 11.
• SIA «Siltumtehserviss» realizēs energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus mājā Atbrīvošanas alejā 151A. Līguma summa – 38 764,71 eiro.

SIA «Rēzeknes Slimnīca»

• SIA «Arbor Medical Korporācija» piegādās termostatus uz summu 30 600 eiro, portatīvās ultrasonogrāfijas iekārtas uz
summu 108 500 eiro, kā arī vēnu
biovizualizācijas iekārtas uz summu 16 010 eiro.
• SIA «AB MEDICAL GROUP
RIGA» piegādās mazgāšanas un
dezinfekcijas iekārtas uz summu
190 311 eiro.
• 26. aprīlī noslēgsies atklātais konkurss par Ambulatorās
nodaļas telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu. Līguma summa – 66 500 eiro.
Visas summas norādītas bez
PVN. Plašāk skatiet – iub.gov.lv
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA
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Sabiedrība

2021. gada 24. aprīlī

Turpinās Rēzeknes skeitparka atjaunošana
Rēzeknes kultūras un atpūtas parka skeitparkā turpinās
būvdarbi, un pašlaik tiek veikta skeitparka elementu modelēšana un veidņu izbūve, lai jau drīzumā laukumā varētu ieklāt monolīta betonu.

S

Vairāk nekā pirms gada Rēzeknes pilsētas dome izveidoja platformu «Sakārtosim Rēzekni» sociālajā tīklā «Facebook». Tā ļauj operatīvi ziņot domes speciālistiem par trūkumiem vai bojājumiem, kā arī pateikties par labu darbu vai
paust savus priekšlikumus pilsētas pilnveidei. Lai būtu reakcija, lietotājam jāizvieto sava ziņa. Parasti atbilde uz jautājumu tiek sniegta ne vēlāk kā 12 stundu laikā no ziņas izvietošanas brīža (darba dienās).
Esiet aktīvi, pievienojieties platformai «Sakārtosim Rēzekni» sociālajā tīklā «Facebook»!

Ietve V. Seiles ielā
Vēlos vērst atbildīgo personu uzmanību uz to, ka ietvē, kas
atrodas V. Seiles un Baznīcas
ielu krustojumā, pie kanalizācijas akas izveidojusies bedre.

pogas praktiski uzreiz tika nomainītas.

Rotaļu laukums
Festivāla parkā
Bērnu laukumā Festivāla parkā negriežas karuselis. Vai to var
salabot?

keitparkam ir trīs līmeņu plānojums, kas veido dažādas sarežģītības elementus atšķirīgām sportistu prasmēm. Plānojumā ir iekļauti lielākā daļa skeitbordinga
pamatelementu, saglabājot plašumu un dinamiku.
Kompleksu projektēja un pašlaik būvē viens no Eiropas vadošajiem skeitparku būvniecības uzņēmumiem «Mind Work
Ramps» (SIA «City Playgrounds»). Uzņēmums savā pastāvēšanas laikā ir īstenojis vairāk
nekā 100 dažāda veida alternatīvo sporta veidu infrastruktūras
projektu, tostarp ekstrēmo sporta

veidu pasaulē atzīto Rīgas centra
Sporta kvartāla betona skeitparku, kas 2018. gadā uzņēma BMX
frīstaila sacensību dalībniekus no
visiem kontinentiem.
Kā atzīst paši būvnieki, neskatoties uz lielo pieredzi, Rēzeknes
skeitparks ir unikāls projekts – tā
tapšanā izmantoti neordināri dizaina elementi, iestrādājot metāla konstrukcijās Rēzeknes pilsētas logo un iedzīvinot to arī
pilsētvides elementos, radot pilsētas logo «R» burtu ne tikai kā
dizaina elementu, bet arī kā vienu no izmantojamajiem elementiem skrituļošanai ar iespēju tam
pārlekt pāri.

un arī jaunajā promenādes daļā
otrpus upei nav nevienas atkritumu urnas.

dīšana pilsētā jau ir pašvaldības
aģentūras «Rēzeknes Kultūras un
tūrisma centrs» uzmanības lokā.
Speciālisti apzinās, ka sabiedriskās tualetes pilsētā būtu vērā ņemams ieguvums gan tūristiem,
gan vietējiem iedzīvotājiem. Vēlreiz jāprecizē, ka runa ir par sanitārajām tualetēm-konteineriem,
kas atkarībā no komplektācijas
(kabīņu, izlietņu skaita, dušas kabīnes esamības, apgaismojuma
un apkures elementiem) var izmaksāt no 12 līdz 20 tūkst. eiro.
Šādas tualetes uzstādīšana prasa
laiku, jo jāsaskaņo un jāsagatavo
inženiertehniskās komunikācijas.
Ideju plānots realizēt 2022. gadā
par aģentūras budžeta līdzekļiem.

Vispirms jāsaka, ka būvdarbi
Krasta ielā vēl ir realizācijas posmā, t.i., objekts vēl nav nodots
ekspluatācijā. Protams, projekts
paredz atkritumu urnu uzstādīšanu. Jau ir noslēgts līgums par papildu urnu iegādi, ko izvietos dažādās vietās pilsētā, arī norādītajā posmā.

Soliņi Vipingas parkā

PIRMS

Informācija nodota speciālistiem, un defekts operatīvi tika
novērsts.

PĒC

Izrādījās, ka minētās komunikācijas ir SIA «TET» īpašums. Informācija nodota kompānijai. Saņemts solījums, ka tuvākajā laikā
tiks veikti remontdarbi.

Luksofora poga
Atbrīvošanas alejas un K. Valdemāra ielas krustojumā nedarbojas luksofora ieslēgšanas
poga.

Gājēju pārejas
apzīmējums
Gājēju pāreja pie ARPC «Zeimuļs» ir tiešām bīstama, jo īpaši, ja brauc cilvēki, kuri nedzīvo
Rēzeknē. Viņi šīs gājēju pārejas
vispār neredzēs un nepamanīs!
Varbūt ir laiks modernākiem, ilgtspējīgākiem un gājējiem drošākiem risinājumiem, piemēram,
brauktuves sašaurināšanai, drošības saliņas izbūvei, ātruma ierobežojumam?

PIRMS

Iestājoties siltākiem laikap
stākļiem, horizontālais apzīmējums gājēju pārejās visā pilsētā
tiks atjaunots. Vēršam iedzīvotāju
uzmanību uz to, ka minētajā vietā
ir uzstādīta zīme «Gājēju pāreja».
Ieraugot šajā ceļa posmā gājēju,
šoferim jāapstājas un jāļauj viņam
šķērsot ielu.
PĒC

Analoga situācija novērota arī
Atbrīvošanas alejas un Viļakas ielas krustojumā. Rēzeknes pilsētas
dome vērsās policijā ar iesniegumu par vandālisma aktu. Bojātās

Mēģināju izvietot ziņu lapā
«Sakārtosim Rēzekni», bet kaut
kāda iemesla dēļ man tas neizdevās. Vēlos vērst atbildīgo speciālistu uzmanību soliņiem Vipingas mikrorajona parkā. Klāt
pavasaris, un cilvēki arvien biežāk dodas pastaigās pa parku,
kur, jāsaka godīgi, ir bail apsēsties, jo izburbušie soliņi (ja tos
tā drīkst nosaukt) ar izlīdušām
naglām nemaz neizskatās atpūtai piemēroti.

Plānots, ka maija otrajā pusē
skeitparks būs atvērts visiem interesentiem.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

stihiskas izgāztuves. Lapu novākšana un izvešana nav obligāta zaļajās zonās.

Autobusu pieturvieta
Autobusu pieturā «Varoņu
iela» kāds noņēmis sola atzveltni un sēdekli.

Tilts pāri upei
Labdien! Ir tik patīkami vērot
Rēzeknes upes krastus un baudīt jaunās promenādes skatus,
kaut gan šajā medus mucā ir arī
karote darvas. Runa ir par neskaitāmas reizes lāpīto tiltu pie
kādreizējām Leščinska dzirnavām. Ejot pa dēļiem, tie ļogās.
Iespaids nav no patīkamākajiem
gan estētikas, gan drošības
ziņā…

PIRMS

PĒC

Informācija tika nodota atbildīgajiem speciālistiem, trūkums
ir novērsts, un pašlaik pilsētas iedzīvotāji atkal var gaidīt savu autobusu uz ērtā sola.

Vipingas parkā jau tiek plānotas mazas pārvērtības. Sākumā
demontēs vecos solus, tikai pēc
tam uzstādīs jaunus – ar atzveltni.
Runājot par grūtībām ar ziņas
izvietošanu lapā «Sakārtosim Rēzekni», varam teikt, ka šādi gadījumi līdz šim nav novēroti. Iespējams, pirms ziņas izvietošanas neizstudējāt platformas lietošanas
noteikumus. Jebkurā gadījumā,
uzsveram vēlreiz, ka neviens no
iedzīvotāju lūgumiem, novērojumiem vai priekšlikumiem nepaliek
bez uzmanības. Ja jums kāda iemesla dēļ nesanāk izvietot savu
ziņu lapā «Sakārtosim Rēzekni»,
vienmēr varat vērsties domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, un
jūsu vēstule vai ziņojums nonāks
pie atbildīgajiem speciālistiem.

Tualete Festivāla parkā

Atkritumu urnas
Krasta ielā noteikti būs!

Ārā kļūst siltāks, arvien vairāk pilsētas iedzīvotāju un viesu dodas uz Festivāla parku. Pastāstiet, vai plānots tur izvietot
biotualeti?

Pastaigājoties gar upi Olimpiskā centra virzienā no tā dēvētā «Slimnīcas ielas tilta», pamanīju, ka pašlaik šajā posmā

Jā, vasaras sezonā Festivāla
parkā tiks izvietotas biotualetes.
Bet, ja skata šo jautājumu plašāk,
jaunu sabiedrisko tualešu uzstā-

Nodegusī ēka
jau nojaukta
Patlaban pašvaldībā izstrādā
tehnisko dokumentāciju minētā
tilta pamatīgai rekonstrukcijai un
celiņa sakārtošanai no tilta līdz Latgales ielai. Savukārt pagaidām –
tuvākajā laikā bīstamie tilta dēļi
tiks nomainīti.

Kāpēc neviens nenojauc pamesto veikala-kafejnīcas ēku Brīvības ielā un nesakārto degradējošo teritoriju tai apkārt?

Lapu savākšana
Kad pašvaldība sakops savas teritorijas un novāks pērnā
vai pat aizpērnā gada lapas? Ne
reizi nav kopts... Tiek tīrīts tikai
pie galvenajiem ceļiem, pārējās pašvaldības teritorijas ir aizlaistas. Piemēram, zemesgabali
Meža ielā 23 un 25A.
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pilsētas
zaļās zonas tiek koptas, pļaujot
zāli divas reizes sezonā (atkarībā
no zāles augstuma) un likvidējot

Paziņojam, ka pagājušajā nedēļā Rēzeknē kļuva mazāk par
vienu pamesto un skatu bojājošo ēku. Patlaban notiek pamestās ēkas demontāža.

Lappusi sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS

 Kurš
atbildēs

Tālr.: 646-24700, e-pasts vestnesis@rezekne.lv
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Par agresīviem
pasažieriem
Kur var vērsties, ja autobusā brauc agresiju izrādoši pasažieri?

SIA «Rēzeknes Satiksme» vadītājs Viktors Borcovs paskaidroja, ka šādos gadījumos jāzvana
Valsts policijai, jo autobusa šoferis īpaši nevar iejaukties, pildot savus darba pienākumus, un nav
pilnvarots pārtraukt reisu un paša spēkiem savaldīt agresīvus pasažierus.
Šādās situācijās palīdz videonovērošanas kameras autobusa salonā, ieraksts sekmēs lietas apstākļu izskatīšanu, ja, piemēram, gadījums
izvēršas fiziskā sadursmē. Taču, ja
pasažieri vienkārši agresīvi izsakās
bez jebkādām fiziskām darbībām,
kameras ierakstā to vienkārši nedzirdēs, jo kameras ieraksta bez skaņas.
Aicinām pasažierus cienīt vienam otru!

Atlikušas dažas nianses
Kad pilnībā atvērs transporta kustību Komunālajā ielā?

L

ai pilnībā atvērtu Komunālo
ielu transporta kustībai, jāpabeidz ielas rekonstrukcijas projekta trešā kārta jeb tā dēvētais savienojošais posms. Lielākoties visi ceļa būves darbi ir pabeigti,
palicis jautājums ar dzelzceļa pārbrauktuvi. Drošības noteikumi nosaka, ka jānodrošina šoferiem pietiekams skata leņķis, ko pašlaik liedz
betona nožogojums gar dzelzceļa līniju. Tiklīdz šis jautājums būs nokārtots, ielu atvērs transportam, provizoriski – vasarā.

Par pilsētas ūdenstorņiem
Pastāstiet, kam pieder divi ūdenstorņi – viens Raiņa
ielā, otrs pie stacijas «Rēzekne II»? Vai tie pašlaik darbojas?
Vai kāds seko līdzi to stāvoklim?

A

bi ūdenstorņi ir SIA
«Rēzeknes Ūdens»
īpašums. Tonis Raiņa ielā uzcelts 1960. gadā ar
mērķi nodrošināt ūdens piegādi pilsētas centrā. Tā darbību pārtrauca 2007. gadā. Uzņēmums «Rēzeknes Ūdens»
uzmana objekta stāvokli, piemēram, tuvākajā laikā tornī
plānota logu maiņa. Savukārt
torņa turpmākais liktenis pagaidām nav skaidrs. Ja netiks
atrasts pielietojums vai investors, tas būs jānojauc.
Sarkano ķieģeļu ūdenstornis dzelzceļa stacijā «Rēzekne II» ir iekļauts Rēzeknes kultūrvēsturisko objektu sarakstā. Šādi torņi bija izplatīti 19. gadsimtā, būvējot dzelzceļa staciju kompleksus, jo ūdeni izmantoja lokomotīvju darbības nodrošināšanai. Šo ūdenstorni uzcēla 1903. gadā, tas jau sen nefunkcionē. SIA «Rēzeknes Ūdens» cenšas to uzturēt pienācīgā stāvoklī – 2015. gadā tika izremontēts jumts.

Paldies par interesi!
Labdien! Vēlos uzzināt, kāpēc «Rēzeknes Vēstnesi»
nepiegādā Pleikšņos? Te dzīvo vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku, lielākā daļa strādā Rēzeknē. Vasarā te ir daudz cilvēku, īpaši pensionāru. Jūsu izdevums ir interesants un daudziem patīk, vai tiešām nevar atrast cilvēku, kurš piegādātu
«Vēstnesi» mūsu pastkastēs? Nākas ņemt izdevumu pie paziņām, kad viņi jau ir izlasījuši numuru.

P

ašvaldības informatīvā izdevuma «Rēzeknes Vēstnesis» veidotājiem, protams, patīkami zināt, ka mūsu darba rezultāts ir
pieprasīts gan pilsētas, gan novada iedzīvotāju vidū. Daudzi
Pleikšņus uztver kā Rēzeknes daļu, bet tā tomēr jau ir Ozolaines pagasta administratīvā teritorija, kur tiek izdots savs bezmaksas informatīvais izdevums.
«Rēzeknes Vēstnesis» tiek izplatīts tikai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Nedeg ielas gaismeklis
Pastāstiet, kurp vērsties, ja diennakts tumšajā laikā
nedeg ielas gaismeklis?

I

nformāciju par problēmām ielu apgaismojuma darbā var izvietot
lapā «Sakārtosim Rēzekni» sociālajā tīklā Facebook vai ziņot tieši ceļu inženierim – satiksmes organizācijas speciālistam Dainim
Gudrinikam, zvanot uz tālr. 646 07677 vai rakstot uz e-pasta adresi
dainis.gudriniks@rezekne.lv
Brīvdienās un darba dienu vakaros var sūtīt īsziņu uz numuru
28005563, norādot konkrētu vietu.

Sabiedrība
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Kas top daudzdzīvokļu mājas pagalmā?
Teritorija Ventspils ielā
22A, kas līdz šim piederēja
pašvaldībai, patlaban ir privāta sporta kluba īpašums.
Kā tā tiks izmantota? Tas ir
mūsu mājas pagalms, agrāk
tur bija bērnu rotaļu laukums
ar šūpolēm, smilšu kasti, bija
arī soliņi un vieta veļas žāvēšanai. Tagad nekā no minētā
vairs nav...

S

ākumā jāpaskaidro par
pašu zemesgabalu, un
tikai tad par to, kas tajā

plānots.
2019. gadā sporta organizācija «Sedna» vērsās pilsētas domē
ar lūgumu iznomāt zemesgabalu
Ventspils ielā 22A ar mērķi ierīkot
tajā sporta laukumu veselīga dzīvesveida popularizācijai bērnu un
jauniešu vidū. 2019. gada 24. oktobrī pilsētas domes sēdē visi deputāti nobalsoja par zemesgabala
(2060 m2) iznomāšanu organizācijai «Sedna» uz 10 gadiem, nosakot
nomas maksu. T.i., zemesgabals
aizvien pieder Rēzeknes pilsētas
pašvaldībai, bet uz noteiktu laiku
tas tiek iznomāts sporta organizācijai «Sedna».
Lai uzzinātu, ar ko konkrēti
nomnieks plāno aprīkot topošo
laukumu, sazinājāmies ar biedrības «Sedna» vadītāju Oļegu Pavlovu un lūdzām komentāru.
– Pirms kāda laika tajā vietā
tiešām bija bērnu rotaļu laukums
ar smilšu kasti. Kad tā elementi
nolietojās, laukumu neremontēja, bet gan demontēja un aizveda. Pamazām teritorija sāka aizaugt, iedzīvotāji sāka to izmantot
kā stāvlaukumu. Ko darīt ar atbrī-

voto laukumu tālāk, iedzīvotāji tā
arī neizlēma. Savukārt man radās
ideja ierīkot tur sporta laukumu.
Pašlaik jau ir sagatavots volejbola un badmintona laukums,
uzstādīti stabi, atliek vien uzvilkt
tīklu un jau šovasar varēs spēlēt, turklāt, jāuzsver vēlreiz, spēlēt būs iespēja jebkuram interesentam, jebkurā laikā un bez
maksas. Līdzīgu laukumu mūsu
biedrība jau ierīkoja Vipingā, blakus mājām Meža ielā 4 un 6, bet
tur ir arī laukums minifutbolam.
Protams, domājam par teritorijas labiekārtošanu Ventspils
ielā, – tiks uzstādīti soliņi, paredzēta arī apzaļumošana.
Blakus laukumam atrodas
nožogots gāzes rezervuārs. Es
vēlētos šo nožogojumu nokrāsot un iestādīt gar to daudzgadīgus vīteņaugus. Skats būtu krietni jaukāks nekā pašlaik. Diemžēl
gāzes rezervuāra īpašnieki nav
sasniedzami, ikreiz aizbraucot
uz viņu pārstāvniecību Rēzeknē, konstatēju, ka durvis ir ciet,
bet uz zvaniem neviens neatbild.

Būtu vēl labāk, ja pašvaldība,
Sporta pārvalde piedāvātu kādus
vecus vingrošanas stieņus utt.
Mēs tos izremontētu, nokrāsotu un arī uzstādītu topošajā laukumā. Mums ir jaunieši, kuriem
patīk treniņos izmantot vingrošanas stieņus.
Minētajā adresē dzīvo mana
māte, pensionāre, kura, tāpat kā
viņas kaimiņi, vēlas, lai būtu iespēja pasēdēt svaigā gaisā, pakomunicēt. Tāpēc paredzēts uzstādīt arī koka lapeni. Ir mutvārdu vienošanās ar vienu koka guļbūvju ražotāju, cerams, ka arī šī
iecere īstenosies.
Vēl viens ilgtermiņa plāns –
ierīkot ielu basketbola laukumu.
Teritorijā ir šiem mērķiem piemērots neliels zemesgabals ar asfalta segumu, kas būtu jāatjauno.
Savu iespēju un spēka robežās centīsimies realizēt plānoto.
Protams, ceram gan uz pašvaldības, gan uz jaunā laukuma lietotāju – tuvāko māju iedzīvotāju
atbalstu.

Turpmāk elektroskrejriteņu lietošanu kontrolēs likums
Iestājoties siltākam laikam, pilsētas ielās atkal parādījušies bērni un jaunieši uz elektroskrejriteņiem. Esmu dzirdējusi, ka šogad apstiprināja speciālus noteikumus par to
lietošanu. Pastāstiet, sākot ar kādu vecumu un kādā ātrumā
drīkst braukt ar tiem?

L

īdz šim tiešām nebija ceļu
satiksmes noteikumu elektroskrejriteņu lietotājiem,
bet šī gada 25. martā Saeima apstiprināja grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikumus elektroskrejriteņu īpašniekiem.
Turpmāk, saskaņā ar likumu,
elektroskūteris definējams kā bezpedāļu transportlīdzeklis ar stūres
ratu, kas aprīkots ar elektrodzinēju un spēj attīstīt maksimālo ātrumu līdz 25 kilometriem stundā un

kas paredzēts vienam cilvēkam.
Tas nozīmē, ka elektroskūtera ātrumam nav jāpārsniedz 25 kilometrus stundā. Ja ātrums ir lielāks, transportlīdzeklis klasificējams kā mopēds.
Ar elektroskrejriteni atļauts
braukt personām no 14 gadu vecuma. No 18 gadiem nebūs nepieciešamas elektroskrejriteņa braukšanas tiesības, savukārt personām
no 14 līdz 17 gadiem tās būs vajadzīgas. Tās varētu būt velosipēda
vadītāja tiesības.

Elektroskūteru reģistrācija būs
brīvprātīga. Tas nozīmē, ka dalība
ceļu satiksmē ar nereģistrētu elektroskrejriteni būs atļauta.
Par pārkāpumiem, kas saistīti ar elektroskūteru izmantošanu,
paredzētas tādas pašas administratīvas sankcijas, kā par pārkāpumiem, braucot ar velosipēdu.

Būvatkritumiem nav vietas
parastos konteineros
Ko iesākt ar atkritumiem, kas radušies dzīvokļa
remonta gaitā?
Atbild SIA «ALAAS» izpilddirektors Jurijs Petkevičs:
– Jebkura veida būvgruži nav
pieskaitāmi pie sadzīves atkritumiem, kurus var vienkārši salikt
savas mājas atkritumu konteinerā vai atstāt pie tā, ko mēdz darīt
daži iedzīvotāji. Arī bez maksas
tikt vaļā no šādiem atkritumiem
nesanāks. T.i., mēs nepieņemam
būvgružus šķirotu atkritumu pieņemšanas laukumā Rīgas ielā 21B
Rēzeknē. Jā, šajā laukumā var bez
maksas nodot jau dažādus sašķirotus atkritumus: papīru, kartonu,
PET pudeles, stikla iepakojumu,
plastmasu, logu stiklus, mīkstās

un citas mēbeles, elektroierīces
neizjauktā veidā, bet nepieņemam
būvatkritumus.
Tas tāpēc, ka šādi atkritumi nav
otrreiz pārstrādājams materiāls,
un tie jāapglabā poligonā atšķirībā, piemēram, no papīra vai stikla, ko nevedam uz poligonu, tātad nav arī jāmaksā par to piegādi uz poligonu un apglabāšanu.
Mēs vācam šādus atkritumus un
pēcāk realizējam. Tas daļēji sedz
izdevumus par šķirošanas laukuma darbu, šādu atkritumu bezmaksas pieņemšanu, atkritumu
brikešu veidošanu utt.
Kā lai rīkojas tie, kam uzkrājušies būvgruži? Cilvēks, kas iecerējis veikt remontu savā mājoklī,
var pats savākt un aizvest būvatkritumus uz poligonu «Križevņiki».
Poligons strādā darba dienās no

plkst. 9.00 līdz 19.00, sestdien un
svētdien no 9.00 līdz 16.00. Tālruņi uzziņām: 64667440, 26536127.
Par atkritumu nodošanu būs jāsamaksā atkarībā no to svara un
sastāva. Samaksāt var uz vietas
gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.
Ja atkritumu ir ļoti daudz vai
nav transporta, ar ko tos aizvest
uz poligonu, privātās kompānijās
var pasūtīt speciālu konteineru vai
būvgružu izvešanas pakalpojumu.
Pilsētās ir firmas, kas izpilda šādus
pasūtījumus.

Lappusi sagatavoja Jekaterina SMOLICKA un Sergejs TIMOFEJEVS
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Maijs – jauku pārsteigumu pilns!

tūrā, tā sajūtot tā brīža noskaņu vai notikumu. 3. stāva zālē vai logu vitrīnās – izstāde «Andrejam Paulānam – 125», kur būs
eksponēti A. Paulāna keramikas trauki,
svečturi un sīkplastika no muzeja slēgtās
krātuves. Tiks piedāvāta arī virtuālā pastaiga pa Rēzeknes ielām «Rēzekne laikmetu
robežās». Ieklausīsimies vēstures soļos un
uzzināsim aizmirstus pagātnes stāstus par
mums šodien labi zināmām vietām, celtnēm un cilvēkiem.

Nāk pavasaris, daba atplaukst un cilvēkos mostas tieksme pēc jaunām
emocijām. Arī ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, Rēzeknes kultūras
ļaudis visu gada pamanījušies piedāvāt rēzekniešiem interesantus, situācijai atbilstošus pasākumus. Sagaidot skaistāko pavasara mēnesi, būsim
gatavi izbaudīt arī aizraujošas un atmiņā paliekošas aktivitātes.

T

ās sāksies jau 1. maijā, kad par
godu Darba svētkiem uz Nacionālo biedrību kultūras nama kāpnēm notiks NBKN kolektīvu koncerts. No
1. līdz 4. mijam rēzeknieši aicināti piedalīties velobraucienā «Izbrauc Rēzekni», bet
no 1. līdz 31. maijam Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā jaunu muzejpedagoģisko programmu «Vai vairāk ir labāk?».
Savukārt Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas svētki 4. maijā iezīmēsies ar
ziedu nolikšanu pie pieminekļa «Vienoti
Latvijai» un skaistu mūziku fonā, kā arī ar
aicinājumu Baltā galdauta svētkus svinēt
ģimenē, kas piešķirs svētkiem ģimenisku
un mājīgu noskaņu.

Šogad 9. maijā sakrīt tik īpaši svētki
kā Mātes diena un Eiropas diena. Mātes
dienā no 11.00 līdz 17.00 aicināsim ģimenes iepriecināt māmiņas ar iespēju izmantot košu, ziediem rotātu «foto būdu» un fo-

15. maijā – Aktīvā tūrisma diena, kas
notiks Krasta ielas jaunajā promenādē. Pasākumā plānota: simboliskā koku stādīšana, vēsturisko fotogrāfiju brīvdabas galerija, laivošana ar smailītēm pa Rēzeknes
upi un vairākas citas aktivitātes bērniem
un pieaugušajiem.
Jāpiebilst, ka maija pasākumu klāsts
vēl nav pilnīgs un var papildināties ar Mūzikas un mākslas festivālu «Seven Hills»,
mākslinieku plenēru un citiem krāšņiem
notikumiem. Pasākuma programma atkarībā no spēkā esošajiem ierobežojumiem
var mainīties, tādēļ skatiet pasākumu afišu Rēzeknes pilsētas domes mājaslapas
rezekne.lv sadaļā «Visi notikumi».

tostūrīti Festivāla parkā, kā arī piedalīties
Ģimeņu zīmējumu tapšanā uz asfalta pie
«Zeimuļa». Savukārt Eiropas dienas svinēšanas laikā sadarbībā ar biedrību «World –
Our Home» pie NBKN ēkas tiks organizēta
izstāde, veltīta 15. gadadienai kopš Baltijas
valstu iestāšanās Eiropas Savienībā. Skanēs Eiropas himnas ieraksti, izpildīta dažādos stilos, – koris, orķestris, bērnu koris,
ar vārdiem, bez vārdiem u. tml.

No 15. līdz 16. maijam – «Muzeju
nakts 2021», kuras tēma šogad ir «Robežas» un kura būs skatāma Latgales Kultūrvēstures muzeja TV monitorā un uz ekrāna pie ieejas. Tas būs vizuāls stāsts «Pārkāpjot senās fotogrāfijas robežas», kurā
izmantotas 20. gs. pirmās puses Rēzeknes skatu pastkartes un fotogrāfijas no muzeja krājuma. Stāsta pamatideja ir ielūkoties vērīgāk pilsētas iedzīvotāju sejās, pievērst uzmanību detaļām ielās un arhitek-

Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Rēzeknieši Lieldienas
pavadīja aktīvi un pozitīvi
Šogad dažādi pasākumi notika digitālā vidē, taču pašvaldības aģentūra
«Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs» (RKTC) sarūpēja rēzekniešiem diezgan daudzveidīgu Lieldienu programmu, turklāt dažas akcijas turpināsies
līdz maija sākumam. Tātad vēl ir laiks tiem, kuri nepaspēja izmantot sagatavotos piedāvājumus.

Š

ogad ARPC «Zeimuļs» pirmo reizi
rīkoja akciju «Izkrāso Lieldienas» –
no 29. marta līdz 16. aprīlim jebkurš
interesents varēja bez maksas saņemt krāsojamo komplektu (olas un zaķus no finiera)
pie ARPC ieejas. Komplektus varēja izkrāsot un izkarināt izvēlētajā vietā, nofotografējot rezultātu un nosūtot attēlus uz e-pas
ta adresi arpckonkursi@inbox.lv (to vēl var
izdarīt līdz 5. maijam). Kā mums paziņoja
organizatori, jau izsniegts vairāk nekā 350
Lieldienu rotājumu komplektu. Ļoti priecē
plaša interese par akciju no Rēzeknes un
novada PII puses. Iesūtīts vairāk nekā 150
attēlu! Rotājumi sanāca skaisti un krāšņi,
savukārt dalībniekus vienoja saskarsmes
un kopīga darba prieks. Aicinām katru izkrāsot savu ikdienu ar sirds siltumu, labiem
vārdiem un pavasara enerģiju!
Sporta pārvalde un ARPC «Zeimuļs»
aicināja doties pārgājienā «Lieldienu zaķiem pa pēdām». Aktīvās atpūtas cienītāji
varēja izvēlēties vienu no trim maršrutiem –
5, 7 vai 9 kilometri (piedāvājums spēkā līdz
2. maijam). Lieldienu svētdienā maršrutu
starta punktos Kultūras un atpūtas parkā
un Festivāla parkā pastaigājās Lieldienu

zaķi, kuri aicināja doties pārgājienā un izsniedza maršrutu kartes. Rēzeknieši novērtēja iespēju aizraujoši pavadīt laiku svaigā
gaisā, dažādus maršrutus jau veikuši vairāk nekā 70 dalībnieki.
Vienlīdz interesanta bija spēle «Zaķu
medības» pilsētvidē. «Medniekiem» bija
jāatrod dažādās pilsētas vietās olas, ko
paslēpa Lieldienu zaķi, un anketā jāatzīmē savi atradumi. Veiksmīgākajiem dalībniekiem bija sagatavotas balvas no Tūrisma informācijas centra. Kā pastāstīja TIC
darbinieki, jau vairāk nekā 100 iedzīvotāji
piedalījušies šajā spēlē, kas būs pieejama
līdz 2. maijam.
Bija iespēja piedalīties arī dažādās radošās meistarklasēs – noskatīties video RKTC
lapā un patstāvīgi izgatavot kādu lietišķās
mākslas izstrādājumu. Bērnu bibliotēka organizēja konkursu «Sakārto Lieldienu laika
ticējumus!» digitālā vidē. Lācītim Rūcītim,
skrienot pa meža taciņu ciemos pie zaķa
Garauša, paslīdēja ķepas. Viņš nokrita, un
sajaucās lapiņas, uz kurām Rūcītis bija sarakstījis Lieldienu ticējumus. Bērni tika aicināti palīdzēt lācītim sakārtot ticējumus

un uzzīmēt Lieldienu olu grozu. Konkursā
piedalījās Rēzeknes 5. vidusskolas un Rēzeknes Sākumskolas audzēkņi. Savukārt
jauniešu teātra studija «Joriks» 7. aprīlī apmeklēja visas Rēzeknes PII un ar nelielām
izrādēm uzstājās ārtelpās, pirmsskolēni vēroja šos priekšnesumus pa logu.
Kā norāda RKTC speciālisti, visu pasākumu mērķis bija ierobežojumu apstākļos
tomēr nodrošināt ģimenēm iespēju atzīmēt
Lieldienas svaigā gaisā un būt kustībā. Visu
akciju tēma bija Lieldienu simboli. Aģentūras komanda sagatavoja dažādus interaktīvas aktivitātes. Turklāt pilsētas ielās parādījās jaunas dekorācijas. Atsauksmes un
fotogrāfijas aģentūras lapā vietnē «Facebook» liek secināt, ka rēzekniešiem patika
svētku noformējums un piedāvātā programma. Jāpiebilst, ka tika izsniegtas visas anketas, ko TIC darbinieki bija sagatavojuši
pilsētvides spēles dalībniekiem.
Atsauksmes un komentāri liecina, ka
Lieldienu iniciatīvas un piedāvājumi rēzekniešiem nāca pie sirds. Savās emocijas dalās Svetlana Meiere, kuras ģimene vienmēr
aktīvi piedalās pilsētas pasākumos:
– Šogad, kad ir spēkā pulcēšanās un
masu pasākumu rīkošanas ierobežojumi,
mūsu pilsētas vadība, ARPC «Zeimuļs» un
RKTC iepriecināja mūs, pilsētas iedzīvotājus, gan ar svētku rotājumiem visa pilsētā,
gan dažādiem pasākumiem. Man ļoti patika ideja mudināt cilvēkus doties svaigā gaisā ģimenes lokā. To sekmēja arī izstrādātie
trīs dažāda garuma maršruti akcijā «Lieldienu zaķiem pa pēdām», gan interaktīvā spēle «Zaķu medības», gan fotoakcija «Noķer
Lieldienu zaķi aiz ļipas». Kopā ar ģimeni izbaudījām šo pasākumu dažādību – bija ļoti
interesanti, izzinoši un sportiski! Aizraujoša
bija arī akcija «Izkrāso Lieldienas» un viktorīna platformā «Kahoot!» (atklājām vairākus

mums jaunus faktus par Lieldienām). Milzīgs paldies visiem organizatoriem par pozitīvām emocijām un iespēju aktīvi pavadīt
svētkus ģimenes lokā! Priecē arī tas, ka vairums šo akciju turpināsies līdz maijam, kad
Lieldienas svinēs pareizticīgie un vecticībnieki, un šajā laikā iedzīvotājiem ir iespēja
piedalīties aktivitātēs. Esiet aktīvi un pozitīvi!
Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA
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Iespēja būt tūristam savā pilsētā
Jau ilgu laiku dzīvojam neierastos apstākļos. Tūrisma nozare diemžēl viena no pirmajām ir izjutusi Covid-19 pandēmijas sekas. Dažādi ierobežojumi krasi samazinājuši ceļotāju skaitu un slēgtās valstu robežas apstādinājušas ārzemju tūristu plūsmu. 2020. gadu noteikti var saukt par Eiropas
iekšzemes tūrisma aktivizēšanās gadu. Arī Rēzeknē šajā
periodā bija vērojama vietējo tūristu skaita palielināšanās.
Šāda ceļošanas paradumu maiņa ļāva ieraudzīt sev ierasto
vidi citā gaismā, neparastie apstākļi mums ir devuši iespēju pamanīt interesanto sev apkārt un atpūsties tepat, nedodoties uz ārzemēm.

P

agājušajā gadā kļuva
skaidrs, ka dažādi digitālie palīglīdzekļi tūrisma
nozari palīdzēs saglabāt aktīvu arī
pandēmijas apstākļos. Arī Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs šajā
laikā ir koncentrējies uz dažādiem
paņēmieniem, kā aktīvu laika pavadīšanu pilsētā padarīt interesantāku ne tikai pilsētas viesiem, bet
arī vietējiem iedzīvotājiem. Tāpēc
šoreiz iepazīstināsim ar iespējām,
kā atklāt no jauna pašiem savu pilsētu un kaut uz mirkli atkal iejusties ceļotāja ādā.
Viens no resursiem, kas sevi
ir pilnvērtīgi parādījis pandēmijas apstākļos, ir audiogids pilsētvidē. Tas ir viens no populārākajiem «palīgiem» ceļojumos, kas
plaši tiek izmantots visā pasaulē
un tam piemīt vairākas priekšrocības, kas ļauj taupīt gan laiku, gan
resursus. Pirmkārt, tam ir neierobežots darba laiks. Otrkārt, nav
nepieciešama saskarsme ar darbinieku vai gidu, turklāt tam piemīt

augsta mobilitāte. Lejupielādējot
aplikāciju ar audiogidu viedtālrunī, to ir iespējams lietot visur, kur
vien ir pieejams internets.
Rēzeknē pieejami vairāki šāda
veida digitālie palīglīdzekļi, kas ikdienišķu pastaigu var pārvērst izzinošā piedzīvojumā: audio maršruts «Senās Rēzeknes pēdās»,
bezmaksas aplikācija «Qwixi»,
audio maršruts «Ebreju Rēzekne»
bezmaksas aplikācijā «izi.Travel».
Konkrētie audio maršruti ir pieejami trīs valodās jebkurā diennakts
laikā un var kalpot kā papildinājums jau saplānotām aktivitātēm.
Situācijā, kad ir atļautas āra nodarbības skolēnu grupām līdz 10 cilvēkiem, audio gids būs atraktīvs
mācību papildlīdzeklis skolēniem,
piemēram, izmantojot maršrutu
angļu versijas, iespējams apgūt
valodu pilsētas ielās.
Aktīvākajiem un drosmīgākajiem pilsētā pieejama virtuāla piedzīvojumu spēle aplikācijā «Roadgames». Tā jau kādu laiku ir ie-

cienīta pilsētas sporta skolotāju
vidū kā aktīvs izaicinājums treniņos un sporta stundās. Spēle pārbauda dalībnieku atjautību, vērību
un reakcijas ātrumu. Uzdevumi ir
dažādu veidu un grūtības pakāpes – lietotnes kartē atzīmēto dārgumu vākšana, izskrienot konkrēto maršrutu noteiktā laikā; dabas,
mākslas, arhitektūras un citu objektu atpazīšana reālajā vidē pēc
dotās fotogrāfijas; kartē slēpto
punktu meklēšana, nokļūstot noteiktā rādiusā un sekojot procentu skalai lietotnē, un citi. Lai spēlētu spēli, vajag lejupielādēt lietotni «Roadgames» un ievadīt spēles
kodu REZEKNE.
Papildu informāciju par tematiskiem pastaigu maršrutiem pilsētā var gūt arī pilsētas mājaslapas
rezekne.lv sadaļā «Tūrisms». Tajā
atrodams gan Rēzeknes septiņu
pakalnu velomaršruts, gan pilsētas vēsturisko gleznojumu maršruts, kas var kalpot kā iedvesma
aktīvām brīvdienām ģimenes lokā.
Taču, ja jāpaliek mājās, un kādu
iemeslu dēļ nav iespējams doties
pilsētas ielās, lapas tūrisma sadaļā pieejamas arī virtuālās tūres.
Ir skaidrs, ka plašākas tūrisma
aktivitātes agrāk vai vēlāk atjaunosies. Taču, kamēr gaidām ierobežojumu pilnīgu atcelšanu, šis laiks
var kļūt par lielisku iespēju lauzt
stereotipu, ka ceļot var tikai ārpus
Latvijas. Arī Rēzeknē iespējams
baudīt gan dabas daudzveidību,

Konkurss «Gada sieviete Rēzeknē».
Pēcvārds jeb balvu pasniegšana

Marta nogalē pašvaldības informatīvā izdevuma «Rēzeknes Vēstnesis» lappusēs stāstījām par konkursa «Gada sieviete Rēzeknē» finālu. To jau 15. reizi organizēja biedrība
«Uzņēmīgo sieviešu klubs «SENTIO»». Tika nosaukta galvenā titula ieguvēja, kā arī dalībnieces, kuras godinātas citās
nominācijās par aktīvu profesionālo darbību pilsētas labā.

A

tgādinām, ka tituls
«Gada sieviete Rēzeknē 2020» piešķirts Jeļenai Grabovščikai, SIA «ХР grāmatveži» līdzdibinātājai, daudzpusīgai sievietei un mūsdienīgai
grāmatvedei. Ritai Kozlovai, Rēzeknes pilsētas domes arhīva pārzinei, pasniegts atzinības raksts
«Par ilggadēju un apzinīgu darbu dokumentu pārvaldības jomā
Rēzeknē». Krista Freiberga, pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja,
kura atvērusi Rēzeknē savu apģērbu veikalu, apbalvota «Par uzticību dzimtajai pilsētai un iedvesmu uzņēmējdarbības uzsākšanai». Аnna Gavrilova, Rēzeknes
slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas virsmāsa, saņēma atzinības
rakstu «Par ilggadēju darbu un
ieguldījumu medicīnas jomas

funkcionēšanā Rēzeknē». Gunta
Trušele, Rēzeknes slimnīcas Ambulatorās nodaļas ģimenes ārste,
apbalvota «Par ilggadēju darbu
un cilvēkmīlestības izpausmēm
ģimenes ārsta darbā». Inna Seļģicka, kura vada veselības grupu
«Labrīt» un deju kolektīvu «Varavīksne» Pensionāru dienas centrā, saņēma atzinības rakstu «Par
ieguldījumu senioru radošās izpausmes un veselības uzlabošanā». Nadežda Osipova, Rēzeknes
krievu kora «Beregiņi» vadītāja un
diriģente, šīgada konkursā godināta «Par ilggadēju ieguldījumu
kultūras vērtību stiprināšanā un
kora «Bereģiņi» vadīšanā».
Aprīļa sākumā diplomi un balvas, kuru veidolu šogad izdomāja
un kuras izgatavoja IK «ST-art.lv»
(Natālija Stafecka), tika piegādā-

tas visām konkursantēm. Kā pastāstīja kluba «SENTIO» valdes
locekle Jeļena Kovaļeviča, konkursa organizatori ar atbalstu no
kandidāšu pieteicēju puses labprāt uzņēmās šo godpilno un patīkama saviļņojuma pilno misiju.
Jeļenai Grabovščikai un Guntai
Trušelei ziedi un apbalvojumi pasniegti viņu darba vietās, protams,
ievērojot visas epidemioloģiskās
prasības. Innu Seļģicku norunātajā laikā kopā ar konkursa organizatoriem sapulcējās sveikt vairākas veselības grupas dalībnieces, kuras vēlējās dāvāt ziedus
savai mīļajai vadītājai (viss notika
ārpus telpām, blakus Pensionāru
dienas centram). Annai Gavrilovai
apbalvojums tika pasniegts privāti,
savukārt kolēģi sveica Annu darbā. Rita Kozlova un Krista Freiberga saņēma diplomu un apbalvojumus savā darba vietā – pilsētas
domē. Savukārt Nadeždai Osipovai atzinības raksts un balva tika
pasniegta Nacionālo biedrību kultūras namā.
Irina VAĻIUĻINA

gan izzināt plašu kultūrvēsturisko mantojumu, jo esam bagāti ar
vietām, kas var lieliski kalpot gan
mierīgai, kvalitatīvai atpūtai un aktīviem piedzīvojumiem, gan zināšanu un prasmju papildināšanai.

Aicinām apzināt vietējās vērtības un būt tūristam savā pilsētā!
Informāciju sagatavoja
Elīna PASTARE,
Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs
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SIA «Rēzeknes Satiksme»
autobusu kustības saraksts
Nr. 5

Nr. 1
Blaumaņa

Vipinga

3.25

3.45

Katru dienu
Kaunatas

3.55

Rēzekne 1

Rēzekne 2

4.05

4.20

Nr. 4/4A

7.21
16.14

Brīvdienās
Blaumaņa
Vipinga

6.55
12.30
16.49

7.30
11.52
16.10
17.24

6.05
6.50
7.05
8.20
9.31
10.50
11.50
13.00
14.10
15.20
16.30
17.40
18.50
19.30
20.05

Nr. 4

Darba dienās
Blaumaņa
Vipinga

NOOK

Vipinga

7.30
11.52
17.24

8.09
12.30
16.49

Nr. 71
Darba dienās
StolJupaBlaumaņa
bovka
tovkas

Nr. 7
Katru dienu
Blaumaņa
Jupatovkas

6.31
8.03
12.05
14.55
16.33
18.03

8.25
9.56
11.20
14.00

9.26
10.50
13.30

7.16
8.51
12.50
15.48
17.18
18.48

7.26
9.01
13.00
15.58
17.28
18.58

6.26
8.30
10.41
13.08
14.18
15.28
17.36
18.46
19.56

6.49
8.53
11.04
13.31
14.41
15.51
17.59
19.09
20.19

8.03
12.05
14.55

Katru dienu
Blaumaņa
Vipinga

7.01
9.05
11.16
13.43
14.53
16.03
18.11
19.21
20.31

6.46
8.16
11.22
14.01
15.39
17.40

5.30
6.40
7.50
9.00
11.13
12.23
13.43
14.53
16.03
17.23
20.28

7.33
8.35
15.17
16.59

25697222
Nr. 16

Nr. 17

Darba dienās
BlauBekši
maņa

Darba dienās
BlauZarečnaja
maņa

4.50
6.21
9.05
11.00
13.43
15.32
18.05

7.15
8.50
10.11
12.30
14.30
17.07
20.05

5.25
7.14
9.42
11.35
14.30
16.07
18.40

Nr. 16
Brīvdienās
Blaumaņa Bekši

6.21
9.05
11.00
13.43
15.32
18.05

7.14
9.42
11.35
14.30
16.07
18.40

7.55
9.31
11.13
13.10
15.10
18.10
20.45

Nr. 17
Brīvdienās
Blaumaņa Zarečnaja

8.50
10.11
12.30
14.30
17.07
20.05

9.31
11.13
13.10
15.10
18.10
20.45

6.05
7.15
8.25
9.35
11.48
12.58
14.18
15.28
16.38
18.00
21.08

Katru dienu
Blaumaņa
Ļermontova

6.04
7.05
7.59
9.50
11.48
14.41
16.13
17.15
18.23

6.34
7.30
8.29
10.20
12.18
15.11
16.43
17.50
18.57

5.48
7.04
7.36
9.35
11.31
12.44
13.46
16.10
17.10

6.20
7.34
8.06
10.05
12.01
13.14
14.16
16.40
17.40

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 15

Darba dienās
Vipinga LV finieris

Darba dienās
līdz 31. oktobrim
BlauRītausma
maņa

Brīvdienās
līdz 31. oktobrim
Blaumaņa Rītausma

7.15
16.10
19.10

7.15
19.10

8.15
16.40
20.15

8.15
20.15

Nr. 18
7.17
8.37
9.45
10.55
12.00
13.26
14.38
15.52
17.09
18.14
19.40
20.43

9.01
13.00
15.58

Katru dienu
Blaumaņa
Kaunatas

Brīvdienās
Vipinga LV finieris

6.41
8.07
9.15
10.25
11.30
12.54
14.06
15.18
16.30
17.44
19.00
20.11

Jupatovkas

8.51
12.50
15.48

Nr. 11

Nr. 14

Darba dienās
Blaumaņa Janopole

7.04
7.44
7.59
9.14
10.25
11.44
12.44
13.54
15.04
16.14
17.24
18.34
19.44
20.24
20.59

Nr. 10

Katru dienu
Vipinga
Tūmuži

Katru dienu
Blaumaņa
Gaišais ceļš

6.50
8.05
14.47
16.27

7.31
10.12
12.07
14.46
16.24
18.25

Nr. 13

Nr. 12

6.45
7.25
7.40
8.55
10.06
11.25
12.25
13.35
14.45
15.55
17.05
18.15
19.25
20.05
20.40

Brīvdienās
Stolbovka

Blaumaņa

Nr. 9
Lauku

6.17
7.02
7.17
8.32
9.43
11.02
12.02
13.12
14.22
15.32
16.42
17.52
19.02
19.42
20.17

Rēzekne 1
uz «Vipingu»

Nr. 71

Nr. 8
Katru dienu
ĻermonBlaumaņa
tova

Katru dienu
Rēzekne 1
Atpūta
uz «Atpūtu»

Nr. 18
Brīvdienās
JanoBlaumaņa
pole

6.41
8.07
9.15
10.25
12.54
14.06
15.18
16.30
17.44
20.11

7.17
8.37
9.45
10.55
13.26
14.38
15.52
17.09
18.14
20.43

6.33
7.45
8.57
11.15
12.37
15.00
16.59
18.09
19.19
20.35

7.08
8.20
9.32
11.50
13.12
15.35
17.34
18.44
19.54
21.10

Nr. 19
Darba dienās
Blaumaņa Dzirkstele

5.20
6.15
6.55
9.30
13.32
14.50
16.37
17.50
19.07
20.07

5.50
6.45
7.25
10.02
14.05
15.20
17.12
18.20
19.37
20.37

7.45
8.57
11.15
12.37
15.00
16.59
18.09
19.19
20.35

8.20
9.32
11.50
13.12
15.35
17.34
18.44
19.54
21.10

Nr. 19
Brīvdienās
BlauDzirkmaņa
stele

6.15
6.55
9.30
13.32
14.50
16.37
17.50
19.07
20.07

6.45
7.25
10.02
14.05
15.20
17.12
18.20
19.37
20.37

Nr. 6

Nr. 21

Darba dienās
Blaumaņa Vipinga

Katru dienu
Blaumaņa
Vipinga

5.50
7.10
8.35
9.55
11.20
12.53
13.10
14.34
15.55
17.19

6.30
7.55
9.15
10.40
12.00
13.33
13.50
15.15
16.39
17.59

Nr. 6
Brīvdienās
Blaumaņa Vipinga

7.10
8.35
9.55
11.20
12.53
13.10
14.34
15.55
17.19

7.55
9.15
10.40
12.00
13.33
13.50
15.15
16.39
17.59

5.40
7.00
8.10
9.20
9.55
10.30
11.05
11.40
12.15
12.50
13.25
14.00
14.35
15.10
15.45
16.20
18.40
19.30
20.30
21.30
22.15
22.40

7.35
8.45
9.20
9.55
10.30
11.05
11.40
12.15
12.50
13.25
14.00
14.35
15.10
15.45
16.55
18.05
19.20
20.05
21.00
21.45
22.20
23.00

Nr. 21A

Nr. 21A

Darba dienās
Centrs
Blaumaņa

Brīvdienās
Centrs
Blaumaņa

3.10
4.35
5.05
5.25
5.33
5.35
5.49
6.06
6.16
6.18
6.26
6.31
6.35
6.40
6.45
7.44
11.20
11.32
12.50
13.12
14.43
15.19
17.24
17.49

3.10
5.25
5.33
5.49
6.00
6.06
6.11
6.26
6.31
6.35
6.40
6.45
6.55
7.15
7.30
7.44
11.20
11.32
12.50
13.12
15.19
17.49

4.30
8.35
8.36
10.32
11.40
12.30
12.52
16.38
17.29
18.10
18.39
19.19
19.28
19.33
19.55
19.56
21.06
21.07
21.13
21.25
21.45
23.30

4.30
8.44
10.32
11.40
12.52
16.38
17.29
18.10
18.39
18.44
19.19
19.28
19.56
21.06
21.07
21.13
21.25
21.45
23.30

Nr. 21B

Nr. 21B

Darba dienās
Centrs
Vipinga

Brīvdienās
Centrs
Vipinga

5.15
6.25
6.40
6.50
10.25
10.35
10.58
11.25
15.30
17.25
17.50
20.13

5.15
6.25
6.50
10.35
10.58
11.25
15.30
17.25
18.55
20.13

9.00
10.10
10.35
13.00
16.03
16.20
17.10
17.40
18.35
20.40
20.45
21.15
22.45

9.00
10.10
10.35
13.00
15.45
16.03
16.20
17.40
18.35
20.40
20.45
21.15
22.45

2021. gada 24. aprīlī

Projekta «Zaļās pilsētas plānošana»
darba grupas sēdē apspriesta pilsētvides
labiekārtošanas rokasgrāmata
Notikusi kārtējā projekta «Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās» (LV-RU-021) darba grupas tikšanās. Tā notika jau ierastajā tiešsaistes režīmā, izmantojot interneta platformu «Zoom».

V

iens no galvenajiem jautājumiem,
kuru apsprieda partneri, – kopīgs
darbs pie elektroniskās rokasgrāmatas (rīcības ceļveža) izstrādes speciālistiem, kuru darbs ir saistīts ar pilsētvides
labiekārtošanu, uzturēšanu un attīstīšanu.
Praktiskās rokasgrāmatas, kas būs pieejama visiem interesentiem Pleskavā un
Rēzeknē, ideja ir apvienot pilsētvides elementu piemērus, kurus izmantot konkrētās partnerpilsētu teritorijās. Rokasgrāmatā
sniedz informāciju par to, kādiem, piemēram, jābūt soliņiem, urnām, vides objektiem
(skulptūrām, instalācijām), kronšteiniem
ziedu kompozīcijām, norādēm, izkārtnēm
un daudzām citām lietām, lai tās atbilstu
Pleskavas un Rēzeknes garam un vizuālajam tēlam. Pašlaik tiek izstrādāta tehniskā
dokumentācija, lai veiktu cenu aptauju rokasgrāmatas izveidei.
Projekta galvenie pasākumi jau ir notikuši, bet darba joprojām vēl daudz: tūrisma maršrutu prezentācija Rēzeknē un Pleskavā, darbu noslēgums Rēzeknes Ziemeļu
rajona parkā, degradēto teritoriju revitalizācijas papildu darbu saskaņošana un īstenošana Pleskavā.
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

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77
eiro, no kuriem līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro
Kontaktinformācija: projekta vadītāja
Nataļja Jupatova, tālr. +371 64607686,
e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv
Projekta partneri: Rēzeknes pilsētas
dome (vadošais partneris), www.rezekne.lv
un Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014.–2020. gadam finansiāli
atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmu 2014.–2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un
Krievijas Federācija.

Oficiāla informācija
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Noslēgusies jauno dalībnieku uzņemšana
Rēzeknes biznesa inkubatorā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatorā noslēgusies jauno dalībnieku uzņemšana, un jau aprīlī atbalsta
saņemšanai paredzēts apstiprināt 20 biznesa ideju autoru pieteikumus
pirmsinkubācijas programmā un 5 jauno komersantu uzņemšanu inkubācijas programmā.

D

alībai inkubācijas programmā tika
saņemti 15 komersantu pieteikumi
no Rēzeknes, kā arī Rēzeknes, Viļānu, Ludzas un Balvu novadiem. Prioritāri atbalstāmās ir tādas biznesa idejas, kas
atbilst apstrādes rūpniecības jomai, kā arī
eksportspējīgi uzņēmumi. Inkubācijā šajā
kārtā maksimāli varēja uzņemt piecus dalībniekus. Patlaban LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā inkubācijas atbalstu saņem
34 komersanti. Savukārt pirmsinkubācijā
šomēnes 6 mēnešu apmācību kursu uzsāks 20 biznesa ideju autori, kuri izstrādās
biznesa modeli un prototipus, kā arī testēs
produktus un pakalpojumus
Kopumā šopavasar LIAA biznesa inkubatoru atbalstam pieteikušies 854 jaunie
uzņēmēji – 339 pieteikušies inkubācijas un
515 pirmsinkubācijas programmai. No tiem
80 pieteikumi ir no ārzemēs dzīvojošajiem
Latvijas valstspiederīgajiem. Salīdzinot ar
iepriekšējo pieteikšanos 2020. gada rudenī, kopējais pieteikumu skaits palielinājies
par 65%, kas apliecina, ka pandēmijas laikā interese par savas uzņēmējdarbības attīstību ir pieaugusi.
Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros paredzēta 2021. gada rudenī.
LIAA biznesa inkubatori sniedz visu nepieciešamo uzņēmuma biznesa idejas attīstīšanai – mentoru atbalstu, apmācības,
kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā
jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Papildus
inkubācijas programmas dalībnieki saņem
50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemē-

ram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam,
mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai,
laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat inkubācijā iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz 5000 eiro aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.
LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projektā «Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators».
Evija PIEBALGA,
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora
vecākā projektu vadītāja

nas daļa absolventu izvēlas Rēzeknes SEZ
komercsabiedrības par savu darba vietu.

dzelzceļi, lidostas un ostas ir izdevīgā attālumā un ērti pieejamas veiksmīgai eksporta veikšanai.

Speciālās ekonomiskās zonas.
Rēzeknes SEZ piemērs
Latvijā pašlaik darbojas trīs speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un divas brīvostas: Rēzeknes, Liepājas un Latgales SEZ, Rīgas un Ventspils brīv
osta. SEZ un brīvostas veicina investīcijas ražošanā un dažādās pakalpojumu jomās.

D

audzi uzņēmēji izvēlas izmantot
šīs teritorijas, jo tās atrodas transportam nozīmīgos punktos un nodrošina piekļuvi Latvijas ostām, lidostām,
dzelzceļa un ceļu infrastruktūrai, kur ir labvēlīgi nosacījumi investoriem. Brīvostu un
SEZ infrastruktūras un kvalificēta darbaspēka pieejamību ir novērtējuši mašīnbūves, ķīmiskās rūpniecības, kokapstrādes,
elektronikas, IT un citu perspektīvāko nozaru partneri, kas par saviem investīciju galamērķiem ir izvēlējušies kādu no SEZ vai
brīvostu teritorijām.
Rēzeknes SEZ nodibināta 1997. gadā,
pamatojoties uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, un jau veiksmīgi
darbojas gandrīz 24 gadus. Pašreizējie Rēzeknes SEZ nodokļu atvieglojumi investoriem piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim, kas dod pietiekami daudz laika
esošajiem un potenciālajiem partneriem.

Speciālo ekonomisko
zonu priekšrocības

Uzņēmējdarbība SEZ teritorijās ir daudz
izdevīgāka, ja salīdzinām to ar pārējo Latvijas teritoriju. Investējot SEZ teritorijās, iespējams iegūt šādus nodokļu atvieglojumus:
• līdz pat 100% apmērā nekustamā īpašuma nodoklim;
• 80% apmērā uzņēmuma ienākuma
nodoklim;
• līdz pat 55% apmērā no investīciju izmaksām.
Skatot SEZ priekšrocības tieši Rēzeknes
SEZ kontekstā, priekšplānā izvirzās vairāki
investoriem būtiski faktori:

1. Atrašanās vieta
Rēzeknes SEZ atrodas nozīmīgā transporta koridoru krustpunktā ar tiešu piekļuvi
starptautiskiem tirgiem Eiropā, Krievijā un
NVS valstīs. Jau izsenis Latvijas ģeogrāfiskais novietojums bijis piemērots tirgotāju
tranzīta pieturas punkts. Ar mūsdienu attīstīto sauszemes, jūras un gaisa ceļu infrastruktūru uzņēmējiem, kuri tēmē Eiropas Savienības un Austrumu valstu virzienā,
Latvija un Rēzekne kļuvusi vēl pievilcīgāka.

2. Lietpratīga pārvaldība
Rēzeknes SEZ pārvalde nodrošina efektīvu, uz klientu un rezultātu orientētu pārvaldību. Pieejamas arī informatīvās un atbalsta
konsultācijas investoriem un citiem interesentiem, kas veic vai plāno veikt komercdarbību Rēzeknes SEZ teritorijā. Atbalsts
tiek sniegts, pamatojoties uz katra klienta
vajadzībām un mērķiem. Iespējamas konsultācijas arī par piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanu komercdarbības veikšanai. Ik gadu tiek sniegts atbalsts un konsultācijas vairāk nekā 100 uzņēmumiem.

3. Prasmīgs darbaspēks
Rēzeknē un tuvākajos novados dzīvo
ap 120 tūkstoši cilvēku, no kuriem aptuveni 2300 ir ekonomiski aktīvā vecumā un
darba meklējumos. Atbildīgs un profesionāls darbaspēks – tā par darbiniekiem izsakās vietējie un ārzemju investori. Rēzeknes
un apkārtnes iedzīvotājiem ir piekļuve augstas kvalitātes izglītības iegūšanai Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijā, pēc kuras beigša-

Attīstība un izaugsme reģionā:
«LATSTAB» RSEZ SIA

Runājot par ieguvumiem, kā arī izaicinājumiem, kļūstot par daļu no Rēzeknes SEZ,
lielisks piemērs ir «LATSTAB» RSEZ SIA. Tas
ir metālapstrādes uzņēmums, kas veiksmīgi
darbojas Rēzeknes SEZ kopš 2016. gada.
«LATSTAB» savu ceļu uzsāka ar attīstības
finanšu institūcijas «Altum» atbalstu. Uzņēmums specializējies plaša spektra tērauda
izstrādājumu ražošanā dažādām civilās inženierijas jomām, tajā skaitā ceļu būves,
celtniecības, telekomunikāciju, dzelzceļa nozarēm u.c. «LATSTAB» valdes loceklis Staņislavs Ratinskis kā galveno mērķi
nebija izvirzījis veidot uzņēmumu, kurš ienesīs milzīgu peļņu. Uzņēmuma mērķis ir
veidot ko unikālu, kas ietekmēs Rēzeknes
un Latgales reģionu un tā attīstību. Pašlaik
«LATSTAB» eksportē uz 15 valstīm – Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Dānija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lielbritānija, Īrija, Vācija,
Nīderlande, Beļģija, Armēnija, Norvēģija un
Čehija. Tas ir iespējams, pateicoties uzņēmuma ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, ņemot vērā, ka no Rēzeknes sauszemes ceļi,

Izaugsmes rādītāji 2020.gadā

Papildus iepriekš minētajam – daži skaitļi par citiem Rēzeknes SEZ komercsabiedrību izaugsmes rādītājiem.
Aptauja, kurā piedalījās 15 Rēzeknes
SEZ komercsabiedrības, ir parādījusi pozitīvu izaugsmes un attīstības tendenci
2020. gadā:
♦ 47% komercsabiedrību ir kāpis apgrozījums:
↑ 16% RSEZ «MAGISTR-FISKEVEGN
GROUP.MFG» SIA
↑ 30% «MB Properties» RSEZ SIA
↑ 38% SIA «Midis» RSEZ
♦ 73% komercsabiedrību ir saglabājušas nemainīgu vai palielinājušas darbavietu skaitu.
Vislielākais darbavietu skaita pieaugums reģistrēts:
↑ RSEZ «MAGISTR FISKEVEGN GROUP.
MFG» SIA
↑ SIA «Midis» RSEZ
↑ «Energy Resources CHP» RSEZ SIA.
Informācija no
RSEZ mājaslapas
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Jaunā amatā

Iepazīstam Rēzeknes
Dienesta viesnīcas vadītāju
Rēzeknieši droši vien pamanījuši pārvērtības, ko piedzīvoja ēka Atbrīvošanas alejā 92. Iedzīvotāji to pazīst kā Surmoņina namu, bet tagad tas ticis pie oficiāla nosaukuma –
Rēzeknes Dienesta viesnīca, kuras atklāšanu mēs visi ar nepacietību gaidām.

V

isi svarīgākie darbi jau ir
pabeigti, tiek strādāts pie
pēdējām niansēm, kā arī
paralēli risināti aprīkojuma iegādes
u. c. jautājumi, lai nākamie iemītnieki ēkā justos kā mājās.
Šoreiz iepazīsimies ar dienesta viesnīcas vadītāju Ilgu Kolosovu, kura tika izvēlēta šim amatam
Izglītības pārvaldes rīkotā atklātā
konkursa kārtībā.
Sveicam Jūs jaunajā amatā.
Pastāstiet par savu iepriekšējo
pieredzi, kas atveda Jūs uz šo
darbavietu.
– Pateicos par apsveikumu.
Man ir bakalaura grāds ekonomikā ar specializāciju tiesību zinātnēs. Tas, ka pārzinu likumus,
protams, palīdz struktūrvienības
darba organizācijai nepieciešamo iekšējo normatīvo dokumentu, līgumu un sadarbības vēstuļu
izstrādē. Esmu diezgan zinātkārs
cilvēks, tāpēc nepārtraukti papildinu zināšanas visdažādākās jomās. Piemēram, tikko pabeidzu
kursu «Būvniecības tehniskās
dokumentācijas sagatavošana».
Turpinu apgūt profesionālo programmu «Vides dizains – dekoratīvā skulptūra», kā arī gūstu akadēmisko izglītību izglītības zinātnēs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
Profesionālās komunikācijas prasmes apguvu, 14 gadus strādājot
finanšu un projektu vadības jomā.
Viens no maniem pienākumiem
bija komunicēt ar plašu personu
loku visā Austrumlatgalē ar mērķi
sekmēt te uzņēmējdarbības attīs-

tību. Tā kā vienmēr esmu bijusi sociāli aktīvs cilvēks, bieži piedalījos
dažādos uz jauniešiem orientētos
motivējošos pasākumos. Pēdējos
sešus gadus vadīju VAS «Latvijas Dzelzceļš» meitas uzņēmuma
«LDZ CARGO» dienesta viesnīcu.
Tur man bija jānodrošina objekta
saimnieciskā darbība un jāgādā
par tā tehnisko stāvokli. Mēneša
laikā apkalpojām vairāk nekā 800
cilvēku. Tāpat man bija jākoordinē darba process, t.i., jāsadala uzdevumi, jāsaplāno grafiks, jārisina
inventāra piegādes jautājumi utt.
Vienmēr veltīju daudz uzmanības
darba vides drošībai. Mana primārā atbildība bija telpu tehniski sanitārā sagatavošana, ugunsdrošības, iekšējās kārtības kontrole utt.
Ļoti labi pārzinu moderno ēku
inženiertīklu specifiku, jo sešos

gados manā vadībā tika nodoti
ekspluatācijā vērienīgie viesnīcas
ēkas un tās iekšējo komunikāciju
sistēmu pārbūves darbi.
2020. gada beigās ekonomiskās situācijas un pandēmijas
dēļ VAS «Latvijas Dzelzceļš» bija
spiesta samazināt darbinieku štatu visā Latvijā, tostarp Rēzeknē.
Manis vadītā struktūrvienība tika
likvidēta.
Kurā dienesta viesnīcas darba organizācijas posmā pašlaik esat?
– Ir ļoti daudz sagatavošanās
darbu, kuriem veltu ļoti ciešu uzmanību. Jau izskatīju objekta tehnisko dokumentāciju, izgāju apmācības un saņēmu būvnieku rekomendācijas par inženiersistēmu
ekspluatāciju, izpētīju ēkas teritoriju no vides drošības aspekta, noformulēju saimniecības jautājumus, kas būs jāatrisina nākotnē.
Tāpat esmu izanalizējusi viesnīcas
iekšējo plānojumu, tās racionālas

Projekts «Atver savu sirdi»

S

Rēzeknes novada ģimenes, kuras audzina bērnus un jauniešus
ar īpašām vajadzībām, saņems
higiēnas pakas (dezinfekcijas līdzekļi, sejas maskas, ziepes u.c.).
Covid-19 izplatības dēļ ikvienam no mums ir nācies daudzas
ikdienas nodarbes, mācības un
darbu veikt attālināti, bet, lai tas
veiksmīgi noritētu, ir nepieciešamas labas digitālās prasmes. Projektā bērnu un jauniešu vecāki iesaistās digitālo prasmju nodarbībās, kurās apgūst tiešsaistes
programmu lietošanu, foto apstrādi un video montāžu, sociālo tīklu
izmantošanas etiķeti.

Rēzeknes Dienesta viesnīcu
var nosaukt par pilsētai stratēģisku objektu, ar to ir saistītas
lielas cerības.
– Tieši tā. Mūsu uzdevums ir
nodrošināt komfortablu vidi skolēniem un pedagogiem, kuri ir dek-

larēti ārpus Rēzeknes administratīvās teritorijas, bet strādā vai
iegūst izglītību pilsētas izglītības
iestādēs, kas darbojas Izglītības
pārvaldes paspārnē. Bet tas nav
viss. Vēlamies, lai skolēni, kuri izmantos viesnīcas pakalpojumus,
justos te kā mājās, iemācītos būt
atbildīgi par īpašumu, kas tiks nodots viņiem lietošanā.
Droši vien pamanījāt darbinieku štatā amata vienību «Skolotājs». Viņa pamata misija būs iesaistīt skolēnus, mūsu viesnīcas
iemītniekus, pilsētas sabiedriskajā
dzīvē, lai bērni saskatītu tajā savas
perspektīvas, sajustu savu svarīgumu un apzinātos iespēju ietekmēt sabiedriskos procesus. Vēlētos, lai nākotnē viņu mājas būtu ne
tikai dienesta viesnīcas sienas, bet
arī lai pati Rēzekne kļūtu par vietu, kur skolēni redz savu nākotni.
Paldies par sarunu!
Jekaterina SMOLICKA

Dāvāsim prieku vientuļiem cilvēkiem!
Šogad pareizticīgie un vecticībnieki svin Lieldienas 2. maijā. Mēs vēlamies, lai šajos gaišajos svētkos pat vientuļākie
iedzīvotāji izjustu mazliet prieka. Tāpēc kārtējo reizi aicinām
visus nepalikt vienaldzīgiem un iesaistīties svētku sagatavošanā mūsu pilsētas trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, kā arī
vientuļajiem senioriem.

Biedrība «Eņģeļi ar mums» 1. martā sāka realizēt projektu
«Atver savu sirdi», ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tajā ir paredzētas dažas atbalstošas aktivitātes un pasākumi, kuru galvenā mērķauditorija ir ģimenes, kas audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Pasākumu organizēšanā tiks
iesaistīti arī vietējie brīvprātīgie.
porta nodarbības bērniem
un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām ir viena no aktivitātēm, kas jau notikusi vairākas
reizes. Katru piektdienu dalībnieki pulcējas Daugavas stadionā,
lai iesaistītos kustīgās rotaļās, uzlabotu fizisko stāvokli, izjustu pozitīvas emocijas, aktīvi, interesanti un lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Liela nozīme ir sniegt atbalstu
bērnu un jauniešu vecākiem, mazināt viņu spriedzi un veicināt iekšējo resursu apzināšanu. Sākot ar
aprīli, katru trešdienu vecāki piedalās mākslas terapeita tiešsaistes atbalsta grupas nodarbībās.
Kā arī 50 Rēzeknes pilsētas un

izmantošanas un apsaimniekošanas iespējas.
Protams, iepazinos ar potenciālajiem kolēģiem un izskatīju
viņu dzīvesgājuma aprakstus. Ir
plānots kompakts kolektīvs: četri
dežuranti, divas apkopējas, tehniskais darbinieks, skolotājs un vadītāja. Kā sākotnēji bija paredzēts,
pirmos izskatīsim pretendentus,
kuri bija vai ir pakļauti Izglītības
pārvaldes darbinieku štata samazināšanas riskam. Patlaban aktīvi
formēju darba procesa organizācijas, iekšējās kārtības dokumentāciju, nomas līgumus u.tml. Tāpat
kā līdz šim mans mērķis ir gādāt
par vides drošību gan darbiniekiem, gan iemītniekiem.

T

Lai popularizētu sabiedrībā tādas vērtības kā solidaritāte, cieņa,
pacietība, dažādība, draudzība,
atbalsts, notiks labdarības akcija,
kurā būs iespēja iepazīsties vairāku biedrības ģimeņu stāstiem,
tradīcijām un mīļākām aktivitātēm.
Aicinām sekot līdzi biedrības lapā
vietnē «Facebook».
Projekts beigsies jūnijā ar Ģimeņu emocionālās veselības nedēļu, kuras laikā notiks nodarbība
ar psihologu, lekcija ar praktiskiem
uzdevumiem par ģimenes kopīgā laika pavadīšanu un veiksmīgu konfliktu risināšanas paņēmieniem, ģimeņu saliedēšanas pasākums, veselīgā ēdiena meistarklase, pasākums «Tēja ar ģimenēm».
Ieklausieties un atveriet savas
sirdis dažādībai, iecietībai, sirsnībai un empātijai vienam pret otru!
Agita GAILIŠA,
ARPC «Zeimuļs» metodiķe,
speciālā pedagoģe

āpat kā līdz šim, jebkurš
interesents var palīdzēt
gan sagādāt dāvanas,
gan ziedot to iegādei. Lai piedalītos šajā labestības akcijā, jāsagatavo viena vai vairākas dāvanas: pārtikas produkti ar ilgu
lietošanas termiņu, higiēnas preces, dāvanu kartes (vēlams lielveikalu) u. tml. pēc jūsu ieskata.
Dāvanas var atnest uz kafejnīcu «LunaRa» (Lieldienu
akcija norisinās sadarbībā ar
IK «LunaRa») Latgales ielā
74, no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Naudas ziedojumus var pārskaitīt uz kontu: «Swedbank»,
LV44HABA0551033229679, labdarības fonds «Radīšana», reģ.
nr. 40008185411 ar norādi «Dāvā
prieku Lieldienās!», kā arī PayPal
sistēmā – http://paypal.me/radisana
Atgādinām, ka labdarības fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc ziedotājiem ir iespēja saņemt nodokļu atmaksu.
Labdarības fonds «Radīšana»

Informācija senioriem

Informējam, ka valstī spēkā esošo ierobežojumu dēļ pulciņu nodarbības Pensionāru dienas centrā (Zemnieku ielā 16A) vēl aizvien nenotiek.
Pensionāru sociālo pakalpojumu centra (Rēznas ielā 41) administrācija informē, ka apciemot centrā dzīvojošus radiniekus rēzeknieši drīkst parka teritorijā, ievērojot visas epidemioloģiskās normas.
Apmeklējuma laiks iepriekš jāsaskaņo ar centra darbiniekiem, zvanot uz tālr. 20224301, 26688326. Atļauta sūtījumu nodošana. Klientiem paredzētos sūtījumus – paciņas no plkst. 8.00 līdz 18.00 var
nodot dežurantam (uz sūtījuma norādot klienta vārdu un uzvārdu).
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«Zeimuļs» izsludina interešu izglītības
programmu konkursu 2021./2022. mācību gadam
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Jauniešu mazā
biznesa projektu
konkursa rezultāti
Noslēdzies Rēzeknes
pilsētas pašvaldības ie
stādes «Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
«Zeimuļs»» konkurss par
līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu mazā biznesa
projektiem.

K

Lai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību Rēzeknes pilsētā un nostiprinātu jau esošo, nodrošinot bērnus
un jauniešus ar lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, ARPC «Zeimuļs» izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2021./2022. mācību gadam.

P

edagogi aicināti iesniegt
interešu izglītības programmas (dokumentu,
kurā atspoguļota plānotā procesa gaita), kas tiks realizētas
2021./2022. mācību gadā.
Atgādinām, ka, izstrādājot
programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:
- attīstīt izglītojamo talantus,
spējas un daudzveidīgas kompetences;
- stiprināt bērnu un jauniešu
nacionālo identitāti, patriotismu
un valstisko apziņu;
- veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kul-

tūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;
- sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību,
kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru).
- ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju
par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.
Interešu izglītības programmu var iesniegt līdz 2021. gada
17. maijam (ieskaitot), sūtot ARPC
«Zeimuļs» interešu izglītības metodiķei Olitai Kuksai uz e-pastu olita.kuksa@rezekne.lv. Programmas var iesniegt pretendents
ar pedagoģisko izglītību. Ja kādam ir augstākā izglītība, bet tā

nav saistīta ar pedagoģiju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā 72 stundu pedagoģijas kursus,
kur var iegūt nepieciešamās zināšanas un sertifikātu. Programmas
jāsagatavo atbilstoši ARPC «Zeimuļs» izstrādātajiem programmu
paraugiem un ieteikumiem, kas
pieejami www.zeimuls.lv
Gaidām gan jau iepriekš īstenotas, gan jaunas interešu izglītības programmas, kas nodrošinās
iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku! Īpaši vēlamies uzrunāt Tehniskās jaunrades (elektronikas),
Vides izglītības programmu pedagogus!
Konsultāciju par programmu
veidošanu var saņemt pie interešu izglītības metodiķēm O. Kuksas
pa tālr. 27854724, e-pasta adrese
olita.kuksa@rezekne.lv un Agitas
Gailišas pa tālr. 29507088, e-pasta
adrese agita.gailisa@rezekne.lv

Par projektu «ES paplašināšanās 15. gadadiena»
Biedrība «European Association «World – Our Home» īsteno programmas «Eiropa pilsoņiem» projektu «ES paplašināšanās 15. gadadiena» (15th Anniversary of EU Enlargement). To finansē ES programma «Eiropa pilsoņiem», kā arī
līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Projektu ir veidojušas četras organizācijas no četrām Eiropas valstīm – Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas.
2019. gads bija atceres gads,
atzīmējot ES paplašināšanās
15. gadadienu. Nu jau pagājis
laiks un mēs varam izvērtēt, kā
Eiropas Savienība un iestāšanās
tajā ir ietekmējusi iedzīvotāju dzīvi.
Projekta mērķis ir veicināt pilsoņu informētību par ES paplašināšanos 2004. gadā, kas bija lielākā ES paplašināšanās teritorijas,
valstu un iedzīvotāju skaita ziņā;
iesaistīt nevalstiskās organizācijas, pilsētu pašvaldības, kultūras
iestādes, universitātes un skolas
starpnozaru sadarbībai; kā arī izveidot stabilu Baltijas jūras valstu
sadarbības tīklu ar mērķi stiprināt ES un tās austrumu robežas,
strādāt kopīgi Eiropas sabiedrības labā.
Katrā partnervalstī projekta laikā tika un arī tiks organizētas konferences un semināri ar pētījuma
datu analīzi par to, kā pievienošanās ES ietekmēja demokrātijas standartus un praksi Austrum
eiropas valstīs, tiks veidots video
ar iedzīvotāju intervijām, kā arī organizēts fotokonkurss un izstāde.
Rēzeknē fotoizstāde tiks atklāta
2021. gada 9. maijā, Eiropas dienā, pie Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama. Projekta noslēgumā notiks starptautiska konference ar pētījuma prezentāciju un
kopēja fotoizstāde. Protams, kā
jau visas darbības nozares, arī šo

projektu un nevalstisko organizāciju darbību kopumā ietekmējusi
Covid-19 pandēmija, tāpēc daudzi
izbraucieni un semināri Igaunijā un
Latvijā (Rēzeknē) vēl tikai norisināsies 2021. gadā, un ar lielām cerībām skatāmies uz to, ka pēc ierobežojumu atcelšanas iedzīvotāju
atsaucība būs liela un cilvēki varēs iesaistīties projekta aktivitātēs.
Visas projekta darba metodes
ir vērstas uz to, lai veicinātu iedzīvotāju izpratnes veidošanos par
ES, tās vēsturi un daudzveidību,
paplašināšanas nepieciešamību.

Projekta aktivitātes un tajās izmantotās darba metodes palīdzēs attīstīt iedzīvotāju zināšanas, prasmes un kompetences izprast kopējo Eiropas vēsturi, mudinās iedzīvotājus būt iecietīgākiem, novērtēt ES un tās iespējas, aktivizēt
cilvēkus piedalīties sabiedriskajā
dzīvē un dažādās Eiropas programmās, lai tie būtu informēti un
aktīvi nākotnes Eiropas sabiedrības pilsoņi.
Dace DEKSNE,
projekta koordinatore

onkursa mērķis – atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, veicināt
karjeras un profesionālās izaugsmes attīstību Rēzeknes pilsētā.
Līdz 2021. gada 19. martam Rēzeknes pilsētā deklarētajiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25
gadiem, kā arī Rēzeknes pilsētas teritorijā reģistrētajiem jaundibinātajiem individuālajiem komersantiem un uzņēmumiem
bija iespēja iesniegt savu projekta pieteikumu.
Tika iesniegts metāla objektu
ražošanas darbnīcas «KRINOP»
(«Kreatīva Rēzeknes individuāla
nodarbība/otrreizēja pārstrāde»)
projekts, tā pieteicējs Nikolajs
Krištopāns, kurš ir ieplānojis
izveidot metāla apstrādes un dizaina darbnīcu, kas izstrādās un
ražos jaunus produktus. Jauniešu mazā biznesa projektu izskatīšanas komisija apstiprināja šo
projektu un piešķīra 1181,77 eiro.
Vēlamies mudināt jauniešus
būt aktīviem, ticēt sapņiem un jau
tagad sākt plānot savas biznesa
idejas, lai jau nākamajā gadā varētu piedalīties ikgadējā Jauniešu mazo biznesa projektu konkursā, kas sniedz lielisku iespēju – ideju pārvērst mazā biznesā.
Ilze ONTUŽĀNE,
jaunatnes darbiniece

Rēzeknes 6. vidusskola aicina pievienoties
savai plašajai un draudzīgajai saimei
Ar 2021. gada 1. septembri skola realizēs šādas pamatizglītības
programmas:
• Pamatizglītības mazākumtautību programma;
• Pamatizglītības mazākumtautību profesionāli orientētā virziena
programma (mūzika);
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
Savukārt no 6. klases skolēniem ir iespējas apgūt jaunsargu apmācības programmu. Mūsu skola ir vienīga pilsētā, kurā ir bāze militārajai apmācībai: šautuve un mācību kabinets nodarbībām. Mācību
programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina interesi par NBS, popularizē dažādas militārās specializācijas un ir veidotā tā, lai mācību procesā ikvienam jaunietim
būtu iespēja pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, kuras papildina skolu mācību programmā apgūto.
Rēzeknes 6. vidusskola, plānojot savu attīstību un ņemot vērā sabiedrības intereses, izglītības kvalitātes paaugstināšanu un bērnu konkurētspēju nākotnes darba tirgū, izglītojamiem piedāvā apgūt praktiskās zināšanas šādās jomās:
• Vācu valoda (D. Rozentāle),
• Spāņu valoda (Ē. Maslinovska),
• Jauno ķīmiķu skola (I. Matule),
• Foto un video veidošanas teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas (J. Gedušs),
• Aktīvais tūrisms (J. Gedušs),
• 3D modelēšana.
Skolā darbojas muzikālie kolektīvi: jauktais koris «Crescendo»,
zēnu koris «Grado», meiteņu koris (2.–6. klasēm) tiem organizētas
nodarbības šādos pulciņos: vokāli instrumentālie ansambļi, vijolnieku ansamblis «Koncertino», pūtēju orķestris, pūtēju orķestra defilē,
tautas dejas, koriģējošā vingrošana.
Plašāk par uzņemšanu un programmām var lasīt skolas mājaslapā www.6vsk.lv vai uzzināt, zvanot uz tālr. 64633660.
Dokumentus var iesniegt skolas kancelejā darba dienās plkst. 9.00
līdz 13.00. Skolas adrese: Kosmonautu iela 6, Rēzekne, tālr. 64633660,
e-pasta adrese 6vsk@rezekne.lv
Rēzeknes 6.vidusskola administrācija
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Rēzeknē būs jauni veloceliņi
Mūsdienās pārvietošanās ar divriteni ir ne tikai nodarbe
sportistiem vai aizraušanās tūristiem. Noteiktai iedzīvotāju
daļai velosipēds ir ikdienas transports – ērts, veselību veicinošs un izdevīgāks nekā automašīna. Tieši tāpēc Rēzeknes pilsētas dome uzskata par nepieciešamu attīstīt veloinfrastruktūru.

R

Fitnesā treniņi notiek tiešsaistē

Atsaucoties uz to rēzekniešu lūgumiem, kuri vēlas trenēties fitnesa zālē, «Olimpiskais centrs Rēzekne» sācis piedāvāt attālinātas (tiešsaistes) nodarbības pieredzējušu treneru vadībā.
Kāpēc jāizvēlas individuāli tiešsaistes treniņi:
• treneriem ir attiecīga izglītība
sporta jomā, zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu;
• treneri pielāgo nodarbības
jūsu vajadzībām;
• treneri palīdzēs noteikt reālus mērķus un to sasniegšanas
termiņus;
• treneri iemācīs jums pareizu
vingrinājumu izpildes tehniku, lai
sasniegtu maksimālu rezultātu un
izvairītos no traumām;
• treneri uzturēs jūsu motivāciju;
• treneri palīdzēs jums būt veseliem un iegūt formu, par kādu
sapņojat.
Olimpiskajā centrā attālinātas nodarbības vada divi treneri – Antons Putnis (papildu informācija un pieraksts pa
tālr. 27658104) un Laimonis Tarasovs (tālr. 28633701).
Antons Putnis ir Eiropas vicečempions pauerliftingā un pasaules čempions svaru stieņa spiešanā guļus, kā arī fitnesa speciālists.
A. Putnis:
– Tiešsaistes treniņi ir domāti dažādiem cilvēkiem ar dažādu
fiziskās sagatavotības līmeni, un
katram tiek pielietota individuāla pieeja. Jums nepieciešams tikai klēpjdators ar stabilu interneta pieslēgumu un kameru, kā arī
mazliet brīvas telpas (vingrinājumu veiksiet 1,5–2 metru attālumā

no kameras). Sākumā piedāvājam
cilvēkam pastāstīt, kādas viņam ir
problēmas vai sūdzības, vēlmes,
t.i., kādu rezultātu viņš cer sa
sniegt. Paši treniņi notiek aci pret
aci – es saku, kas jādara, cilvēks
izpilda vingrinājumu, un es vēroju izpildes tehniku. Pamatā tiek izmantots ķermeņa svars un dažreiz
kādi citi pieejamie līdzekļi, piemēram, ar ūdeni pildītas plastmasas
pudeles. Treniņa ilgums – apmēram viena stunda.
Lai sasniegtu labus rezultātus,
ir svarīgs arī veselīgs uzturs, tāpēc
sniegšu rekomendācijas arī par to.
Mājas treniņi, protams, simtprocentīgi neaizstāj nodarbības
īstā fitnesa zālē, bet tajā pašā laikā ir labāki nekā sēdēšana uz dīvāna. Šādi treniņi palīdzēs uzturēt
tonusā muskuļu korseti, sakārtot
muguru, būs labs sagatavošanās
posms pirms sporta zāles apmeklēšanas, kad tas būs atļauts.
Laimonis Tarasovs darbojas
sporta jomā vairāk nekā 10 gadus. Viņam ir treniņu vadīšanas
pieredze dažādos sporta veidos,
tostarp ārstnieciskajā vingrošanā
un fitnesā. Laimonis ir īstenojis treniņu programmas dažādām vecuma grupām.
L. Tarasovs:
– Cilvēkiem apnicis sēdēt mājās, viņi vēlas trenēties. Zinu, ka
sākumā daudzi ar skepsi uztvēra
tiešsaistes treniņus un cerēja, ka
valdības pieņemtie ierobežojumi
attiecībā uz sporta zālēm nebūs
spēkā ilgi. Pagājuši vairāki mēne-

ši, bet ierobežojumu mīkstināšanu
tā arī nesagaidījām. Tāpēc cilvēki,
kuri ir pieraduši dzīvot aktīvi, sāka
meklēt citus variantus trenēties.
Manuprāt, arī mājās var sasniegt
noteiktos mērķus. Protams, trenējoties mājās, nav iespējams uzstādīt rekordus, bet tas arī reti kuram
ir vajadzīgs. Pieņemu, ka tuvāk vasarai arvien vairāk cilvēku būs ieinteresēti sakārtot savu ķermeni. Vīrieši parasti vēlas vairāk muskulatūras ķermeņa augšdaļā, sievietes
grib zaudēt svaru. Kaut gan es to
drīzāk nosauktu par ķermeņa sastāva uzlabošanu, jo sievietēm ir
būtiski ne tikai atbrīvoties no lieka
svara, viņas vēlas arī būt slaidas,
skaistas. Iespējams, kādu pēc ilgas sēdēšanas pie datora moka
sāpes mugurā, tad talkā nāk ārstnieciskā vingrošana. Mans uzdevums ir izlemt, kādā veidā tiks sasniegts noteiktais mērķis. Tie var
būt gan spēka, gan izturības treniņi, kardiotreniņi, stiepšanās.
Cilvēkam mājās nav nekāda sporta inventāra, bet hanteļu,
svara stieņu u. c. neesamība nav
problēma. Ja treniņu gaitā kaut
kas tiks iegādāts, – ļoti labi. Būtībā var izmantot to, kas ir pa rokai,
piemēram, hanteļu vietā – plastmasas pudeles, ko jau minēja
mans kolēģis, vai arī, piemēram,
krēslu var izmantot kā balstu utt.
Katrs gadījums ir individuāls, un
mēs noteikti atradīsim individualizētu risinājumu.
***
Attālināti treniņi ir lieliska pagaidu izvēle, kamēr nav atvērtas
sporta zāles. Iespējams, kādu
šāds treniņu režīms uzrunās un
būs ērts arī pastāvīgi. Jebkurā gadījumā, esiet aktīvi un atcerieties,
ka dzīve ir kustība!

Svinēsim stadiona jubileju, krājot kilometrus!

Atzīmējot Rēzeknes pilsētas stadiona 100. jubileju, kas
apritēs šī gada 17. jūlijā, aicinām visus iedzīvotājus iesaistīties izaicinājumā un savākt 10 tūkstošus kilometru. Piedalīties izaicinājumā var no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Kilometri
tiks vākti 3 kategorijās: iešana, skriešana, velobraukšana.
Lai pieteiktos izaicinājumam,
dalībniekam nepieciešams lejup
ielādēt mobilo lietotni «STRAVA».
Pēc reģistrēšanās jāpievienojas
attiecīgajam klubam, kurā vēlas
piedalīties: iešana/skriešana/nūjošana vai velobraukšana.
Pirms aktivitātes uzsākšanas
dalībniekam mobilajā lietotnē jāizvēlas atbilstošais sporta veids.

Pēc aktivitātes norises beigām
rezultāts automātiski saglabāsies
kopējā dalībnieku tabulā. Katru nedēļu mobilā lietotne veidos līderu
sarakstu, ar kuriem varēs sacensties un salīdzināt savu rezultātu.
Visiem dalībniekiem, ejot,
skrienot vai braucot ar velosipēdu, kopā jāsavāc 10 000 kilometru.

Pievienojies un sāc vākt kilometrus!
Nolikums un instrukcija –
rezekne.lv
***
Pēc Rēzeknes pilsētas domes
Sporta pārvaldes sporta organizatora Edgara Unzula teiktā, pirmajā nedēļā izaicinājumam pievienojušies ap 100 cilvēku.
Iešana/nūjošana savāca
443,65 km, skriešana – 710,89
km, velobraucienos 362,73 km.
Līdz 18. aprīlim izaicinājumu
bija atbalstījuši 178 dalībnieki.
Kopā «savākti» 9347,94 km.
Lai sasniegtu mērķi, savācot
10 tūkstošus km ejot, skrienot vai
braucot ar velosipēdu, palikuši
mazāk nekā 700 km, tāpēc Sporta pārvalde izvirza jaunu izaicinājumu – savākt 10 tūkstošus katrā
no disciplīnām.
18. aprīlī ar nelielu atrāvienu atradās velobraucēji ar 3587,60 km,
skrējējiem 3521,65 km un iešanā
savākti 2338,69 km.
Atbalsti jauno izaicinājumu,
pievienojies arī Tu!

ēzeknes pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz
2030. gadam ir atsevišķa
nodaļa par veloceliņu tīkla attīstību pilsētā. Šo nozīmīgo plānošanas dokumentu domes deputāti
apstiprināja 2014. gada decembrī,
tātad plānveida darbs pie veloceliņu tīkla izveides notiek jau labu
laiku. Taču pirmie soļi šajā virzienā sperti vēl pirms dokumenta izstrādes. Jāatgādina par veloceliņa
izbūvi visā Atbrīvošanas alejas garumā, tad 2012. gadā uzcelta promenāde ar veloceliņu gar Rēzeknes upi (no Festivāla parka ARPC
«Zeimuļs» virzienā). Patlaban tā ir
iecienīta vieta pastaigām un velobraucieniem, bet kādreiz šī pilsētas daļa nebija tik pieejama iedzīvotājiem.
Pašlaik, skatoties karti ar jau
tapušiem objektiem, redzam, ka
veloceliņi ir Latgales, K. Valdemāra, Ausekļa, Maskavas un Viļakas

ielā. Drīzumā tādi būs arī Krasta
ielā un apkārt Kovšu ezeram.
Nākotnes ieceres arī ir vērienīgas. Tiks izbūvēts veloceliņš
no Meža ielas pa Rēznas ielu ar
iebraukšanu Ludzas ielā un tad
ar pagriezienu uz K. Barona ielu,
līdz pilsētas robežai. Veloceliņš
būs arī Rīgas ielā un vedīs tālāk
N. Rancāna ielā līdz tās beigām.
Izbaudīt braucienu ar divriteni varēs arī Stacijas ielā, nogriežoties
Zemnieku ielā. Atsevišķu veloceliņu (ārpus ielas) plānots izbūvēt
gar Rēzeknes upi un dzelzceļa līnijām ar iespēju izbraukt Stacijas
ielā. Ziemeļu mikrorajonā veloceliņi noteikti taps Kosmonautu un
Blaumaņa ielā.
Paralēli celiņu izveidei tiek strādāts pie divriteņu novietņu ierīkošanas. Jau tagad velostatīvi ir izvietoti pie galvenajām pašvaldības
iestādēm. Arī privāti uzņēmumi un
valsts organizācijas tiecas uzstādīt pie ieejas kopīgus velostatīvus.

Ar gaiši pelēku kartē norādītas vietas, kur jau ir veloceliņi,
ar tumši pelēku – nākotnes plāni.

Meiteņu futbola komanda

Neskatoties uz situāciju valstī, kas turpinās jau vairāk nekā gadu,
2020. gada sezonas čempionāta spēles vairākos sporta veidos tika noslēgtas neizspēlētas. Tomēr Rēzeknes BJSS meiteņu futbola komanda
Latvijas Sieviešu 1. līgas čempionātā aizvadīja visas spēles. Pagājušā
sezona meitenēm izrādījās ne tik veiksmīga kā iepriekšējā, jo Rēzeknes komandā, salīdzinot ar pretiniecēm, ir gados jaunas spēlētājas,
dažas 2020. gada čempionāta spēlēs guva savu pirmo pieredzi, kā arī
vairākas pieredzējušas jaunietes nopietnu traumu dēļ aizvadīja spēles,
turot īkšķus par savu komandu no skatītāju tribīnēm.

Aizvadītajā nedēļā mūsu meiteņu komanda saņēma Latvijas Futbola federācijas balvas par iegūto 4. vietu, kā arī komandas labāko spēlētāju balvas: Sofija Garanča labākā komandas spēlētāja un labākā
aizsarga pozīcijā; Jekaterina Ovsjankina labākā spēlētāja pussarga
pozīcijā. Apsveicam meitenes un trenerus Sergeju un Olgu Prokopkinus un pateicamies par ieguldīto darbu.

Futbola treniņi zēniem

Rēzeknes BJSS futbola nodaļa uzņem 2014. gadā dzimušus zēnus. Treneris Rihards Rižovs. Informācijai par treniņu laikiem un norises vietu lūdzam sazināties pa tālruni 28303909.
Lappusi sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS

2021. gada 24. aprīlī

Pērn Rēzeknē krasi samazinājies cietušo skaits
2020. gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 54
ugunsgrēkus Rēzeknē, 142 Rēzeknes novadā un 29 Viļānu
novadā. Uz glābšanas darbiem Rēzeknē ugunsdzēsēji glābēji steidzās 64 reizes, savukārt Rēzeknes un Viļānu novados attiecīgi 84 un 16 reizes.

R

ēzeknes novadā tika dzēsti seši meža ugunsgrēki un
55 kūlas ugunsgrēki, Viļānu novadā četri meža un 13 kūlas
ugunsgrēki, savukārt Rēzeknē nav
reģistrēts neviens meža ugunsgrēks, arī kūlas degšanas gadījumu skaits ir salīdzinoši mazs – 11.
Saņemti arī vairāki maldīgi izsaukumi – 64 Rēzeknē, 38 Rēzeknes
novadā un astoņi izsaukumi Viļānu novadā.
2020. gadā Rēzeknē gāja bojā
viens cilvēks (2019. gadā bojā gājušo ugunsgrēkos nebija).
Rēzeknes novadā ugunsgrēkos gāja bojā četri cilvēki, kas ir divas reizes vairāk nekā 2019. gadā,
kad bojā gāja divi. Viļānu novadā
gan 2020. gadā, gan 2019. gadā
bojā gājušo nebija.

Rēzeknē krasi samazinājies
cietušo skaits: 2020. gadā pilsētā cieta viens cilvēks, savukārt
2019. gadā ugunsgrēkos cieta
septiņi cilvēki. Bet Rēzeknes novadā palielinājās cietušo skaits un tie
bija astoņi cilvēki, 2019. gadā cieta seši cilvēki. Viļānu novadā cieta
viens cilvēks, kaut gan 2019. gadā
cietušo novadā nebija.
Pērn Rēzeknē tika izglābti divi
cilvēki, 2019. gadā ugunsdzēsēji
izglāba septiņus nelaimē nonākušus cilvēkus. Aizvadītajā gadā
Rēzeknes novadā izglābti divi cilvēki, Viļānu novadā viens cilvēks,
kas ir neliels, tomēr palielinājums,
jo 2019. gadā ne Rēzeknes, ne Viļānu novadā izglābto ugunsgrēkos nebija.
Katru dienu ugunsdzēsēji glābēji steidzas uz izsaukumiem, lai

VUGD Rēzeknes daļas statistika
No 22. marta līdz 20. aprīlim Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas ugunsdzēsēji glābēji (VUGD) saņēma 79 izsaukumus –
55 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet
astoņi no izsaukumiem bija maldinājumi.
27. martā plkst. 4.02 ugunsdzēsēji steidzās uz Bukmuižas ielu
Rēzeknē, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju dzīvojamā mājā bija
nostrādājis dūmu detektors. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka uz plīts bija piededzis
ēdiens 0.02 m2 platībā. Dzīvokļa
īpašnieks likvidēja degšanu pirms
VUGD ierašanās.
27. martā plkst. 16.08 saņemts
izsaukums uz Rīgas ielu Rēzeknē, kur dega kūla 500 m2 platībā. Plkst. 16.21 ugunsgrēks tika
likvidēts.
Glābjot bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušus dzīvniekus, 30. martā
Rēzeknes ugunsdzēsēji Atbrīvošanas alejā nocēla no koka kaķi
un palaida brīvībā.

5. aprīlī plkst. 22.54 glābēji saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu Rēzeknē, kur dega kūla 300 m2 platībā. Ugunsgrēks tika ātri likvidēts.
14. aprīlī plkst. 21.23 tika saņemts izsaukums uz Pulkveža
Brieža ielu Rēzeknē, kur dega
kūla 50 m2 platībā. Ugunsgrēks
tika ātri likvidēts.
15. aprīlī plkst. 9.04 saņemts
izsaukums uz Upes ielu Rēzeknē, kur divstāvu dzīvojamās mājas
dūmvadā dega sodrēji 5 m2 platībā. Plkst. 11.11 degšana likvidēta.

dzēstu ugunsgrēkus un glābtu cilvēkus. Arī katrs no mums var glābt
savu un tuvinieku dzīvības, uzstādot dzīvojamās telpās dūmu detektoru, kas ar skaļu skaņas signālu brīdinās par izveidojušos sadūmojumu. Nodrošināt savu privātmāju ar ugunsdzēsības aparātu, lai gadījumā, ja ugunsnelaime tomēr ir izcēlusies, mēģināt
apslāpēt liesmas. Tāpat aicinām
ievērot ugunsdrošības noteikumu
prasības un gadījumā, ja pamanāt
ugunsgrēku vai kādu citu notikumu, kad ir apdraudēta kāda cilvēka dzīvība vai veselība, zvaniet uz
tālruņa numuru 112.

18. aprīlī plkst. 13.20 saņemts
izsaukums uz Baznīcas ielu Rēzeknē, kur kūla dega 5 m2 platībā. Ugunsgrēks tika ātri likvidēts.
19. aprīlī plkst. 16.05 saņemts
izsaukums uz Varoņu un Noliktavas ielu krustojumu Rēzeknē, kur
dega divas dārza mājiņas pilnā 15
m2 un 36 m2 platībā, kā arī kūla 8
hektāru platībā. Visticamāk tieši
kūlas dedzināšanas rezultātā nodegušas šīs ēkas. Ugunsdzēsēji glābēji no uguns nosargāja kokapstrādes uzņēmumu, kas atradās blakus. Notikumā strādāja trīs
autocisternas no Rēzeknes daļas.
Dzēšanas darbus apgrūtināja stiprs, mainīgs vējš, kas ietekmēja ātru
uguns izplatīšanos. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījās arī Latvijas
dzelzceļa ugunsdzēsēji trīs cilvēku
sastāvā. Plkst. 18.54 ugunsgrēks
tika likvidēts.

Irita SLAVINSKA, VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas vecākā inspektore Latgales reģionā

Cienījamie rēzeknieši!

Ja jums ir jautājumi domes vadībai vai speciālistiem (rubrikā «Kurš atbildēs?») vai vēlaties uzzināt, kā
saņemt «Rēzeknes Vēstnesi» krievu valodā, 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

Derīga informācija

Tradicionāli piemiņas pasākumi
par godu nacisma sagrāvei
Šogad aprit 76 gadi kopš antihitleriskās koalīcijas uzvaras pār fašistisko Vāciju. Patlaban Latvijā vēl ir spēkā ar Covid-19 saistītie ierobežojumi, tāpēc rodas jautājums, kādā
formātā notiks tradicionālie atceres pasākumi 8. un 9. maijā? Šo jautājumu adresējām biedrības «RRO LAKCA» valdes
priekšsēdētājam Jaroslavam Ivanovam.

Kā

pastāstīja J. Ivanovs, biedrības
valde apzinās, cik
svarīgi rēzekniešiem un visiem
cilvēkiem, kuriem fašisma sagrāve ir īpašs notikums vēsturē, šajās dienās godināt un atcerēties
savus karu pārdzīvojušos tuviniekus, nolikt ziedus pie pieminekļa
«Rēzeknes atbrīvotājiem» un citās
piemiņas vietās. Turklāt J. Ivanovs
atgādināja, ka pašlaik valstī spēkā esošie ierobežojumi liedz rīkot
masu pasākumus.
Jaroslavs Ivanovs:
– Aicinām pievienoties grupai «День Победы в Резекне/9.
Maijs Rēzekne» sociālajā tīklā Facebook. Te tiks izvietoti biedrības
«RRO LAKCA» valdes, pilsētas iedzīvotāju un oficiālo amatpersonu
apsveikumi, kā arī plānota virtuāla koncerta norise.
8. maijā, Otrā pasaules kara
upuru piemiņas dienā, izbrauksim tradicionālo maršrutu pa piemiņas vietām – Ančupāni, piemineklis «Mūžīga slava» skvērā pie
Rēzeknes 2. vidusskolas, Upes
ielas Brāļu kapi, ebreju kapi, Miera ielas Brāļu kapi, karavīru Brāļu
kapi vietā, kur atradās karagūstekņu nometne «Štalag 347». Visās minētajās vietās tiks nolikti
sēru vainagi Rēzeknes pilsētas
domes vārdā. Šajā dienā Miera
ielas Brāļu kapos notiks arī aizlūgums par kritušajiem padomju karavīriem.
9. maijā visu dienu individuāli
un ģimenēs, ievērojot distancēšanās noteikumus un epidemioloģiskās prasības, rēzeknieši varēs nolikt ziedus pie pieminekļa
«Rēzeknes atbrīvotājiem» (ko tautā dēvē par «Aļošu»).
Akcijas «Nemirstīgais pulks»
gājiens šogad nenotiks, līdz ar
to aicinām atnest planšetes ar
jūsu radinieku, kara dalībnieku,
fotogrāfijām un atstāt tās pie pieminekļa. Vakarā biedrības «RRO
LAKCA» locekļi nogādās planšetes uz biedrības biroju Dārzu ielā
37, kur tās varēs saņemt atpakaļ.

Administratīvās inspekcijas darbs
no 22. marta līdz 19. aprīlim
Administratīvā inspekcija no 22. marta līdz 19. aprīlim atklāja 90 pārkāpumus, no tiem 3 materiāli nosūtīti pēc piekritības administratīvā procesa uzsākšanai Valsts policijai, 13
materiāli nodoti Administratīvai komisijai soda piemērošanai, 18 gadījumos uzsākti administratīvie procesi un 56 gadījumos izteikti mutiski aizrādījumi, norādot administratīvo
pārkāpumu novēršanas termiņus.

A

dministratīvajā inspekcijā reģistrēti 15 no iedzīvotājiem saņemtie zvani
(mutiski iesniegumi) un 5 rakstiski iesniegumi. Administratīvā inspekcija veica izmeklēšanu par 3
materiāliem, saņemtiem no Valsts
policijas, un par 5 materiāliem,
saņemtiem no juridiskām personām par administratīvo pārkāpumu pazīmēm.
Par pašvaldībā nereģistrētiem
suņiem saņemtas no iedzīvotājiem
divas sūdzības, izteikti 25 mutiski
aizrādījumi suņu īpašniekiem (turētājiem), uzsākti divi administratīvie procesi un divi materiāli nosūtīti soda piemērošanai. Divos
gadījumos materiāli soda piemērošanai nodoti pēc personu sūdzībām, kad kaimiņu suņi gaudoja,
ilgstoši nepārtraukti rēja, traucējot

citiem mieru (pārkāpjot Dzīvnieku
aizsardzības likuma 5. panta otrās
daļas 3. punktu un MK noteikumu
Nr.266 52.1. apakšpunktu).
20 gadījumos bija konstatētas nesakoptas teritorijas, uz kurām nebija novākti sīkie sadzīves
atkritumi. 12 gadījumos izteikti
mutiski aizrādījumi, norādot pārkāpuma novēršanas termiņu, uzsākti 7 administratīvie procesi un
viens (sakopšanas darbu neveikšanu līdz norādītā termiņa beigām)
materiāls nosūtīts soda piemērošanai. Divi mutiski aizrādījumi un
viens administratīvais process
uzsākts par nenovāktām pērnā
gada lapām.
Desmit gadījumos konstatēta
nesakārtota ēku numerācija.
Saņemtas četras sūdzības no
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

īpašniekiem par to, ka transportlīdzekļi tika novietoti stāvēšanai iedzīvotāju koptā teritorijā – zaļajā
zonā. Novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, jāņem vērā, ka saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 22
«Sabiedriskās kārtības noteikumi
Rēzeknē» 32. punktu par braukšanu ar transportlīdzekli un/vai to novietošanu stāvēšanai zaļajā zonā
(sabiedrības ērtībām, veselības un
estētiskuma labā ar zālienu vai stādījumiem apaudzētā un koptā teritorijā) – piemēro naudas sodu līdz
septiņdesmit naudas soda vienībām» (līdz 350 eiro).
Četros gadījumos (pēc māju
vecāko lūguma) bija izteikti mutiski aizrādījumi par apstāšanās
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un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, neievērojot pagalmos
novietotas aizlieguma ceļazīmes.
Saņemti divi iesniegumi par
ilgstoši atstātiem transportlīdzekļiem, kuri jānovāc no braucamās
daļas, jo tiem nav veikta tehniskā apskate.
Divos gadījumos konstatētas
pēc koku zaru un krūmu tīrīšanas neizvestas (uzkrautas) zaru
kaudzes.
Izņemot minētos pārkāpumus,
konstatēta: viena stihiski izveidota
atkritumu izgāztuve; atkritumu izvešana un izmešana svešā teritorijā; pieguļošas teritorijas nekopšana; nelikumīga ielu tirdzniecība;
lielgabarīta atkritumu salikšana pie
atkritumu konteinera, nesaskaņo-

Šogad provizoriski ir sarunāts
svētku salūts. Tas varētu notikt
plkst. 22.00 pie pieminekļa «Rēzeknes atbrīvotājiem».
Patlaban Rēzeknē palicis vien
41 Otrā pasaules kara tiešs vai
netiešs dalībnieks. Tie ir veterāni,
koncentrācijas nometņu gūstekņi, Ļeņingradas blokādē izdzīvojušie, kara aizmugures darbinieki.
Divās dienās, 8. un 9. maijā, vēlamies apciemot katru no viņiem
un pasniegt dāvanas – finansiālu
atbalstu un pārtikas pakas.
Daļa līdzekļu veterānu dāvanām un salūtam jau ir savākta, pateicoties biedrības «RRO LAKCA»
locekļiem un vietējiem uzņēmējiem. Mēs būtu bezgala pateicīgi,
ja rēzeknieši, kuriem nav vienaldzīgi šie atceres datumi, arī finansiāli atbalstītu iecerēto pasākumu
organizāciju. Līdzekļus dāvanu iegādei un salūtam var pārskaitīt uz
biedrības «RRO LAKCA» kontu.
Biedrība «RRO LAKCA»
Reģ. Nr. 40008107506
Banka AS «Swedbank»
Konts LV52HABA0551036082790
SWIFT Kods HABALV22
Sergejs TIMOFEJEVS

jot ar apsaimniekotāju (mājas vecāko vai pārvaldnieku); patvaļīga
atkritumu konteineru izvietošana
svešā teritorijā.
Vienā gadījumā neаpsaimniekotā ēkā konstatēti nenoslēgti logi. Ēku īpašniekiem jāzina, ka
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9 «Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas saistošie noteikumi»
14. punktā nosaka – «Logu stiklojuma vai durvju neesamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad logu
stiklojuma vai durvju tehniskais
stāvoklis nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvēs
un rada draudus cilvēku dzīvībai
un veselībai, jāveic to atjaunošana vai jānodrošina būvju logu vai
durvju noslēgšana, aizmūrēšana
vai aiznaglošana». Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 10 līdz 70 naudas soda vienībām (no 50 līdz 350
eiro), bet juridiskajai personai – no
25 līdz 280 naudas soda vienībām
(no 125 līdz 1400 eiro).
Pāvels SAVICKIS,
Rēzeknes pilsētas
domes Administratīvās
inspekcijas vadītājs
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Latgales vēstniecība
GORS ierobežojumu laikā
attīsta digitālo konferenču
un semināru pakalpojumus
Latgales vēstniecība GORS ierobežojumu laikā ir attīstījusi jaunu pakalpojuma veidu – reģionālu un starptautisku tiešsaistes pasākumu (semināru, konferenču, lekciju utml.) rīkošanu, piedāvājot atbilstošu aprīkojumu, servisu un arī telpas.

«Doma attīstīt digitālo pasākumu piedāvājumu radusies, secinot, ka reģionā šāds kvalitatīvs pakalpojums nav pieejams, lai gan ir
pieprasījums pēc tā. Pakalpojuma
attīstīšana uzņēmumam neprasa
lielas papildu investīcijas, jo jau
līdz šim GORS infrastruktūra bija
paredzēta dažāda mēroga konferenču un semināru norisei. Savukārt Covid-19 izplatības dēļ ieviestie ierobežojumi likuši domāt par
pakalpojuma attīstību perspektīvā
un uzsvērt, ka pašlaik attālums nav
robeža,» stāsta GORS vadītāja Diāna Zirniņa.
Jau šogad Latgales vēstniecībā GORS ir notikuši vairāki veiks
mīgi digitālie pasākumi. Tā janvārī sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, biedrību «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs»
un Kultūras ministriju tiešraidē no
Latgales vēstniecības GORS tika
pārraidīts tiešsaistes semināru
cikls «Latgales tradīcijas ilgtspēja
mūsdienu vidē», kas joprojām skatāms https://www.youtube.com/
watch?v=Ls5MNLr6ilQ. Tādējādi sasniegta plaša auditorija visā
Latvijā un ārpus tās.

Rīkojot digitālu pasākumu, Latgales vēstniecība GORS piedāvā
kā telpas, tā arī tehnisko nodrošinājumu un profesionālu komandu. Iespējamās norises vietas ar
atbilstošu aprīkojumu ir trīs semināru telpas (1., 2. un 3. stāvā),
lielā zālē un mazā zāle. Telpu iekārtojums nav standartizēts un ir
pielāgojams katra pasākuma vajadzībām. Tāpat iespējami arī ēdināšanas pakalpojumi, pasākuma
fotografēšana, telpu noformējums
un citi organizatoriski risinājumi.
Tiešraidi iespējams nodrošināt
vairākās komunikāciju platformās,
kā arī integrēt iepriekš sagatavotu
sarunu, prezentācijas vai arī tiešsaistes sarunas.
Plašāka informācija par piedāvājumu, kā arī pieteikšanās
anketa meklējama GORS mājaslapā – latgalesgors.lv/digitalie-pasakumi. Kontaktinformācijai:
gors.konferences@rezekne.lv vai
+371 26387783.
Kristiāna VALENIECE,
Latgales vēstniecības GORS
(SIA «Austrumlatvijas
koncertzāle»)
mārketinga speciāliste

Aktualitātes Rēzeknes Dzīvnieku patversmē
Mūsu vizītes dienā Rēzeknes Dzīvnieku patversmē uzturējās septiņi suņi, trīs no tiem jau bija izgājuši visas procedūras un gatavi adopcijai. Par laimi viņi jau atrada savus potenciālos saimniekus un dosies uz mājām.

K

aķu nodaļā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi iemītnieku skaits palielinājies. No 15 kaķiem pieci ir gatavi adopcijai (divas kaķenes jau
ir rezervētas).
Jāsaka paldies visiem, kuri sociālajos tīklos dalās ar ierakstiem
par Rēzeknes Dzīvnieku patversmes iemītniekiem. Pateicoties brīvprātīgo un vienkārši nevienaldzīgo cilvēku darbam un pūlēm, visi
suņi, kurus satikām iepriekšējā vizītē, jau ir aizbraukuši uz jaunām
mājām (tie, kurus bildējām, un pat
tie, kuri vēl tikai gaidīja karantīnas
nodaļā un nebija gatavi adopcijai).
Runājot par kaķiem, daži no
viņiem arī atrada mājas, pat par
spīti sarežģītam raksturam.

Kaķu nodaļā arī ir aprīkota karantīnas telpa ar atsevišķu ieeju,
palielināts būru skaits galvenajā
telpā, ierīkota speciāla nožogota
pastaigu teritorija. Tiek aprīkota
atsevišķa telpa veseliem kaķiem
(12 būri), kuri nogādāti patversmē
pēc saimnieka nāves, kaķiem, kurus sterilizēs un izlaidīs atpakaļ uz
ielas, un citos gadījumos, kad nav
nepieciešamības uzturēt dzīvnieku galvenajā telpā.
Rēzeknes Dzīvnieku patversmes pārstāvji pateicas visiem labiem cilvēkiem un brīvprātīgajiem
par dāvanām. Tāpat kā iepriekš,

Patversmes adrese: Rēznas iela 13B, tālr. 26179322,
28363358. Covid-19 ierobežojumu dēļ lūgums iepriekš saskaņot vizīti.
Jekaterina SMOLICKA

Patīkami norādīt, ka patversmes teritorija dzīvnieku uzturēšanas ziņā pakāpeniski piedzīvo
pozitīvas pārmaiņas. Ir pilnībā pabeigta karantīnas nodaļa suņiem,
uzsākta jaunu voljēru izbūve galvenajā telpā. Rezultātā – katram
sunim būs lielāka platība.

Jaunas grāmatas Centrālajā bibliotēkā
Aprīlī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tika papildināts ar 98 jaunām grāmatām. Turpinājumā –
neliels ieskats daļā no jaunumiem.

Populārais Izraēlas vēstures
profesors, domātājs Juvāls Noass Harari grāmatā «Homo Deus»
pārsteidzošā, provokatīvā un aizraujošā veidā stāsta, kā tehnoloģijas maina mūsu sabiedrību un
ar kādiem izaicinājumiem cilvēce
saskarsies jau tuvākajā nākotnē.
Izdevuma «Nekaunīgais
pingvīns» autore Zane Eniņa ir
apceļojusi vairāk nekā 75 valstis –
lielākoties vienatnē, stopējot,
nakšņojot pie vietējiem, strādājot
brīvprātīgo darbu, proti, darot visu,
lai pēc iespējas pilnīgāk iepazītu
cilvēkus un viņu zemi. Ar ceļojumos pieredzēto Zane dalās blogā
«mugursoma.lv». Šī ir viņas pirmā
grāmata, kurā apkopoti piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu
salā, kā arī Antarktīdā.

Britu vēsturnieces Sāras Bred
fordas sarakstītā Lielbritānijas
karalienes Elizabetes II biogrāfija «Karaliene Elizabete II» ir no
laikiem, kad no troņa atteicās viņas tēvocis un viņa vietā par karali
kļuva Elizabetes tēvs Džordžs VI.
Tas bija izšķirošs brīdis arī Elizabetes dzīvē, jo kopš tā mirkļa kļuva
skaidrs, ka, būdama vecākā meita, troni mantos viņa.
Grāmatā «Izaugt veselam digitālā pasaulē» tiek izskaidroti riski un sekas, ko bērniem un
pusaudžiem rada jaunie sociālās
saziņas līdzekļi, piemēram, smadzeņu attīstības pasliktināšanās,
pārliekas komunikācijas stress, atkarības briesmas, privātuma zaudēšana, jauniešiem nepiemērotu
vietņu lietošana, kiberhuligānisms
un veselības stāvokļa pasliktināšanās, ko rada nepārtraukts bezvadu ierīču starojums.
Anna Bikova izdevumā «Ideālas mammas mierīgas dzīves
noslēpumi» izskaidro, cik svarīgi
mammai mācēt atgūt un saglabāt
dvēseles mieru. Tikai, esot mierīgai, iespējams atrisināt bērnu
konfliktus, pārliecināt, nomierināt
un pierunāt bērnu. Mierīga mamma ir tas cilvēks, kuram bērns uz-

ticēs savas problēmas un dalīsies
ar savām emocijām.
Grāmatā «Latvijas sporta
apskats» aptverts laika posms
no sporta pirmsākumiem līdz
2020. gadam. Izdevumā skatītas
divas tēmas – sporta pārvalde un
sportistu sasniegumi. Pirmā tēma
aprakstīta vēsturiskās periodizācijas secībā. Sportistu sasniegumi
sistematizēti atbilstoši sporta pārvaldes periodiem, tomēr pamatā akcentēti panākumi lielākajos
sporta pasākumos, doti sportistu
biogrāfiskie apraksti, vēsturiskie
notikumi ārpus grāmatā esošās
vēstures periodizācijas, lai parādītu cēloņsakarības.
Daiļliteratūras jaunumos jaunās latviešu rakstnieces Agneses
Zarānes stāstu krājums «Laba
meitene». Stāstu centrā ir meitenes un jau pieaugušas sievietes,
kuras katra slēpj kādu dvēselisku
traumu, cīnās ar vēlmi vienlaikus
būt sev pašai un atbilst tiem standartiem, ko uzspiež apkārtējie.
«Lasītāja» ir Džeinas Šteinbergas debijas romāns – nedaudz
biedējoša fantāzija par brīdi, kad
tehnoloģijas ir attīstījušās tiktāl,
ka sāk nomākt cilvēcīgumu, turklāt romāna tekstā meistarīgi ievīti mūsdienās arvien aktuālāki
jautājumi.
Angļu rakstnieces Džoanas
Rīsas romānā «Laimes ķērāja»
Anna Dārtone, turīga fabrikanta

aktuāls ir barības jautājums. Pašlaik nepieciešami labas kvalitātes
konservi kaķiem un suņiem, jo
stresa un ierobežotas vides kustībai dēļ dzīvnieki neēd visu. Ļoti
ātri tiek izlietotas kaķu tualetes granulas. Patversmes darbinieku pieredze liecina, ka vislabāk šim nolūkam der visparastākās apkures
granulas. Noteikti noderēs arī vecās un jums nevajadzīgās vilnas
segas un kokvilnas gultas veļa.

meita, bēgot no šaušalīga nozieguma, nonāk Londonā. Jaunā lēdija ir palikusi gluži viena plašajā
pasaulē, bet viņa negrasās padoties. Anna vēlas pati noteikt savu
dzīves ceļu. Romānā atspoguļotas
aktuālas tēmas – draudzība, mīlestība un sevis meklējumi.
Amerikāņu rakstnieka Maikla Konelija detektīvromānā «Nevainības likums» panākumiem
bagātais advokāts Maikls Hallers
tikko ir uzvarējis sarežģītā prāvā.
Mājupceļā no svinībām, kurās atzīmēts šis notikums, viņu aptur
policija. Halleram šķiet, ka tas ir
tikai sīks pārpratums, bet, kad likumsargs viņa bagāžniekā atrod
līķi, advokāts saprot, ka ir iekūlies
pamatīgās nepatikšanās. Turpmākajos mēnešos Halleram visiem jāpierāda, ka viņš nav vainīgs. Advokāts ir uzņēmies sevi aizstāvēt
pats. Uz spēles ir likta viņa brīvība
un reputācija. Kopā ar komandu
Hallers ķeras pie nozīmīgākās lietas savā dzīvē.
Sandras Ūdres grāmatā
«Tīsys syla bolsi» publicētie stāsti
aptver dažādus laikus un cilvēkus,

bet viņus vieno izmisuma vai vardarbības situācijas. Daudzas no
tām atklājas kā latgaliešiem pazīstamas, paaudzēs veidojušos
stereotipu atkārtošanās.
Angļu rakstnieces Dinas
Džeferisas romānā «Pazudusī
māsa» 1936. gadā Bella Hetona
ierodas Rangunā – Birmas skais
tākajā pilsētā, kur piepildās visi
sapņi, – lai sāktu jaunu dzīvi tālu
prom no dzimtās Anglijas un kļūtu par dziedātāju smalkajā viesnīcā «Strand». Viņa iegūst draugus
un labvēļus, uzrodas arī pielūdzēji. Tomēr Bellai nedod mieru kāds
pagātnes noslēpums…
Vācu rakstnieces Tabeas Bahas romāna «Atgriešanās kamēliju salā» Maels un Silvija ir tik ļoti
ilgotā bērniņa gaidībās, kad pavisam negaidīti piesakās pagātne.
Maela māte, ar kuru viņš nav ticies
gandrīz 30 gadus, ir saslimusi, un
viņai nepieciešams atbalsts. Kaut
gan Silviju māc sliktas priekšnojautas, Maels dodas prom no salas. Neilgi pēc tam Bretaņas krastiem nākas pārciest spēcīgu vētru. Liktenis sūta jaunus pārbaudījumus. Kamēliju sala tiek pamatīgi
izpostīta, un Silvija cieš nopietnā
nelaimes gadījumā…
Visi grāmatu jaunieguvumu saraksti pieejami bibliotēkas mājaslapas rezeknesbiblioteka.lv sadaļā «Grāmatas».
Zita GORSVĀNE,
RCB Abonementa
nodaļas vadītāja
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«100 fakti par Rēzekni»

Turpinām publikāciju sēriju no fotokrājuma «100 fakti par Rēzekni», kurā apkopoti zīmīgākie mirkļi pilsētas vēsturē. Grāmata pieejama LKM lasītavā, Rēzeknes bibliotēkās –
Centrālajā, 2. un Bērnu bibliotēkā.
(Publikācijas sākums – informatīvā izdevuma 28. novembra numurā (Nr.44),
turpinājums – nākamajā numurā 29. maijā.)

1929. gada 17. novembrī pēc rekonstrukcijas atklāja «Latgolas Tautas pili»
(mūsdienās – Rēzeknes kultūras nams).
Celtnes arhitekts bija Pāvils Pavlovs
(1882–1977), kurš pārbūvi īstenoja pēc
inženiera Franča Kempa (1876–1952)
iecerētā projekta. Par godu svinīgajam
notikumam Valsts prezidenta Gustava
Zemgala (1871–1939) u. c. augstāko
amatpersonu klātbūtnē notika Latgales
teātra iestudētās Franča Trasuna lugas
«Nūgrimušō pile» izrāde.

51

«Latgolas Tautas piļs» iekšskats, 1929. gada decembris.
LKM krājums.

1930. gada 8. jūnijā, Latgales
atbrīvošanas 10. gadadienas
svētku laikā, klātesot Valsts
prezidentam Albertam Kviesim
(1881–1944), labklājības ministram Vladislavam Rubulim
(1887–1937), bīskapam
Jāzepam Rancānam (1886–
1969), tika svinīgi ielikts pamat
akmens Latgales atbrīvošanas
piemineklim («Vienoti Latvijai»).

1931. gada 26. aprīlī atklāja Rēzeknes
apriņķa slimnīcas ēku
(vēlāk – Rēzeknes
Sarkanā Krusta slimnīca). No 1933. gada
janvāra līdz 1940. gada
jūnijam tās vadītājs bija
galvenais ārsts Valdis
Gavars (1896–1941).

1931. gada rudenī atklāja pilsētā skaistāko skolas ēku – Rēzeknes
komercskolu, arhitekts Indriķis Blankenburgs (1887–1944). Tajā
atradās arī Rēzeknes Tautas Universitāte
un Tautas konservatorija. Ēka uzspridzināta 1944. gadā. 1948. gadā ierīkots Raiņa
parks ar estrādi un atrakciju laukumu bērniem. 1972. gadā tajā atklāts piemineklis
dzejniekam Rainim (1865–1929), tēlnieks
Oto Kalējs (1920–1977), arhitekte Irēna
Bākule (1945–2013). 1927. gadā Rainis
kā izglītības ministrs apmeklēja Rēzekni.
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Rēzeknes Valsts komercskola, 1932. gada
18. novembris. LKM krājums.

Rēzeknes Sarkanā Krusta slimnīca, 20. gs. 30. gadu otrā puse.
Galvenais ārsts Valdis Gavars. LKM krājums.

1931.–1932. gadā pēc
arhitekta Jāņa Blaua
(1880–1941) meta tika
uzcelta modernākā
celtne Latgalē – Valsts
Zemes banka. Tās
direktors bija politiķis
un finanšu darbinieks
Jezups Laurinovičs
(1893–1942). Ēka
nopostīta 1944. gadā.
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Valsts Zemes bankas Rēzeknes filiāle,
20. gs. 30. gadi. LKM krājums.
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Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturiskais korpuss.
A. Bondarenko foto.

Rēzeknes pilsētas domes informatīvais
izdevums «Rēzeknes Vēstnesis».
Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601.
Iespiests SIA «Latgales Druka».
Metiens – 11 275 eksemplāri.
Izplatītājs – SIA «RELLER».
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1936. gadā pēc mākslinieka
Franciska Varslavāna (1899–1949) iniciatīvas nodibināta Rēzeknes mākslinieku kopa. Tajā aktīvi darbojās:
Vitālijs Kalvāns (1909–1965), Arvīds
Egle (1905–1977), Arkādijs Naišloss
(1903–1951), Leons Tomašickis
(1904–1996), Jānis Gailis (1903–
1975), Nikolajs Breikšs (1911–1972)
u.c. Daudzi no viņiem bija pazīstamā
latviešu ainavista Vilhelma Purvīša
(1872–1945) skolnieki.

Arvīds Egle, «Baļķu pludinātāji», 1960. g.,
audekls, eļļa, 83×116 cm. LKM krājums.

1937. gada 31. jūlijā svinīgi atklāta Rēzeknes–Daugavpils elektrolīnija. Pasākumā piedalījās: Daugavpils pilsētas valdes priekšsēdētājs Jānis Volonts (1882–1943);
Rēzeknes pilsētas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Priedulāns (1881–
1945); Latvijas armijas Zemgales
divīzijas komandieris ģenerālis
Žanis Bahs (1885–1941); Rēzeknes
apriņķa priekšnieks Viktors Zarāns
(1892–1942) u.c. Elektrolīnijas
kopgarums bija 90 kilometri un
tā kļuva par Latvijā
garāko šādu objektu.

Rēzeknes elektriskā stacija, 20. gs. 20.–30. gadi. LKM krājums.
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1933. gada 20. decembrī Rīgā izveidoja rīcības komiteju (garīdznieks Pēteris Strods
(1892–1960), etnogrāfs Edvards Paegle
(1876–1960), inženieris Francis Kemps,
kultūras darbiniece Tekla Kambala (1895–
1950), Latvijas armijas virsleitnants Juris
Švirksts (1897–1942) ar mērķi nodibināt
Latgales Centrālo muzeju. Jaunizveidotais
muzejs 1937. gadā izvietojās Rēzeknes
pilsētas valdes namā, bet nākamā
gada aprīlī tika pārcelts uz jaunām
telpām Atbrīvošanas alejā 52.

1936. gada
13. septembrī valsts
vadītājs Kārlis Ulmanis
(1877–1942) Rēzeknē
atklāja II Latvijas
Pļaujas svētkus. To
paviljoni atradās teritorijā no Dārzu ielas līdz
Upes ielai un kopumā
aizņēma 5,5 hektārus.

II Latvijas pļaujas svētki Rēzeknē. Centrā – Valsts
vadītājs Kārlis Ulmanis, 1936. gads. LKM krājums.
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Pieminekļa «Vienoti Latvijai» pamatakmens svinīgā
ielikšana, 1930. gada 8. jūnijs. LKM krājums.

59

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Rēzeknes Vēstnesi» obligāta.
Ja nesaņēmāt izdevumu, zvaniet
izplatītājam uz tālr. 25621012.
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1937. gada 6. decembrī Latvijas Mariāņu
kongregācijas priors Benedikts Skrinda
(1868–1947) iesvētīja Rēzeknes Sāpju Dievmātes
baznīcu. Celtnes arhitekts bija Pāvils Pavlovs.
Būvdarbus pilnībā pabeidza 1939. gadā.

Rēzeknes Sāpju Dievmātes
baznīcas projekta skice,
20. gs. 30. gadi. LKM krājums.

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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2021. gada 24. aprīlī

Gundegas Rancānes gleznu izstāde Rēzeknē atjaunos «Valerijas Seiles balvu»

20. gadsimta sākumā latgaliešu politisko, kultūras un sabiedrisko darbinieku vidū bija maz sieviešu, tomēr starp tām jāizceļ Valerija Seile (1891–
1970). Šogad pieminam viņas 130. jubileju un tai pat godu Rēzeknē plānotas vairākas aktivitātes.

Līdz 8. maijam Latgales Kultūrvēstures muzeja logu vitrīnās skatāma
Gundegas Rancānes gleznu izstāde
«Klātesot». Gundega un gleznošana ir nesaraujami saistītas kopš savās pirmās izstādes 13 gadu vecumā
kopā ar tēvu. Izstāde notika toreiz vēl
Rēzeknes Novadpētniecības muzejā,
kur starp Antona Rancāna kokgriezuma tēlniecības darbiem tika izlikti
arī meitas zīmējumi.

R

G

lezniecības klātesamība blakus
ikdienas darbiem Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā
direktores amatā, sabiedriskajās aktivitātēs,
mājas darbos un ģimenē īpašā veidā bagātina mākslinieces ikdienu un reflektē viņas mākslas darbos.
«Intensīvais un daudzkrāsainais dzīves
ritms atspoguļojas arī darbos,» saka māksliniece. «Pat tajos brīžos, kad neesmu darbnīcā pie molberta, acis fiksē un noglabā atmiņā mirkļus un sajūtas, kas manā iztēlē iegulstas kā noteiktas noskaņas, kolorīts un
kompozīcijas.»
Lielā pieredze gleznošanā dod brīvību
izteiksmē, taču atstāj vietu arī pārsteigumam: «Dzīve ir liels brīnums. Nav neviena
vienāda pavasara vai rudens, nav neviena
saulrieta pār ezeru, kas atkārtotos. Ir lietas,
ko dzīvē loģiski plānojam un tad rīkojamies,
bet to īpaši izdaiļo brīži, notikumi un skati,
ko mēs nebijām paredzējuši. Tie visvairāk
dod iedvesmu un vēlmi gleznot, tādējādi saglabājot, piefiksējot to klātesamības sajūtu
gleznās,» atzīst Gundega. «Man ir ļoti būtiski novērtēt tagadni, tās neatkārtojamību,
parādības dabā, tuvu un jauku cilvēku klātbūtni, priekšmetus, garšīgu ēdienu. Šī visa
dzīves estētika agrāk vai vēlāk sakoncentrējas kādā gleznā. Jau pats gleznas tapšanas
process, sākot ar audekla izvēli vai sagatavošanu, paildzina to klātesamības sajūtu ikdienas krāšņākajiem mirkļiem. To krāšņums
un nozīmība ir ļoti subjektīva, bet gleznās
iegūst pavisam citu – daudz globālāku nozīmi. Pat šķietami un gaistoši sīkumi – gaismu
spēles uz sīpollokiem, kaktā nomesti zābaki, ledū iesalušas ūdenszāles, saules rotaļas ābeļziedos vai pilnmēness vītolos spēj
piešķirt šo klātesamības sajūtu dzīvei – cilvēkiem, laikam un visam skaistajam apkārt.»
Izstāde atspoguļo mākslinieces pēdējo piecu gadu darbošanos glezniecībā, kur
allaž vislielākā nozīme ir kolorītam, tā harmoniska «iegulšanās» ainavās un klusās
dabas kompozīcijās gan mazos, gan lielos audeklos.
Par pieķeršanos klusās dabas žanram
Gundega piebilst: «Bieži gleznoju klusās
dabas. Manās sajūtās tajās var «ķert» un
iemūžināt ikdienas mazos skaistos priekus
un baudas. Trauki, ziedi, ēdiens – augļi, zivis, ogas, vīns, kafija…» Taču, esot pie molberta, ir ne mazums pretrunu un iekšējas
cīņas: «Glezniecība ir arī tehnisks process
un aizvien jauni profesionāli izaicinājumi. Ir
liels prieks, ja šī procesa rezultāts – glezna – spēj arī skatītājā veidot, provocēt asociācijas, atmiņas un katram savu klātesamības sajūtu dzīvei.»

«Karpas»,
2012. gads, audekls, eļļa, 90x90 cm

V. Seile savā dzīvoklī
Daugavpilī, 20. gs. 20. gadi.
LKM krājums.

biogrāfiskā un bibliogrāfiskā informācija
no bibliotēkas elektroniskā kataloga, novadpētniecības datu bāzes un elektroniskajiem resursiem.
Jāatgādina, ka 1918.–1920. gadā V. Seile strādāja par Rēzeknes apriņķa skolu inspektori. Tad bijusi Daugavpils Valsts skolotāju institūta dibinātāja un direktore (1923–
1940). Vēlāk bijusi krievu valodas skolotāja
Rēzeknes valsts ekonomiskajā tehnikumā
(1940–1941), vēstures skolotāja Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā (1941–1944)
un Rēzeknes latviešu vidusskolā (1944–
1946). tad strādājusi Rīgā, kur pavadījusi
arī mūža nogali. Apbedīta Daugavpils Katoļu kapos. Rēzeknē ir Valerijas Seiles iela,
kuras 38. namā viņa dzīvoja. Šo māju pašvaldība plāno pārbūvēt par radošo ideju
centru (jau ir gatava tehniskā dokumentācija) un te savas idejas varēs attīstīt jaunie
radošie uzņēmēji.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

No 15. maija – 13. jūnijam muzejā notiks izstāde «Māla gars. Andrejam
Paulānam – 125».

«Atkusnis»,
2013. gads, audekls, eļļa, 96x120 cm

«Rudens veltes»,
2009. gads, audekls, eļļa, 55x75 cm

«Muzeju nakts 2021» – ROBEŽAS
15. maijā
no plkst. 19.00 līdz 5.00
Šogad akcijas «Muzeju nakts Latvijā»
moto ir «ROBEŽAS». Muzeju nakts Latgales Kultūrvēstures muzeja TV monitorā un
uz ekrāna pie ieejas.
• Vizuāls stāsts «Pārkāpjot senās
fotogrāfijas robežas», kurā izmantotas
20. gadsimta pirmās puses Rēzeknes
skatu pastkartes un fotogrāfijas no muzeja krājuma. Stāsta pamatideja ir ielūkoties
vērīgāk pilsētas iedzīvotāju sejās, pievērst
uzmanību detaļām ielās un arhitektūrā,
tā sajūtot tā brīža noskaņu vai notikumu.
• Izstāde «Andrejam Paulānam –
125», 3. stāva zālē vai logu vitrīnās. Izstāde veltīta keramikas vecmeistaram, Silajāņu podniecības pudura māla pavēlniekam. Izstādē eksponēti A. Paulāna keramikas trauki, svečturi un sīkplastika no
muzeja slēgtās krātuves.

ēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs» ir izveidojusi darba
grupu, kuras mērķis ir izstrādāt jaunu nolikumu un atjaunot Rēzeknē jau reiz rīkoto «Valerijas Seiles balvu». Tā kas būs kā
Rēzeknes pilsētas domes apbalvojums
novadpētniecībā Rēzeknes pilsētā vai Rēzeknes novadā.
Pašlaik norisinās darba grupas sanāksmes, kurās piedalās domes vadības pārstāvji, aģentūras darbinieki, Rēzeknes Centrālās bibliotēkas, Latgales Kultūrvēstures
muzeja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvji. Ar balvu plānots paust atzinību veiksmīgākajiem novadpētniecības
projektu autoriem un īstenotājiem, lai veicinātu muzeju, bibliotēku, izglītības iestāžu,
novadpētnieku interesi un aktivitāti Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā
un popularizēšanā. Balvas kopējais fonds
ir 1000 eiro (to varēs sadalīt starp vairākiem
pretendentiem, kurus izvēlēsies speciāli izveidota žūrija, kuras sastāvā būs septiņi kultūrvēsturiskā mantojuma jomas speciālisti,
kultūras un izglītības iestāžu/organizāciju,
kā arī domes pārstāvji. Tuvākajā laikā nolikums tiks izstrādāts, apstiprināts domes
sēdē un izsludināts pats konkurss.
No 15. maija līdz 13. jūnijam Latgales
Kultūrvēstures muzejs rīko tematisko izstādi «Politiķei, pedagoģei un sabiedriskajai
darbiniecei Valerijai Seilei 130». Atzīmējot
izcilās pedagoģes, politiķes, sabiedriskās
darbinieces jubileju, muzejā būs apskatāma tematiska izstāde, kurā varēs sajust
laiku, kad dzīvoja un darbojās izcilā latgaliete, kā arī iepazīties ar viņas devumu
un atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Ja
muzejs aizvien vēl būs slēgts apmeklētājiem, tiks piedāvāta izstādes virtuālā versija. Savukārt Rēzeknes Centrālā bibliotēka
gatavo virtuālo izstādi, kura būs skatāma
bibliotēkas mājaslapā. Tajā būs apkopota
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tvēršana paredzēta 15. maijā vai nu 3. stāva izstāžu zālē, vai arī muzeja logu
vitrīnās.
Starptautiskajā akcijā «Muzeju nakts 2021» Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā keramikas vecmeistaram, Silajāņu podniecības pudura māla pavēlniekam Andrejam Paulānam (1896–1973) veltītu izstādi, kurā tiks eksponēti izcilā podnieka keramikas trauki, svečturi un sīkplastika no muzeja
slēgtās krātuves.
A. Paulāns pārstāv to Latgales podnieku plejādi, kas
izprot māla garu un ar savu darbību pāraug to netveramo
robežu, kur tautas amatnieka darinājums pārtop augstvērtīgā mākslas darbā.
Būdams gan tautas podnieks, gan Latvijas Mākslinieku savienības biedrs un Latvijas PSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks, A. Paulāns savā būtībā paliek vienkāršs lauku cilvēks, kurš lieso Latgales zemi pārvērš mīlestības Augstajā dziesmā senču mantojumam. A. Paulāna
dzīves gājums ir pierādījums tam, ka nekādi pārbaudījumi
vai šķēršļi nevar uzvarēt to garu, kas, iemitinājies māla pikucī, neļauj sēdēt, rokas klēpī salikušam.
Svilpaunieks – autors A. Paulāns, 1967. gads; LgKM 2654.

Latgales Kultūrvēstures muzeja
pedagoģiskās programmas
Maijā Latgales Kultūrvēstures muzejs piedāvā jaunu muzejpedagoģisko programmu «Vai vairāk ir labāk?». Nodarbībā ilgtspējīgas attīstības principi tiek skaidroti ar robotikas piemēriem. Atkarībā no valstī
noteiktajiem ierobežojumiem, nodarbība būs iespējama gan klātienē, gan attālināti.

• «Rēzekne laikmetu robežās» – virtuāla pastaiga pa Rēzeknes ielām. Ieklausīsimies vēstures soļos un uzzināsim aizmirstus pagātnes stāstus par mums šodien labi zināmām vietām, celtnēm un
cilvēkiem.

T

āpat tiešsaistē notiks nodarbība «Pāri slieksnim», kas stāsta par Latgales latviešu 1. kongresu. Programma pagarināta līdz maija beigām. Tas ir vēstījums par
1917. gada 26.–27. aprīlī (pēc jaunā stila 9.–10. maijā) notikušo «Pirmo Latgales latviešu kongresu», kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem.
Virtuālās ekskursijas-prezentācijas laikā būs iespēja iepazīties ar oriģināliem krājuma
materiāliem. Pieteikties pa tel. 64 622 464.
Informāciju sagatavoja Inese DUNDURE,
Latgales Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja

