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Z

iema šogad bagātīgi dāvāja visus iespējamos ziemas priekus. Izmantojot iespēju un ņemot vērā
ierobežojumus Covid-19 izplatības novēršanai, pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs» pielietoja radošu pieeju un organizēja rēzekniešiem vairākus interesantus konkursus –
par skaistāko Ziemassvētku noformējumu, skaistāko sniega skulptūru un labāko sirsniņu Valentīndienā.
Rēzeknieši izrādīja ne tikai plašu atsaucību, bet arī izdomu un radošumu, izpildot konkursu uzdevumus.
Pēdējais aģentūras pārsteigums kalendārās ziemas nobeigumā bija brīnumskaistas ledus skulptūras,
kas papildināja Nacionālo biedrību kultūras nama (skulptūra «Pilskalns»), Latgales Kultūrvēstures muzeja
(«Latgales keramika») un pilsētas domes ēkas («Rēzeknes logo» un «Saldēti ziedi») ierasto veidolu. Objektus pēc aģentūras pasūtījuma izgatavoja un uzstādīja SIA «Frostiart Baltic».
Paldies rēzekniešiem par radošumu un aktivitāti, prasmi priecāties par vienkāršām lietām! Jau pavisam drīz pavasaris un jauni iespaidi!

Uz titulu «Gada sieviete Rēzeknē 2020» pretendē
septiņas rēzeknietes
Pēc pāris dienām klāt būs pavasara pirmais mēnesis, kas nav iedomājams bez ziediem un sieviešu godināšanas. Rēzeknē Sieviešu dienas svinības 15 gadus ir bijušas īpašas ar biedrības «Uzņēmīgo sieviešu klubs
«SENTIO»» organizēto konkursu, kurā tiek godinātas rēzeknietes, kuras ar
savu darbu un paraugu ir pelnījušas līdzcilvēku īpašu atzinību.

Š

īgada īpašie apstākļi likuši mainīt
arī šī konkursa norises formātu,
proti – goda titula ieguvējas vārds
tiks paziņots pašvaldības informatīvā izdevuma «Rēzeknes Vēstnesis» 27. marta
numurā. Taču šis noilgums ir pamatots,
jo vieš cerības, ka varbūt aprīļa sākumā
situācija valstī būs labvēlīga un varēsim
tikties kaut nelielā pasākumā klātienē, kā
tas ir bijis visus šos gadus. Konkursa norisi atbalsta Rēzeknes pilsētas dome un
pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs».
Šogad konkursam tika pieteiktas šādas rēzeknietes: Gunta Trušele (Rēzeknes
poliklīnikas ģimenes ārste); Rita Kozlova
(Rēzeknes pilsētas domes arhīva pārzine);
Krista Freiberga (sieviešu apģērbu veikala «K-STORE» dibinātāja); Jeļena Gra
bovščika (SIA «XP grāmatveži» līdzdibinātāja un vadītāja); Anna Gavrilova (Rēzeknes slimnīcas Infekciju slimības nodaļas virsmāsa); Inna Seļģicka (Rēzeknes

pensionāru dienas centra sporta un deju
pasniedzēja) un Nadežda Osipova (Rēzeknes krievu kora «Bereģiņi» vadītāja un
diriģente). Ar visām dominantēm konkursa rīkotāji sazināsies personīgi.
Tā kā kopš pagājušā gada esam sākušas paziņot nominanšu vārdus pirms pasākuma, tad jācer, ka minētajām sievietēm
šīgada marts būs īpašs un gaidu pilns, jo
droši vien, uzzinot par dalību konkursā,
viņas saņems īpašākus apsveikumus arī
Sieviešu dienā! Sagaidot martu un pavasari, vēlos atgādināt visām sievietēm, ka
nekur nemāca, kā būt sievai, mammai, sievietei, to skolu katra iziet pati, bet mūsu
skaistums – iekšējais un ārējais – dzimst
galvā! Lai šis sarežģītais laiks mūsos saglabā sievišķību un rada augsni jauniem
sasniegumiem.
Jeļena KOVAĻEVIČA,
biedrības «Uzņēmīgo sieviešu
klubs SENTIO» valdes locekle
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Oficiāla informācija

Domes lēmumi

25. februārī notika kārtējā Rēzeknes pilsētas domes sēde. Tajā piedalījās 12 deputāti (prombūtnē bija Igors Lucijanovs). Izskatīja 13 lēmumprojektus.

Atbalsts uzņēmējiem
Ar mērķi atbalstīt viesu izmitināšanas,
sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas nozares 2021. gadā Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, domes sēdē vienbalsīgi apstiprināja Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība,
lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo
ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē
2021. gadā». Noteikumi un to paskaidrojuma raksts tiks publicēti oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis», kā arī triju dienu laikā pēc noteikumu parakstīšanas tos nosūtīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Noteikumu būtība pēc pēdējo grozījumu veikšanas 27. janvārī nav
mainījusies.

Budžeta līdzekļu plānošana
Plānojot budžetu 2022. gadam, pašvaldībai jāparedz tajā summa līdz 237 733,80
eiro projekta «Rēzeknes rekreācijas centra
izveide tūrisma attīstībai» finansēšanai. Deputāte Ināra Groce nobalsoja PRET, Juris
Guntis Vjakse un Jāzeps Korsaks balsojumā atturējās, pārējie – PAR.

2021. gada 27. februārī

Klašu komplektēšanas kritēriji

Noteikts audzēkņu skaits pilsētas vispārizglītojošo skolu 1., 7. un 10. klasēm
2021./2022. mācību gadā.
Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds
Drelings norādīja, ka prasības klašu komplektēšanai izstrādātas, pamatojoties uz
statistikas datiem, kā arī ar mērķi, lai izglītības sistēma Rēzekne darbotos kā vienots
organisms, savukārt kvalitātes un kvantitātes rādītāji katrā izglītības iestādē palielinātos sabalansēti. Šajā kontekstā mazāks vai
lielāks nokomplektēto klašu skaits nebūtu
vēlams, ja izveidosies šāda situācija, skolām
ir pienākums par to informēt Izglītības pārvaldi līdz 20. augustam. Savukārt rakstisks
lēmums tiks paziņots līdz 25. augustam.
2., 3., 5., 6. vidusskolai un Valsts poļu
ģimnāzijai būs jānokomplektē pa divām
1. klasēm, Sākumskolai – trīs. Katrā klasē
jābūt pa 20–26 audzēkņiem.
2. vidusskolai un Valsts poļu ģimnāzijai
jānokomplektē pa divām 10. klasēm, 4. vidusskolai – trīs (ņemot vērā vakara skolas,
neklātienes, tālmācību programmas), Valsts
1. ģimnāzijai – četras. Katrā klasē jābūt pa
20–26 audzēkņiem.
Tāpat Valsts 1. ģimnāzijai jānokomplektē trīs 7. klases ar audzēkņu skaitu 20–26
katrā.
Jāpiebilst, ka kritēriji izstrādāti tā, lai līdz
2023. gadam 2. vidusskola un Valsts 1. ģimnāzija varētu sasniegt mācību vides modernizācijas projektos norādītos kvantitatīvos
rādītājus. Patlaban, saskaņā ar A. Drelinga teikto, Valsts 1. ģimnāzija tiek galā, toties 2. vidusskolā būtu vēlams redzēt vairāk
audzēkņu. Taču satraukumam nav pamata.
Visi deputāti nobalsoja PAR.

Pašvaldībā

• SIA «ORIS» sniegs ēku tehniskās
apsekošanas pakalpojumus domes un
tās struktūrvienību vajadzībām. Līguma
summa – 2 979 eiro.
• Eiropas Sociālā fonda veselības
veicināšanas un slimību profilakses pa
sākumu rīkošanas projektā strādās SIA
«OnPlate» un SIA «SEDNA». Līguma kopsumma – 21 402 eiro.
• SIA «E-ZIEDI.LV» piegādās zie
dus un ziedu kompozīcijas, kā arī no-

Pagarināts nomas tiesību
izsoles termiņš

Nolemts pagarināt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 23A un Brīvības ielā 23
nomas tiesību trešās izsoles termiņu līdz
2021. gada 4. jūnijam (Rekreācijas centra
un viesnīcas izbūve). Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs
paskaidroja, ka trešajai izsolei neviens nepieteicās, kas ir saistīts ar epidemioloģisko situāciju un ierobežojumiem. Potenciālie
investori ne vien nevarēja apskatīt objektu
klātienē, bet būtībā nevarēja pat piedalīties
izsolē, kurai bija jānotiek klātienē. I. Groce,

J. Korsaks, J. G. Vjakse balsojumā atturējās, pārējie deputāti nobalsoja PAR.

Patapinājuma līgums
Vienbalsīgi nolemts patapināt biedrībai «Rēzeknes izpletņlēcēju klubs «LATGALES PILOTS»» nedzīvojamu telpu Atbrīvošanas alejā 93B (platība – 20 kvadrātmetri) uz vienu gadu. Biedrībai ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, un tā veicina jauniešu interesi par aviāciju, aviācijas
sporta veidiem utt.

Izsola nomas tiesības
kafejnīcas telpām
Vienbalsīgi nolemts iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu (kafejnīcas telpas Krasta ielā 31, proti, ARPC «Zeimuļs»,
331,02 kvadrātmetru platībā), izsludinot
rakstisku izsoli. Nomas maksa noteikta
7,079 eiro par kvadrātmetru mēnesī (bez
PVN). Nomas termiņš – trīs gadi.
Jekaterina SMOLICKA

Atbalsts Olimpiskajam centram

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, janvā-

Iepirkumi un atklātie konkursi
• Līdz 4. martam turpinās atklātais
konkurss par dokumentācijas izstrā
di ceļu seguma atjaunošanai pilsētas
ielās. Līguma summa – līdz 35 000 eiro.
• SIA «BaltLineGlobe» nodrošinās
būvuzraudzības pakalpojumus ēkās
pārbūvē Atbrīvošanas alejā 147A Rēzeknē un pieguļošās teritorijas labiekārtošanā. Līguma summa – 14 960 eiro.
• SIA «RKD» veiks remontdarbus
domes struktūrvienību vajadzībām. Līguma summa – 2968,50 eiro.
• Līdz 4. martam gaida pieteikumus
no pretendentiem, kuri ir gatavi nodro
šināt aprīkojumu dienas aprūpes cen
tra un specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošināšanai. Līguma summa –
36 411,50 eiro.
• 2. martā noslēgsies atklātais kon
kurss par kancelejas preču piegādi domes un tās struktūrvienību vajadzībām. Līguma summa – 40 091,40 eiro.
• SIA «DEPORT» piegādās sporta
ekipējumu Sporta pārvaldes vajadzī
bām. Līguma summa – 1211 eiro.
• 4. martā noslēgsies atklātais kon
kurss par pilsētas ielu (tostarp tranzī
ta) iknedēļas uzturēšanu un remontu.
Līguma summa – 1 500 000 eiro.

ra beigās domē nolemts atbalstīt komersantus, saimnieciskās darbības veicējus,
biedrības u. c., piešķirot tiem nomas maksas samazinājumu par pašvaldības īpašumā esošu telpu nomu Covid-19 krīzes laikā.
Atbalsta periods – no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. SIA «Olimpiskais centrs Rēzekne» iesniedza domē visus nepieciešamos dokumentus, tāpēc vienbalsīgi tika nolemts samazināt janvāra nomas maksu līdz 90 procentiem vairākos līgumos.

SIA «Olimpiskais centrs Rēzekne»

drošinās noformējumu pasākumiem domes un tās struktūrvienību vajadzībām uz
summu 800 eiro.
• Atklātais konkurss par Rīgas ie
las pārbūvi posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Viļakas ielai noslēdzās
bez rezultāta.
• Tiek gaidīti rezultāti iepirkumā par
lietusūdens kanalizācijas apkalpošanu,
tās remontu, caurteku un lietusūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtu uzturēšanu.

• Līdz 23. martam turpinās atklātais
konkurss par elektroenerģijas iegādi. Līguma summa – līdz 129 000 eiro.

SIA «Rēzeknes Slimnīca»

• Tiek gaidīti rezultāti atklātajā kon
kursā par pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa vienkāršotu remontu Atbrīvošanas alejā 151-3A. Līguma summa – līdz
35 000 eiro.

Pašvaldības uzņēmumos
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»

• Noslēdzies iepirkums par bērnu rotaļu laukumu elementu piegādi un uzstādīšanu. Tiek gaidīti rezultāti.
• Līdz 5. martam turpinās iepirkums
par mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu realizāciju Atbrīvošanas
alejā 151A.
• Gaida rezultātu iepirkumā par siltummezglu komplektējošo detaļu piegādi

• «Siemens HealthcareOy» Latvijas
filiāle piegādās mobilo rentgenogrāfijas
iekārtu. Līguma summa – 195 000 eiro.
• SIA «ArborMedical Korporācija»
piegādās pacientu vitālo parametru novērošanas monitorus. Līguma summa –
248 650 eiro. Šī kompānija piegādās
arī pulsa oksimetrus uz summu 1450
eiro, ultravioleta lampas uz summu 8560
eiro un pacienta pacēlājus uz summu
17 679,20 eiro.
• SIA «Mediq Latvija» piegādās ķirurģiskos vakuuma sūkņus uz summu 63 540
eiro, kā arī asinsspiediena mērītājus uz
summu 51 745 eiro.
• SIA «TRADINTEK» piegādās video
laringoskopu. Līguma summa – 36 439
eiro.
• SIA «MEDILINK» piegādās pretizgulējumu matračus. Līguma summa –
3599,80 eiro.
Jekaterina SMOLICKA

Rēzeknes ielās
uzstāda transporta
plūsmas detektorus
Lai precīzāk izpētītu transporta plūsmu dažādā diennakts
laikā un dažādās pilsētas daļās, dažviet
Rēzeknē tika uzstādīti transporta plūsmas
detektori. Aprīkojumu uzstādīt ļāva projekta «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām» (Nr. EKII-3/14) realizācija.

Š

ajā pašā projektā pilsēta ieguva 454 jaunus, modernus LED gaismekļus, kas instalēti pilsētas apgaismojuma sistēmas
laternās. Jāatgādina, ka pēdējos mēnešos gaismekļus nomainīja Kosmonautu, Ziemeļu, Lubānas, Dārzu, 18. Novembra, Jupatovkas, Pulkveža Brieža, V. Seiles, K. Valdemāra, Rēznas,
Sprūževas ielā, Strādnieku šķērsielā un vairākās ielās Stādītā meža apkaimē. Jaunie gaismekļi ir krietni ekonomiskāki, tiem bez īpašas
tehniskās apkalpošanas jānostrādā vairāk par
65 000 stundu. Minētajās ielās uzstādīta arī speciāla viedā vadības sistēma, kas ļauj analizēt
transporta plūsmas intensitāti un gājēju skaitu,
kā arī regulēt apgaismojuma intensitāti. Pēc Pilsētvides un attīstības pārvaldes speciālistu aplēsēm, pirms projekta realizācijas ielu apgaismojuma sistēmas elektroenerģijas patēriņš bija
302 799,20 kWh gadā, savukārt jau šogad šis
rādītājs samazinājies uz 76 280,29 kWh. Būtiski
saruks arī siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms.
Viens no projekta rezultātiem ir iespēja apvienot ielu apgaismojuma vadības sistēmu ar
transporta plūsmas detektoriem, kas pašlaik
Latvijā ir sastopams reti, bet jau ir izplatīts citās Eiropas valstīs. Iegūtie dati par transporta
plūsmām pirmkārt tiks izmantoti pilsētas ielu remonta vai rekonstrukcijas projektu plānošanā.
Patlaban Rēzeknē jau nomainīts ap 70 procentiem no visiem ielu gaismekļiem.
Projekta realizācijas kopējās izmaksas veido 518 243 eiro, no tiem Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums – 362 770,10
eiro (ne vairāk par 70 procentiem no projekta
attiecināmajām izmaksām), kā arī 155 472,90
eiro – Rēzeknes pilsētas domes finansējums.
Marina SOKOLOVA,
domes Komunikācijas nodaļas
komunikācijas speciāliste
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Pašvaldības pārstāvji tikās
ar SIA «Clean R» vadību
10. februārī Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji tikās ar
SIA «Clean R» vadību un speciālistiem, lai izrunātu iespējas
uzlabot ietvju tīrīšanas sistēmu Rēzeknes pilsētā.

R

ēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Alek
sandrs Bartaševičs, Pilsētvides un attīstības pārvaldes
vadītājs Georgijs Orlovs un ceļu
inženieris-satiksmes organizācijas speciālists Dainis Gudriniks
uzņēmuma «Clean R» pārstāvjiem prezentēja pašvaldības viedokli par ietvju stāvokli Rēzeknes

pilsētā, kā lielāko problēmu norādot to tīrīšanas operativitāti un kvalitāti pēc intensīvas snigšanas. Kā
viena no galvenajām prioritātēm
tika izvirzīta reaģēšana uz iedzīvotāju sūdzībām un ieteikumiem.
Pašvaldības un uzņēmuma
pārstāvji vienojušies par ciešāku sadarbību darbu plānošanā, it
īpaši intensīvas snigšanas laikā.

Aktuāli
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Pašvaldības speciālisti aktīvi uzraudzīs situāciju, kā arī apkopos
iedzīvotāju iesniegumus, informāciju par primāri veicamajiem darbiem operatīvi nododot uzņēmuma speciālistiem.
Atgādinām, ka informāciju par
ietvju un ceļu stāvokli var publicēt Facebook lapā «Sakārtosim
Rēzekni» vai arī nodot speciālistiem, zvanot uz šādiem tālruņu
numuriem:
• 28358410 – Pilsētvides un
attīstības pārvalde (par ietvēm);
• 68111001 – SIA «Clean R»
(par ietvēm);
• 26488392 – SIA «Ceļi un tilti» (braucamā daļa).

Rēzeknē izmēģinātas jaunas ceļu
tīrīšanas tehnoloģijas
Notiks Rēzeknes
iedzīvotāju aptauja
2021. gada februārī un marta sākumā pētījumu centrs
SKDS pēc Rēzeknes pilsētas domes pasūtījuma veic Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju socioloģisku aptauju. Tās mērķis ir noskaidrot rēzekniešu viedokli par dažādiem pilsētas
dzīves jautājumiem, tajā skaitā par pašvaldības darbu, pilsētas attīstību, pārvietošanās paradumiem, sportu, kultūru,
veselību u.c. tēmām.

L

ai plānotu tālāko pilsētas
attīstības stratēģiju, Rēzeknes pilsētas pašvaldībai ir
būtiski noskaidrot iedzīvotāju viedokli un apmierinātību par dažādām jomām un aspektiem. Iegūtie dati tiks apkopoti un izmantoti
pašvaldības darbā, kā arī ar rezultātiem, kad aptauja būs noslēgusies, varēs iepazīties pašvaldības
oficiālajās saziņas vietnēs.
Izlases veidā pētījumā tiks aicināti piedalīties 500 pilngadīgi Rēzeknes iedzīvotāji. Pētījums notiks,
izmantojot telefoninterviju metodi.
Īpaši sagatavoti pētījumu centra
SKDS intervētāji, ievērojot noteiktu
procedūru, zvanīs uz nejauši izvēlētiem telefonu numuriem, un, ja
izdosies sazvanīt Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju, viņam/-ai (vai kādam no ģimenes locekļiem, atka-

rībā no atlases procedūras nosacījumiem) lūgs piedalīties aptaujā.
Aptauja ir anonīma, pašvaldībai tiks iesniegti dati par iedzīvotāju atbildēm tikai apkopotā veidā.
Pētījumu centra SKDS pētniekiem
ir vairāk nekā 20 gadu pieredze
dažādu Latvijas pilsētu iedzīvotāju
aptauju veikšanā, pētnieki ir Latvijas Sociologu asociācijas biedri.
Pētījumu centrs SKDS izsaka
lielu pateicību tiem Rēzeknes iedzīvotājiem, kas jau iepriekš piedalījušies socioloģiskajās aptaujās, un aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem arī šajā reizē, saņemot
zvanu no SKDS intervētāja.
Neskaidrību gadījumā iespējams rakstīt uz pētījumu centru SKDS Zandai Rutkovskai
(Zanda.Rutkovska@skds.lv) vai Vinetai Puķei (Vineta.Puke@skds.lv).

Lai nodrošinātu satiksmes drošību un ekoloģiskāku vidi
gadījumos, kad pie zemas temperatūras izveidojusies jauna
sniega kārta, Rēzeknē eksperimentālā kārtā no 15. februāra
Zemnieku, Upes un Raiņa ielā, kā arī šo ielu šķērsielās izmantoja tehnoloģiju, ko plaši lieto Skandināvijas valstīs, ielas kaisot ar 2–5 milimetru sīkšķembām. Tika apstrādāti krustojumi un bīstamākās vietas, kā arī stāvi kalni.

R

ēzeknes pilsētas domes
viena no galvenajām
saimnieciskajām funkcijām ziemas periodā ir nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega kārtas.
Mainīgo laikapstākļu dēļ nākas saskarties ar vairākiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, līdz ar to,
tiekoties ar uzņēmuma SIA «Ceļi
un Tilti» pārstāvjiem, pieņemts lēmums meklēt risinājumu, kas būs
vispiemērotākais, lai nodrošinātu
maksimālu satiksmes drošību un
ekoloģiskāku vidi.
Kā pastāstīja Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes ceļu inženieris –
satiksmes organizācijas speciālists Dainis Gudriniks, visizplatītākā tehnoloģija cenas un efektivitātes dēļ ir sāls kaisīšana, kas
sniegu kausē, tādā veidā atbrīvojot braucamo daļu, taču ir vairāki
aspekti, kāpēc no sāls lietošanas
mūsdienās aizvien vairāk mēģina
atteikties: «Pirmkārt, sāls nav videi
draudzīgs, tas ir kaitīgs mājdzīvniekiem, pilsētas zaļajām zonām, kā
arī iedzīvotāju apaviem un apģērbam. Otrkārt, sāls iedarbība, kad
temperatūra pārsniedz mīnus 10

grādus, ievērojami samazinās un
sniegs netiek izkausēts, līdz ar to
ceļi kļūst nedroši.»
Pašvaldība regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par pārmērīgo
sāls lietošanu ielu uzturēšanā, tāpēc pašvaldības vadība Pilsētvides un attīstības pārvaldes speciālistiem kopā ar SIA «Ceļi un
Tilti», kas ir atbildīgi par braucamās daļas uzturēšanu, ir uzdevusi meklēt jaunus ceļu uzturēšanas
veidus, kas būs videi draudzīgāki
un iedarbīgāki arī pie zemas temperatūras.
«Ja mēs redzēsim, ka alternatīvas nestrādā, izmantosim ierasto tehnoloģiju, taču brīdinām, ka
zemas temperatūras gadījumā arī
sāls nav efektīvs un ielas pakāpeniski tiek attīrītas no sniega kārtas,
tāpēc aicinām braucējus būt uzmanīgiem. It īpaši tas attiecas uz dienas pirmo pusi, kad sāls vēl nav
iedarbojies,» stāsta D. Gudriniks.
Pašvaldībai ļoti būtiski ir saprast, vai šādas tehnikas pielietojumu atbalsta iedzīvotāji, līdz ar
to viņi tiek aicināti iesaistīties un
izteikt viedokli par eksperimentālo pieeju sociālā tīkla «Face-

Par ielu un ietvju tīrīšanu ziemā
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja Georgija Orlova komentārs:

Rēzeknes un Viļānu novadi
izmantos pilsētas atskurbtuves
pakalpojumus
Rēzeknes pilsētas pašvaldība vienojusies ar Rēzeknes un
Viļānu novadu pašvaldībām par sadarbību pilsētas atskurbtuves pakalpojumu izmantošanā.

R

ēzeknes pilsētas domes pārvalde «Sociālais dienests» kopš
2017. gada 1. aprīļa nodrošina atskurbšanas pakalpojuma
sniegšanu. To sniedz personām, kuras alkoholisko un/vai citu
apreibinošu vielu lietošanas rezultātā ir bezpalīdzības stāvoklī, zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai citu iemeslu
dēļ nespēj adekvāti uztvert apkārtējo situāciju, kā rezultātā var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, un kuras atskurbšanai nogādā Valsts policija.
Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns pastāstīja, ka 2020. gadā
atskurbtuvē tika uzņemtas 925 personas, kopējā izrakstīto rēķinu summa bija 50 182 eiro, samaksāti 24 026 eiro, tajā skaitā no Rēzeknes novada atskurbtuvē tika ievietotas 312 personas, par ko tika apmaksāti
15 259 eiro, no Viļānu novada pašvaldības atskurbtuvē bija ievietota
21 persona, par ko samaksāti 1105 eiro. Ar abām pašvaldībām sadarbības līgumi noslēgti uz vienu gadu.

– Šī ziema bijusi sniegota, pašvaldība saņēma diezgan daudz
sūdzību par ielu un ietvju tīrīšanas kvalitāti.
Sākšu ar ielām. Atgādinu, ka
tās visas pilsētā iedalāmas kategorijās – A, B, C un D. Tieši no
tās ir atkarīgs, cik ātri iela tiek tīrīta no sniega. Šie normatīvi ir izklāstīti MK noteikumos (plašāk par
ielu kategorijām lasiet izdevuma
30. janvāra numurā (Nr.2)). Protams, ņemam vērā arī reālo situāciju un pieprasām no darbu izpildītājiem uzkopt ielas biežāk nekā
nosaka normas.
Par ielu tīrīšanu atbild SIA
«Ceļi un tilti», ar šo uzņēmumu ir
noslēgts līgums uz trim gadiem.
Šogad pašvaldība izsludinās jaunu konkursu par pilsētas ielu apsaimniekošanu. Konkursam varēs
pieteikties gan esošais apsaimniekotājs, gan citi pretendenti.
Varu paziņot, ka šī gada janvārī ielu tīrīšanai un slīdamības novēršanai (apkaisīšanai) pašvaldībā iztērēti 90 tūkst. eiro. Tā ir prā-

va summa. Salīdzinājumam – parasti visā ziemas periodā minētajiem mērķiem tiek patērēti 250–300
tūkst. eiro.
Taču iedzīvotāji visvairāk pārmet tieši par ietvju tīrīšanu, un, manuprāt, noteiktā ziņā šī neapmierinātība ir pamatota. Par ietvju tīrīšanu atbild SIA «Clean R». Pārsvarā ietves tiek tīrītas ar tehnikas
palīdzību, bet rezultāts sanāk ne
tik labs, jo uz ietvēm ir vietas, ko
tehnika nesasniedz un nevar piebraukt. Būtībā šādās vietās jānorīko sētnieki ar lāpstām.
Dažkārt pietiek ar brīdinājumu,
lai uzņēmums operatīvi novērstu tīrīšanas trūkumus, taču dažkārt tomēr jāpiemēro naudas sods. Šoziem decembrī pašvaldība jau to
ir darījusi. Janvārī kompānijai atkal tika uzlikts naudas sods 500
eiro apmērā.
Pašvaldības līguma ar SIA
«Clean R» termiņš beidzas nākamgad. Tad arī tiks izsludināts jauns
konkurss.
Aicinu iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju un apmeklēt lapu
«Sakārtosim Rēzekni» sociālajā
tīklā Facebook. Pašvaldības speciālisti uzmanīgi seko līdzi visām

book» platformā «Sakārtosim Rē
zekni», pašvaldības mājaslapas
www.rezekne.lv komentāros, kā
arī rakstot uz Rēzeknes pilsētas
domes Komunikācijas nodaļu –
e-pasta adrese pr@rezekne.lv,
lai pašvaldības speciālisti varētu
apkopot iedzīvotāju novērtējumu
par jaunās tehnoloģijas efektivitāti.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs
lapā izvietotām ziņām un uzreiz izmanto saņemto informāciju darbā.
Jānorāda arī, ka dažkārt saņemam sūdzības no cilvēkiem,
kuri raksta, ka plkst. 7.00 konkrēta ietve nebija iztīrīta pēc snigšanas iepriekšējā dienā. Līdz ar to
lūgums iedzīvotājiem nebūt tik kategoriskiem un saprast, ka pilsēta
nav tik maza un tās pilna tīrīšana
prasa laiku.
Kaut gan piekrītu, ka būtu vēlams, lai līdz plkst. 8.00 visas ietves
būtu kārtīgi iztīrītas, un mēs cenšamies panākt šo ideālo situāciju.
Šogad esam nolēmuši veikt
eksperimentu un nekaisīt dažas
ielas ar sāli, par kuru arī saņemam
sūdzības, jo sāls nodara kaitējumu
automašīnām, apaviem un dzīvniekiem. Piemēram, Somijā slīdamības novēršanai izmanto granīta šķembas. Mums, protams, šis
variants nav pieņemams, jo minētais dabas materiāls mūsu apvidū ir retums. Toties mums ir dolomīta šķembas, un varam izmantot tā sīkākās frakcijas. Izmēģināsim to uz dažām līdzenām ielām,
kurās nav strauju pagriezienu, lai
minimizētu riskus. Paskatīsimies,
kas no tā sanāks. Noskaidrosim,
vai šādas tehnoloģijas ir pielietojamas Latvijā.

Lappusi sagatavoja Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs
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atbildēs

Tālr.: 646-24700, e-pasts vestnesis@rezekne.lv

Skaidro domes Iedzīvotāju
apkalpošanas centra speciālistes Anželika Cvetkova un Lai
ma Šindlere:
– Kamēr valstī ir spēkā ārkārtējā situācija (līdz 6. aprīlim), Rēzeknes pilsētas dome klātienē apmeklētājus nepieņem.
Iedzīvotāju pieņemšana pie
deputātiem un domes vadības
šajā laikā notiek attālināti, proti,
iesniedzot rakstiskus iesniegumus
vai sūtot tos elektroniski.
Attālināti notiek arī komunikācija ar domes speciālistiem. Visu
tālruņa numurus un e-pasta adreses var atrast portāla rezekne.lv
sadaļā «Kontakti». Ja ir grūtības
kontaktinformācijas meklēšanā
vai speciālista izvēlē, var piezvanīt mums uz tālr. 646 07609. Iedzīvotāju apkalpošanas centrs strādā
katru darba dienu no plkst. 8.00
līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30.
Izņēmuma gadījumos ir iespējama tikšanās ar vajadzīgajiem
speciālistiem domes foajē. Par tik-

Komunikācija ar iedzīvotājiem
notiek galvenokārt attālināti
Pastāstiet, vai Iedzīvotāju apkalpošanas centrs
pilsētas domē pašlaik strādā? Vai drīkst tajā vērsties
klātienē un kādos gadījumos, ar kādiem jautājumiem?

šanās nepieciešamību lemj pats
darbinieks. Apmeklētājam tiek norādīta konkrēta diena un laiks, kad
viņš var atnākt.
Tāpat Iedzīvotāju apkalpošanas centrā varam pieņemt iedzīvotāja rakstisku iesniegumu, ja
viņam ir grūti iesniegt to elektroniski, un vēlāk nodot attiecīgam
speciālistam.

Dzīvesvietas deklarēšana notiek pēc iepriekšējas vienošanās.
Lūgums iedzīvotājiem risināt savus jautājumus atbildīgi, neapmeklēt domi bez īpašas vajadzības. Apmeklējot Iedzīvotāju apkalpošanas centru, obligāti jādezinficē rokas un jālieto mutes un
deguna aizsegs.

Esiet aktīvi, pievienojieties platformai «Sakārtosim Rēzekni» sociālajā tīklā «Facebook»!

Kāpēc ziemā veic bedrīšu remontu?
Šogad tik sniegotā ziemā iedzīvotāju jautājumi galvenokārt ir saistīti ar ielu un ietvju tīrīšanu. Visas ziņas par šo tēmu
tiek apkopotas un nodotas attiecīgām iestādēm vai dienestiem, savukārt pašvaldības speciālisti kontrolē darbu izpildi.

Celiņš tikai gājējiem

V

ajadzētu pievērsties arī
citiem jautājumiem. Piemēram, rēzekniete jautāja, kāpēc ziemā veic bedrīšu
remontu. Tajā pašā dienā viņa
saņēma speciālistu komentāru.
Pārsvarā bedres remontē vasarā,
bet daļa bedru, kas parādījās ziemā, jāremontē uzreiz, neatliekot
uz vēlāku laiku. Ar aukstu asfaltbetonu tiek remontētas satiksmei
bīstamas bedres. Mainīgie laik
apstākļi nelabvēlīgi ietekmē asfalta
izturību, līdz ar to pastāv risks, ka
bedres var kļūt manāmi lielākas,
ja tās laikus neremontē. Tehnoloģijas ļauj veikt šādus darbus ziemas apstākļos.

Līdz šim Mediķu un N. Rancāna ielu krustojumā bija
zīme «Iebraukt aizliegts». Tagad tās tur vairs nav. Vai tas nozīmē, ka šis ceļš ir atvērts autobraucējiem? Jau tika manīti
auto īpašnieki, kuri izvēlējās šādi tikt Krasta ielā.
Atbild ceļu inženieris-satiksmes organizācijas speciālists Dainis
Gudriniks:
– Tas ir gājēju celiņš, kas nav paredzēts autotransporta kustībai.
Zīme «Iebraukt aizliegts» noteikti tiks uzstādīta minētajā vietā.

Par balkonu remontu
Labdien! Padomju laikos uzceltās mājas ir novecojušas, tostarp arī balkoni. Līdz ar to jautājums – balkona margas ir kopīpašums vai personīgais īpašums? Kam tās jāremontē vai jāmaina un kam jāfinansē šie darbi? Katra dzīvokļa īpašnieks atsevišķi vai tomēr visi kopā? Pateicos par
atbildi.
Skaidro SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītājs Pēteris Dzal
be:
– Dzīvokļa īpašuma likumā norādīts, ka balkonu norobežojošās
konstrukcijas ir kopīpašuma daļa,
un, ja balkonam piemērojams koeficients 0,3 (standarta balkons)
vai 0,5 (lodžija), tā apsaimniekošana ir iekļauta apsaimniekošanas maksā.
Tātad balkonu norobežojošo
konstrukciju un betona plākšņu
remonts tiek veikts par konkrētas
mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
Savukārt, ja runa ir par viena
balkona remontu, dzīvokļa īpašniekam jāzvana uz tālr. 646 39000

vai 646 24502 (Remonta un celtniecības iecirknis) un jāiesniedz
attiecīgs pieteikums. Tad speciālisti atbrauks uz vietas, veiks balkona konstrukciju inženiertehnisko apsekošanu un sniegs atzinumu. Avārijas situācijas gadījumā
darbus nekavējoties iekļaus plānā,
plānveida remonta gadījumā tiks
noformēta tāme un nodota mājas
vecākajam, pilnvarotai personai
vai mājas padomei, lai tā lemtu
par līdzekļu piešķiršanu no mājas
uzkrājumu fonda līdzekļiem šiem
mērķiem. Ja mājā nav izvēlēts vecākais, tiek veikta iedzīvotāju aptauja. Dažkārt kaimiņi ir noskaņoti
negatīvi un neatbalsta šādas ini-

Pēc ventilācijas tīrīšanas
palika auksti
Piektā stāva dzīvoklī
iztīrīja ventilāciju, tagad kļuva auksti. Ko iesākt?
P. Dzalbe:
– Pilsētā ir interesanta situācija ar ventilācijas kanāliem, daudz
kas atkarīgs no mājas sērijas. Noteiktās mājās ventilācija ir izvadīta uz bēniņiem, citās – uz jumta.
Galvenokārt kanālu tīrīšanas procesā tiek likvidēts aizdambējums
no tauku nogulsnēm, kas sakrājās kanālā, respektīvi – siltu gaisu
sāk stiprāk vilkt ārā no dzīvokļa.
Ziemā tas visvairāk jūtams piektā
stāva dzīvokļos. Ne velti padomju laikos, ceļot mājas, uzstādīja
ventilācijas aizbīdņus, lai cilveki
varētu kontrolēt silta gaisa plūsmu. Aizbīdņi obligāti jātīra no pu-

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).

tekļiem, netīrumiem un tauku nogulsnēm, cik vien iespējams, no
dzīvokļa iekšpuses, savukārt viss,
kas atrodas citā, «neredzamā»
pusē, paliek mūsu ziņā.
Dažkārt, lai iztīrītu ventilāciju, tās daļa bēniņos jāizjauc un
pēc tam atkal hermētiski jāsaliek, tad dzīvoklī atkal būs ierastā temperatūra. Atsevišķi vēlos
lūgt, lai cilvēki nekāptu bēniņos
paši un neveiktu nekādas darbības patstāvīgi!
Jānorāda, ka mūsu uzņēmums strādā arī ar sūdzībām par
to, ka pa ventilāciju no apakšstāviem nāk, piemēram, kanalizācijas vai tabakas dūmu smaka.
Mums ir pieredze šādu problēmu novēršanā, tāpēc zvaniet uz
tālr. 646 39000.

ciatīvas, tad, ja jau vēlaties veikt
balkona plānveida remontu par
spīti visam, varat patstāvīgi pasūtīt šos darbus jebkuriem speciālistiem, tostarp «RN».
Jāpiebilst: ja ieplānojāt balkona remontu, piemēram, nolēmāt
nomainīt «Rannila» loksnes, par to
jebkurā gadījumā jāziņo apsaimniekotājam. Visiem mājas balkoniem (vai pa sekcijām) jābūt noformētiem vienā stilā, tas tiek saskaņots domes Būvvaldē ar apsaimniekotāja starpniecību.

Pateicība autobusa šoferim
Sociālajā tīklā «Facebook» platformā «Sakārtosim Rēzekni» kāda pilsētas iedzīvotāja pavēstīja par autobusu pieturvietā novēroto: «Reti izmantoju sabiedrisko transportu, jo ir
personīgais, bet tik ļoti vēlos pastāstīt, cik atsaucīgi ir cilvēki mūsu pilsētā. Kopā ar mani pieturā autobusu gaidīja cilvēks ar kustību traucējumiem. Šoferis apstājās, izgāja un palīdzēja viņam tikt ar krēslu salonā. Malacis! Sirds priecājas
par šādiem šoferiem!»
Komentē SIA «Rēzeknes Satiksme» vadītājs Viktors Borcovs:
– No savas puses vēlos pateikties iedzīvotājiem par to, ka viņi
pamana ne tikai trūkumus, bet arī
pozitīvo uzņēmuma darbībā. Protams, turpināsim uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti, lai pasažieri
būtu apmierināti. Šoferu darbs nebūt nav tik viegls, kā varētu šķist,
un man prieks, ka rēzeknieši to novērtē un prot pateikt paldies. Tas
ir patīkams stimuls jebkurā darbā.

Kopumā vēlos norādīt, ka viss šoferu kolektīvs atkarībā no situācijas
cenšas palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar
ratiņiem utt. Bieži vien viņu ikdienas darbs paliek nepamanīts, tāpēc katra pozitīva atsauksme (un
pat negatīva) palīdz mums izdarīt
secinājumus par mūsu uzņēmuma darba organizācijas stiprajām
un vājajām pusēm.
Ziņas autores foto no
sociālā tīkla Facebook

Lappusi sagatavoja Jekaterina SMOLICKA
un Sergejs TIMOFEJEVS
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Covid-19 aktualitātes
Izglītība

18. februārī Ministru kabinets
vienojās, ka turpmāk vispārējās izglītības procesa organizēšanā tiks
ņemts vērā reģionālais princips,
proti, tajās pašvaldībās, kurās 14
dienu kumulatīvā saslimstība ar
Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 000 iedzīvotāju,
pie konkrētiem nosacījumiem var
atsākt klātienes mācības. Pašvaldības kopā ar izglītības iestādēm
lēmumu par mācību norisi klātienē par katru nākamo nedēļu varēs pieņemt trešdienās, kad Slimību profilakses un kontroles centrs
būs sniedzis aktualizētu informāciju par saslimstības rādītājiem. Tika
apstiprinātas 25 novadu pašvaldības, kurās no 22. februāra varēja
atsākt mācības klātienē. Rēzeknē
14 dienu kumulatīvais rādītājs uz
100 000 iedzīvotājiem uz 18. februārī bija 681.

Materiālā palīdzība
ģimenēm ar bērniem

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem, Saeima lēmusi, ka personām, kuras audzina bērnu, laikā
no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim tiek nodrošināts vienreizējs atbalsts 500 eiro apmērā par katru
bērnu. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizēju
atbalstu par katru bērnu izmaksās
līdz 31. martam personām, kuras
no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim saņem vienu no šiem VSAA
piešķirtajiem pabalstiem – bērna
kopšanas pabalstu par bērnu līdz
viena gada vecumam, ģimenes
valsts pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu
ar invaliditāti.
Atbalsta saņemšanai iesnie
gums nav nepieciešams! 500
eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski kredītiestādes vai
PNS kontā, kurā persona saņem
ikmēneša attiecīgo pabalstu. Vēršam uzmanību, ka atbalsta mak-

sājumi nenotiks vienlaikus ar ikmēneša pabalstu, – izmaksa paredzēta marta beigās. Par katru
bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, tāpēc saņemšanas datumi par katru bērnu var atšķirties.
• 30 dienu laikā pēc bērna
kopšanas pabalsta vai ģimenes
valsts pabalsta piešķiršanas, ja
periodā no 2021. gada 1. marta
līdz 6. aprīlim personai piešķirts
maternitātes pabalsts un bērns
piedzims līdz 6. aprīlim.
Piemērs. Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021. gada
15. februāra līdz 12. aprīlim. Bērns
piedzimis 15. februārī. Beidzoties
maternitātes pabalsta izmaksai, no
13. aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna
kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs
un izmaksās arī 500 eiro atbalstu.
• 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta vai ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas,
ja tiesības uz tiem ir periodā no
2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim, bet pieprasīti un piešķirti pēc
1. marta.
Piemērs. Personai tiesības uz
bērna kopšanas pabalstu ir no
3. marta, bet persona šo pabalstu
VSAA pieprasījusi 5. maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu
VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu.
Personām, kas minētos pabalstus nesaņem, bet ir uz tiem
tiesības!!
Lai VSAA izmaksātu atbalstu
personām, kurām:
• ir tiesības saņemt ģimenes
valsts pabalstu, bērna kopšanas
pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar
invaliditāti, bet nav to līdz šim pieprasījušas;
• ir piešķirts ģimenes valsts
pabalsts, bērna kopšanas pabalsts vai piemaksa pie ģimenes
valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, bet to nesaņem, jo nav paziņojušas VSAA kontu konta maiņas gadījumā,
iesniegums jāiesniedz VSAA
līdz 1. martam.
Vairāk – vsaa.gov.lv

Izmaiņas no 1. marta
Bēru ceremonija un
fotogrāfu darbs

Bēru ceremonijās arī iekštelpās būs atļauts pulcēties ne vai-

Aktuāli
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Informācija
no SIA «Rēzeknes Slimnīca»
rāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no
divām mājsaimniecībām. Uz katru
bēru ceremonijas dalībnieku tiek
nodrošināti vismaz 15 m2 no telpu
platības, un pulcēšanās laikā tiek
lietoti mutes un deguna aizsegi.
Būs iespējama individuālo
fotopakalpojumu sniegšana ārtelpā ar nosacījumu, ka tajā piedalās
viens fotogrāfs un viens klients un
starp abiem ir ievērota vismaz divu
metru distance.

Skaistumkopšanas joma

Atsāks darbu manikīra, pedikīra/podologa pakalpojumu sniedzēji un frizieri. Viens no būtiskākajiem rādītājiem turpmākajos
drošības pasākumos ir 25 m2 platība uz katru apmeklētāju. Ja pieejamā platība ir mazāka, pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai viens pakalpojuma sniedzējs
un viens pakalpojuma saņēmējs.
Savukārt, ja katram klientam pieejamā platība ir lielāka par 25 m2,
pakalpojuma sniegšanas vietā var
būt arī vairākas darba vietas, taču
tām jābūt atsevišķās telpās vai ar
divu metru distanci un aizsargbarjeru starp tām.
Tāpat jāievēro vairāki nosacījumi pakalpojumu organizēšanā –
noteikti laika intervāli starp klientiem, regulāra telpu vēdināšana
un pierakstu sistēmas ieviešana.
Lai nodrošinātu minēto un
citu prasību izpildes kontroli, tiks
piesaistīta Valsts un pašvaldību
policija.
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA

Uz 22. februāri Rēzeknes
slimnīcā ar Covid-19 infekciju ārstējās 64 pacienti, diviem no viņiem bija smaga
slimības gaita.

L

aikā no 2020. gada
18. oktobra līdz šī gada
22. februārim Rēzeknes
slimnīcā ārstējušies 634 Covid-19
pacienti. Ar Covid-19 saslimuši
astoņi Rēzeknes slimnīcas darbinieki, bet viens darbinieks –
tiešā kontaktpersona – atrodas
pašizolācijā. Covid-19 pacientu ārstēšana slimnīcā tiek nodrošināta, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus.

Seniori virs 70 gadiem tiek aicināti
pieteikties vakcinācijai pret Covid-19

V

eselības ministrija aicina
seniorus vecumā virs 70
gadiem, kas vēlas vakcinēties pret Covid-19, pieteikties
vakcīnas saņemšanai trīs veidos:
• pie ģimenes ārsta;
• zvanot pa Vakcinācijas projekta biroja bezmaksas tālruni
8989,
darba dienās no plkst. 8.00
līdz 20.00,
brīvdienās no plkst. 9.00 līdz
17.00;
• vietnē www.manavakcina.lv
Ja ģimenes ārsts ir arī vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs,
tad viņš pats veiks reģistrēšanu
vakcīnai, kā arī vakcinācija notiks turpat – ģimenes ārsta praksē. Tomēr, ja ģimenes ārsts, kura
prakse neveic vakcināciju pret Covid-19, personām, kas ir reģistrējušās attiecīgā ģimenes ārsta pacientu sarakstā, var rekomendēt
reģistrēties vakcinācijai portālā
manavakcina.lv vai nosūtīt minētās personas vakcinēties uz ārstniecības iestādi, kurai ir līgums ar
konkrēto ģimenes ārsta praksi par
vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu.
Сentralizēti saņemtos vakcinēto personu pieteikumus, kas veikti
caur Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta biroja izveidoto centralizēto tālruņa līniju 8989 vai caur
portālu manavakcina.lv, Vakcinācijas projekta birojs iesniedz attie-

cīgajā personas izvēlētajā ārstniecības iestādē, kas veic vakcinācijas pakalpojumus. Jāuzsver, ka
Rēzeknes slimnīca veic vakcinācijas pret Covid-19 pakalpojumus
tikai atbilstoši Vakcinācijas projekta biroja, kā arī ģimenes ārstu iesniegtajam vakcinējamo personu
sarakstam.
Zvanot uz centralizēto tālruņa
līniju 8989, ir jābūt gatavam nosaukt savu personas kodu un vārdu/uzvārdu, tālruņa numuru un/vai
e-pasta adresi. Būs iespēja norādīt arī otru – kāda tuva cilvēka tālruņa numuru, uz kuru zvanīt, lai
justos droši, ka patiešām būs sasniedzami brīdī, kad pienāks vakcinācijas laiks.
Ja Jums rodas jautājumi par
vakcīnām vai vakcināciju pret
Covid-19, atbildes atradīsiet vietnē www.spkc.gov.lv sadaļā «Atbildes».
Sagatavoja Laura SONDORE,
SIA «Rēzeknes Slimnīca»
sabiedrisko attiecību speciāliste

Par darbu rēzekniešu veselības veicināšanā
Lai realizētu veselības veicināšanas un slimību profilakses
politiku pašvaldībā, jāņem vērā dažādi rādītāji, tostarp pilsētas iedzīvotāju saslimstības līmenis, mirstības cēloņi un citi
faktori. Tāpēc vēl pērngad pilsētas domes pārstāvji vērsās
Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) ar lūgumu
atjaunināt informāciju par slimībām mūsu pilsētā. Februāra
nogalē tika saņemti dati par 2010.–2019. gadu.

T

āpat kā visā Latvijā, Rēzeknē galvenais nāves
cēlonis ir sirds un asinsvadu slimības (2019. gadā 62
procenti no visiem nāves gadījumiem, kas ir par 28 procentiem
vairāk nekā vidēji valstī). Otrais
biežākais nāves cēlonis, tāpat kā
visā Latvijā, ir onkoloģiskās slimības (2019. gadā 21 procents no
visiem nāves gadījumiem jeb par
11 procentiem vairāk nekā vidēji
valstī). Rēzeknē onkoloģisko slimību grupā visvairāk nāves gadījumu bija no bronhu un plaušu audzējiem, turklāt 2019. gadā
no tiem nomira piecas reizes vairāk vīriešu nekā sieviešu. Prostatas audzējs ir otrā onkoloģiskā
slimība ar letālu iznākumu. Pēdējos divos gados Rēzeknē palielinājās ārējo cēloņu (satiksmes
negadījumi, kritieni, ugunsgrēki, vardarbība, noslīkšana, saindēšanās, pašnāvība) izraisīto nāves gadījumu skaits. 2019. gadā

ārējo cēloņu ietekmē bojā gāja
27 cilvēki, kas par 35 procentiem
pārsniedz Latvijas vidējo rādītāju.
Īpaši krasi palielinājusies mirstība no alkohola saindēšanās. Satiksmes negadījumos bojā gājušo
skaits 2019. gadā divreiz pārsniedza valsts vidējo rādītāju.
2019. gadā priekšlaicīgas
darbspējas zaudēšanas gadījumu skaits par 50 procentiem pārsniedza valsts vidējo rādītāju. Rēzeknē palielinājies arī nepilngadīgām mammām dzimušu bērnu
skaits (2019. gadā 1,6 procenti
no jaundzimušo kopskaita), kas
divas reizes pārsniedz vidējo rādītāju (2017. gadā lielākais skaits –
septiņi mazuļi).
Taču ir arī labas ziņas: mirstība
no krūts vēža Rēzeknē 2019. gadā
bija par 38 procentiem zemāka
nekā vidēji Latvijā, samazinājies
arī nāves gadījumu skaits no kuņģa un zarnu trakta slimībām. Samazinājusies HIV inficēto skaits,

2019. gadā Rēzeknē netika fiksēts neviens AIDS saslimšanas
gadījums. Tāpat ērču pārnēsāto
slimību gadījumu skaits ir mazāks
nekā vidēji Latvijā.
Ārstu kopskaits Rēzeknē ir lielāks nekā vidēji valstī, 2019. gadā
tas bija par 23 procentiem lielāks;
ģimenes ārstu, pediatru, internistu (mūsu izpratnē tie ir terapeiti) bija par 37 procentiem vairāk;
ārstu ambulatoro apmeklējumu
skaits – par 54 procentiem lielāks
(vidēji uz vienu Rēzeknes iedzīvotāju bija 9,4 apmeklējumi, vidēji Latvijā – 6,1). Toties ārstu mājas
vizīšu skaits uz vienu iedzīvotāju
2019. gadā bija par 14 procentiem
zemāks nekā vidēji Latvijā.
Viens no pašvaldības pienākumiem ir gādāt par iedzīvotāju veselību, organizēt profilakses darbus
un veidot veselību veicinošu vidi.
Vēl 2019. gada decembrī pilsētas
dome pasūtīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pētījumu «Rēzeknes pilēta kā dzīves vieta» ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli
par vietu, kur viņi dzīvo. Atsevišķi
tiek vākta informācija pa mikrorajoniem (ziemeļu, centrālais, dienvidu un Vipinga). Anketā ir ļoti daudz
jautājumu: par iespējām pārvietoties kājām vai ar transportu, ceļu
un ietvju, atpūtas un sporta zonu

kvalitāti, piederības un drošības
sajūtu, par sociālo kontaktu iespējām. Pētījuma rezultātus tika
plānots iegūt pagājušā gada beigās, taču pandēmija ieviesa savus
labojumus. Rezultāti būs pieejami
martā. Pilsētas iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar visu četru mikrorajonu
stiprajām un vājajām pusēm, bet
galvenais – pašvaldības rīcībā būs
iedzīvotāju priekšlikumi par to, kā
varētu uzlabot vidi katrā no mikrorajoniem. Informācija tiks izmantota pilsētas attīstības plāna 2021.–
2027. gadam izstrādē. Tāpat domes vadība uzdeva sabiedriskās
veselības speciālistiem izstrādāt

iedzīvotāju veselības veicināšanas
programmu 2022.–2024. gadam.
Šī programma ļaus pašvaldībai
mērķtiecīgi un efektīvāk organizēt
profilaktisko darbību visām iedzīvotāju grupām un nodrošināt veselību veicinošu vidi. Programma
ļaus arī pilnvērtīgāk izmantot ES
struktūrfondu projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknē» (Nr.9.2.4.2./16/I/064) iespējas. Projekts turpināsies līdz
2023. gada septembrim.
Edgars UNZULS,
Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīkla koordinators Rēzeknē
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2021. gada 27. februārī

Pandēmija – laiks rūpīgai
analīzei un plānošanai
Acīm redzams fakts, – 2021. gads nebūs viegls. Pandēmija un citi ekonomiskie un politiskie procesi valstī lika Rēzeknes pilsētas pašvaldības speciālistiem meklēt jaunus
veidus, kā sabalansēt pilsētas budžetu šim gadam, sakārtot
un apkopot visus skaitļus un neņemt tā dēvēto «kredītu izdzīvošanai». Arī SIA «Rēzeknes Satiksme» būs jāpielāgojas
esošajai situācijai.
Komentē uzņēmuma vadītājs
Viktors Borcovs:
«Nav noslēpums, ka Covid-19
izplatības izraisītās krīzes dēļ būtiski krities pasažieru pārvadājumu
kopējais apjoms. Papildu finansiālo slodzi nodrošināja lēmums par
minimālās mēnešalgas palielināšanu uz 500 eiro. Šie un citi faktori
lika mums meklēt risinājumus, kā
kvalitatīvi nodrošināt pārvadājumus tādā pašā apjomā un neapstāties attīstībā.
Protams, bijām spiesti atlikt
vairāku investīciju projektu realizācija līdz labvēlīgākam laikam,
bet šo ierobežotu iespēju periodu
izmantojam rūpīgākai inovatīvu risinājumu analīzei, ko mēs vēlētos
ieviest nākotnē, lai pilnveidotu in-

formācijas un pašu pārvadājumu
pieejamību pasažieriem. Jebkuru situāciju var vērst sev par labu.
Mums ir interesantas idejas, plāni,
projekti, ko nav pamata sasteigt.»
Jekaterina SMOLICKA

Noslēdzies SIA «ALAAS» konkurss
ģimenēm «Otrreiz – vēl labāk»
Konkursa radošais uzdevums paredzēja, ka jāizvēlas iepakojums, kas savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kāds cits praktisks pielietojums. Izvēlēto iepakojumu
drīkstēja uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas,
pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai jābūt reālai, praktiskai, ikdienā lietojamai.

K

opā konkursā piedalījās 43 ģimenes, izveidojot 82 konkursa darbus.
Paldies visiem! Ļoti daudzi dalībnieki izvēlējās veidot putnu barotavas, tik dažādas un ļoti vajadzīgas. Daži izvēlējās pārveidot stikla iepakojumu, radot no tā vāzes,
dekoratīvus trauciņus. Daudzi ar
saviem konkursa darbiem parādīja, ka tiešām ir «zaļi» savos ikdienas paradumos.
SIA «ALAAS» žūrija izvērtēja
visus iesūtītos darbus un izvēlējās trīs praktiskākos, interesantākos un radošākos. Šo darbu autoriem tiks pasniegta «ALAAS»
balva – galda spēle «Vides cirks».
Pie balvas tiks Šulbergu ģi
mene, par praktisko slotu no PET
pudelēm. Osipovu ģimene, par
pufu no tetrapakām. Šutku ģime

Regulatorā iesniegts apkures tarifa
samazināšanas projekts
Janvāra nogalē SIA «Rēzeknes Siltumtīkli» iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rēzeknes siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa samazināšanas
projektu – no 49,57 eiro/MWh uz 49,32 eiro/MWh (samazinājums – 0,5 procenti). Paredzams, ka jaunais tarifs varētu
stāties spēka ar 2021. gada 1. martu.

I

zmaiņas tarifā kļuva iespējamas, pateicoties izmaiņām
kurināmā (granulu) cenās
katlumājai Meža ielā 1B.
Atgādinām, ka 2019. gada
septembrī Vipingas katlumājās
tika realizēts projekts «Siltum
avota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B», kas
paredzēja daļēju pāreju no fosilā kurināmā (dabasgāzes) uz vietējo atjaunojamo energoresursu
(granulu) izmantošanu. Projektā
ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika uzstādīti divi granulu katli
(katra jauda – 490 kW). Ar abu katlu kopjaudu (980 kW), izmantojot
granulas, vidēji var saražot 4000
MWh siltumenerģijas, kā arī sama-

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 janvārī: 49,57 eiro par
megavatstundu jeb 55,52 eiro par
megavatstundu ar PVN.
Cenas norādītas eiro ar 12%
PVN.

Centrs

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

1,13
2,87
1,70

Ziemeļu raj. Apkure
Min.
Maks.
Vidējais

1,03
2,25
1,55

Vipinga

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

1,31
2,20
1,79

Karsts
ūdens
4,03
4,03
4,03
Karsts
ūdens
4,03
4,03
4,03
Karsts
ūdens
4,03
4,03
4,03

Lielākā maksa par apkuri Vipingā bija Rēznas ielā 33, mazākā – Rēznas ielas 37. mājā.

Aktualitātes SIA «Rēzeknes Ūdens» darbā
Stabila ūdens piegāde un ar dzeramā ūdens kvalitāti apmierināti klienti – tieši tā var raksturot SIA «Rēzeknes Ūdens» darbu. Pagājušais gads bija smags, – martā izsludinātā ārkārtējā situācija valstī ieviesa savas izmaiņas. Tikāmies ar SIA «Rēzeknes
Ūdens» valdes locekli Vladimiru Petrovu, lai izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto.
Kā vērtējat pagājušo gadu?
– Tas uzņēmuma vēsturē iezīmējās kā neordināru risinājumu
gads. Tas, protams, saistīts ar Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī. Neskatoties uz to, uzņēmumā darbs neapstājās.
Kā zināms, uzņēmuma pamatdarbības veids ir dzeramā ūdens
ieguve, tā sagatavošana un piegāde patērētājiem, kā arī notekūdeņu
savākšana, to novadīšana un attīrīšana Rēzeknes pilsētas aglomerācijā. 2020. gadā uzņēmums sagatavoja un piegādāja Rēzeknes
pilsētas iedzīvotājiem 1 732 508
kubikmetrus kvalitatīva dzeramā
ūdens, kas ir par 61 372 m3 vairāk nekā 2019. gadā. Tas izskaidrojams ar pilsētas iedzīvotāju paaugstināto dzeramā ūdens patēriņu mājsēdes laikā.
Paralēli tika savākti, novadīti
un attīrīti 2 370 424 m3 notekūde-

ņu Rēzeknes pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās.
Turklāt uzņēmums piedāvā
vairākus citus pakalpojumus.
– Jā. Papildu pamatfunkcijām
savas saimnieciskās darbības
nodrošināšanai sniedzam dažādus papildu pakalpojumus: lietus
kanalizācijas tīklu apkope, ārējās
kanalizācijas sistēmu skalošana
ar hidrodinamisko automašīnu,
kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcija, laboratorijas pakalpojumi dzeramā ūdens un notekūdeņu testēšana, pārvietojamo tualešu noma un decentralizēto kanalizācijas sistēmu asenizācijas pakalpojumu sniegšana.
Es gribu atzīmēt, lai tiktu izpildītas MK noteikumu «Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu»
prasības, kā arī palielināta uzņē-

mantojošu siltumavotu» kopējās
izmaksas ir 4,4 milj. eiro, Kohēzijas fonda atbalsts – 40 procenti no attiecināmajām izmaksām,
nepārsniedzot 1,4 milj. eiro. Videi
draudzīgāka kurināmā izmantošana ļaus samazināt siltumnīcefekta
gāzu emisijas līmeni par 6449,452
CO2 tonnām gadā.
Tā kā investīcijas centrālās siltumapgādes sistēmas daļējā pārvešanā no granulām uz šķeldām
palielinās siltumenerģijas ražošanas efektivitāti kopumā, nākotnē
varam cerēt uz to, ka apkures tarifs atkal samazināsies.

AS «Rēzeknes Siltumtīkli»: rēķini par janvāri

Diennakts vidējā gaisa temperatūra -4,60.

ne, par tamborēto konfekšu trauku un «Tip – tap» tepiķīti no plastmasas maisiņiem. Dāvanas tiks
pasniegtas pēc ārkārtas stāvokļa
atcelšanas valstī.
Taupīsim dabas resursus, atbalstīsim videi draudzīgu dzīvesveidu un rīcību!
SIA «ALAAS»

zināt siltumnīcefekta gāzu emisiju
līmeni atmosfērā par 866,61 CO2
tonnām gadā.
Jāpiebilst arī, ka ziemeļu mikrorajonā ekspluatācijā nodota
šķeldas katlumāja. Tā aprīkota
ar diviem katliem (katra jauda –
3 MW). Jaunus katlus uzstādīja
gāzes katla «Vitomax 100» (jauda
2,9 MW) vietā un nodrošina siltuma slodzi bāzes režīmā. Ūdens sildīšanas katli, kas darbojas ar dabasgāzi, tiks izmantoti pīķa slodžu
nosegšanai.
Projekta «Rēzeknes pilsētas
Ziemeļu rajona katlumājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar
atjaunojamos energoresursus iz-

muma kapacitāte sniegto asenizācijas pakalpojumu ziņā, uzņēmums papildināja savu autoparku
ar specializēto automašīnu «Mercedes Benz Atego 816».
Visi šie pakalpojumi nodrošināja uzņēmumam papildu ienākumus – 191 503 eiro.
Katru gadu uzņēmums re
montē ūdensvada un kanalizāci
jas sistēmas, kā arī ieklāj jaunas
ūdensvada sistēmas. Kā veicās
šajā ziņā 2020. gadā?
– Tika uzsākta projekta realizācija Jupatovkas ielas posmā – no
18. līdz 20.a ēkai. Izstrādāts teh-

Ziemeļu mikrorajonā visvairāk
par apkuri samaksāja Atbrīvošanas alejas 162. mājas iedzīvotāji, vismazāk – Rūpnīcas ielas 3.A.
mājas iemītnieki.
Vislielākā maksa par apkuri centrā konstatēta Brāļu Skrindu ielā 19A, vismazākā – V. Seiles ielā 41.
Renovētās mājas (maksa
par apkuri):
Rūpnīcas, 3A – 1,03 eiro par
kvadrātmetru,
Rēznas iela 37 – 1,31 eiro/m2,
Atbrīvošanas aleja 145A – vidēji 0,92 eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 147 – vidēji 0,99 eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 149 – 1,14
eiro/m2,
Maskavas iela 1 – 1,04 eiro/m2,
Seiles iela 41 – 1,13 eiro/m2,
Baznīcas iela 26A – vidēji 0,97
eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas
skaitītāji katrā dzīvoklī),

niskais projekts. Ar vadāmās horizontālās urbšanas metodi izbūvēts maģistrālais ūdensvads 640
metru garumā. Atsākoties būvniecības sezonai, šogad plānots izbūvēt nepieciešamos ūdensvada
pievadus, līdz pieguļošo zemes
vienību robežām.
Projekta realizācijas rezultātā ilgtermiņā plānots apvienot
SIA «Motors» piederošo lokālo ūdensapgādes sistēmu kopējā centralizētajā Rēzeknes pilsētas ūdensapgādes sistēmā un
tās klientiem nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošus
ūdensapgādes pakalpojumus.
Vēl turpinājās darbs pie ūdenssaimniecības sistēmu elementu
plānveida nomaiņas un apsaimniekošanas – skataku pārsegumu
remonti, vāku, ūdensvada noslēg
armatūras, aizbīdņu nomaiņa, notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņu
nomaiņa.
Saskaņā ar energoaudita pārskatā un 2020. gada darba plānā
iekļautajiem energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumiem, uzsākti
un turpinās dispečerdienesta ēkas
daļas un noliktavu remonts. Paredzēta jumta seguma, kā arī ēkas
logu, durvju nomaiņa, fasādes sil-

Seiles iela 28 – vidēji 1,02 eiro/
m 2 (individuāli siltumenerģijas
skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 143 – vidēji 0,91 eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji),
Maskavas iela 20 (1. siltummezgls) – vidēji 0,93 eiro par kvadrātmetru (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 20 (2. siltummezgls) – vidēji 0,91 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 28/1–1,08 eiro/
m2,
Dārzu iela 9 – vidēji 0,88 eiro/
m2 (individuāli skaitītāji),
Zemnieku iela 48 – 1,27 eiro/
m2.
Nerenovētās mājas ar indi
viduāliem siltumenerģijas skai
tītājiem:
Dārzu iela 6 – vidēji 1,57 eiro/
m2 kopā ar karstā ūdens piegādi,
Atbrīvošanas aleja 118 – vidēji
0,66 eiro/m2,
Pulkveža Brieža iela 9A – vidēji 1,50 eiro/m2,
Ventspils iela 2 – vidēji 1,09
eiro/m2,
Atbrīvošanas aleja 143A – vidēji 1,49 eiro/m2 kopā ar karstā
ūdens piegādi.
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA
tināšana un apšūšana ar dekoratīvajiem fasādes paneļiem.
Kā norisinās jaunu klientu
pieslēgšana ūdensapgādei un
kanalizācijas sistēmai?
– Lai atvieglotu pilsētas iedzīvotājiem sarežģītos būvniecības
procesa administratīvos posmus
un izmantotu Rēzeknes pilsētas
domes piešķirto līdzfinansējuma
daļu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem no
pagājušā gada mūsu uzņēmums
pilnveidojis pakalpojumu klāstu.
Uzņēmuma sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pievada izbūves pakalpojuma ietvaros faktiski tiek nodrošināta šo pievadu
projektēšanas un būvniecības procesu virsvadība uz savstarpēji noslēgta līguma pamata.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde ir laikietilpīgs process un
aizņem līdz trim mēnešiem, tādēļ
no pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas brīža pagājušajā gadā
pilnīgi tika realizēti četri pieslēguma projekti un vēl 30 atrodas dažādās realizācijas stadijās.
Sergejs TIMOFEJEVS
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Investora ceļvedis izdzīvošanai
(un uzplaukumam) pasaulē pēc Covid-19
Vai esat dzirdējuši par speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ)? Izsenis valdības, imperatori, karaļi un karalienes ir snieguši tirgotājiem un investoriem īpašas atlaides,
atkāpjoties no standarta importa un eksporta nodokļu režīmiem un noteikumiem, pretī saņemot tik ļoti nepieciešamo
vienmērīgu ieņēmumu plūsmu.

V

iens no zināmākajiem
20. gadsimta SEZ ieviešanas veiksmes stāstiem
ir rūpīgi pārdomātais Ķīnas attīstības stāsts, kas ļāva tai pārtapt
no valsts, kas saskaras ar lielām
ekonomiskām grūtībām, par vienu no bagātākajām ekonomikām
pasaulē. Ķīnas pieredze attiecībā
uz SEZ laika gaitā ir mainījusies.
Viss sākās 1980. gadu sākumā,
kad atsevišķās SEZ teritorijās, piemēram, Šeņdžeņā, valdība ieviesa
uz tirgu vērstas reformas. Kopš tā
laika SEZ ir ievērojami veicinājušas Ķīnas attīstību. Tās ir ļāvušas
eksperimentēt ar tirgus orientētām
reformām un darbojušās kā katalizators efektīvai vietējo un starptautisko resursu sadalei. SEZ devums veido 22% no Ķīnas IKP, 45%
no visām valsts tiešajām ārvalstu
investīcijām un 60% no eksporta.
Tiek lēsts, ka Ķīnas SEZ ir radījušas vairāk nekā 30 miljonus darbavietu un palielinājušas tajās iesaistīto lauksaimnieku ienākumus
par 30%. Pašlaik speciālajās ekonomiskajās zonās tiek izmantota
daudznozaru attīstības pieeja un
galvenā uzmanība tiek pievērsta
gan vietējam, gan ārējam tirgum.
Tās piedāvā virkni stimulu, tostarp,
bet ne tikai, infrastruktūru, nodokļu un muitas nodevu atbrīvojumus
un vienkāršākas administratīvās
procedūras.
Ņemot vērā Covid-19 otro vilni pasaulē un finansiālo spriedzi,
ko tas nes lielākajai daļai valstu,
ir grūti saglabāt pozitīvu nostāju.
Tomēr tagad vairāk nekā jebkad
ir svarīgi runāt par to, kā Eiropa
tiek galā ar negaidīto ekonomisko slogu un kā valstis un uzņēmēji var izkļūt no šīs bezprecedenta situācijas, kļūstot stiprāki. Protams, 2020. gada pirmajā pusgadā, tāpat kā jebkura cita Eiropas

Savienības valsts, Latvija ir piedzīvojusi recesiju. Tomēr, pateicoties proaktīvai valdības rīcībai,
līdz šim Latvijas piedzīvotā ekonomiskā lejupslīde ir bijusi mazāka
nekā vidēji ES.
Turklāt Latvijas valdība ir apņēmības pilna sniegt atbalstu uzņēmējiem un veicināt uzņēmējdarbību visā Latvijā. Piemēram, ar
2020. gada 30. decembri krīzes
skartie uzņēmēji var saņemt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vai nodokļu sadalījumu
vairākos maksājuma periodos uz
laiku līdz trim gadiem. Ņemot vērā
koronavīrusa krīzi, Eiropas Savienība ir uzsākusi atbalsta programmas kopumā par 3,7 triljoniem
eiro. Tiem, kuri vēlas investēt Latvijā, tas paver lielisku iespēju. Eiropas Komisija, uzsverot Eiropas
ekonomikas atveseļošanās ietvaru nākamajos septiņos gados, ir
nākusi klajā ar priekšlikumu, kas
ļauj Latvijai piekļūt gandrīz 12 miljardiem eiro no ES budžeta, kas ir
tikpat daudz kā pēdējos 15 gados
kopā. Viena no shēmām atbalstīs
uzņēmumus, kuru eksporta darbību skāris koronavīrusa uzliesmojums. Paredzams, ka programma
sniegs aizdevumus līdz pat 160
miljoniem eiro. Atbalsts būs pieejams vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kuru eksports veido vairāk
nekā 30% no to gada apgrozījuma.
Speciālās ekonomiskās zonas
(SEZ) jeb industriālie parki izplatās visā pasaulē un var būt veiksmīgi instrumenti industrializācijas veicināšanai, ja tiek pareizi īstenoti pareizajā kontekstā. Latvijā
darbojas 5 speciālās ekonomiskās zonas, no kurām viena ir Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona
ar kopējo platību 1155 ha. Ne visas SEZ visā pasaulē ir vienādi
veiksmīgas, un lielākajā daļā ga-

dījumu viens no neveiksmju cēloņiem ir meklējams nepiemērotas
vietas izvēlē, kas prasa lielus kapitālieguldījumus vai kas atrodas
tālu no infrastruktūras mezgliem.
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija ietver Rēzeknes pilsētas teritoriju un Vērēmu,
Griškānu, Ozolaines pagastu lauku teritorijas, un tā atrodas vienā
no nozīmīgākajiem starptautisko
transporta koridoru krustojumiem
ar tiešu piekļuvi ES, Krievijas un
NVS valstu tirgiem. Gandrīz visas
pasaules brīvās zonas ir sajutušas Covid-19 ekonomisko ietekmi. Septembrī 76,5% RSEZ uzņēmumu ziņoja par apgrozījuma samazināšanos Covid-19 ietekmes
dēļ, savukārt 17,6% RSEZ uzņēmumu apgalvoja, ka apgrozījums
ir palielinājies.
Situācija nodarbinātības jomā
ir nedaudz atšķirīga. Lielākā daļa
uzņēmumu (70,6%) ir spējuši saglabāt visus darbiniekus, 23,5%
uzņēmumu ir palielinājuši darbinieku skaitu, un tikai 11,8% to ir
samazinājuši. Aptuveni 35% uzņēmumu sagaida ekonomisko
apstākļu uzlabošanos tuvākajā
nākotnē, bet 47,1% uzskata, ka

INFO stunda

2. martā no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Tuvojoties pavasara pieteikumu iesniegšanai
(no 1. līdz 22. martam), LIAA Rēzeknes biznesa
inkubators aicina piedalīties INFO stundā. Informatīvajā tiešsaistes pasākumā (Zoom platformā)
tiks stāstīts par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai. Inkubatora komanda atbildēs uz
interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalstam.
Reģistrējies var https://saite.lv/fTf6L

«Lūst vai plīst»

2. martā no plkst. 15.00 līdz 17.00.
Pasākumā «Lūst vai plīst» uzņēmēji dalās ar
savu pieredzi dažādās veiksmēs un neveiksmēs.

Dzīvnieku patversmes tēma vienmēr raisa plašas diskusijas sabiedrībā. Parasti brīvprātīgo organizācijas, un tas ir
taisnīgi, saņem pozitīvus darba vērtējumus, savukārt patversmēm reti kurš velta labu vārdu, it kā tajās strādātu cilvēki, kuri ir vienaldzīgi pret dzīvnieku likteni. Citas patversmes lai pašas stāsta par sevi, savukārt mēs pievērsīsimies
Rēzeknes Dzīvnieku patversmei.

I

dzīvnieku uzturēšanai, bet gadā to
bija 70 vai gluži otrādi – 30. Līdz ar
to mums jādomā gadu uz priekšu,
kā ik mēnesi uzturēt patversmes
infrastruktūru un tās darbiniekus.
Pēdējo gadu dati liecina, ka
patversmē uzturētu dzīvnieku
skaits ir samazinājies. Īpaši salīdzinājumā ar 2018., 2019. gadu
un 2020. gada sākumu. Mūsu līguma ar Rēzeknes novadu termiņš ir
beidzies, un jaunā konkursā mēs
neuzvarējām. Kad dzīvnieku bija
krietni vairāk, Rēzeknes Dzīvnieku patversmē strādāja pieci cilvēki, patlaban atstājām trīs, un divus
norīkojām darbam kapsētā. Iespējams, kādudien situācija mainīsies
pretējā virzienā un mums būs nepieciešami papildspēki, bet pašlaik viss ir tā.
No sniedzamo pakalpojumu
apjoma un uzvarām iepirkumos ir
atkarīga arī patversmes attīstība.
Rēzeknē cenšamies kļūt par tā dēvēto «no kill shelter» jeb patversmi,
kurā tiek iemidzināts vien līdz 15
procentiem dzīvnieku. Runa ir par

maksu un maksu par intelektuālā
īpašuma izmantošanu.
Lai arī Covid-19 pandēmija un
tās ietekme uz ārvalstu tiešajām investīcijām pasaulē ir izaicinājums
brīvo zonu izturībai, Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas investīciju plūsmu stiprinās valsts investīciju pieaugums, kas noteikts
valdības lēmumos. Turklāt pēdējos
gados ir īstenoti vairāki infrastruktūras attīstības projekti ceļu un inženierkomunikāciju rekonstrukcijai. Ir pabeigta ražošanas objektu
celtniecība un atjaunošana, kā arī
rūpniecisko teritoriju atjaunošana
vairāk nekā 20 miljonu eiro vērtībā. Tāpēc ir pārliecība, ka minētās
investīcijas un situācija Latvijā Covid-19 kontekstā ļaus uzplaukt uzņēmumiem Rēzeknes Speciālajā
ekonomiskajā zonā.
Informācija no mājaslapas
www.rsez.lv

LIAA Rēzeknes biznesa inkubators rīko INFO pasākumus

Rēzeknes Dzīvnieku
patversmes attīstības plāni

espējams, ka kritika bieži rodas tāpēc, ka cilvēki nesaprot, kā strādā patversmes.
Ar ko tā atšķiras no tā dēvētajām
«otrām mājām» dzīvniekiem, kas ir
komercpatversme un pašvaldības
pārziņā esoša patversme u.tml.
Situāciju skaidro SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītājs Pē
teris Dzalbe.
– Ir dažādas dzīvnieku patversmes. Piemēram, Daugavpilī tā ir pašvaldības uzņēmums un
saņem tiešu pasūtījumu pakalpojumu izpildei pilsētas budžetā.
Rēzeknē ir komercpatversme, t.i.,
mēs piedalāmies iepirkumos par
konkrētu pakalpojumu sniegšanu noteiktā apjomā. Piemēram,
pilsētas dome, izsludinot iepirkumu, analizē iepriekšējo gadu datus un nosaka maksimālu pakalpojumu apjomu katrā pozīcijā, tā
veidojas kopsumma, ko pašvaldība ir gatava piešķirt dzīvnieku uzturēšanai, izķeršanai, ārstēšanai
un eitanāzijai. Taču dzīvē mēdz
būt dažādi, piemēram, ir nauda 50

ekonomiskā situācija saglabāsies
stabila. Šajos apstākļos Rēzeknes
Speciālā ekonomiskā zona ir piedāvājusi atbalstu uzņēmējiem, samazinot nomas maksu un īstenojot pasākumus Covid-19 seku mazināšanai un novēršanai, ieskaitot
aizsarglīdzekļu iegādi, darbinieku
apmācību programmas u.c.
Uzņēmējdarbības īstenošana
speciālajā ekonomiskajā zonā,
pamatojoties uz attiecīgu atļauju,
cita starpā var sniegt ienākuma
un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus. Papildus tam, ka
te atrodas liels un nozīmīgs dzelzceļa mezgls, Rēzeknes Speciālās
ekonomiskās zonas priekšrocības
ietver līdz 100% nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu, līdz
80% uzņēmumu ienākuma nodokļa samazinājumu un līdz 80% ieturējuma nodokļa samazinājumu
dividendēm, apsaimniekošanas

dzīvniekiem, kas cieš no neārstējamām slimībām, pārnēsā infekcijas, nav socializējami vai ir agresīvi pret cilvēkiem un bez izredzēm
uzlabot uzvedību.
Nav noslēpums, ka dzīvnieks
patversmē jāuztur 14 dienas, tālāk, ja nav nostiprināta sadarbība
ar brīvprātīgo organizācijām, dzīvnieks visbiežāk tiek eitanizēts. Par
laimi, Rēzeknē gan ar brīvprātīgajiem, gan ar plašsaziņas līdzekļiem
sadarbība ir visnotaļ aktīva, pateicoties tai, gandrīz visi mūsu dzīvnieki atrod jaunas mājas.
Pie pozitīvām ziņām jāpiebilst
arī, ka mums beidzot izdevās realizēt senu ieceri un uzbūvēt atse-

Katra stāsta misija ir parādīt pieredzes vērtību, iedvesmojot un iedrošinot nebaidīties attīstīt biznesa idejas un doties uz priekšu.
Publikas priekšā ar saviem (ne)veiksmju stāstiem dalīsies: Alīse Potaša, sociālā uzņēmuma
«Burbuļu spēles» vadītāja; Jānis Igaunis, uzņēmuma «Timber Kit» vadītājs; Edgars Romanovskis
uzņēmuma «Latgales dārzeņu loģistika» un biedrības «Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju
parks» vadītājs.
Pasākumu moderēs LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace.
Aicinām pieteikties ikvienu interesentu! Reģistrējies var https://saite.lv/Bb7Cm
Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākumiem. Dalība ir
bez maksas. Darba valoda – latviešu. Informācija pa
tālr. 62401095, e-pasta adresi rezekne@liaa.gov.lv

višķu karantīnas telpu suņiem, kā
prasa Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) normas. Tika sadalītas arī telpas kaķiem, izveidojot karantīnas un pēckarantīnas zonas.
Visiem dzīvniekiem paplašināta
būru un voljēru platība, vienīgais,
vēl nav pabeigti darbi ar kaķu būriem metinātāja slimības dēļ. Tāpat esam ierīkojuši pastaigu vietu
kaķiem, kur viņi var izvingrināt ķepas bez riska aizbēgt. Manuprāt,
šīs pārmaiņas patversmē tiešām
uzlabos klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanas kvalitāti.
Dzīvnieku turētāji droši vien
pamanīja veterināro pakalpojumu
sadārdzinājumu, arī mēs jūtam, ka
izdevumi šajā pozīcijā ir palielinājušies. Patversmes teritorijā ir veterinārā telpa. Vēlamies sakārtot dokumentāciju, saskaņot to ar PVD
un reģistrēt veterināro pakalpojumu sniegšanas vietu patversmes
vajadzībām, lai varētu veikt pamata procedūras uz vietas un nepa-

kļaut dzīvniekus liekam stresam.
Tas ir laika jautājums.
Nākamais solis attīstībā – «otro
māju» telpu iekārtošana Rēzeknes Dzīvnieku patversmes pieaugušajiem kaķiem, t.i., tā būs vieta, kur kaķi nokļūs ar 15. uzturēšanās dienu, kā arī vieta, kurā izmitināsim mājas kaķus, kas nokļūst
patversmē pēc saimnieka nāves.
Būtībā, kā jau reiz biju teicis, veseliem mājas kaķiem nav ko darīt
patversmē.
Šajā jautājumā paļaujamies uz
brīvprātīgo atbalstu. Vēlētos, lai
pie mums varētu nākt cilvēki, lai
visi ziedojumi tiktu reģistrēti un rezultātā starp visiem procesā iesaistītajiem nostiprinātos sociāli atbildīga mijiedarbība. Esmu vairākkārt
teicis un atkārtošu – esam atvērti sadarbībai un dialogam ar brīvprātīgajiem un organizācijām, kas
palīdz un rūpējas par dzīvniekiem.
Jekaterina SMOLICKA

Aktualitātes patversmē

Februāra nogalē patversmē mīt 10 pieauguši kaķi, kaķēnu joprojām nav. Seši kaķi ir gatavi adopcijai, vēl viens ir rezervēts un drīz
dosies uz mājām. Patīkami norādīt, ka pašlaik kaķu telpās gandrīz
nav palicis neviens no tiem, kas tur bija janvārī, – dzīvnieki ir atraduši mājas.
Suņu telpā ir seši jauni dzīvnieki. Pagaidām neviens no tiem nav
gatavs adopcijai, bet tas ir laika jautājums. Visi suņi, ar kuriem iepazināmies pagājušajā mēnesī, ir atraduši saimniekus. To sekmēja brīvprātīgo līdzdalība un aktīvs atbalsts no jūsu puses sociālajā
tīklā «Facebook».
Rēzeknes Dzīvnieku patversmes adrese: Rēznas iela 13B,
tālr. 26179322, 28363358 (par apmeklējumu jāvienojas iepriekš).

8

Aktuāli

2021. gada 27. februārī

Par izmaiņām sociālās
palīdzības jomā 2021. gadā
Rēzeknes pilsētas domes pārvalde «Sociālais dienests» informē, ka ar
2021. gada 1. janvāri sociālās palīdzības jomā valstī un līdz ar to arī pašvaldībā ir ieviestas būtiskas izmaiņas.

Trūcīgās un maznodrošinātās
mājsaimniecības (ģimenes
vai personas) statuss
Paaugstināts trūcīgā statusa līmenis, iepriekš tas bija 128,06 eiro uz vienu personu mājsaimniecībā, ar 1. janvāri trūcīgā statusa slieksnis ir 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro
katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.
Paaugstināts maznodrošinātā statusa līmenis. Iepriekš pašvaldībā maznodrošinātā
statusa līmenis bija sadalīts pa kategorijām,
darbaspējīgiem tas bija 242 eiro katrai personai mājsaimniecībā, pensionāru un cilvēku ar invaliditāti ģimenēm 310 eiro katrai
personai un atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti 330 eiro,
ar 1. janvāri maznodrošinātās mājsaimniecības slieksnis ir 364 eiro pirmajai un vienīgajai personai un 255 eiro katrai nākamajai personai.
Izvērtēšana statusu atbilstībai nav mainījusies, statusu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli
jeb aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. Izvērtēšanā iekļauj ienākumus par iepriekšējiem trim kalendārajiem mēnešiem, piemēram, ja klients vēršas pēc palīdzības janvārī,
tad izvērtēti tiks ienākumi par oktobri, novembri un decembri, kā arī vērtē materiālo
stāvokli – īpašumus, uzkrājumus, uztura līgumus, uzņēmumus, u.c.
Pie materiālā stāvokļa novērtēšanas ar
1. janvāri ir mainījusies prasība par transportlīdzekļiem. Iepriekš mājsaimniecībai
varēja piederēt viens transportlīdzeklis, ar
1. janvāri var piederēt sociālajai funkcionēšanai nepieciešamais transportlīdzeklis, bet
ne vairāk kā viena vienība mājsaimniecībā
un, ja tajā ir bērni, tad ne vairāk kā divas
vienības mājsaimniecībā, kā arī paaugstināja pieļaujamo mājsaimniecības naudas
līdzekļu uzkrājumu summu, iepriekš tā bija
128,06 eiro mājsaimniecībai, ar 1. janvāri tā
ir 272 eiro mājsaimniecībai.
Vienlaikus atgādinām, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā statusi tiek pagarināti automātiski, pašlaik līdz
31.05.2021., bet, ja klientam ir mainījusies
situācija vai klients pēc jauninājumiem tiesību normās atbilst citam statusam (bija
maznodrošināts, bet tagad varētu formēt
trūcīgā statusu), tad ir iespēja vērsties Sociālajā dienestā un pārvērtēt materiālo un
sociālo situāciju.

Par jauninājumiem sociālās
palīdzības jomā

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tika paaugstināts no līdzšinējiem
64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Jāpiebilst,
ka iepriekš tiesību normas atļāva pašvaldībām pašām noteikt GMI līmeņus, tāpēc līdz
01.01.2021. pašvaldībā bija noteikti dažādi
GMI līmeņi pa kategorijām, darbaspējīgiem,
tas bija vienāds ar valstī noteikto līmeni (64
eiro), bērniem tas bija 100 eiro, daudzbērnu
ģimeņu bērniem 128 eiro un pensionāriem/
personām ar invaliditāti tas bija 128 eiro. Ar
1. janvāri pašvaldībām vairs nav tiesību noteikt GMI līmeņus, tāpēc visam klientu kategorijām tās būs vienāds – 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai un 76 katrai nākamajai personai. Klientiem, kuriem GMI pabalsts bija aprēķināts pagājušā gadā un tā
izmaksa turpinās 2021.gadā, GMI pabalsts
tiks pārrēķināts tikai, ja pārrēķins būs labvēlīgāks klientam, gadījumā ja pēc jaunā
aprēķina Klientam GMI pabalsts sanāk mazāks, pārrēķins netiks veikts.
Dzīvokļa pabalsts līdz 31.03.2021. tiks
piešķirts pēc iepriekšējo gadu piešķiršanas
metodes, tas ir:
– trūcīgas mājsaimniecības bez bērniem varēs saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai – 328
eiro, ja ģimenē nav bērnu, 400 eiro, ja ģimenē ir bērni un 450 eiro ja ģimenē ir trīs
un vairāk bērnu, ka arī trūcīgās mājsaimniecības varēs saņemt dzīvokļa pabalstu
apsaimniekošanas izdevumu segšanai 185
eiro apmērā, ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai 40 eiro apmērā un pabalstu
cietā kurināmā iegādei 150 eiro apmērā;
– maznodrošinātas mājsaimniecības,
ja mājsaimniecībā ir kaut viens darbaspējīgais un nav bērnu, varēs saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu
apmaksai 240 eiro apmērā, ja mājsaimniecībā ir bērni, – 300 eiro, kā arī varēs saņemt pabalstu cietā kurināmā iegādei 100
eiro apmērā;
– maznodrošināti atsevišķi dzīvojošie
pensionāri un personas ar invaliditāti varēs saņemt dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai 224 eiro apmērā un pabalstu cietā kurināmā iegādei 150
eiro apmērā, savukārt pensionāri un personas ar invaliditāti, kuri dzīvo ģimenēs, varēs
saņemt pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai 185 eiro apmērā un pabalstu cietā kurināmā iegādei 100 eiro apmērā.

Šāds dzīvokļa piešķiršanas mehānisms
būs piemērojams tikai līdz 31.03.2021., jo
ar 01.04.2021. dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību vairs nenoteiks pašvaldība.
Jauninājumi tiesību normās paredz, ka ar
01.01.2021. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts visā
valsts teritorijā tiks piešķirts pēc vienotas
formulas. Pmaj = GMI + K - I, kur GMI ir
mājsaimniecības kopējais GMI līmenis, K ir
komunālo maksājumu kopsumma, kas tiks
aprēķināta pēc noteiktiem normatīviem, ko
noteiks Ministru kabineta noteikumi, un I
ir mājsaimniecības ienākumi. Mājokļa pabalsts no 01.04.2021. tiks maksāts par katru
kalendāro mēnesi, līdzīgi kā GMI pabalsts.

Izmaiņas sociālajos pabalstos

Izmaiņas likumos valsts līmenī būtiski
ietekmē pašvaldības sociālās palīdzības
jomu. Ņemot vērā to, ka būtiski palielināsies obligāti maksājamo pabalstu izdevumi,
pašvaldība bija spiesta atteikties no vairākiem brīvprātīgiem pabalstiem.
Ar 29.01.2021. pašvaldība vairs nepiešķirs pabalstu izglītības ieguves atbalstam,
kā arī vairs netiks izsniegtas dāvanu kartes
pirmklasniekiem, taču jāpiebilst, ka trūcīgas
mājsaimniecības ar bērniem pirms skolas
uzsākšanas var saņemt atbalstu no Eiropas fondiem.
Pašvaldībā vairs netiks piešķirts pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma, bet minētajām personām ir tiesības pretendēt uz trūcīgā vai maznodrošinātā statusu un sociālās palīdzības pabalstiem.
Nepiešķirs arī pabalstu dokumentu noformēšanai un apbedīšanas pabalstu, taču
jāatgādina, ka klientiem ir tiesības saņemt
pabalstu krīzes situācijā, un gadījumi, kad
nav līdzekļu atjaunot dokumentus neparedzētu apstākļu dēļ vai nav līdzekļu tuvinieka apbedīšanai, var tikt vērtēti kā krīzes situācija. Vienlaikus jāpiebilst arī tas, ka ap
bedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt
no valsts, pieprasot to Valsts sociālā ap

drošināšanas aģentūrā. Iepriekš Sociālais
dienests piešķīra apbedīšanas pabalstu tikai par to personu apbedīšanu, par kurām
pabalsts netika saņemts no valsts, vai arī
sedza starpību līdz 280 eiro, ja no valsts saņēma mazāku pabalstu.
Neskatoties uz to, ka Sociālais dienests
vairs nepiešķirs apbedīšanas pabalstu, Sociālajam dienestam pie funkcijām paliks
bezpiederīgu cilvēku apbedīšana.
Ir veikti grozījumi arī pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 «Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam». Saistošajos noteikumos palielināts sociālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir paaugstināts līdz 218 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro,
vienreizēja pabalsts sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei ir paaugstināts
līdz 820,05 eiro, pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītojamam ir paaugstināts līdz 109
eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības – līdz 163 eiro.
Pašvaldība turpinās nodrošināt ēdināšanas pabalstu izglītojamiem (bērnudārza un
skolas pusdienu (no 5. līdz 9. klasei) apmaksu) trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, piešķirs pabalstu krīzēs situācijās, pabalstu jaundzimušā aprūpei, pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā, svētku pabalstu politiski represētām personām, nodrošinās zupas virtuvi trūcīgām personām, kā
arī nodrošinās Ziemassvētku dāvanas trūcīgo mājsaimniecību bērniem (līdz 15 gadiem) un bērniem ar invaliditāti.
Pašvaldība turpinās arī atbalstīt daudzbērnu ģimenes, piešķirot 50% atlaidi bērnudārza izdevumu apmaksai, kā arī atbalstīs bērnus ar invaliditāti, piešķirot ēdināšanas pabalstu 100% bērnudārza izdevumu apmaksai.
Alīna KLIMONE,
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Sociālās rehabilitācijas iespējas personām
ar īpašām vajadzībām Rēzeknē
Jau vairākus gadus pēc Labklājības ministrijas iniciatīvas mūsu valstī tiek
realizēta ES programma ar grūti izrunājamu nosaukumu «deinstitucionalizācija». Tās mērķis ir attīstīt sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem, kā arī ģimenēs dzīvojošiem bērniem un jauniešiem ar funkciju traucējumiem.
Inese Nipere, pārvaldes «Sociālais dienests» Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja, stāsta, ka pēdējos četros gados palielinājies nodrošināto sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu apjoms Rēzeknes ģimenēm, kurās aug bērni ar funkciju traucējumiem, taču šādu bērnu vecākiem krietni
vairāk interesē palīdzības saņemšana no
pašvaldības.
2016. gadā kopā ar citām pašvaldībām
pārvalde uzsāka deinstitucionalizācijas projekta realizāciju, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu saņemšanu pilnvērtīgai sociālajai adaptācijai sabiedrībā tuvāk dzīvesvietai.
Dažādi projekti ļāva sociālos pakalpojumus
Rēzeknē saņemt 56 bērniem ar funkciju
traucējumiem un viņu vecākiem.
Funkciju traucējumi (FT) apgrūtina bērna spēju parūpēties par sevi vai veikt veselam cilvēkam ierastas un ikdienas dzīvē
nepieciešamās darbības. Piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uz-

vedības, runas, fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi ir dažādas funkciju traucējumu izpausmes. Citiem vārdiem sakot, to
dēļ bērnam vai viņa ģimenei var būt īpašas
vajadzības vai grūtības ar pilnvērtīgu sociālo iekļaušanu.
2020. gadā bērniem ar FT visbiežāk tika
sniegti tādi sociālās rehabilitācijas veidi kā
fizioterapija, nodarbības ar logopēdu, masāža, ārstnieciskā vingrošana, kanisterapija. Izvērtējot katru projektā iesaistīto bērnu,
saskaņā ar individuālu sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas plānu, tika nodrošināti un apmaksāti dažādi pakalpojumi.
Jānorāda, ka projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt ne tikai
bērni ar FT, bet arī viņu vecāki, kuriem nepieciešams atbalsts. Te pamatā runa ir par
fizioterapiju un psihologa konsultācijām.
No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim bērni ar FT saņēma sociālās reha-

bilitācijas pakalpojumus 628 reizes (kopā
šiem mērķiem patērēti 18 948 eiro):
• 251 individuāla nodarbība ar fizioterapeitu,
• 151 nodarbība ar logopēdu;
• 108 masāžas seansi,
• 78 individuālas nodarbības ar psihologu,
• 40 kanisterapijas nodarbības,
• 150 nodarbības ar fizioterapeitu vecākiem.
Projektā 20 bērni no Rēzeknes, kuriem
nepieciešama īpaša aprūpe, saņēma arī aprūpes mājās pakalpojumus. Kopā šādi pakalpojumi tika sniegti 5843 stundas, šiem
mērķiem izlietoti 18 599,88 eiro.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšana turpinās, 2021. gadā projektā iekļauti papildus 26 Rēzeknes pilsētas pašvaldībā deklarēti bērni ar funkciju
traucējumiem.
Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA
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Administratīvās inspekcijas darbs
no 22.janvāra līdz 22.februārim
Administratīvā inspekcija no 22. janvāra līdz 22. februārim atklāja 44 pārkāpumus. Trīs gadījumos – par deformētām ēkas numerācijas plāksnēm, kas nav salasāmas, neuzsākot administratīvo pārkāpumu lietas un nosakot novēršanas termiņu.

A

dministratīvā inspekcija
atgādina tiesību normu
regulējumu – Rēzeknes
pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17 «Rēzeknes pilsētas ielu
nosaukumu un ēku numerācijas
norādes kārtības noteikumi» –
ēkas numerācijas un ielu nosaukumu plāksnes jāuztur kārtībā,
t.i., izvietotā plāksne nedrīkst būt
sarūsējusi, deformēta un tai jābūt
skaidri salasāmai.
11 gadījumos personas pēc
mutiskiem aizrādījumiem novērsa
vai pārtrauca administratīvos pārkāpumus. No tiem četras par sniega un trīs par lāsteku novākšanu
no jumtiem, kas apdraudēja cilvēku dzīvību, veselību vai mantu.
Pa vienam: par nesaskaņotu
reklāmas izvietošanu; par netīrītu
no sniega ietvi; par stikla pudeļu
nenovākšanu to uzkrāšanas vietās
(specializētos konteineros); par
apstāšanas un stāvēšanas noteikumu neievērošanu.
18 materiāli soda piemērošanai par apzinātu sānslīdi, pārkāpjot agresīvās braukšanas aizliegumu, nosūtīti Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotai.
12 materiāli, uzsākot administratīvo pārkāpumu procesus, tiek
gatavoti nosūtīšanai Administratīvajai komisijai soda piemērošanai. No tiem četri par transportlīdzekļu novietošanu zaļajā zonā.
Pa vienam: par putnu (baložu)
barošanu uz palodzes; par atkritumu izmešanu svešā konteinerā;
par atkritumu izmešanu svešā zemesgabalā; par sniega izvešanu
uz svešu zemesgabalu bez saskaņošanas ar īpašnieku; par daudz-

dzīvokļu dzīvojamas mājas koplietošanas telpas piegružošanu ar
sīkiem sadzīves atkritumiem; par
suņa nereģistrēšanu pašvaldībā;
par suņa rejām, traucējot kaimiņiem; par ubagošanu.
Administratīvā inspekcija atgādina: Rēzeknes pilsētas domes
saistošo noteikumu Nr.9 «Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas
un būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi» 4. punkts paredz: veicot īpašumu uzturēšanu un sakopšanu, aizliegts mest sniegu
uz ielas brauktuvēm un kraut sniegu sabiedriskā transporta un taksometru pieturvietu zonās, kā arī
mest sniegu bez saskaņošanas
cita īpašuma teritorijā.
Tāpat Administratīvā inspekcija atgādina, ka Rēzeknes pilsētas
domes saistošo noteikumu Nr.67
«Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā»
13. punkts paredz – suņa īpašniekam ir pienākums 2 nedēļu laikā
pēc suņa iegūšanas īpašumā reģistrēt to Rēzeknes pašvaldības
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks».
Kucēni jāreģistrē pēc 3 mēnešu
vecuma sasniegšanas. Maksa par
suņa reģistrāciju – 4 eiro.
Pāvels SAVICKIS,
Rēzeknes pilsētas
domes Administratīvās
inspekcijas vadītājs

VUGD Rēzeknes daļas statistika
Laikā no 25. janvāra līdz 23. februārim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa saņēma 30 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet septiņi no izsaukumiem bija maldinājumi.

P

alīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, 27. janvārī Dārzu ielā Rēzeknē
ugunsdzēsēji glābēji no divstāvu mājas jumta nocēla kaķi, kas
saviem spēkiem nespēja tikt lejā.
28. janvārī plkst. 18.31 saņemts izsaukums uz Rīgas ielu
Rēzeknē, kur elektriskajā apakšstacijā dega kabelis 0,1 m2 platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms
VUGD ierašanās.
14. februārī plkst. 10.07 saņemts izsaukums uz Lauku ielu
Rēzeknē, kur divstāvu dzīvojamās
mājas dūmvadā dega sodrēji 1
m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji
ar autokāpņu palīdzību piekļuva
pie dūmvada un, ieberot tehnisko
sāli, nodzēsa degošos sodrējus.
Plkst. 11.11 ugunsgrēks likvidēts.
Savukārt plkst. 18.46 saņemts
izsaukums uz A. Upīša ielu Rēzeknē, kur sodrēji 0,5 m² platībā
dega vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā.
VUGD atgādina, ka dūmvadu
attīrīšana no sodrējiem jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sa-

degot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika
gaitā var bojāt tā konstrukciju. Bojāts dūmvads ir ugunsbīstams, jo
dzirksteles pa plaisām var nokļūt
ārpus dūmvada uz jumta konstrukcijām, pārsegumiem un bēniņos esošajiem priekšmetiem, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku!
21. februārī plkst. 15.38 saņemts izsaukums uz F. Trasuna
ielu Rēzeknē, kur pirtī dega starpsiena starp saunu un ģērbtuvi 10
m2 platībā. Plkst. 17.38 ugunsgrēks likvidēts.
Sagatavoja Irita SLAVINSKA,
VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas
nodaļas vecākā inspektore

Oficiāla informācija
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NVA aicina darba devējus pieteikties
subsidēto darbavietu izveidei
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Rēzeknes
pilsētas darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem».

Tā

ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam
uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus
NVA filiāles pieņem no 2021. gada
29. janvāra līdz 31. decembrim.
Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka
un darba vadītāja atalgojumam.
Ja subsidētā darbavieta izveidota
bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja
tas ir nepieciešams. NVA apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi Covid-19 infekcijas
izplatības riska novēršanai.
NVA piešķir dotāciju valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas
dotācijas daļas, ja darba devējs
ir biedrība vai nodibinājums, kura
darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un
kas apmācāmo bezdarbnieku
nodarbina vienā no tādām profesijām kā, piemēram, asistents vai
pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo
zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā
arī ja biedrības vai nodibinājuma

statūti paredz atbalsta sniegšanu
personām ar redzes invaliditāti.
ESF projektā «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kuri bijuši bez
darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem,
kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa
vai alternatīvās personas statusu.
Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot
ārstniecības iestādes, kurās valsts
vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz
50%, kā arī izglītības iestādes, kuru
pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības,
izņemot politiskās partijas.
Kā darba devējam pieteik
ties valsts līdzfinansēto darba
vietu izveidei:
• Jāreģistrē vakance NVA;
• Jāizvēlas atbilstošas mērķa
grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību
vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku;
• Jāaizpilda pieteikuma forma,
kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā «Piedāvāju darbu»/»Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem»;

• Pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīta arī
elektroniski, ja tas ir parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu.
Detalizētāka informācija par
pasākumu, tā nosacījumiem un
dotāciju apmēriem pieejama
NVA tīmekļvietnes sadaļā «Piedāvāju darbu»/ «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» un
NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā «Kontakti»
(https://www.nva.gov.lv/lv/filiales).
2021. gadā NVA plānots izveidot 417 subsidētās darbavietas
noteiktu mērķa grupu bezdarbniekiem, to skaitā 263 darbavietas – bezdarbniekiem ar invaliditāti. Kopš 2015. gada februāra, kad
tika uzsākta ESF projekta «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» īstenošana, darba devēji ar
NVA atbalstu jau izveidojuši 4294
subsidētās darbavietas, no tām
1627 tika izveidotas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Valsts policijas Rēzeknes iecirknī
apkopoti pērnā gada darba rezultāti
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Vitālijs Podgaiskis,
apkopojot iecirkņa 2020. gada darba rezultātus, norāda, ka vērojama noziedzīgu nodarījumu skaita samazināšanās tendence.
Pievērsīsimies statistikai.
Pagājušajā gadā fiksēti 846 kriminālprocesi (VP Rēzeknes iecirknis
apkalpo Rēzeknes pilsētas un novada, kā arī Viļānu novada teritoriju). Salīdzinājumam: 2019. gadā
to bija 903. Priecē fakts, ka pērnā
gada laikā nebija nevienas slepkavības. Jāmin, ka trijos gadījumos
personām bija nodarīti smagi miesas bojājumi ar letālu iznākumu.
Tas ir par vienu gadījumu mazāk
nekā 2019. gadā.
Tikai viena krimināllieta tika
uzsākta saistībā ar draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, savukārt
2019. gadā bija 15 šādu pārkāpumu.
Viens no izplatītākajiem noziedzīgu nodarījumu veidiem parasti ir ar iedzīvotāju īpašuma in
teresēm saistīti tīšie noziegu
mi. Arī to skaitā vērojamas pozitīvas izmaiņas. Samazinājies zādzību skaits no dzīvojamām telpām. 2020. gadā bija 35 šādas
lietas (2019. gadā – 61). Minētā
noziegumu veida krasu skaita samazināšanos sekmēja Latvijā izsludinātā komandantstunda. Jāpiebilst, ka policijas darbinieki cieši kontrolē valstī ieviesto Covid-19
izplatības ierobežošanas pasākumu ievērošanu.
Nenozīmīgi palielinājies
zādzību no automašīnām
skaits. 2020. gadā to bija 49,
2019. gadā – 40. Runājot par
transportlīdzekļiem, pērn fiksētas 26 automašīnu zādzības
(2019. gadā – 38). Galvenokārt
zog nevis jaunas mašīnas un ne

tamdēļ, lai pārdotu, bet gan visbiežāk zagļi vēlas no sirds izbraukāties. Šīs prettiesiskas rīcības pārsvarā raksturīgas nepilngadīgām
personām. Piedzīvojumus meklēdami, viņi atrod piemērotu automašīnu, ko itin bieži policijas
darbinieki vēlāk atrod ceļa grāvjos sasistas.
Fiksēts mazāk krāpšanas gadījumu – 10 (2019. gadā – 17), savukārt 2021. gada sākumā krāpnieki aktivizējās. Līdz ar to Vitālijs
Podgaiskis aicina iedzīvotājus
būt vērīgiem. Vērojamas jau zināmas un ierastas krāpšanas formas, kad cilvēkiem piedāvā kļūt
par brokeriem vai kāds izliekas
par bankas darbinieku un lūdz nosaukt paroli, instalēt programmu
«Anydesk», kas domāta attālinātai
piekļuvei jūsu datoram. Vēlreiz atgādinām, ka bankas darbinieki nekad nelūgs jūs nosaukt savu paroli un neliks jums instalēt datorprogrammas.
Parādījusies arī jauna krāp
nieciska shēma, kas saistīta ar
preču pirkšanu un pārdošanu. Cilvēks izvieto sludinājumu par preču
pārdošanu. Nav nozīmes, kas tiek
tirgots un kādā cenā. Krāpniekam
ir svarīgi sazināties ar pārdevēju
un piedāvāt veikt darījumu attālināti, izmantojot piegādes servisu
DPD. Krāpnieks pats nosūta pārdevējam viltus saiti uz DPD vietni. Cilvēks, nenojaušot, ka saite
nav īsta, aizpilda tajā esošo formu un ieraksta savus personas
datus. Krāpnieks, iegūstot informāciju, izmanto to noziedzīgiem
mērķiem, piemēram, lai paņemtu

kredītu uz šī cilvēka vārda. Vitālijs
Podgaiskis iesaka iedzīvotājiem
pārbaudīt pircēju, piedāvājot tikties klātienē. Ja tas ir krāpnieks,
viņš, visticamāk, atteiksies.
Pērn ierosinātas septiņas krimināllietas saistībā ar uzbruku
miem nolūkā iegūt mantu. To
skaits arī samazinājās. 2019. gadā
bija 18 šādas lietas.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
viens no prioritāriem virzieniem
policijas darbā ir ar akcīzes no
dokli apliekamo preču nelegālās
realizācijas apkarošana. Pagājušajā gadā tika ierosināti 13 kriminālprocesi (2019. gadā – 15).
Cīņa ar narkotisko un psi
hotropo vielu nelegālo apgro
zību arī ir prioritāšu vidū. Pagājušajā gadā aizturētas personas,
kuras izplatīja narkotikas, un izņemtas narkotiskās vielas. Jānorāda uz pozitīvu faktoru – sabiedrība aktīvi iesaistās cīņā pret narkotikām. Nostiprināta cieša sadarbība ar pašvaldībām un izglītības
iestādēm. Nobeigumā Vitālijs Podgaiskis pateicās iedzīvotājiem par
nevienaldzīgu attieksmi un norādīja, ka visa saņemtā informācija tiek reģistrēta un nepaliek bez
uzmanības.
Atgādinām, ka par likumpārkāpumiem var ziņot, zvanot uz
tālr. 110. Visas saņemtās ziņas
tiek pārbaudītas.
Sergejs TIMOFEJEVS
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Kultūra un tūrisms

2021. gada 27. februārī
gaismas emisijas diodēm. Tilts tā
krāsojuma dēļ tautā iesaukts arī
par «oranžo tiltu».

Veco dzirnavu tilts

Septiņi Rēzeknes tiltu stāsti
Rēzeknes upe ir unikāls ūdensceļš, kas savieno divus lielākos Latvijas ezerus un līkločos ir izvijies cauri pilsētas pakalniem, sadalot Rēzekni divās daļās. Lai gan cauri pilsētai
tā plūst vien 10 kilometru garumā, tā nes Rēzeknes vārdu
cauri visai Latgalei, līdz ietek Lubāna plašajos ūdeņos. Jau
no senām dienām cilvēki iemācījušies sadzīvot ar upes untumiem, pārvietojoties no viena krasta uz otru, un katrs no
šiem savienojumiem glabā savu stāstu, kas vēsta par Rēzeknes vēsturi un tās iedzīvotājiem. Dodies pastaigā un izzini
Rēzeknes tiltu stāstus!

Neredzamais tilts

gan vēsturiskas ēkas, uz vienas
no kurām akmenī redzams gada
skaitlis «1876» – liecinieki laikam,
kad te vēl atradušās Jupatovkas
dzirnavas.

Jupatovkas tilts

Pie bijušās keramikas rūpnīcas
atrodas gājēju tiltiņš, kas neparādās nevienā kartē un nezinātājam
aiz aizaugušajiem upes krastiem
ir gandrīz nemanāms. Šis nelielais
tilts savieno Jupatovkas un Zilupes
ielu apkārtnes. Un lai arī vieta nešķiet ievērības cienīga, šajā apkaimē atrodama gan sena kapsēta,

2010. gada 10. septembrī Rēzeknē tika atklāts jaunizbūvētais
Stacijas ielas tilts pāri Rēzeknes
upei. Līdz ar to tika atslogota satiksmes kustība pilsētas centrā
un iedzīvotājiem, lai nokļūtu no
Vipingas rajona uz ziemeļu rajonu un otrādi, vairs nebija nepieciešamības šķērsot pilsētas centru. 2010. gadā atklātais Stacijas
tilts ir pirmais Latvijā ar LED apgaismojumu – 550 metrus garā
ielas posmā no Jupatovkas ielas
līdz Zilupes ielai uzstādīts energoefektīvs ielas apgaismojums ar

Veco dzirnavu tilta apkārtne ir
pilsētnieku iecienīta vieta, un, īpaši līdz ar upes promenādes izveidošanu, te arvien vairāk var manīt
cilvēkus, kas devušies pastaigās.
Taču retais zina, ka šī vieta slēpj arī
dažādus pilsētas vēstures stāstus.
Šajā vietā Leščinsku ģimenei piederēja dzirnavas, kuras uzbūvēja
Gustavs Leščinskis. Tās bija vecākās dzirnavas Rēzeknē, kas tika
uzceltas 1858. gadā. 1901. gadā
tajās tika iebūvēta pirmā Latgalē
ūdens turbīna.
Pēc Gustava Leščinska nāves dzirnavas un pārējo īpašumu
mantoja meita Helēna, kas vēlāk
apprecējās ar 9. Rēzeknes kājnieku pulka kapteini Romu Nikolaju
Jaskovski. 20. gs 20. gadu beigās
virs dzirnavu aizsprosta tika izveidots koka tilts. Tilts tika pabeigts
1927. gadā, tā garums 19,8 metri. Jaskovsku ģimeni 1941. gada
14. jūnijā izsūtīja uz Krasnojarskas apgabalu.
Kara laika avīzēs varam lasīt,
ka 1941. gadā tika saspridzināti
visi lielākie tilti pilsētā un Leščinska tilts kādu laiku palika vienīgais,
kas bija lietošanas kārtībā. Taču intensīvai satiksmei tas bija neērts
un atradās tālu no pilsētas centra.
Diemžēl pašlaik no pašām
dzirnavām nekas pāri nav palicis,
tikai vietām redzamie akmens pamati un saglabājušies bruģēto ielu

fragmenti vēsta, ka šeit reiz bijis
vecais tilts.

Dārzu ielas tilts
Dārzu ielas tilts izsenis savienojis pilsētas labo un kreiso krastu, kalpojot par pilsētas vecās
un jaunās daļas vienojošs mezglu. 20. gs. sākuma fotogrāfijās redzams koka tilts. 20. gs. 30. gadu
sākumā upes nestais ledus to izjaucis, tāpēc ticis būvēts jauns
koka tilts. Periodikā atrodamas
ziņas, ka šī ledus iešana bijusi
tik iespaidīga, ka iznestā koka tilta ledus aiznesa daudzus žogus,
dažas piebūves, nolauza telefona stabus, elektrības vadu stabus
un pārpludināja elektrisko staciju.
Kara laikā atjaunotais tilts ticis sabombardēts un vēlreiz atjaunots.
Savukārt 1960. gados atklātā Dārzu tilta būvniecība ritējusi tik lēni,
ka humoristiski izteicieni par Rēzeknes upi un Dārzu ielas tiltu izskanēja pat Padomju Savienības
satīriskajā žurnālā «Krokodīls».

ar gadskaitļiem un Rēzeknes pilsētas vēsturiskajiem nosaukumiem.

Tilts, kura vairs nav

No Festivāla parka, lūkojoties pāri pļavām un Rēzeknes
upes krastiem rietumu virzienā,
iztālēm pamanāma pilsētas siltumtrase. Vēl nesen te bija tiltiņš,
kuru diendienā šķērsoja daudzi
rēzeknieši. Virs tā esošo siltumtrasi nepārtraukti bojāja, tāpēc tiltiņš
tika noņemts. Aptuveni šajā vietā
1938. gadā izbūvēts jauns pagaidu tilts pār Rēzeknes upi Baznīcas
ielas galā. Kā tolaik rakstīja presē,
tas būvēts vietējā garnizona karavīru pārvadāšanai no vienas pilsētas daļas uz otru. 50 metru garā
tilta celšanā materiāli palīdzēja pilsētas valde, bet ar darbaspēku –
Rēzeknes kājnieku pulks, tāpēc
atklājot tilts tika nosaukts par «Sadraudzības un vienotu siržu tiltu».

Unikālais dzelzceļa tilts

Atbrīvošanas alejas tilts

Ielūkojoties senās fotogrāfijās, 20. gs. sākumā Atbrīvošanas alejas tilta vietā redzams
koka tilts ar nosaukumiem «Šosejas tilts» (1906), «Lielais tilts»
(1916). 1927. gadā tika atklāts jauns betona tilts ar lokveida konstrukciju, un, kā atminas vecākie
rēzeknieši, pārgalvīgi motociklisti braukuši pa tā lokiem. Skaistais
loku tilts 1941. gadā tika uzspridzināts. Pēckara gados tas atjaunots.
Savukārt esošā tilta rekonstrukcija
sākās 2011. gadā un 2013. gadā
tika pilnībā pabeigta, kad tilta margu tukšās vietas aizpildīja bareljefi

Viens no tiltiem Rēzeknes pilsētas teritorijā, kas celts pāri Rēzeknes upei un Viļānu ielai, un
kas līdz mūsdienām saglabājis
savu vēsturisko veidolu. Tas celts
1899. gadā, izmantojot metāla
konstrukcijas pēc inženiera Staņislava Kerbedza projekta. Tiltam
ir arkveida laiduma konstrukcija ar
režģotiem metāla elementiem un
augšējo brauktuvi. Pats arkas izliekums ir nevis virs laiduma, kā tas
ir lielākajai daļai tiltu, bet zem tā,
kas to padara par unikālu objektu
reģionā kontekstā. 1944. gadā tilts
tika saspridzināts, taču drīz vien
atjaunots – 1947. gadā.
Sagatavoja Rēzeknes Tūrisma
attīstības centrs sadarbībā ar
Rēzeknes Centrālo bibliotēku.

Noslēdzies konkurss «Skaistākā sniega skulptūra Rēzeknē»
Aicinot izbaudīt ziemas priekus un
brīvo laiku pavadīt aktīvi, rīkojām konkursu «Skaistākā sniega skulptūra Rēzeknē». Konkursā saņēmām 30 sniega
skulptūru foto, ko vērtēja žūrija. Paldies
visiem, kuri patiesi pārsteidza un iepriecināja gan ar tradicionālām, gan pārsteidzošām sniega skulptūrām!

K

onkursā sniega skulptūras bija jāveido Festivāla parkā, gājēju promenādē,
Rēzeknes pilskalnā, Krasta ielas promenādē vai pretī Olimpiskajam centram «Rēzekne». Tās vērtēja domes Kultūras komisija,
pievēršot uzmanību idejai un tās realizācijai, radošumam un oriģinalitātei, sniega objekta koptēla kvalitātei. Konkursa uzvarētājiem Rēzeknes
pašvaldības sagatavotās balvas – Latgales keramiķu darbus, tortes un Latgales mājražotāju
izstrādājumus – pasniedzām individuāli.
Šoreiz netika dalītas vietas, bet izvēlēti 3 labākie darbi, un žūrijas vērtējumā par tiem atzīti: Žaņa Pavlovska divas sniega skulptūras –
«Mūsu Olafs» un «Muzikants», Kurmeļovu un
Garozu ģimenes divas sniega skulptūras –
«Minjoni» un «Sniegavīri» un Lianellas Bala
binas sniega skulptūra «Roze ar asinssuni».
Tāpat žūrija piešķīra četras simpātiju balvas:
Rēzeknes jauniešu domei par sniega skulptūru «Jauniešu domes soliņš», Princovu ģime
nei par sniega skulptūru «Mūsu pingvīns Mīlulis», Aleksandrai Šibanovai par sniega skulptūru «Baltais zaķis» un motobiedrībai «Lielceļa
klaidoņi» par skulptūru «Motocikls».
Paldies visiem par atsaucību un sveicam
uzvarētājus! #sniegakonkurssRēzeknē2021
Informāciju sagatavoja Maija UPENIECE,
PA «Rēzeknes Kultūras un tūrisma
centrs» reklāmas speciāliste
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Rēzeknes teātrī darbs turpinās!
Pašlaik, šajos sarežģītajos apstākļos, Rēzeknes teātris
«Joriks» turpina strādāt. 2020. gada novembra beigās esam
iestudējuši izrādi krievu valodā «PuSHkins. Dzīvs», kas ir iekļauta arī programmā «Latvijas skolas soma». Lai gan mēs
gaidām brīdi, kad varēsim atkal spēlēt klātienē, skolām piedāvājam attālinātas iespējas skatīties izrādes ZOOM platformā.

L

ai skolēniem un skolotājiem, skatoties izrādi, būtu
reālākas sajūtas, pēc izrādēm ir iespēja aprunāties ar konkrētajā iestudējumā iesaistītajiem
māksliniekiem, uzdodot jautājumus par profesijām teātrī, par to,
kā top izrāde.
Decembra sākumā pirmizrādi
piedzīvoja interaktīva izrāde bērniem «Ziemas māja», kuras reži-

sori ir Krista Burāne un Mārtiņš
Eihe. Tas ir objektu teātris jaunākajiem skatītājiem – stāsts par
zēnu Mārtiņu, kurš stāsta par saviem piedzīvojumiem, darbiem
un nedarbiem kopā ar vectēvu
Antonu. Izrāde ir latviešu un krievu valodā.
Pieminot 1991. gada janvāra
barikāžu 30. gadadienu, tikko notikusi muzikāli dokumentālā iestudējuma «Barikādes.docx.» pirmizrāde, balstoties uz to Latgales un
Vidzemes barikāžu dalībnieku atmiņām, kas 1991. gadā bija 18–
25 gadus veci. Paldies visiem, kas
dalījās ar saviem pieredzes stāstiem! Izrādes veidotāji pētīja barikāžu nozīmi to dalībnieku dzīvē,
iedziļinājās viņu atmiņās, sajūtās,
lai izdzīvotu tās 30 gadus vēlāk uz

teātra skatuves, dziedot tā laika
iemīļotās dziesmas «Nāc dejot»,
«Zem diviem karogiem», «Dzimtā valoda» un citas. Izrāde tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, un ir iekļauta programmas «Latvijas skolas
soma» piedāvājumā 8.–12. klašu
jauniešiem.
Šīs sezonas apjomīgākais iestudējums, pieminot holokausta
notikumus Rēzeknē, būs muzikāli dokumentālā izrāde «Mans kaimiņš ebrejs», kas pirmizrādi piedzīvos jūlijā. Balstoties uz vēstures notikumiem, iekļaujoties pilsētas infrastruktūrā, tiks stāstīti reāli
stāsti, runāsim par ebreju kopienas tradīcijām Rēzeknē. Radošā
komanda: režisors Mārtiņš Eihe,
komponists Jēkabs Nīmanis,
libretiste Krista Burāne, dramaturgs Kirils Vilhelms Ēcis, vēstures konsultants un scenārija līdz
autors Kaspars Strods, scenogrāfe Pamela Butāne. Izrādē piedalīsies J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas koris, klezmeru

ansamblis «L’Chaim» un pūšamo
instrumentu orķestris «Rēzekne».
Izrāde norisināsies Rēzeknes pilsētvidē no 10. līdz 17. jūlijam (plašāka informācija būs vēlāk). Izrāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu.
Tāpat ar nepacietību gaidām
šī gada maiju, kad ar izrādi «Cauruļzobis vienīgais» esam aicināti piedalīties divos starptautiskos
izrāžu festivālos – «International
visual theatre festival NuQ Treff» Tallinā (Igaunija) un «Little la-

dies and little gentlmen» Ankarā (Turcija). «Cauruļzobis vienīgais» ir izrāde, kas bija nominēta
2019./2020. gada sezonas «Spēlmaņu nakts» balvai nominācija
«Gada izrāde bērniem».
Uzdot jautājums un veikt rezervācijas programmā «Latvijas skolas soma» var pa tālruni 26589432
(Elīna) vai rakstot e-pasta adresi
teatris.jorik@gmail.com.
Elīna ZUJĀNE,
Rēzeknes NBKN
reklāmas speciāliste

Ansamblim «Harmonija» – 20 gadu

A

Jaunā spēle visai ģimenei
un draugiem – «Izzini Zeimuļi»
Pašlaik, kad sabiedriskie pasākumi un tikšanās ar draugiem ir ierobežotas, mums visiem ir brīnišķīga iespēja pavadīt
vairāk laika ģimenes lokā. Viens no veidiem, kā to darīt interesanti un lietderīgi, ir galda spēles. Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centra «Zeimuļs» audzēkņi un pedagogi nolēma izveidot savu izzinošu galda spēli ģimenēm un draugiem.

S

pēles izstrādes process
izrādījās aizraujošs, tajā
bērni un pedagogi visu
savu iztēli un fantāziju vērš uz to,
lai visiem interesentiem būtu iespēja atklāt vēl vairāk interesantu
faktu par ARPC «Zeimuļs». Piemēram, kas agrāk atradās centra vietā, kāda ir tā platība, ko simbolizē raksti uz torņiem un kāds dzīvnieks mīt bērnu rotaļu laukumā,
kādus pulciņus piedāvā centrs,
kādi pasākumi tajā notiek u.c. Visi
kopā pārdomāja arī spēles dizainu, izdomāja jautājumus un uzdevumus. Savukārt programmas
«Tehniskā modelēšana un kokapstrāde» dalībnieki sava pedagoga
vadībā izgatavoja spēlei kauliņus.
Liels paldies visiem par dalību spēles izstrādē un veidošanā!
Spēle radīta divos variantos –
klasiska un lielformāta galda spēle ar uzdevumiem un jautājumiem.
To varēs spēlēt ARPC audzēkņi
kopa ar draugiem, kā arī centra
ģimenes un viesi dažādos pasākumos un svētku reizēs. Tiklīdz atcels visus ierobežojumus un drīkstēsim pulcēties, aicināsim visus
interesentus ARPC «Zeimuļs», lai
kopā pavadītu laiku un izmēģinātu jauno spēli.

Tuvākajā laikā visiem interesentiem būt iespēja piedalīties konkursā «Laiks ģimenes
lokā» un laimēt jauno galda spēli. Sekojiet līdzi informācijai vietnē www.zeimuls.lv un ARPC «Zeimuļs» lapā sociālajā tīklā Facebook.
ARPC «Zeimuļs» darbojas Rēzeknē kops 2012. gada. Šajos deviņos gados tā pulciņos jaunas
prasmes un zināšanas guvuši tūkstošiem bērnu no Rēzeknes un
novada. Katru mācību gadu bērni un jaunieši no 80 interešu izglītības programmām var izvēlēties
sev tīkamākās.
Olga STRODE,
ARPC metodiķe darbam ar
ģimenēm un bērniem

nsamblis «Harmonija» dibināts pirms 20 gadiem –
2001. gadā. Tā pirmā
vadītāja bija Tatjana Rasčoso
va. Kolektīva repertuārā ir krievu,
latviešu un latgaliešu dziesmas.
Ansambļa tapšanas aizsākumi
meklējami 20. gadsimta 80. gados, kad sievietes, kuras vieno
mīlestība pret dziesmu, dziedāja
Skaitļošanas centra, vēlāk Annas
Kudlānes vadītajā ansamblī «Atbalss». Pēc epohālām pārmaiņām,
jau 90. gadu beigās, visos pilsētas svētku pasākumos, kas tolaik
tika rīkoti Latgales ielā, uzstājās
melodiskais ansamblis «Harmonija» Ludmilas Golubevas muzikālajā pavadījumā. Ar laiku ansamblis sāka saņemt Rēzeknes pilsētas
domes Kultūras pārvaldes finansiālo atbalstu un pakāpeniski iedzīvojās Nacionālo biedrību kultūras namā.
Stāsta Olga Gaile:
– Vadu ansambli kopš 2003.
gada. Kopš pašas dibināšanas
tajā dzied: Ludmila Višņakova,
Janīna Šimanoviča, Tatjana Ras
čosova un Tatjana Anisimova.
Kolektīva sastāvs mainījies vairākas reizes, bet, lai arī kā veidojas
mūsu jau bijušo dalībnieku liktenis, esmu pārliecināta, ka viņi ar
siltumu atceras tos laikus. Vēlos

pateikties vēl vienai mūsu kolektīva veterānei – Svetlanai Eglītei un
viņas dēlam Aleksejam Perepjol
kinam par to, ka viņi ilgu laiku bija
mūsu ansambļa rota un atbalsts,
viņu dejas ir neaizmirstamas!
«Harmonija» piedzīvoja ļoti
daudz priekšnesumu: trīs reizes
piedalījāmies Vislatvijas dziesmu
un deju svētkos (2008., 2013. un
2018. gadā), vairākkārt dziedājām
dažādās Latvijas un tuvāko valstu
pilsētās, taču spilgtākos iespaidus
atstāja dalība «Ķiršu festivālā» pilsētā Glubokoje (Baltkrievija), pilsētas svētkos Suzdaļā, Izborskā,
Opočkā un Novgorodas apgabala
Krestcos (Krievija). Tieši Krestcos
bijām priecīgi satikt kādreizējo rēzeknieti un manu bērnudārza audzinātāju Valentīnu Goršanovu.
Diemžēl nesen viņa devās mūžībā. Un šis nav vienīgais neatsveramais zaudējums mūsu kolektīvam, – pēdējos trīs gados aizgāja

arī Lilija Uškāne un Boriss Bai
kovs. Taču par spīti tam prieks,
ka Borisa darbu turpina viņa dēls
Jevgeņijs Baikovs un sieva Alla.
Protams, jāmin arī mūsu koncertmeistars Valērijs Jefremovs,
viņa talants un smalkjūtība. Pateicamies arī šuvējai Oksanai Kuz
manei par stilizētiem koncerttērpiem. Vēlētos pastāstīt par visiem ansambļa «Harmonija» dalībniekiem, jo katrs no viņiem ir
talantīgs! Jūtos bezgala lepna par
manu kolektīvu, ļoti mīlu visus! Kā
arī pateicos visiem kādreizējiem
un esošajiem ansambļa dalībniekiem un ceru uz ilgstošu turpmāko sadarbību! Lai skan dziesma!
2021. gads ir neparedzams,
bet kolektīvs un tā vadītāja cer,
ka izdosies iepriecināt skatītājus
un vasarā brīvdabā organizēt ansambļa jubilejai veltītu koncertu.
Foto no NBKN arhīva

Piedalieties izstādē par ēkas
Atbrīvošanas alejā 97 vēsturi!
Nacionālo biedrību kultūras nams aicina būt aktīviem un iesaistīties savas ēkas
(Atbrīvošanas alejā 97) 65. gadskārtai veltītajā izstādē. Šī ēka kļuvusi par Rēzeknes
neatņemamu daļu. Gadiem ejot, kopš laika,
kad mūsu namā pirmoreiz iedegās uguntiņa, te vienmēr valdījusi radoša enerģija,
kas iededza daudzo apmeklētāju sirdis: kinoseansi, skatuves mākslinieku priekšnesumi, izklaides un
atpūtas vakari, teātra izrādes un daudznacionālie koncerti.

Ja

rēzekniešu ģimenes
arhīvos saglabājušās
dažādu gadu kinoteātra «Zvaigzne» vai kluba «Rēvis» bildes, lūdzam dalīties tādās
ar mums. Būsim pateicīgi par atsaucību un interesi par mūsu lūgumu un priecāsimies, ja izdosies
atrast ne tikai ēkas fasādes attēlus, bet arī fotogrāfijas no kinoseansiem, tikšanās vakariem ar aktieriem (kas bieži notika kinoteātrī «Zvaigzne»), kluba «Kas? Kur?
Kad?» spēlēm, kazino un interjera
bildes no 20. gs. 90. gadiem līdz
2010. gadam.
Ievērojot visas sanitārās un higiēnas normas, fotogrāfijas var at-

nest uz NBKN katru darba dienu
no plkst. 12.00 līdz 17.00, lai mēs
varētu tās nokopēt. Varat arī patstāvīgi uztaisīt jūsu oriģinālbilžu
kopijas un nosūtīt tās uz e-pasta
adresi rezeknenbkn@gmail.com
ar norādi «65 gadi Rēzeknē».
Gatavojoties mūsu nama jubilejai, aicinām arī jaunos māksliniekus būt aktīviem un uzzīmēt vai uzgleznot Nacionālo biedrību kultūras namu savā redzējumā. Ņemot
vērā to, ka mūsu ēkā kūsā desmit
amatiermākslas dziesmu un deju
kolektīvu daudznacionālā daiļra-

de, varat ļaut vaļu iztēlei un neierobežot sevi ar kādu noteiktu stilu.
Iespējams, ka tieši jūs kļūsiet par
topošo jubilejas aksesuāru (suvenīru, poligrāfiskās produkcijas utt.)
simbolikas autoru. Dalībniekus un
uzvarētājus gaida balvas!
Savus darbus varat iesniegt
līdz 30. aprīlim Nacionālo biedrību kultūras namā, Atbrīvošanas
alejā 97, Rēzeknē, LV-4601, sūtot
pa pastu vai nogādājot personīgi. (Pēdējā gadījumā fotogrāfijas
tiks ievietotas karantīnā.) Jebkuru jautājumu gadījumā zvaniet uz
tālr. 26492902.

Svetlana SEMEŅAKA, NBKN direktore
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Koku kopšana Rēzeknē
ir regulāra un aktuāla
Neskatoties ne uz ko, pilsēta gaida pavasari un vasaru,
un jau tagad pilsētas ielās var redzēt darbinieku brigādi,
kuri veido koku vainagus. Jau sakopti koki Raiņa, Slimnīcas,
Ventspils un Zilupes ielā. Koku vainagu veidošana plānota
arī Ziemeļu, Jupatovkas, Pulkveža Brieža un S. Putāna ielās.

Kā

pastāstīja Pilsētvides
un attīstības pārvaldes vides un ainavu
pārvaldības speciāliste Natālija
Siņicina, saskaņā ar standartiem
koku vainagi tiek veidoti vienu reizi 3–4 gados, tāpēc pašvaldībā ir
izveidots ielu saraksts ar koku apgriešanas termiņiem. Pilsētā vainagi galvenokārt tiek veidoti liepām, retāk – papelēm. Veidošana notiek pieredzējuša arborista
uzraudzībā (tas ir obligāts noteikums šī pakalpojuma iepirkumā),
tāpēc nav pamata uztraukties par

to, ka zari tiek apgriezti pārāk īsi
vai, tieši otrādi, atstāti pārāk gari.
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, par koku kopšanu Rēzeknes pilsētas sabiedriskajās teritorijās atbild pašvaldības uzņēmums
«Rēzeknes Namsaimnieks». Bez
koku vainagu veidošanas uzņēmuma darbinieki ir atbildīgi arī par
jaunu koku stādīšanu, kopšanu un
laistīšanu, dzīvžogu apgriešanu,
veco un drošībai bīstamo koku un
zaru izciršanu. Jāpiebilst, ka uzdevumi koku kopšanas iepirkuma var
variēt atkarībā no nepieciešamības

un pilsētas zaļās saimniecības aktuālā stāvokļa. Ja pirms dažiem
gadiem īpaša uzmanība tika veltīta
koku stāvoklim pilsētas kapsētās
(kur bija ļoti daudz vecu un slimu
koku), tad pašlaik uzsvars tiek likts
uz jaunu koku un krūmu kopšanu,

Rēzeknes zaļā veidola vīzija

Kopš šī gada Rēzeknei ir sava apstādījumu koncepcija.
Tas ir dokuments, kas nosaka apstādījumu kopējo struktūru pilsētā un dažādu augu tipu izvietošanu atkarībā no mikrorajonu teritoriju izmantošanas mērķiem. Koncepcija palīdzēs radīt vienotu pilsētas tēlu, izceļot tās īpatnības, padarīs Rēzekni dzīvošanai ērtāku un tūristiem patīkamāku.
Līdz šim apstādījumu koncepcijas tika izstrādātas Lielvārdē
(2006. gadā), Olainē (2008), Kuldīgā (2013), Liepājā (2016),
Rīgā (2018) un Ikšķilē (2018).

Situācijas izvērtēšana un
viedokļu noskaidrošana

Koncepciju izstrādāja SIA «Ainavas izpētes un plānošanas institūts» ainavu arhitekti. Pirmām kārtām viņi apsekoja visu pilsētas teritoriju, iepazina tās apbūves vēsturi un atklāja problemātiskākās
vietas, kurām vēlāk veltīja īpašu
uzmanību.
Speciālisti secināja, ka apstādījumu struktūrai Rēzeknē nav īpašu atpazīstamības elementu, ielās
trūkst zaļumu, kuru sortiments arī
būtu jādažādo ar daudzgadīgiem
augiem un krūmājiem. Netiek pienācīgi izmantots arī reljefa potenciāls, nepietiekami pārdomāts ir
pilsētas koptēls, kam jāveidojas,
iebraucot pilsētā.
Jānorāda, ka 2020. gada pavasarī Latvijas Lauksaimniecības
universitātes studenti pēc koncepcijas izstrādātāju pasūtījuma
veica rēzekniešu aptauju ar mērķi noskaidrot, kā viņi vērtē pilsētas veidolu, tā stāvokli, kas viņiem
patīk un kas nē. Aptaujā piedalījās 200 cilvēki, no tiem 56 procenti uzskata, ka pilsēta ir sakopta un
droša, un tikai 4 procenti nepiekrīt
šim viedoklim.
Uz jautājumu, kādi uzlabojumi
ir nepieciešami, visbiežāk tika minēts papildu apgaismojums ielās
un ceļu seguma atjaunošana. Jautājumā par vēlamiem jauninājumiem pilsētas apzaļumošanā viedokļi bija dažādi – vairums iedzīvotāju (56 procenti) uzskata, ka tas
varētu būt moderns dizains, trešdaļa rēzekniešu (28 procenti), –
ka apzaļumošanā jāpieturas pie
klasikas, bez krasām pārmaiņām.

Apskatīsim, ko konkrēti paredz mūsu pilsētas apstādījumu
koncepcija.

Sabiedriskās un
ražošanas ēkas

Sabiedriskajām ēkām jābūt
cieši saistītām ar apstādījumu
struktūru. Pamatā apstādījumiem
ir reprezentatīva funkcija, taču var
būt arī zaļās zonas ar citām funkcijām, piemēram, zonas darbinieku un apmeklētāju atpūtai, bērnu
laukumi u.c.
Nav jābaidās veidot arī pagaidu dobes vasarai. Piemēram, pie
ēkas Brāļu Skrindu ielā 11 stāv
brīvs plašs zemesgabals. Patlaban tā ir zaļā zona, bet šo laukumu var projektēt kā reprezentatīvo zonu, kas izcels galveno ieeju
iestādē, kā arī kļūs par pagaidu
apstādījumu (viengadīgo augu)
izvietošanas vietu.
Pirmsskolas izglītības iestāžu
un skolu teritorijās nedrīkst būt
ērkšķainu vai alerģiju izraisošu
augu. Augiem jābūt salcietīgiem,
ar izteiktu dekorativitāti rudens,
ziemas vai pavasara mēnešos.
Apstādījumi var funkcionēt kā
elementi, kas atdala teritoriju no
ielas, kā arī elementi ēnainu vietu veidošanai un kā orientieris teritorijā.
Rēzeknē ir salīdzinoši daudz
ražošanas objektu, un kopumā tie
būtiski ietekmē pilsētas vizuālo un
estētisko uztveri. Situāciju sarežģī
fakts, ka šie ražošanas korpusi ir
lieli un tos redz no dažādām pilsētas daļām. Perspektīvā jāatdala
ražošanas un tehniskā apbūve no
pārējās pilsētas daļas ar tā dēvē-

tiem buferstādījumiem. To uzdevums ir mazināt skaņu, trokšņu
izplatība un vizuāli slēpt ražotnes.
Skaņas un piesārņojumu mazināšanai parasti izmanto kokus ar platām lapām vai biezu lapotni. Tiek
izvēlētas vismazāk prasīgas un
salcietīgas sugas.

Blīva apbūve un
daudzstāvu mājas

Esošā privātmāju apbūve Rēzeknē ir salīdzinoši vienmērīga.
Atšķiras tikai zemesgabala platība, privātas teritorijas apzaļumošanas intensitāte, zaļumu izvietošana no ielas puses.
Apstādījumu koncepcija neparedz tiešu ietekmi uz privātu būvniecību. Taču, plānojot Rēzeknes
kopējo veidolu, jāņem vērā šādi
apzaļumošanas principi: stādot
rindās jaunus kokus, tie jāstāda
vismaz viena kvartāla garumā, lai
veidotu vizuāli viendabīgu kompozīciju. Dzīvajiem žogiem var izmantot dažādas koku sugas, paturot prātā platuma un augstuma
parametrus. Nav ieteicams ierobežot apstādījumu sugu daudzveidību. Piemēram, vecpilsētā ir
maz vietas klasiskiem ielu apstādījumiem, toties tur lieliski iederēsies daudzgadīgi salcietīgi augi.
Rēzekne ir blīvi apbūvēta ar
daudzdzīvokļu mājām. Dzīvojamie kvartāli veido daudzfunkcionālu telpu, kur salīdzinoši nelielā
platībā jāapvieno vairākas funkcijas, kas nodrošina cilvēkiem drošību un omulības sajūtu.
Dzīvojamo masīvu apzaļumošana pozitīvi ietekmē iedzīvotājus – gan viņu fizisko, gan psihisko veselību. Šajā sakarā galvenokārt tiek piedāvātas rekomendācijas pašiem iedzīvotājiem, jo pagalmi nepieder pašvaldībai. Kaut gan
ir atsevišķi jautājumi, kas jārisina
visas pilsētas mērogā. Te pārsvarā runa ir par ielu apzaļumošanu
gar daudzdzīvokļu mājām, jo tā
veido pilsētas koptēlu un nedrīkst
tikt organizēta atsevišķu pagalmu
labiekārtošanas projektu izstrādē.

kas iestādīti dažādu infrastruktūras labiekārtošanas projektu īstenošanas laikā, piemēram, Ziemeļu rajona parkā. Šogad vērienīgie
apzaļumošanas darbi tiks turpināti – plānots iestādīt kokus un krūmus gar Krasta ielu un Kovšu ezeSadzīves atkritumu izvešanas
jautājums (te domāti atkritumu
konteineri) arī jārisina kompleksi.
Koncepcijas izstrādātāji atzīst, ka
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai jau
izdevās atrast labu vizuālu risinājumu un izveidot vienotu slēgtā tipa
konteineru laukumu stilu.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem rekomendē būvēt plašākus
gājēju celiņus un apsvērt iespēju
biežāk pārvietoties ar divriteni, tādējādi samazinot automašīnu skaitu pagalmos. Intensīva transporta
plūsma un automašīnu novietošana pagalmos traucē veidot kvalitatīvu atvērtu telpu, kur ir patīkami
uzturēties un atpūsties.
Runājot par apstādījumiem,
pagalmos iesaka veidot mūžzaļu koku grupas. Tiem būs arī vēja
barjeras funkcija. Iespēju robežās
var izmantot nelielus ziedošus kokus un krūmus, nevajadzētu izvēlēties kokus ar kuplu vainagu.
Svarīgi paturēt prātā, ka pagalmā var satikt dažāda vecuma
cilvēkus, kuriem ir dažādas intereses un vajadzības. Jācenšas apmierināt visu iedzīvotāju vēlmes.

Pilsētas ielas

Atbrīvošanas aleja, pilsētas
centrālā iela, kuras funkcija ir krietni plašāka nekā tikai transporta
plūsmas nodrošināšana. Aleja ir
pilsētas seja. Ar nožēlu jāatzīst, ka
tajā nav pietiekami daudz vietas
apstādījumiem, tāpēc koncepcijas
izstrādātāji ierosina izveidot «zaļo
kabatu» sistēmu, proti, ierīkot nelielus atpūtas laukumus gar ielu.
Tie varētu iekļaut publiskā lietošanā esošas teritorijas un arī privātus zemesgabalus, protams, pēc
saskaņošanas ar īpašniekiem. Šādos atpūtas laukumos var iestādīt
koku ar kompaktu vainagu, izvietot soliņus. «Zaļās kabatas» ir labs
risinājums arī tām pilsētas daļām,
kur ir maz parku un skvēru.
Piemineklis «Vienoti Latvijai»
atrodas alejas pašā centrā, tam
apkārt jāiestāda vairāk sezonālu
augu. Līdz ar to būs jāpaplašina
teritorija apstādījumiem, samazinot bruģētu laukumu.
Rīgas iela ir viena no ielām
ar pārstāvniecisku funkciju. Ar to
sāk iepazīšanos ar pilsētu cilvēki,
iebraucot no Rīgas puses. Rīgas
un Viļakas ielu krustojumā jāizvieto māksliniecisks un informācijas elements, kas kļūtu par pilsētas vizītkarti.
Seiles ielā ir interesanta apbūve – mazstāvu mājas un skats uz
Rēzeknes upi. Būtu labi te izvietot
«zaļo kabatu» ar atpūtas vietu pie
plānotā Radošo ideju centra Seiles
un Brāļu Skrindu ielu krustojumā.

Parki un skvēri

Rēzeknē ir dažādas platības
parki un skvēri. Katram ir sniegtas rekomendācijas. Visi ieteikumi

ra krastos. Turklāt tajā pašā ezera
teritorijas labiekārtošanas projektā
runa ir par simtiem jaunu koku un
krūmu, pat neskatoties uz to, ka
daļa no stādiem jau iestādīta pagājušajā gadā. Kā informē projekta vadītāja Irēna Lavrinoviča, promenādes (papildus), kempinga un
laivu piestātnes zonās šogad tiks
iestādīti trauslie vītoli, Zviedrijas
pīlādži, nokarenie zeltzaru vītoli
un citas šķirnes. Īpaša uzmanība
būs veltīta arī dekoratīvajiem krūmiem, Japānas spirejas vien ezera krastos būs iestādītas aptuveni 500 gab. Tādējādi mūsu pilsētas zaļā rota kļūs vēl bagātāka,
daudzveidīgāka un, kas ir ļoti būtiski, būs jaunāka un veselīgāka,
bet tās kopšana, kā līdz šim, tiks
nodrošināta regulāri, atbilstoši visām vides aizsardzības prasībām
un daudzveidīgi.
Marina SOKOLOVA,
Komunikācijas nodaļas
komunikācijas speciāliste

ir vērsti uz apstādījumu kvalitātes
un kvantitātes vairošanu. Festivāla parkā piedāvā palielināt ziedošu augu platību un sasaistīt to ar
upi. Kultūras un atpūtas parkā jāizveido atsevišķa zona ap Raiņa
pieminekli. Jāveic esošo koku inventarizācija – jānozāģē nevajadzīgi zari un jāpiešķir forma koku
vainagiem. Tad parks būs gaišāks
un saulaināks.
Promenāde gar upi savieno
Latgales vēstniecību GORS ar
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru «Zeimuļs». Jāpaplašina apstādījumu teritorija, jāatjauno
augi upē un jāpapildina tie ar jauniem ūdensaugiem. Lai uzturētu
upes ainavas ekoloģisko balansu
un samazinātu izdevumus tā uzturēšanai, jāizskata iespēja izveidot
ekstensīva tipa zālienus.
Vipingas mežaparkam ir liela
platība. Tā apzaļumošanas sistēmas attīstība paredz meža augu
stādīšanu, paredzot arī jaunas vietas atpūtai un vides objektus vai
skulptūras.

***
Koncepcijā izklāstītas rekomendācijas vēl daudzām ielām,
skvēriem, pilsētas mikrorajoniem,
bet visu paredzamo darbu apjomu
nav iespējams atspoguļot izdevuma lappusēs. Ar Rēzeknes apzaļumošanas koncepcijas saturu
interesenti var iepazīties portāla
www.rezekne.lv sadaļā «Pašvaldība/Normatīvie akti/Pilsētas attīstības dokumenti».
Vai nākotnē pilsētā būs daudz
dažādu koku, dekoratīvo krūmu,
skaistu dobju, ir atkarīgs ne tikai
no koncepcijas, bet arī no pašiem
iedzīvotājiem. Rēzeknes būs tik
skaista, cik to vēlēsies rēzeknieši.
Sergejs TIMOFEJEVS
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Rēzekne kļūs par Daugavpils vadošo partneri
Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursā
2020. gadā Kultūras ministrija izsludināja priekšatlasi
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai
2027. gadam. Rēzeknes pilsēta uz konkursu pretendēs kā
Daugavpils pilsētas vadošais partneris.

K

atru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija
konkursa kārtībā izvēlas
divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir Kultūras galvaspilsētas statusu. Tas paredz kultūras notikumus
gada garumā un arī pilotprojektus, valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma plūsmas
pieaugumu u.c. 2027. gadā šāda
iespēja būs vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir
jau otrā iespēja piešķirt kādai no
pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014. gadā

nosaukums tika piešķirts divām
Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.
Daugavpils pilsētas pašvaldība 26. janvārī visām Latgales
pašvaldībām izsūtīja vēstuli, informējot par lēmumu piedalīties
konkursā un aicinot citas pašvaldības sadarboties.
Rēzeknes pilsētas dome atbildes vēstulē piedāvāja kļūt par
Daugavpils vadošo partneri, ņemot vērā abu republikas pilsētu
nozīmi Latgales reģiona kultūras
jomas attīstībā un izaugsmē, kā

arī atšķirīgo un daudzveidīgo kultūras piedāvājumu.
Lai arī uzvaras gadījumā par
Eiropas kultūras galvaspilsētu
tiktu atzīta Daugavpils, startējot
kopā daudzveidīgais piedāvājums palielinātu iespējas uz uzvaru, kā arī Rēzeknes pilsēta kā
vadošais partneris tiktu aktīvi iesaistīta, uzņemot arī ievērojamu
skaitu tūristu.
17. februārī Rēzeknes pašvaldības speciālisti tiksies ar darba
grupu, kas strādā pie Daugavpils
pieteikuma izstrādes, lai iezīmētu
sadarbības jomas, kurās Rēzekne
var iesaistīties.
«Eiropas kultūras galvaspilsēta» ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām ar mērķi aizsargāt

Kultūras dzīve Rēzeknē jaunos
apstākļos. Kas gaidāms šogad?
2020. gadā līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī
vairums masu pasākumu diemžēl tika atcelti, taču kultūras dzīve
Rēzeknē neapstājās. Vairāki notikumi pielāgoti jauniem apstākļiem. Acīm redzot, šogad nav vērts cerēt uz pilnīgu ierobežojumu
atcelšanu. Kas tad sagaida Rēzekni kultūras jomā 2021. gadā?
Par to mūsu sarunā ar pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs» direktori Kristīni Kokoreviču.

Sarežģītais un
piesātinātais 2020. gads
Atgādinām, ka Kristīne Kokoreviča ilgu laiku bija aģentūras
direktores pienākumu izpildītāja
un konkursa kārtā tikusi izvēlēta
vakantajam direktora amatam uz
pieciem gadiem. Viņas kandidatūru atbalstīja visi deputāti. Kopš
2016. gada K. Kokoreviča strādāja par aģentūras direktores vietnieci, pēdējos divus gadus – par
direktores pienākumu izpildītāju.
Tieši viņai trāpījās sarežģītais uzdevums – pārvaldīt kultūras dzīvi
Rēzeknē koronavīrusa izplatības
un ar to saistītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā, un viņa
godam izturēja šo pārbaudījumu.
Te var atsaukt atmiņā daudzus notikumus, piemēram, Pilsētas svētku svinības jaunā formātā ar koncertiem dažādos Rēzeknes mikrorajonos, pēc kā citu
Latvijas pašvaldību kultūras jomas pārstāvji zvanīja aģentūrai,
lai paustu savu sajūsmu un vēlmi pārņemt pieredzi. «Līgo» svinības ar braucošiem kravas auto
un māksliniekiem tajos. Var atminēties arī tumšos novembra vakarus, kad pilsētas iedzīvotājiem bija
iespēja doties pastaigā pa pilsētu un iepazīt mākslinieces Elitas
Patmalnieces košo darbu pasauli brīvdabas fantāzijā «Sapnis Rēzeknē». Patlaban šī instalācija ir
nominēta Latvijas pasākumu foruma izcilības balvai. Atmiņā noteikti palika arī brīvdabas kinoseansi Rēzeknes pilskalnā, jaunāko
paaudžu rēzekniešiem – pēc ilga
pārtraukuma atgriezās mazo dejotāju festivāls «Dzigucs», vecāka

gadagājuma cilvēkiem – atpūtas
vakari «Randiņš» Kultūras namā.
Turpinājās arī aģentūras pārziņā esošu pilsētas kultūras iestāžu
infrastruktūras uzlabošana. Pērngad noslēdzās Rēzeknes 2. bibliotēkas kosmētiskais remonts visās telpās un logu nomaiņa Bērnu
bibliotēkā. Pilsētai zīmīgajā ēkā –
Mākslas namā uzlikts jauns jumts,
atjaunots žogs un bruģa celiņš, tāpat sakopti koki un krūmi tā teritorijā. Atjaunoti pilsētas afišu stendi.
Noteikti jāmin arī tas, ka pērnajā sarežģītajā gadā Rēzekne bija
izgreznota kā nekad, jau atkal, –
ne tikai centrā, bet arī daudzās citās vietās un mikrorajonos.
Protams, viss minētais ir komandas darbs, un K. Kokoreviča
no sirds pateicas visiem kolēģiem,
aģentūras kolektīvam, visu kultūras iestāžu un amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem, kā arī pilsētas domes vadībai un visiem pārējiem, kuri atbalstīja kultūras norises Rēzeknē šajā periodā. Atsevišķa pateicība iepriekšējai aģentūras direktorei Jūlijai Danilinai
par kopā paveikto.

Ieceres 2021. gadam

Protams, visi vēlas zināt par
notikumu plānu šim gadam, jo
īpaši gadījumā, ja ierobežojumus
vēl neatcels. Uzreiz paziņojam,
ka rēzeknieši nepaliks bez dažādiem kultūras pasākumiem, savukārt tas, cik tajos būs apmeklētāju,
būs atkarīgs no epidemioloģiskās
situācijas valstī.
K. Kokoreviča:
– Plānojot pasākumus, izskanēja pieņēmums, ka šogad varētu
vēl neatcelt ierobežojumus pilnībā.

un veicināt kultūru daudzveidību
Eiropā, uzsvērt tās kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības
apziņu kopējai kultūras telpai un
rosināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā

ar to attiecīgajām stratēģijām un
prioritātēm.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

«OPEN PLACE» norise, kur arī
daudzi aspekti būs atkarīgi no tā,
vai būs atvērtas valstu robežas.
Ļoti ceram, ka tuvāk vasarai tomēr būs kāda konkrētība.
Amatiermākslas kolektīvi ir
mūsu lepnums. Pēdējos gados
diezgan daudz līdzekļu ieguldīts
jaunos koncerttērpos un instrumentos, taču to visu parādīt diemžēl nesanāca. Jo uz vēlāku laiku
tikuši pārcelti vairāki jubilejas koncerti. Tomēr arī šajā ziņā nekas nestāv uz vietas, – mēģinājumi turpinās attālinātā režīmā, un mēs
ceram, ka drīzumā mūsu dejotāji un dziedātāji atkal varēs dalīties
savā daiļradē, tiekoties ar skatītājiem klātienē.

paredzam piesaistīt RKTC brīvprātīgos jauniešus no citām ES
dalībvalstīm. Plānojam, ka viens
darbosies Tūrisma centrā, otrs
bibliotēkā.
Tāpat atgādinu, ka LR Kultūras
ministrija izsludinājusi priekšatlasi Eiropas kultūras galvaspilsētas
nosaukuma piešķiršanai 2027. gadam. Uz šo nosaukumu pretendē
Daugavpils, savukārt Rēzekne būs
Daugavpils lielākais sadarbības
partneris. (Plašāk par to – rakstā
šajā lappusē.)

Konkursi un projekti

Tāpēc vērienīgi notikumi, kas paredz drūzmēšanos, nav ieplānoti,
toties paredzēti dažādi konkursi ar
balvām, par kuriem iedzīvotāji jau
pauduši pozitīvas atsauksmes. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā rīkojām konkursu par skaistāko Ziemassvētku noformējumu, tad vēl
bija konkurss par skaistāko sniega skulptūru, un abos rēzeknieši
aktīvi piedalījās. Šomēnes izsludinājām Valentīndienai veltītu tematisko konkursu un, pateicoties
laikapstākļiem, lai ziemas nogalē
iepriecinātu pilsētas iedzīvotājus,
izvietojām ielās ledus skulptūras.
4. maijā Rēzeknē notiek tradicionālais velobrauciens, tas gaidāms arī šogad, visticamāk, individuālu vai ģimenes braucienu
formātā.
Notiek gatavošanās mākslas
un mūzikas festivālam «SevenHills». Tas iegūs jaunu, neierastu
formātu, bet varu apliecināt, ka tas
būs tikpat interesants.
Pilsētas svētku formāts ir atkarīgs no tā, vai tajā laikā būs spēkā ierobežojumi un kādi. Ja drīkstēs, koncerti un citas aktivitātes
tiks organizētas visā pilsētā tāpat
kā pērn.
Zem lielas jautājuma zīmes
ir starptautiskā īsfilmu festivāla

Par spīti ierobežojumiem visas aģentūras struktūrvienības cītīgi strādā, lai piedāvātu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ko jaunu,
intriģējošu, cenšas iesaistīt pilsētas kultūras dzīvē iespējami vairāk cilvēku.
Gandrīz noslēgusies pieteikumu pieņemšana dalībai ikgadējā
mazo kultūras un tūrisma projektu
līdzfinansējuma konkursā.
Šogad aprit 130 gadu kopš
pedagoģes, publicistes, Latgales
kongresa dalībnieces, Latgales
atmodas sabiedriskās un politiskajās darbinieces Valerijas Sei
les dzimšanas. Nolemts atjaunot
novadpētniecības konkursu Latgales bibliotēkām. Drīzumā būs
gatavi tā noteikumi.
Pērngad noslēdzās vēl divi
aģentūras izsludināti konkursi. Runa ir par metu konkursu
«Mākslas zinātnieka Jāņa Pujāta
pieminekļa – vides objekta izveide» un skiču konkursu «Sienas
gleznojums». Diemžēl ārkārtējās
situācijas dēļ žūrija nedrīkst pulcēties un kopīgi izskatīt visus metus un skices. K. Kokoreviča paziņoja, ka, tiklīdz būs iespēja, konkursa komisija ķersies pie darba.
RKTC aktīvi piedalās dažādu
projektu izstrādē un realizācijā.
Pašlaik dalībai izsludinātajos konkursos ir iesniegti vairāku projektu pieteikumi.
Drīz tiks iesniegts arī projekts
dalībai programmā «Erasmus+»,

Jauns pilsētas veidols

K. Kokoreviča:
– Tiek turpināts pirms diviem
gadiem iesāktais darbs pilsētas
vizuālā tēla veidošanā. Svētkiem
tiek gatavotas dekorācijas, rodas
jauni vides objekti. Pašlaik tiek
strādāts pie Lieldienu noformējuma, kas pārsteigs rēzekniešus.
Pavasarī plānots izvietot jaunu
vides objektu – māla podu Gājēju
ielas promenādē. Maijā dažādās
pilsētas vietās tiks izvietoti fotostūrīši, kur cilvēki varēs radīt interesantas bildes.
Iebraucot pilsētā no Ludzas
puses, pārsteigs liels stends-baneris ar piedāvājumu apmeklēt Rēzekni. Tāds pats baneris būs arī pie
ceļa, iebraucot no Rīgas puses.
Plānots atjaunot arī četrus informācijas stendus-banerus pilsētā. Uzsākts darbs pie tūrisma
kompleksa paku izveides, lai cilvēkiem būtu gatavs produkts, plānojot atpūtu Rēzeknē. Tāpat viena
no tūrisma prioritātēm ir darbs ar
uzņēmējiem, lai viņi iesaistās satura veidošanā.
Jebkurā gadījumā šis gads solās būt interesants. Kultūras dzīves
pielāgošana jauniem apstākļiem
arī ir aizraujošs uzdevums, un neparasta pasākumu forma ne vienmēr piekāpjas to ierastajam formātam. Saprotot, ka daudzi noteikumi ir spēkā uz laiku, noteikti
piefiksēsim sev kādas iestrādes
un pārnesīsim «normālā» dzīvē.
Nav arī šaubu, ka drīz viss sakārtosies. Sekojiet līdzi informācijai
un aktīvi iesaistieties mūsu iniciatīvās! Tikai kopā mēs varam izkrāsot savu dzīvi!
Sergejs TIMOFEJEVS
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Seniorus aicina piedalīties
aptaujā par datorprasmēm
Lai izvērtētu Rēzeknes senioru digitālās prasmes, Rēzeknes pilsētas domes pārvalde «Sociālais dienests» aicina piedalīties aptaujā.
«Apstākļos, kad lielākā daļa
pakalpojumu tiek sniegti attālināti, mēs aizvien vairāk pārliecināmies, cik aktuāls ir datorprasmju
jautājums. Praksē vislielākie sarežģījumi ir senioriem, tāpēc vēlamies noskaidrot, vai viņiem būtu
interese apgūt digitālās prasmes,
kā arī kādas zināšanas būtu visvairāk noderīgas,» skaidro pārvaldes
«Sociālais dienests» vadītājs Gu
nārs Arbidāns.
Sociālā dienesta personāls
aicina iedzīvotājus būt aktīviem
un anketas aizpildīšanā senioriem palīdzēt, lai sniegtu iespēju
apgūt mūsdienās tik nepieciešamās prasmes.

Nozīmīgu Latvijas mēroga
jubileju virknē, ko atzīmējam
pēdējos gados, jāmin vēl viena. Katrs mūsu valsts iedzīvotājs noteiktā ziņā ir saskāries ar dzimtsarakstu nodaļu
darbību.
Aptauju (skat. zemāk) iesniegt:
• Rēzeknes pilsētas domes
pārvaldē «Sociālais dienests»
(Zemnieku ielā 16A);
• Rēzeknes pilsētas domē (Atbrīvošanas alejā 93).
Neskaidrību gadījumā var zvanīt pārvaldei «Sociālais dienests»
pa tālr. 28705660 vai arī Rēzeknes
pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centram, tālr. 646 07609.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Rēzeknes pilsētas senioru
digitālo prasmju izvērtēšanas
aptaujas anketa

Anketēšanas mērķis – apzināt senioru digitālo prasmju ieradumus, datorprasmju paaugstināšanas aktualitāti un vēlamās tēmas.
1. Dzimums:

 Sieviete
 Vīrietis



2. Vecums:

 līdz 60 gadiem
 60–70 gadi
 71–80 gadi
 81–90 gadi
 vecāks par 90 gadiem
3. Vai Jūs ikdienā izman
tojat internetu?

 Jā
 Nē
4. Vai Jums mājās ir pieejams
dators vai cita ierīce ar
interneta pieslēgumu?

 Jā
 Nē
5. Kādu ierīci izmantojat, lai
pieslēgtos internetam?

 Dators
 Planšete
 Mobilais telefons
Cits:
__________________________



6. Kādiem nolūkiem iz
mantojat internetu?

 Maksājumu veikšanai
 e-pasts, saziņa
 lasu jaunākās ziņas vai literatūru
Cits:
__________________________

Latvijas dzimtsarakstu nodaļas:
100 gadu ceļš

7. Kādas ir Jūsu dator
prasmes?
 Ļoti labas
 Labas
 Nepietiekamas
 Neprotu strādāt ar datoru
8. Vai Jūs vēlētos uzlabot
savas datorprasmes?
 Jā
 Nē
9. Kuras apmācību tēmas
Jums šķiet noderīgas
un aktuālas senioriem?
(iespējams atzīmēt
vairākus variantus)
 Rēķinu apmaksa un
maksājumu veikšana internetbankā
 Teksta programmas
Word, Excel u.c.
 Drošība internetā (kā
netikt piekrāptam lietojot internetu)
 Valsts un pašvaldības
pakalpojumu izmantošana attālināti (Latvija.lv
un citas vietnes)
 Informācijas meklēšana internetā
 E-pasta izmantošana un
elektroniskā saziņa
 Datora uzbūve un tehnoloģiju iespējas
Cits:
__________________________
Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, paldies, ka piedalījāties aptaujā!

Cienījamie rēzeknieši!
Ja jums ir jautājumi domes vadībai vai speciālistiem (rubrikā
«Kurš atbildēs?») vai vēlaties uzzināt, kā saņemt «Rēzeknes Vēst
nesi» krievu valodā, zvaniet redakcijai uz tālr. 64624700 vai rakstiet uz e-pasta adresi vestnesis@rezekne.lv
***
Ja kāda iemesla dēļ neatradāt «Rēzeknes Vēstnesi» savā past
kastē 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

P

irms simts gadiem –
1921. gada 18. februārī
Latvijas Satversmes sapulces III sesijā tika pieņemts un
izsludināts Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Tajā bija noteikts,
ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju
Latvijā pārzinās un realizēs laicīgas iestādes, kas ieguva nosaukumu «Dzimtsarakstu nodaļas». To
dibināšana turpinājās 15 gadus –
līdz 1937. gadam, kad spēkā stājās Latvijas Republikas Civillikums.
Kā pastāstīja Rēzeknes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ine
se Upeniece, tad arī aizsākās institūcijas vēsture mūsu pilsētā.
Par to var uzzināt oficiālajā valdības izdevumā «Valdības Vēstnesis». 1921. gada 2. augusta
numurā (Nr.170) tika ziņots, ka
1921. gada 1. augustā Rēzeknes
pilsētas valdē nodibināta Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.
Izskatīsim nodaļas vēstures atsevišķas lappuses. Pirmais jaundzimušais – Silvija Ērika Posselts tika reģistrēta 1921. gada
13. augustā. Savukārt pirmais ieraksts par laulības slēgšanu veikts
1928. gada 3. janvārī (jaunlaulātie
Taics Mozus un Feiga Šneiders).
Sākumā Dzimtsarakstu nodaļa atradās Baznīcas ielā 29A, no
1957. līdz 1970. gadam – Rēzek-

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, 1921. gads

Rēzeknes Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki 2016. gadā
Irinas ANTONOVAS foto

nes izpildkomitejas ēkas 1. stāvā.
Vēlāk tika nolemts (uz remonta laiku) pārvietot nodaļu uz ēku Dārzu
ielā 37, bet rezultātā šajā adresē
Rēzeknes Dzimtsarakstu nodaļa
atradās 43 gadus. Toties pašlaik –
kopš 2013. gada 25. jūnija tā atrodas Latgales vēstniecības GORS
plašās un gaišās telpās.
Nodaļas pirmais vadītājs
no 1921. līdz 1943. gadam bija
G. Grosbergs, no 1946. gada tās
priekšgalā bija Ļubova Berga-Bo
ma, no 1954. līdz 1957. gadam –
Harita Bokka. Vēlāk vadītāja amatā strādāja Felīcija Lipkova, Ge
novefa Medne, Jevgeņija La
zovska. 43 gadus nodaļā nostrādāja Evelīna Lukjanska.
Simts gados daudz ir mainījies – sabiedrības un valsts iekārta, taču dzimtsarakstu nodaļu sistēma nesatricināmi saglabāja savu
nozīmīgo vietu ne tikai sabiedrības
dzīvē, bet arī visā valsts institūciju
hierarhijā, tā sargāja un kultivēja
ģimenes tradīcijas, kristīgās vērtības, kas mūsu pilsētai un kultūrvidei bija būtiskas gadsimtu gaitā.
Dzimtsarakstu nodaļas gādā par
to, lai visas dokumentētas liecības – ieraksti dzimšanas, laulību
un miršanas reģistros, kas ir unikāls kultūrvēsturisks mantojums, –
tiktu pienācīgi uzglabāti un nodoti
turpmākām paaudzēm. Dzimtsarakstu nodaļas arhīvi ir īsta veselu
paaudžu likteņu hronika, neatņemama un ļoti svarīga Rēzeknes un
mūsu reģiona vēstures daļa. Līdz
1976. gadam ierakstus civilstāvokļa aktu reģistrā veica ar roku,

sākot ar 1977. gadu – ar rakstāmmašīnu, savukārt kopš 1998. gada
visa informācija tiek ievadīta datorā, kas manāmi atvieglo nepieciešamā reģistra meklēšanu.
Daudziem pilsētas iedzīvotājiem Dzimtsarakstu nodaļa asociējas, pirmkārt, ar svinīgām ceremonijām – laulību un jaundzimušo
reģistrāciju. Jānorāda, ka darbiniekiem ir krietni vairāk pienākumu,
viņi daudz strādā ar dokumentiem,
kas tiek uzglabāti nodaļas arhīvā. Dzimtsarakstu nodaļā vēršas,
lai uzzinātu par savu dzimtu, lai
mainītu vārdu vai uzvārdu, dokumentu nozaudēšanas gadījumā,
par mantojuma jautājumiem utt.
Patlaban Rēzeknes Dzimtsarakstu nodaļā ir 3275 arhīva vienības.
I. Upeniece norāda, ka 100
gadu jubileja ir nozīmīgs notikums
visiem dzimtsarakstu nodaļu sistēmas darbiniekiem, kad var atskatīties uz pagājušo periodu, izvērtēt sasniegumus un neveiksmes,
kā arī noteikt mērķus nākamajai
simtgadei.
Par godu LR Dzimtsarakstu nodaļu sistēmas dibināšanai šī gada
18. februārī Rīgas Doma katedrālē attālināti aizvadīts ekumēniskais
dievkalpojums, kura norisi varēja
vērot tiešsaistē.
Rēzeknes Dzimtsarakstu nodaļas vārdā Inese Upeniece sveic
visus dzimtsarakstu nodaļu kādreizējos un esošos darbiniekus
skaistajā jubilejā. Pievienojamies
apsveikumam un vēlam ražīgu
darbu sabiedrības labā!
Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA

Apmācības audžuģimenēm un adoptētājiem
Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un
katram bērnam ir neatņemamas tiesības tajā uzaugt. Ja tā
nav bioloģiskā ģimene, tad ģimenisko vidi nodrošina aizbildņi, audžuģimenes vai adoptētāji.

P

agājušajā gada oktobrī
darbību uzsāka Ģimenes
un audžuģimenes atbalsta biedrības «DOMUS» struktūrvienība – Rēzeknes ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centrs.
2020. gada sākumā biedrība
noslēdza ar Rēzeknes pilsētas
pašvaldību nodomu protokolu par
sadarbību un, pateicoties pašvaldības atbalstam, ir saņēmusi lietošanā telpas Atbrīvošanas alejā
93, Rēzeknē.
Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs, veicot Labklājības ministrijas deleģēto valsts
pārvaldes uzdevumu, nodrošina
valsts atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā,
veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību,
patstāvību, kā arī audžuģimeņu,
jo īpaši specializēto audžuģimeņu,

adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu
skaita pieaugumu Rēzeknes pilsētā un blakus esošajos novados.
Ja Jūs esat izlēmuši, ka spētu
uzņemt savā ģimenē bez vecāku
gādības palikušo bērnu, tad vispirms būtu jāvēršas savas pašvaldības Bāriņtiesā, lai saņemtu visu
informāciju par nepieciešamajām
formalitātēm, lai kļūtu par aizbildņi, audžuģimeni vai adoptētāju.
Lai mazinātu Covid-19 izplatīšanos un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Rēzeknes
ārpusģimenes aprūpes atbalsta
centrs aicina attālināti apgūt audžuģimeņu un adoptētāju apmācības programmu teorētisko daļu.
Mācību programmas saskaņotas
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijā un apmācības tiek organizētas saskaņā ar Labklājības
ministrijas deleģējumu.

Pieteikties apmācībām vai saņemt vairāk informācijas var: zvanot uz Rēzeknes ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centra tālruni
28443516 vai rakstot uz e-pasta
adresi acrezekne@gmail.com, kā arī
mājaslapā www.domusatbalsts.lv
Informāciju sagatavoja Rēzek
nes ārpusģimenes aprūpes at
balsta centrs.

2021. gada 27. februārī

Par projektu «MEMOhistoRY»

Četras Eiropas organizācijas: Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, vadošais finansējuma saņēmējs – Rēzeknes pilsētas dome, asociācija «Teatro dei Dioscuri» (Kampanja, Itālija), Kēdaiņu Reģionālais novadpētniecības muzejs (Lietuva) un Jašu Bērnu daiļrades pils (Rumānija) uzsāk
projekta «MEMOhistoRY» realizāciju ES programmā «Eiropa
pilsoņiem», lēmums Nr.618344.
Projekta «MEMOhistoRY» nosaukums liek pretstatā un vieno
vēsturi un atmiņas – tās ir dažādas lietas. Projekta dalībniekiem
būs jārekonstruē daži notikumi
no 20. gs. Eiropas vēstures, pamatojoties uz ierindas iedzīvotāju
atmiņām. Ļoti bieži deportācijās,
koncentrācijas nometnēs izdzīvojušie, badu un aukstumus pārcietušie ar šausmām sāk stāstīt par
saviem pārdzīvojumiem tikai pēc
daudziem gadiem, jo sākumā viņiem bija viss jāaizmirst, lai izdzīvotu. Un tikai tad viņi izklāsta savu
stāstu visiem, lai tas nekad neatkārtotos. Atcerēties totalitārismu
un ostrakismu nozīmē lauzt stereotipus. Sociokulturālo un politisko stereotipu laušana veicina
diskusijas par piederības sajūtu
Eiropai, kas veido un stiprina jaunas vērtības un ideālus, palīdz saprast, ka «citāds» nav ienaidnieks.

Projekta mērķi – padziļināt informētību par atmiņu, ES vēsturi
un vērtībām, sekmēt izpratni par
tās daudzveidību, vērtībām un
tautu labklājību, atbalstot demokrātisku un sabiedrības līdzdalību diskusijās, pārdomās un tīklu
izveidē, sociālās un starpkultūru
līdzdalības un brīvprātīgā darba
iespēju attīstība. Projekta uzdevumi: rekonstruēt un izplatīt atsevišķus 20. gs. Eiropas vēstures fragmentus, ierindas cilvēku atmiņas.

Katrā no četrām valstīm notiks pasākumi, kas iekļauj dokumentu un liecību pētīšanu, semināri, diskusijas, meistarklases, kā
arī emocionālas multisensoras izrādes ar mūzikas, deju, teātra un
tēlu valodas izmantošanu, kuras
notiks muzejos, teātros un simboliskās vietās. Mērķauditorija – dažādu paaudžu pārstāvji. Jaunieši,
uz kuriem tiks likts uzsvars, varēs
pārdomāt un izprast dialoga lomu
konfliktu novēršanā un risināšanā,
kā arī nepieciešamību kultivēt un
virzīt pasaules vērtības mūsdienu
multietniskā un daudzkultūru sabiedrībā. Tā ir jauno paaudžu misija – izpētīt pagātnes negatīvos notikumus un veidot nākotni uz starpkultūru dialoga, tolerances un savstarpējas sapratnes pamata.
Projekta pasākumi ieplānoti
periodā no 2021. līdz 2022. gadam. Nozīmīgākie notikumi gaidāmi 2021. gada augustā Rumānijā, 2021. gada oktobrī Latvijā, 2022. gada februārī Itālijā un
2022. gada martā Lietuvā. Ņemot
vērā sanitāro situāciju Eiropā, gandrīz visas aktivitātes būs pieejamas attālināti. Projekta koordinatore Latvijā – Svetlana Semeņaka.
Šis informatīvais materiāls atspoguļo autora skatupunktu. Programma «Eiropa pilsoņiem» nav atbildīga par jebkuru tajā izklāstītās
informācijas izmantošanu.
Svetlana SEMEŅAKA,
NBKN direktore
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Rēzeknes pilsētas jauniešu
forums «Iedvesmo Rēzekni»
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs «Zeimuļs» izsludina pieteikšanos Rēzeknes pilsētas jauniešu forumam
«Iedvesmo Rēzekni».

F

oruma mērķis ir vērsts uz
sadarbības veicināšanu
starp jauniešiem un jauniešu iedvesmotājiem – jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem,
konsultantiem, jauniešu organizācijām un pašvaldības amatpersonām un tās darbiniekiem, kā arī
citām jaunatnes jomā iesaistītajām
un ieinteresētām pusēm Rēzeknes pilsētā. Pretendentus aicinām
pieteikt kādā no piecām nominācijām: «Labākā nometne Rēzeknes bērniem», «Labākais iniciatīvu projekts», «Rēzeknes pilsētas
gada iedvesma» (nomināciju piešķir jaunietim vecumā no 13 līdz 25
gadiem), «Rēzeknes pilsētas jauniešu iedvesmotājs» (nomināciju

piešķir jaunatnes darbiniekam/
jauniešu iedvesmotājam), «Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks»
(nomināciju piešķir jaunatnes organizācijai).
ARPC «Zeimuļs» aicina Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās ie
stādes, NVO, biedrības, jauniešu
centrus un ikvienu jaunieti līdz šī
gada 12. martam pieteikt pretendentus kādā no piecām nominācijām, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi
eleonora.ivanova@rezekne.lv (pieteikuma veidlapas – zeimuls.lv)
Lai arī turpmāk nezūd motivācija darboties, realizējot jaunus
projektus un nometnes!
Informācija pa tālr. 26033202.

Iespējas jauniešiem iesaistīties
vairākās aktivitātēs

Globālā nedēļa PII «Vinnijs Pūks»
Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde «Vinnijs Pūks»
(turpmāk tekstā «Iestāde»), ar prieku savus darba panākuma
«cāļus» vēlas saskaitīt jaunajā, 2021. gadā. Janvāris PII «Vinnijs Pūks» ir īpašs ne tikai ar to, ka ir pienākusi jauna gadu
mija, bet arī ar to, ka mazais Vinnijs Pūks ir kļuvis vēl par vienu gadu lielāks, prātīgāks un pieredzes bagātāks. Šogad PII
«Vinnijs Pūks» nosvinēja 13. dzimšanas dienu.
2020. gads mums ir bijis radošs un panākumiem bagāts ne
tikai mācību procesā, bet arī projektu darbībā. Jau no 2019. gada
iestāde aktīvi darbojas Erasmus+
projektā «STEAM in early childhood – simple and fun». Projekta mērķis ir palīdzēt skolotājam
īstenot uz kompetencēm balstītu mācīšanos, aptverot piecas jomas (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un
matemātiku), kas sekmētu bērnu
izpratni par atsevišķu tēmu savstarpējo saikni dažādās integrētās rotaļnodarbībās un to pārnesi
uz reālo dzīvi.
Šogad mūsu draudzīgajai ie
stādei novembrī bija jāver durvis
projekta dalībvalstu partneriem
(Bulgārija, Igaunija, Spānija, Čehijas Republika), lai demonstrētu
mūsu integrēto Globālo nedēļu,
kuras laikā vidējā, vecākā un sagatavošanas posma bērni kopā
ar skolotājām rādītu, kā mēs veidojam integrētās rotaļnodarbības
un veidojam pārnesi uz reālo dzīvi. Diemžēl, ņemot vērā situāciju
pasaulē, bijām spiesti savus plānus mazliet koriģēt. Mūsu iestāde
ir atvērta visam jaunajam, tāpēc arī
šoreiz kopā ar sadarbības partneriem nolēmām – mūsu Globālajai
nedēļai jānotiek.
Kopīgajā grupā vietnē Facebook diskutējām par iespējamām
platformām, kā organizēt mūsu
Globālo nedēļu, lai visi sadarbības partneri spētu sajust klātesa-

mību. Sakarā ar to, ka mums ir
jāņem vērā dažādas laika joslas,
nolēmām, ka dažus pasākumus
filmēsim un iesūtīsim, bet uz Latvijas valsts dzimšanas dienas svinībām aicināsim Zoom platformā.
Iestādes Globālās nedēļas ietvaros saņēmām no sadarbības
partneriem video sveicienus ar
sirsnīgiem apsveikumiem. Bērni
kopā ar skolotājām noskatījās video sveicienus, noskaidroja, kur
pasaules kartē atrodas konkrētā
valsts, veidoja atgriezenisko saiti – «video sveicienus» – un iemācījās vārdu «paldies» spāņu, igauņu, čehu un bulgāru valodā, jo šis
vārds spēj atvērt katras pasaules
durvis un sirdis.
Vecākās grupas bērni kopā
ar skolotāju demonstrēja āra integrēto rotaļnodarbību, kas sevī
ietvēra visas piecas STEAM prasmes. Bērnu uzdevums bija iejusties mazu «robotiņu» lomā un veikt
Vinnija Pūka uzdevumus, kuru laikā bērniem ar tālvadības vadāmo
pulšu palīdzību bija jānokļūst līdz
četriem lodziņiem, kuros bija attēloti Rēzeknes nozīmīgākie kultūrobjekti (Latgales vēstniecība
GORS, Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs «Zeimuļs»,
Rēzeknes pilskalns, Olimpiskais
centrs Rēzekne). Bērnu uzdevumi
bija veidoti tā, lai viņi spētu pašvadītā ceļā veikt uzdevumus un izmantot savas iepriekšējās zināšanas, lai veiktu jaunus uzdevumus
un caur praktiskām darbībām no-

Neskatoties uz pašlaik
spēkā esošajiem ierobežojumiem valstī, jauniešiem tiek
piedāvātas dažādas aktivitātes, lai sevi pilnveidotu, uzturētu formā, labi justos un
lietderīgi pavadītu brīvo laiku.

N

kļūtu līdz jaunām zināšanām un
secinājumiem.
Sadarbības partneriem bija arī
iespēja piedalīties mūsu Latvijas
dzimšanas dienas svinībās, kas
skaisto āra svinību pasākumu papildināja ar smaidiem un pozitīvu
enerģiju. Katra grupiņa bija sarūpējusi dziesmas, dejas un patriotiskas dziesmas. Bērnu skaistās
dziesmas un sirds siltums caur
dzejoļiem tika nodots arī mūsu
«attālajiem» viesiem. Un mums
patiešām bija prieks citēt Vinnija
Pūka dziesmas vārdus un teikt:
«Tad saka lācīt’s: «Priecājos, ka
esat visi klāt!»»
Izskanot iestādes Globālajai
nedēļai, atskatoties uz skaistajiem notikumiem, smaidiem, kas
rotā bērnu sejas un gandarītajām
skolotājām, varam droši teikt, ka
projekta nosaukums «Vienkārši
un ar prieku» ir attaisnojis savu
skanējumu.
Projekta darba komanda,
PII «Vinnijs Pūks» skolotāja
Aija RUHMANE

oslēdzās sporta treniņu
cikls ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta organizatoru Edgaru
Unzuli, kas Jauniešu domes pārstāvjiem katru nedēļu piedāvāja
sporta treniņus svaigā gaisā, izmantojot ziemas priekšrocības. Aicinām arī citus sporta entuziastus,
kas tiešām mīl savu darbu, dalīties
pieredzē un organizēt treniņus jauniešiem, ievērojot visus epidemioloģiskus pasākumus.
Tiem, kas baidās no aukstuma, «Zeimuļs» lapā «Facebook»
vēl ir pieejami video treniņi kopā ar
ARPC un «Dynamic Hit» deju pasniedzēju Annu Zmeikinu, kā arī
biedrības «Sedna» un fitnesa studijas «Elpa» piedāvātie vingrinājumi. Aicinām iesaistīties un laimēt
balvas, sūtot savas bildes.
Interesantu aktivitāti visu februāri piedāvā ARPC «Zeimuļs»
jauniešu atvērtais centrs «Jacis».
Līdzīgi kā gaidot Ziemassvētkus,
arī šeit tiek atvērts viens kalendāra lodziņš katru dienu, kas piedāvā kādu konkrētu aktivitāti, iepazīstina ar tradīcijām un liek darboties. Uzdevumu pildīšana būs
lieliska izklaide mājās. Kalendāru iespējams atvērt, uzklikšķinot
uz saites https://ieej.lv/calendars

Jauniešiem un ģimenēm
ARPC «Zeimuļs» no 12. februāra
piedāvā jaunu orientēšanās spēli,
kas nodrošinās daudz prieka, izzinošu mirkļu un pozitīvo emociju.
Orientēšanās spēles aktivizēšanai
jums nepieciešams QR kods, kas
atrodams pie ARPC «Zeimuļs» galvenās ieejas. Spēle ļaus jums ieraudzīt Rēzeknes pilsētu no cita
skatupunkta un izmēģināt sevi
dažādos uzdevumos un pārbaudīt zināšanas vairākos erudīcijas
jautājumos.
Tāpat jaunieši ir aicināti rakstīt
iniciatīvu projektus, mazo biznesu
projektus, kā arī pieteikt pretendentus Rēzeknes pilsētas jauniešu forumam «Iedvesmo Rēzekni»
(līdz 12. februārim), piecās kategorijās: «Labākā nometne Rēzeknes bērniem», «Labākais iniciatīvu projekts», «Rēzeknes pilsētas
gada iedvesma» (nomināciju piešķir jaunietim vecumā no 13 līdz
25 gadiem), «Rēzeknes pilsētas
jauniešu iedvesmotājs» (nomināciju piešķir jaunatnes darbiniekam/
jauniešu iedvesmotājam), «Rēzeknes pilsētas jauniešu virzītājspēks»
(nomināciju piešķir jaunatnes organizācijai).
Aicinām arī uz Jauniešu domes sēdēm, kas notiek trešdienās Zoom platformā, ja vēlies pievienoties, raksti mums Rēzeknes
Jauniešu domes lapā vietnē «Facebook».
Jaunieši ir aicināti iesniegt
jaunatnes iniciatīvu projektus un
mazo biznesu projektus, nolikumi
un informācija par iespējam un aktivitātēm – «Zeimuļs» lapā «Facebook» un www.zeimuls.lv.
Eleonora IVANOVA,
ARPC jaunatnes lietu speciāliste
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Rēzeknes sportisti ārzemēs
Aizvadītais gads praktiski apturējis ierasto sportistu darbību visā valstī. Citās pasaules valstīs situācija ir līdzīga, taču, par spīti tam, daudzi turpina
savas sportistu gaitas ne tikai mājās – Latvijā, bet
daudzviet ārvalstīs. Arī daudzi rēzeknieši savulaik
ir devušies tālu no mājām, lai nestu savu vārdu plašāk pasaulē. Kā viņiem ir gājis? Un kā pandēmijas
laiks ir skāris mūsu sportistus?
Publikācijas
sākums – informatīvā
izdevuma 2021. gada
30. janvāra numurā.
Laura Sondore – 21
gadu veca futboliste, uzsākusi spēlēt futbolu komandā
«Rēzeknes/BJSS».

zonas pārtraukšanas valstī
(Covid-19 uzliesmojuma dēļ)
paguva nospēlēt 7 spēles C
līgā komandas fārmklubā vīriešiem, kur vidēji guva 13,3
punktus, kā arī spēja kļūt par
vienu no komandas līderiem
U-18 vecuma grupā, spēlējot
Jaunatnes līgā.
Arī 2020./2021. gada sezonā R. Teirumnieks turpina
trenēties un pārstāvēt kluba
«Orlandina Basket» vienību,
būdams viens no komandas līderiem saspēles vadītāja pozīcijā.
Ligita Tumāne – 24 gadus veca futboliste, uzsākusi
spēlēt futbolu komandā «Rēzeknes BJSS».

2019./2020. gada sezonā uzsāka spēlēt «A.S.D. Torres Calcio Femminile» klubā
Itālijas C sērijā. Pērnā gada
sezona netika pabeigta, komandai turnīra tabulā paliekot 2. vietā. L.Sondores pozīcija laukumā bija kā centra vai labās malas aizsargs.
Kopā nospēlētas 9 spēles,
no kurām 8 pamatsastāvā.
Spēlētājas kontā ir 3 rezultatīvas piespēles, kā arī vienu reizi L. Sondore tika atzīta par spēles labāko spēlētāju. Spēlējot Itālijas klubā,
sportiste guva pozitīvu pieredzi, kas deva iespēju attīstīties un augt kā profesionālai
futbolistei.
2020./2021. gada sezonu
jaunā futboliste uzsāka Kiprā,
klubā «AEL Champions», turpinot spēlēt aizsarga pozīcijā. L. Sondore līdz kārtējam
sezonas pārtraukumam paspēja nospēlēt 4 spēles, no
kurām 3 – pamatsastāvā, izceļoties ar 2 rezultatīvām piespēlēm. Klubs pašlaik turnīra
tabulā atrodas 5. vietā.
Rihards Teirumnieks –
17 gadus vecs basketbolists,
pirmais klubs SB SK «Ezerzeme», Latvijas basketbola
čempionātā jauniešiem pārstāvot komandu «Ezerzeme/
BJSS».

Vien 16 gadu vecumā
R. Teirumnieks no Rēzeknes pārcēlās uz Itāliju, turpinot basketbolista gaitas «Orlandina Basket» klubā. 2019./2020. gada sezonas sākums iekavējās gūtās
traumas dēļ, taču pirms se-

Beidzoties 2019. gadam,
pievienojās Itālijas C sērijas klubam FC «Sassari Torres Femminile». Komandas
rindās debitēja 2020. gada
7. janvārī, nākot uz maiņu
uzvarā pret «San Miniato».
Aizvadītas 4 spēles – 1 uzvara un 3 neizšķirti. Līdz ar
pandēmijas sākumu sezona
tika apturēta, kā rezultātā tika
zaudēti punkti, kas liedza dalību pārspēlēs par iekļūšanu
B sērijā. Līdz pat septembrim
nācies trenēties tikai individuāli. Atsākoties jaunajai sezonai, tika aizvadītas 2 kausa
kvalifikācijas spēles, kur gūtas 2 uzvaras, arī čempionātā
nospēlētas 2 spēles – 1 uzvara un 1 zaudējums. Pašlaik,
sacensības atkal ir apturētas. Kopā L. Tumāne kluba
kreklā aizvadījusi 9 spēles,
no kurām 8 pamatsastāvā,
izceļoties ar vienu rezultatīvu
piespēli. Futboliste spēlē kā
aizsardzības līnijas spēlētāja.
Aurēlija Zariņa – 17 gadus veca Rēzeknes BJSS
florbola nodaļas audzēkne.

Zariņa uzsākusi savas
gaitas kā florbola spēlētāja,

spēlējot gan Latvijas florbola
čempionāta 1. līgā, gan pie
zēniem U-16 vecuma grupā. Jau savā pirmajā sezonā A. Zariņa tika izsaukta uz
«Elvi florbola līgas» vienību
«FK Ķekava». Aurēlija Zariņa
pērnajā sezonā bija trešā rezultatīvākā «FK Ķekava» spēlētāja ar 25 punktiem (19+6).
Savu 2020./2021. gada
sezonu Zariņai bija iespēja
turpināt Somijā. Florboliste
saņēma piedāvājumu savas
florbola karjeras gaitas turpināt Somijas pirmās divīzijas
klubā «Kalannin Pallo-65».
Sezona iesākās veiksmīgi –
divās spēlēs divas uzvaras,
A. Zariņai kopsummā gūstot
3 vārtus un atdodot 2 rezultatīvas piespēles. Pašlaik sezona ir apturēta Covid-19 dēļ.
Elvis Zeiļuks – 22 gadus
vecs basketbolists, pirmais
klubs SB SK «Ezerzeme»,
Latvijas basketbola čempionātā jauniešiem, pārstāvot
komandu «Ezerzeme/BJSS».

E. Zeiļuks studē sporta
menedžmentu vienā no Anglijas Universitātēm, pašlaik
ir 3. kursā. Pirmos 2 gadus
spēlēja Studentu līgā 1. divīzijā un vīriešu komandā «Coventry Flames» 4. divīzijā,
kļūstot par čempioniem turnīrā. Šogad vīrusa uzliesmojuma dēļ atļauti tikai elites līmeņa čempionāti, tāpēc, sākot
no 2. divīzijas, visas spēles ir
apturētas. Taču E. Zeiļuks ir
pievienojies «Leicester Warriors» komandai, kura spēlē
1. divīzijā, tādējādi turpinot
spēļu praksi. 22 gadus vecais basketbolists ir ieguvis
sporta stipendiju, tāpēc var
turpināt sevi pilnveidot gan
izglītībā, gan kā profesionāls
basketbolists.

un U-19 vecuma grupās Jaunatnes līgā, spēlējot komandai gan otrajā līgā, gan, lielākoties pirmajā līgā. Spēlētājs aizvadījis spēles arī Itālijas kausa izcīņās starp jauniešiem, kā arī citos nozīmīgos turnīros. Tikai 20 gadu
vecumā D. Zeļenkovs kļuva
par pretendentu iekļūšanai
FC Empoli vīriešu sastāvā
prestižajā B sērijā. Diemžēl
uzspēlēt tomēr nesanāca.
D. Zelenkovs karjeras laikā
Itālijā aizvadījis 90 oficiālas
spēles, gūdams 7 vārtus un
6 rezultatīvas piespēles.
2020. gadā līgums ar
spēlētāju beidzies un, pašlaik talantīgais futbolists ir
nākamā kluba meklējumos.
Raimonds Repelis – 29
gadi, basketbola tiesnesis,
karjeras gaitas uzsācis SB
SK «Ezerzeme», Latvijas basketbola čempionātā jauniešiem, pārstāvot komandu
«Ezerzeme/BJSS».

Kopš 2017. gada tiesā
reģionālās basketbola spēles Norvēģijā. Pirmajā gadā
mēģinājis apvienot spēlēšanu ar tiesāšanu, taču vēlāk
nolēmis maksimāli pievērsties spēļu tiesāšanai. Tiesājis spēles Jaunatnes līgā
U-13–U-19 vecuma grupās,
pieaugušo čempionātus vīriešiem un sieviešu 1., 2.,
3. un 4. divīzijā, kā arī citus
turnīrus. Ir guvis pieredzi basketbola turnīrā Filipīnās. Pašlaik ir viens no kandidātiem
par iekļaušanu tiesnešu sarakstos Norvēģijas Basketbola federācijā.
Valērijs Papakuļs – 48
gadus vecs peldētājs. Jaunībā dzīvojis Rēzeknē un pārstāvējis pilsētu peldēšanas
sacensībās.

Dmitrijs Zelenkovs – 20
gadus vecs Rēzeknes BJSS
futbola nodaļas audzēknis.

Kopš 2016. gada spēlējis
Itālijas FC Empoli kluba sistēmā. Pārstāvējis klubu U-17

Jau daudzus gadus dzīvo Minskā, Baltkrievijā. Pirms
vairākiem gadiem atsācis
nodarboties ar peldēšanu,
nu jau sporta veterānu kārtā. Piedalās sacensībās gan
Baltkrievijā, gan viesojoties
Latvijā, galvenokārt, startējot
sacensībās vecmeistariem.
Sagatavoja
Edgars UNZULS,
domes Sporta pārvaldes
sporta organizators

Pilsētas
stadionam — 100
Šis gads Rēzeknes Sporta pārvaldes
stadionam ir īpašs ar to, ka tam aprit 100
gadi. Par stadionu rūpējusies gan pilsētas pašvaldība, gan biedrības, tādējādi,
gadiem mijoties, pilsētas iedzīvotāji stadionu dēvējuši visdažādākajos nosaukumos. Rēzeknes Sporta pārvalde veica
nelielu apkopojumu par stadiona pastāvēšanas gaitu.

S

tadiona atklāšana notika tālajā
1921. gada 17. jūlijā. Īsti ne līdzekļu,
ne tehnikas stadiona labiekārtošanai nebija, tāpēc visi darbi tika veikti saviem spēkiem.
Sākotnēji tas tika nodots tā paša gada 1. decembrī dibinātā Rēzeknes Armijas Sporta kluba rīcībā, ar kuru tika noslēgts līgums uz 10 gadiem.
Aktīvu darbību sporta nozarē izrādīja
1921. gadā 7. septembrī nodibinātā Rēzeknes
Sporta kluba biedrība (RPSK), kas kļuva par vienu no vadošajām sporta biedrībām 20. un 30. gados. Īpaši populārs klubs bija ar savu futbola
komandu.

Bieži vien rakstos stadions tika dēvēts gan
par «Armijas stadionu», gan par «Rēzeknes
Sporta kluba stadionu». Tā tas ticis saukts līdz
pat 20. gs. 40. gadu sākumam.
1944. gada 16. maijā pēc Latvijas republikāniskās arodbiedrību padomes ierosinājuma Vissavienības arodbiedrību centrālā padome pieņēma lēmumu izveidot brīvprātīgo sporta biedrību «Daugava», kura savu darbību uzsāka arī
Rēzeknē. «Daugava» tika uzskatīta par vienīgo
latvisko sporta biedrību Latvijā. Ar gadiem tā
nostiprinājās, piemēram, 70. gados apvienoja
līdz pat 90% mūsu pilsētas fizkultūriešu. Bet, lai
mērķtiecīgāk un pilnīgāk izmantotu visus sportam veltītos resursus, 1987. gadā Latvijā notika
arodbiedrību sporta biedrību apvienošana. Un
uz sporta biedrību «Daugava», «Vārpa» un «Lokomotīve» bāzes tika izveidota viena brīvprātīgā
arodbiedrību fiziskās kultūras un sporta biedrība
«Daugava». Nereti arī mūsdienās daudzi pilsētas
stadionu mēdz saukt par «Daugavas stadionu».
Jāatzīmē arī 1946. gadā dibinātās brīvprātīgās sporta biedrības «Spartaks» padomi Rēzeknē. «Spartaks» daudzos sporta veidos ieņēma
vadošās vietas starp biedrībām Vissavienības
mērogā. 50. gadu otrajā pusē sporta biedrība
Latvijā tika likvidēta.
Lai paātrinātu sporta zāles piebūves celtniecības pabeigšanu un racionālāk izmantot sporta
bāzi, Rēzeknes pilsētas valde 1994. gadā nolēma uz Latvijas sporta biedrības «Daugava» stadiona un sporta nama bāzes izveidot Rēzeknes
pilsētas domes bezpeļņas uzņēmumu «Sporta
centrs Rēzekne». Savukārt 2003. gada 6. martā
«Sporta centrs Rēzekne» tika reorganizēts par
pašvaldības aģentūru «Rēzeknes sporta aģentūra». No 2007. gada 1. janvāra darbību stadionā regulē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde.
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Rēzekne – starptautiskā tīkla
«EuroVelo» 11. maršrutā
Aktīvs un veselīgs dzīvesveids savienojumā ar piedzīvojumu garu, jauniem atklājumiem un izaicinājumiem – tas ir
dzīves un atpūtas stils, kas kļūst arvien populārāks visā pasaulē, un Latvija nav izņēmums. Runa ir par velotūrismu, kas
stabili ieņēmis savu nišu Eiropā, bet tagad arī Latgale tiks iezīmēta Eiropas velokartē.

L

atgales tūrisma asociācijai «Ezerzeme» jau sen bija iecerēts izveidot Latgalē velomaršrutu Eiropas
mērogā. Un tagad, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Latgales reģiona partnerībām (VRG), Latgales TICiem un vadošo
partneri Ludzas rajona partnerību, jau otru
gadu turpinās projekta «Velotūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11»
realizācija.
EuroVelo 11. maršruts sākas Atēnās, Grieķijā un iet cauri visai Eiropai
līdz pat Norvēģijas Nordkapam, šķērsojot Latgali, t.s. arī Rēzekni (var apskatīt www.eurovelo.com). Šis, kā arī pārējie
EuroVelo tīkla maršruti, ir izveidoti un apstiprināti «uz papīra», bet dzīvē katrai valstij pašai jāparūpējas par sava posma marķēšanu un labiekārtošanu. Tāpēc esam
ļoti priecīgi, ka izdevās atrast finansējuma
avotu un sākt darbu pie idejas realizācijas.
Latgales teritorijā velomaršruta garums
ir 364,4 km, tas sākas no Lietuvas robežas,
vietiņā ar interesantu nosaukumu Ēģipte,
iet cauri Sventei, Daugavpilij, gar Daugavas lokiem, caur Krāslavu, Aglonu, Dagdu,
līdz Rāznas ezeram, tad uz Ludzu un tālāk
uz Rēzekni. Bet tā kā pēc EuroVelo tīkla
plānojuma no Rēzeknes maršruts griežas
prom no Latgales uz Madonas pusi, tika izveidots reģionālais velomaršruts Nr.11, kas
no Rēzeknes turpinās savu ceļu uz Ziemeļlatgali: Rēzekne – Ludza – Kārsava – Balvi – Gulbene, kur savienojas ar velomaršrutu «Green Way» un tālāk iziet atpakaļ
uz «EuroVelo11». Tādā veidā Rēzekne būs
kā krustpunkts šiem abiem maršrutiem un
velobraucēji varēs nokļūt uz mūsu pilsētu
gan pa starptautisko EV11, gan pa reģionālo Nr.11 velomaršrutu.
Projektā uzņēmējiem tika novadīti semināri par velokultūru un informēts, kā kļūt par
velobraucējam draudzīgo vietu, daži semināri būs vēl martā. Tika apkopoti visi tūrisma
objekti, apskates vietas, veloservisa vietas,
kas atrodas gar velomaršrutu, un apzinātas
daudzu citu velobraucējiem svarīgu pakalpojumu sniegšanas vietas. Mēs ļoti centāmies, lai veloceļotāji, braucot pa šo maršrutu, varētu ieraudzīt Latgales skaistākās
vietas, izjust Latgales viesmīlību, iepazīties
ar vietējām tradīcijām, izgaršot vietējo mājražotāju produkciju un ieskatīties neierastajos vietējo iedzīvotāju hobijos.

Pavisam nesen – 2021. gada janvārī ir
nodrukāta jauna velokarte trijās valodās –
latviešu, krievu un angļu, tā iekļauj gan
«EuroVelo11», gan reģionālo velomaršrutu
Nr.11. Iestājoties sezonai, velobraucēji šo
karti varēs dabūt jebkurā Latgales TIC vai
lejupielādēt elektronisko versiju Latgales
tūrisma portāla www.latgale.travel
Šī gada pavasarī tiek plānots vēl viens
svarīgs maršruta izveides posms – maršruta marķēšana ar ceļa norādēm visa tā garumā. Vien Rēzeknes teritorijā plānots uzstādīt 34 zīmes abos virzienos, jo, savienojoties diviem maršrutiem un apvienojot
tajos Rēzeknes apskates, tūrisma un servisa objektus, maršruts sanāca diezgan līkumains, bet saturīgs.
Vasarā esam iecerējuši jauna velomaršruta skaistu atklāšanas braucienu, kas notiks vairākos posmos, pat iespējams, ka
tas būs divu dienu brauciens. Protams, atkarībā no ierobežojumiem, tam varēs pievienoties veloentuziasti un visi interesenti.
Un esmu pārliecināta, ka pat vietējie varēs
atklāt sev jaunas, vēl neredzētas vietas,
aizraujošus skatus un iepazīsties ar vietējiem meistariem.
Nobeigumā gribētos novēlēt: neskatoties uz apstākļiem, kuriem mēs dažreiz
esam spiesti pielāgoties ne pēc savas gribas, novērtēsim to, kas mums ir apkārt, un
mēģināsim tajā sameklēt enerģijas un dzīvesprieka avotu!
Sagatavoja Jeļena KIJAŠKO,
Rēzeknes Tūrisma attīstības centra
vadītāja, Latgales tūrisma asociācijas
«Ezerzeme» valdes priekšsēdētaja

Rēzeknes pilsētas dome iesniegusi pieteikumu Latvijas Futbola federācijas (LFF) slēgto futbola haļļu
būvniecības programmā. Pavisam
no pašvaldībām un klubiem bija iesniegts 21 pieteikums.

S

askaņā ar izstrādātajiem Latvijas
futbola infrastruktūras attīstības
virzieniem periodā no 2021. līdz
2024. gadam paredzēts realizēt septiņus
slēgto futbola haļļu projektus dažādās Latvijas vietās. Šogad tiek uzsākta pirmo divu
haļļu uzstādīšana – Liepājā un Rēzeknē.
Abas pilsētas un to rajoni var lepoties ar
ievērojamu jauno futbolistu skaitu, kuru izaugsmei slēgtās futbola halles pieejamība
kalpos kā būtisks papildu faktors.
Par LFF partneri, realizējot slēgto futbola
haļļu būvniecības programmu, kļuvis Slovēnijas uzņēmums «Duol», kas tiek uzskatīts
par Eiropas tirgus līderi piepūšamo kupola konstrukciju ražošanā un uzstādīšanā.
«Duol» kā programmas realizēšanas
partneris veiks nepieciešamo piepūšamo
konstrukciju ražošanu un to uzstādīšanu
saskaņā ar augstākajiem standartiem, kā
arī nodrošinās turpmāku halles uzturētāju
konsultēšanu tehniskajos jautājumos. Līdz
šim uzņēmums līdzīgus projektus realizējis
vairāk nekā 40 valstīs.

Plānots izbūvēt jaunas
sabiedriskās tualetes
Pilsētā ļoti nepieciešamas sabiedriskās tualetes! Turklāt tām jābūt
tīrām un pieejamām. Diemžēl Rēzeknē šis jautājums vēl aizvien nav līdz
galam atrisināts. Kāpēc?
Atbild Tūrisma attīstības centra vadītāja
Jeļena Kijaško:
– PA «Rēzeknes Kultūras un tūrisma
centrs» apzinās, ka sabiedriskā tualete pilsētā būtu ieguvums gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotajiem.
Jāatzīst, ka šis jautājums ticis apspriests
jau vairākkārt, kā rezultātā šo ieceri plānots
realizēt 2022. gadā no RKTC budžeta. Jāuzsver, ka runa ir nevis par pārvietojamajām kabīnēm, kas izmantojamas publisko
pasākumu laikā, bet gan par sanitāro tualeti – konteineru, kas atkarībā no komplektācijas (WC kabīņu, izlietņu skaita, dušas kabīnes esamības, apgaismojuma, sildelementu
esamības) maksā no 12 līdz 20 tūkstošiem.
Šāda objekta uzstādīšana prasa laiku, jo
nepieciešami attiecīgi saskaņojumi un inženiertehnisko komunikāciju sagatavošana.
Gribam uzsvērt, ka, lai arī sabiedriskā
tualete ir ievērojams vides labiekārtošanas

Pārdomas par dalību projektā «PROTI un DARI!»

M

ani sauc Aija (vārds ir mainīts).
Esmu 29 gadus veca jauniete. 2019. gada 21. jūnijā devos
uz ārzemēm. Mans mērķis nekad nav bijis
palikt tur uz dzīvi. Vēlējos tikai papildināt
savas ģimenes budžetu, jo, kamēr studēju,
regulāri ienākumi bija tikai vīram. Ārzemēs
strādāju un dzīvoju gadu. Viegli nebija, jo
tiku šķirta ne tikai no savas dzimtenes, bet
arī – ģimenes. Atrodoties ārzemēs, pārdomāju par darba iespējām Latvijā. Vēlējos
atrast tādu darbu, kuru man vēlāk nevajadzētu pamest zema atalgojuma dēļ. Sevi
uzskatu par draudzīgu un diezgan kreatīvu
personu, tādēļ man darbavietā bija svarīgs
ne tikai atalgojums, bet arī atmosfēra. Man
bija vēlme strādāt gan ar bērniem, gan jauniešiem un es biju gatava radoši darboties.
Atrodoties svešumā, tiešsaistes sociālajā tīkla tīmekļa vietnē Facebook uzgāju informāciju par projektu «PROTI un DARI!».
Izpētot pieejamo materiālu, secināju, ka atbilstu visiem norādītajiem kritērijiem, lai tajā

varētu iesaistīties. Zināju konkrētu datumu,
kad būšu Latvijā, tādēļ nebija problēmu sazināties ar vienu no «PROTI un DARI!» koordinatoriem, lai izklāstītu savu situāciju, kā
arī izteiktu vēlmi kļūt par projekta dalībnieci. Vēlmi piedalīties šajā projektā pastiprināja ne tikai plašais individuālo pasākumu
klāsts, bet arī iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, lai risinātu mobilitātes
problēmu. Jāatzīst, ka kopš sasniedzu 18
gadu vecumu, dziļi sirdī vēlējos apgūt autovadītāja prasmes, taču man vienmēr pietrūka finanšu līdzekļu un drosmes, lai uzsāktu
apmācības. Sapratu, ka ar projekta «PROTI un DARI!» starpniecību mana atgriešanās dzimtenē būs vienkāršāka, jo paralēli
autovadītāja kursiem es saņemšu projekta
programmas vadītāja, mentora palīdzību
un atbalstu, karjeras konsultanta un psihologa atbalstu, kā arī būs iespēja apmeklēt
institūcijas, nevalstiskas organizācijas, lai
iepazītu dažādu profesiju specifiku. Rezul-
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Rēzeknē šogad būvēs slēgto futbola halli

Mums raksta
Mūsdienās daudziem jauniešiem rodas problēmas integrēties darba tirgū.
Nepietiekama sevis izzināšana, neapmierinātība ar vakancē norādīto algu,
kā arī karjeras konsultāciju trūkums izglītības iestādēs – tie ir tikai daži iemesli, kādēļ jaunieši papildina bez darba esošo personu sarakstu. Jāpatur
prātā, ka cilvēks, kurš ilgu laiku nav spējis atrast sev darbu, tiek pakļauts
sociālās atstumtības riskam.
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tātā, kad es kļuvu par projekta dalībnieci,
saņēmu daudz vairāk nekā sākumā cerēju.
Esmu pateicīga daudziem projektā iesaistītajiem cilvēkiem par man sniegto atbalstu. Piemēram, Rēzeknes pilsētā projekta «PROTI un DARI!» koordinatore Ani
ta Batare jau no pirmās dienas, kad es iesaistījos projektā, atbalstīja manu domu par
palikšanu dzimtenē, kā arī mudināja nepadoties grūtībām, bet gan uzdrošināties iesaistīties dažādās sociālās aktivitātēs un
risināt mobilitātes problēmu, lai nākotnē
veiksmīgāk iesaistītos nodarbinātībā. Jāpiebilst, ka uzreiz pirmajā sarunā no koordinatores A. Batares sajutu empātiju, vēlmi
palīdzēt, sirds siltumu, kas mani iedrošināja, uzmundrināja.
Projekta programmas vadītāja Inese
Upe, uzklausot manu dzīvesstāstu un balstoties uz manām prasmēm, interesēm, piedāvāja dažādus atbalsta pasākumus, vizītes uz uzņēmumiem, lai es iepazītu dažādu profesiju darba specifiku. Iesaistoties ar
mentoru dažādās sabiedriskās aktivitātēs,
ieguvums bija tas, ka pavisam vienkāršā sadarbības un komunikācijas veidā pārņēmu
nepieciešamo pieredzi, dzīves gudrību un
sev vērtīgas zināšanas.
Autoskolā «AAA» teorētisko apmācību
vadīja pats īpašnieks Andris Pundurs. At-

«Esam gandarīti, ka par mūsu partneri
ir kļuvis pasaulē sevi pierādījis, apliecinājis
un līdera lomu ieguvis uzņēmums. Varam
būt droši par tehnisko risinājumu kvalitāti,
profesionālu uzstādīšanu un nepārtrauktu
atbalstu, ja haļļu apsaimniekotājiem radīsies kādi jautājumi. Šāda partnera piesaiste dara godu ne tikai mums, bet arī pašvaldībām un klubiem, kas piedalīsies šīs programmas realizēšanā,» uzsver LFF prezidents
Vadims Ļašenko.
Atgādināsim, ka slēgtā futbola halle tiks
būvēta pie Rēzeknes 5. vidusskolas. Rēzeknes pilsētas dome ir noslēgusi vienošanos
ar LFF, ka mūsu pilsētā tiks finansēti gan
laukuma mākslīgais segums, gan piepūšamās halles konstrukcija.
Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA

 Kurš
atbildēs

Tālr.: 646-24700, e-pasts vestnesis@rezekne.lv

elements, tas neatrisina daudzus citus pilsētas infrastruktūras izaicinājumus un negarantē, ka ikvienam pilsētā vienmēr pa rokai būs labierīcības. Ja attiecīgo vajadzību
gadījumā cilvēks atrodas Ziemeļu rajonā,
sabiedriskā tualete pilsētas centrā viņam
nepalīdzēs. Izvietojamo labierīcību uzstādīšanas vieta tiks izvērtēta, ņemot vērā gājēju plūsmu, apkārt esošos objektus u.c.
faktorus, lai uzstādītais objekts būtu lietderīgs pēc iespējas vairāk pilsētniekiem un
pilsētas viesiem. Jāpiezīmē arī, ka šāda veida sabiedrisko labierīcību uzstādīšana sevī
ietver arī vairākus riska faktorus un papildu
izdevumus. Kā liecina atsevišķu pašvaldību pieredze, uz vietām, kur ir pieejamas sabiedriskās tualetes, pieaug policijas izsaukumu skaits, kas saistīti ar to, ka tualetēs
apmetas cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas.
gan to, ka to tuvumā tiek lietots alkohols.
Arī šie faktori tiks ņemti vērā, attīstot konkrēto ieceri.

miņā palika, tas, ka mēs, kursanti, bijām
iesaistīti radošā pasniegšanas procesā,
nevienu mirkli neatslābinājāmies, jo bija
aktīvi jāiesaistās nodarbības gaitā. Teorētisko nodarbību laikā A. Pundurs iesaistīja arī mūs, uzdodot dažādus uzdevumus
un jautājumus, kuri bija saistīti ar ceļu satiksmes noteikumiem. Patika tas, ka katras nodarbības sākumā vajadzēja atbildēt uz iepriekšējo mācību vielu. Teorētisko
apmācību pasniedzējs mums lika ceļu satiksmes noteikumus nevis tikai iemācīties,
bet arī saprast. Gandrīz katru atbildi, kuru
sniedzām A. Punduram, vajadzēja pamatot. Apgūt teoriju nebija garlaicīgi, jo procesā mēs, kursanti, rakstījām, zīmējām, diskutējām, dažkārt arī jokojām.
Man noteikti atmiņā paliks autoskolas
«AAA» praktisko apmācību instruktors Ēriks
Čiževskis. Pirms tam nekad iepriekš nebiju vadījusi automašīnu. Tas man bija patīkams izaicinājums.
Karjeras konsultante Tatjana Mironova
un psiholoģe Aija Kondrova man ļāva sevi
vairāk iepazīt, kā arī tika dota iespēja papildināt zināšanas, kuras turpmāk pielietošu
darbā ar cilvēkiem. Konsultāciju gaitā pildīju dažādus testus, pēc tam pārrunājām
iegūtos rezultātus. Pateicoties psiholoģes
A. Kondrovas konsultācijām, man radās
vēlme izveidot savu ģimenes koku un celt
savu pašvērtējumu.
Projekta «PROTI un DARI!» dalībniece
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2021. gada 27. februārī

LKM aktualitātes

Izaicinājumu laiks
muzeja darbība

Kultūras dzīvē muzejiem ir neatsverama loma, – tie ir
gan brīvā laika pavadīšanas, gan izglītojoša, gan izklaidējoša kultūrvieta visdažādākajām auditorijām. Nepārprotami,
2020. gads bija negaidīts izaicinājums, kas būtiski ietekmēja muzeja darbu un ikdienu, taču tas nenozīmē, ka darbs
apstājās. Bija jāmeklē jauni risinājumi, cits redzējums un
jaunas sadarbības formas, lai fiziskās distancēšanās apstākļos nezaudētu saikni ar sabiedrību. Muzeja darbiniekiem nācās strādāt pastiprinātā piesardzības režīmā, lai
šajā neskaidrajā laikā saglabātu darbinieku un apmeklētāju
drošību, kā arī veidotu jaunu piedāvājumu apmeklētājiem.

M

uzeja galvenās pamatfunkcijas un darbības formas tika īstenotas, bet muzeja darba neredzamajai pusei (krājums, tā
restaurācija, esības pārbaude,
eksponātu klasifikācija, ievadīšana nacionālajā krājuma kopkatalogā, pētniecība, jaunu produktu izstrāde) tika veltīts vairāk
laika nekā ikdienā to varējām atļauties, intensīvi strādājot ar apmeklētājiem. Jebkura šāda pauze ir labs brīdis nosacītai «mājas
tīrīšanai», kuras laikā tika veikti

nelieli kosmētiski remonti, uzlabojumi krājuma telpās, apmeklētāju zonā, savukārt aizvērtajā
Rēzeknes pilsētas vēstures ekspozīcijā tika atsvaidzināti foni,
pārkrāsots ekspozīcijas aprīkojums, preventīvi sakopti ekspozīciju eksponāti.
Iesākoties pandēmijas pirmajam vilnim (2020. gada martā), tikko atvērtā RMDV Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde
«Starojums», kas katru gadu ir
ļoti apmeklēta un populāra, atvērta klātienē bija tikai vienu die-

Starptautiskas izstādes «Tikšanās: Mākslinieces –
Sofija Romere un Anna Romere» sadarbībā ar
«Aušros» muzeju (Lietuva) atklāšana 09.09.2020.

nu. Lai nepazaudētu šo piedāvājumu, uzreiz nācās mobilizēties,
pieņemt lēmumu un tik košo un
dzīvespriecīgo izstādi piedāvāt
neierastā variantā – virtuāli, par
ko apmeklētāji bija ļoti pateicīgi.
Sajūtot apmeklētāju interesi, pēc
neilga laika virtuāli tika piedāvāta aplūkot arī kolekcionāres La
risas Pankovas leļļu izstādi. Atpazīstamākās muzeja izstādes
tomēr piedzīvoja savu apmeklējumu klātienē: Rožu izstāde, tradicionālā Latgales mākslinieku
darbu izstāde «Rudens 2020»,
tāpat tika atklātas divas starptautiskas izstādes – «Tikšanās:
mākslinieces Sofija Romere un
Anna Romere» sadarbībā ar Lietuvu, «Ziemeļu tilts» Anita Mel
dere (Latvija), Beāte Jorsvolla
(Norvēģija) sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā. Tāpat noritēja tradicionālie
Latgales podnieku dienām veltītie lasījumi, tiesa, netipiskā laikā –
rudenī, un apmeklētāju iepriekš
pieteikšanās uz lasījumiem liecināja par lielo interesi par amatu
prasmēm un tradicionālo kultūru.
No muzeja krājuma kolekcijām tika piedāvāta akvarelista Jāņa Undas piemiņas izstāde «Laika upe» un vecmeistara,
gleznotāja Arvīda Egles izstāde
«Klusais pieskāriens», kas ļāva
apmeklētājiem iepazīt daudzveidīgo tēlotājas mākslas kolekciju.
Decembra otrajā pusē, kad muzejs tika slēgts apmeklētājiem, ar
eksponēto izstādi «Rudens 2020»
apmeklētāji tika turpināti iepazīstināt virtuāli, piedāvājot izstādes
darbu katalogu.
Mūsdienās tik populārā muzeja darbības joma muzejpedagoģija aizritēja, reaģējot uz nepieredzētu darbu ar skolēniem
gan klātienē, gan neklātienē. Brīdī, kad nebija klātienē pieejamas
nodarbības skolēniem, ar finansējuma piesaisti no vairākiem fondiem, tika izstrādātas divas jaunas muzejpedagoģiskās programmas – «Laistīs čyguonūs»

(VKKF finansējums) un «Vai vairāk ir labāk?» (Izglītības iniciatīvu
centra finansējums), kas iekļautas patstāvīgajā piedāvājumā kā
jaunums. LKM muzejpedagogs
jauno programmu «Vai vairāk ir
labāk?» kā vienu no trim interesantākajām ilgtspējas jomas jaunajām programmām Latvijas muzejos prezentēja visiem Latvijas
muzeju darbiniekiem, kas liecina
par profesionalitāti un iniciatīvu
muzeju izglītības jomā. Ir arī pilnīgi skaidrs, ka mēs vēl gan mācīsimies, gan pilnveidosimies, kā
iespējams veidot labākus digitālos piedāvājumus skolām un ģimenēm šajā attālinātajā režīmā.
Minētais laiks devis iespēju
vairāk un padziļināti pievērsties
kolekciju materiālu pētniecībai,
kas atklāj intelektuālo resursu nākotnei. Muzeja pētnieku darbs rezultējies apjomīgā un interesantā
gan rēzekniešiem, gan tūristiem
pētījumā «100 fakti par Rēzekni». Tāpat daudz apjomīgāks bijis darbs ar interesentiem un pētniekiem, kuri pieprasījuši izpētei
muzeja krājuma materiālus par
dažādām kultūrvēstures tēmām.
Latgales Kultūrvēstures muzejs uzņēmās iniciatīvu un vienīgais no Latgales muzejiem, pārstāvot Latgali muzeju padomē, kā
viens no nedaudzajiem Latvijas
muzejiem piedalījās pilotprojektā pirms muzeju atkalatvēršanās
2020. gada maijā #TiekamiesTagad, izstrādājot ceļvedi Latvijas
muzeju turpmākajam darbam,
ievērojot sanitārās un drošības
normas darbā ar apmeklētājiem
(vienota dizaina līnija, piktogrammas, uzlīmes u.c.).
Šis laiks ir sarežģīts un piemērots vērtību izvērtēšanai. Tas
ir devis iespējas risināt dažādas
komunikācijā ar sabiedrību saistītas aktualitātes. Tas ir iezīmējis korekcijas arī šī gada muzeja
darbā un tā formās. Pašlaik turpinām komunicēt ar apmeklētājiem attālināti (konsultācijas, izziņu sagatavošanas, darbs ar pēt-

Mākslas izstādes «Ziemeļu tilts», autores Anita Meldere
(Latvija) un Beāte Jorsvolla (Norvēģija) atklāšana sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā

niekiem pie materiālu pieprasījuma, muzejpedagoģija utt.), esam
iecerējuši dažādos veidos iepazīstināt apmeklētājus ar krājuma
kolekcijām, piemēram, veidojot
virtuālas izstādes. Esam plānojuši daudzus tradicionālos muzeja
pasākumus, kā Latgales Podnieku dienu zinātniskie lasījumi, izcilajai Latgales izglītības un kultūras darbiniecei Valērijai Seilei
130 (virtuālā formā).
Jau pats šī gada sākums
nāca ar nozīmīgo faktu – «Barikādēm 30», kam par godu muzeja speciālisti radīja divus jaunus produktus: videostāsts «Uzdrīkstēšanās laiks Rēzeknē» un
muzejpedagoģiskā programma
«1990. gads – Barikāžu laiks» un
atgādināja sabiedrībai par nozīmīgo notikumu Latvijas tautas
atmodas vēsturē. LKM muzejpedagogs iniciatīvā Latvijas skolas
soma viens no pirmajiem piedāvāja Rēzeknes skolēniem nodarbību tiešsaistē, izzinot un pieminot 1991. gada barikāžu laiku.
Šogad plānotas gan tematiskas, gan mākslas izstādes, jauni pētījumi, tiek rakstīti projekti finansējuma piesaistei, iecere
papildināt un modernizēt Rēzeknes vēstures ekspozīciju «Rēzekne laikmetu griežos». Joprojām
aktuāls ir sapnis renovēt muzeja kompleksa vēsturisko ēku un
izveidot tajā jaunu, modernu un
pārsteidzošu Rēzeknes vēstures ekspozīciju, jo idejas un kolekciju bagātība gaida savu veiksmes stundu.
Darbs muzejā norit aktīvi un
mērķtiecīgi, jāatzīst, ka tā pat ir
vairāk, jo 73 000 krājuma vienību
aprūpe, izpēte prasa laiku, resursus un zināšanas, vienīgi darbības formas ir citas, meklējot jaunus veidus darbam ar apmeklētājiem. Tas ir izaicinājums – meklēt, augt un attīstīties.
Ineta ATPILE-JUGANE,
LKM direktores vietniece
zinātniskajā darbā
Aleksandra BONDARENKO foto

LKM muzejpedagogs
Vincents Tabors, piedaloties
muzeju jomas vebināros

Latgales Kultūrvēstures muzeja
piedāvājums apmeklētājiem
Lai arī slēgts apmeklētājiem līdz 6. aprīlim, tomēr Latgales Kultūrvēstures muzejs pieejams pētniekiem (attālinātas konsultācijas kultūrvēstures jautājumos, krājuma
materiālu pieejamība). Savukārt izstāžu jomā apmeklētājiem gaidāmi pārsteigumi interesantu krājuma kolekciju
eksponātu veidolā!

L

atgales Kultūrvēstures
muzejs martā attālināti
skolēniem piedāvā līdz
šim pieprasītākās muzejpedagoģiskās programmas «Kā top
maize», «24 stundis latgalīts» un
«Viss par pienu», sadarbībā ar
Latvijas muzeju biedrību, «Latvijas skolas somas» īpaši izveidotajā platformā (skat. https://
ej.uz/LKMsoma)

Martā muzejs aicina uz attālinātu izglītojošo programmu «Dzied circenītis aizkrāsnē». Programma paredzēta 1.–
12. klašu skolēniem (ir pielāgojama visām šīs amplitūdas vecuma grupām), un stāsta par bērniem, kuri tikuši deportēti uz Sibīriju. 25. marts ir Komunistiskā
genocīda upuru atceres diena.
Šajā dienā 1949. gadā no Latvi-

jas tika izsūtīts ap 43 tūkstošiem
cilvēku, tajā skaitā no Rēzeknes
un tuvākās apkaimes. Deportācijas skāra tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju un tās ietekme atstāta
gandrīz uz katru ģimeni.
Tāpat visiem interesentiem,
kuri nepaspēja pieteikties uz
muzejpedagoģisko programmu,
veltītu barikāžu laika 30 gadu atcerei, ir iespēja atkārtoti pieteikties programmai «1991. gads –
barikāžu laiks», kas arī norisi-

nās ar Zoom platformas starpniecību.
Vairāk informācijas par LMB
platformā iekļautajām programmām, kā arī pieteikties elektroniski var vietnē https://ej.uz/

LKMsoma vai arī zvanot uz
tālr. 64622464 vai rakstot uz e-pasta adresi muzejs@rezekne.lv
Vincents TABORS,
LKM muzejpedagogs
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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 27. martā.)
1915. gada
2. oktobrī Krievijas
imperators Nikolajs II
(1868–1918)
piedalījās 21. armijas
korpusa karaspēka
skatē Rēzeknē.
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Cars Nikolajs II (centrā) un troņmantnieks Aleksejs netālu
no Rēzeknes, 1915. gada 2. oktobris. LKM krājums.

Iepretim Rēzeknes luterāņu
baznīcai – divstāvu ķieģeļu namā
1916. gadā tika iekārtota lazarete,
kas funkcionēja līdz 1924. gadam.
Vēlāk ēka kļuva par mājvietu
Valsts Rēzeknes tehnikumam un
arodskolai. Sagrauta 1944. gadā.
Kopš 2011. gada šajā teritorijā
atrodas pašvaldības uzņēmums
«Rēzeknes Satiksme».

Karavīri un mediķi pie lazaretes, 1916. gads. Latvijas
Nacionālā arhīva Latvijas kinofotofonodokumentu arhīvs.

1917. gada 26.–27. aprīlī (pēc v.
st.) kinoteātra «Diāna» telpās notika Pirmais Latgales kongress, kurā
pieņēma vēsturisko lēmumu par
Latgales atdalīšanos no Vitebskas
guberņas un apvienošanos ar
pārējiem latviešu apdzīvotajiem
novadiem (Vidzemi un Kurzemi).
Kongresu vadīja ievērojamais
latgaliešu garīdznieks un politiķis
Francis Trasuns (1864–1926).
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Plakāts ar Pirmā Latgales kongresa iekšskatu
kinoteātrī «Diāna». Autors Jēkabs Strazdiņš,
20. gs. 30. gadi. Pētera Loča personīgais arhīvs

1918. gada 18. maijā
Rēzekni apmeklēja
Bavārijas princis un
Vācijas impērijas
bruņoto spēku
Austrumu frontes virspavēlnieks Leopolds
Arnulfs (1846–1930).
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Pēc monsinjora Nikodema
Rancāna (1870–1933) iniciatīvas
Eduarda Kozlovska (1878–1943)
vadībā 1912. gadā sāka darboties
tipogrāfija «Dorbs un Ziniba».
Izdevumi galvenokārt bija latgaliešu rakstu valodā. Tipogrāfija
atradās ēkā Atbrīvošanas alejā 92
(t.s. Surmoņina namā).
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1920. gada 21. janvārī Latvijas
armijas vienības (2. Ventspils
kājnieku pulks un Latvijas vācu
zemessardze) atbrīvoja Rēzekni
no lieliniekiem. 1995. gadā pie
Rēzeknes pilsētas domes ēkas
atjaunoja šim vēsturiskajam notikumam veltīto piemiņas plāksni.

Rēzeknes atbrīvošanas plāns, 1920. gada 19.–21. janvāris.

1920. gada pavasarī
Rēzeknē darbu uzsāka
Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas bēgļu
un karagūstekņu karantīna
(atradās aiz dzelzceļa
stacijas «Rēzekne II»
ziemeļu mikrorajonā).
Tās ierīkošanai Latvijas
valdība sākotnēji piešķīra
2 miljonus Latvijas rubļu.

Bēgļi Rēzeknes karantīnas barakās,
1920.–1921. gads. LKM krājums.

Rēzeknes pilsētas domes informatīvais
izdevums «Rēzeknes Vēstnesis».
Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601.
Iespiests SIA «Latgales Druka».
Metiens – 11 300 eksemplāri.
Izplatītājs – SIA «RELLER».
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Tipogrāfijas «Dorbs un Ziniba» darbinieki,
1924. gads. LKM krājums.

19. gs. 90. gadu sākumā Rēzeknē darbu uzsāka pirmais fotogrāfs
Abrams Leibovičs.
Fotoateljē atradās
Lielajā Ludzas ielā
(Большая Люцинская
улица, mūsdienās –
Latgales iela).

Māsīcas Vasiļkovas, Rēzekne, 19. gs. b. – 20. gs. sāk.
A. Leiboviča foto. V. Nikonova privātkolekcija.
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Laikraksts «Jaunō Drywa», 1918. gada 25. maijs.

1919. gada vasarā «Ērgļa
aptiekas» telpas kļuva par
Pētera Stučkas (1865–1932)
vadītās Padomju Latvijas
valdības mītnes vietu. 1920. gada 13. janvārī
valdības pārstāvji Latvijas teritoriju pameta un pārcēlās uz
Padomju Krieviju, kur neilgi
pēc tam beidza savu darbību.

P. Stučkas valdības mītnes vieta, 20. gs. 60. gadi. LKM krājums.
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Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Rēzeknes Vēstnesi» obligāta.
Ja nesaņēmāt izdevumu, zvaniet
izplatītājam uz tālr. 25621012.
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1920. gada 4. jūlijā notika
pirmās Rēzeknes pilsētas
domes vēlēšanas. Par pilsētas
galvu kļuva Jānis Laizāns.

Rēzeknes pilsētas valdes
priekšsēdētāja Jāņa Laizāna
aicinājums piedalīties pilsētas
domes vēlēšanās,
1920. gada
16. jūnijs. LKM
krājums.
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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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Informācija par GORS un kafejnīcas
ZĪDS darba laiku un iespējām

FOTOMIRK ĻI

Līdz 6. aprīlim, pielāgojoties ārkārtējai
situācijai un pastiprinātajiem ierobežojumiem, apmeklētājiem pašlaik ir iespēja izmantot kafejnīcas ZĪDS piedāvājumu līdzņemšanai, nopirkt kādu saldumu vai sildošu dzērienu kafejnīcas kioskā, sajust pavasari, doties virtuālā izstādes «Sieviete un
mēness» pastaigā, kā arī baudīt kādu no
GORS arhīva koncertierakstiem.
GORS Informācijas centrs-kase pašlaik katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00 ir sasniedzams attālināti, zvanot uz tālr. 64633303 vai rakstot koncertzale@rezekne.lv. Informācijas centra
apmeklējums iespējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Sestdienās un svētdienas informācijas
centrs pagaidām slēgts. Sejas maskas «Vasals!»
un GORS suvenīri ir nopērkami arī kafejnīcas ZĪDS
kioskā. Sejas maskas vēl arvien ir iespējams pasūtīt arī piegādei uz citām vietām Latvijā ar «Omniva» vai pasta starpniecību. Pieteikuma forma pasūtījumiem – latgalesgors.lv/sejas-maskas-vasals.
Kafejnīca ZĪDS pasūtījumus pieņem katru dienu no 11.00 līdz 19.00 un tos izņemt, kā arī nopirkt kādu našķi no 12.00 līdz 20.00 var kafejnīcas
ZĪDS kioskā, kas atrodas jaunā vietā – pie Mazās
zāles/kino ieejas. Ar kafejnīcas piedāvājumu iepazīties var mājaslapā https://www.latgalesgors.lv/
lv/kafejnicazids, bet pasūtījumus var veikt, zvanot uz tālr. 28080700. Ar GORS Kultūras vēstnieku programmas dalībnieka karti visam ZĪDS piedāvājumam no ēdienkartes, paņemot pasūtījumu
pašiem uz vietas, atlaide 20%.
Kamēr visapkārt ziema, pie Latgales vēstniecības GORS jau atnācis pavasaris. Zaļa zāle un

putnu dziesmas dzirdamas tur ik dienu. Iekļauj
koncertzāli savā pastaigas maršrutā un sasildies
ar pavasarīgu bildi, un gardu karsto dzērienu no
kafejnīcas ZĪDS.
Kamēr izstādes ir liegtas apmeklētājiem klātienē, Latgales vēstniecība GORS piedāvā virtuāli piedzīvot 2020. gada novembrī atklāto mākslinieces
Helēnas Svilānes-Kuzminas (1949–2003) darbu
izstādi «Sieviete un mēness» un kopā ar Latgales
Kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāju Inesi Dunduri īpašā pastaigā piedzīvot katras
gleznas stāstu. Virtuālā pastaiga pieejama GORS
mājaslapas sadaļā «IZSTĀDES» un facebook.com/
latgalesgors.
Neaizmirstot par kultūras baudītājiem mājās,
GORS šajā laikā turpina piedāvāt arī iespēju attālināti noskatīties/noklausīties koncertzālē notikušos
vairāk nekā 30 koncertus un uzvedumus, kas pieejami GORS mājaslapas sadaļā «Koncertieraksti»
latgalesgors.lv/koncertieraksti. Sadaļa papildināta
ar šī gada atkalsatikšanās koncertu «Pēterburga»
(komponista Georgija Sviridova, pianistes Hertas
Hansenas, solista Riharda Millera un stāstnieka
Oresta Silabrieža izpildījumā), kas notika 19. februārī GORS lapā sociālajā tīklā «Facebook».
Aicinām visus koncertzāles apmeklētājus, tuvākus un tālākus atbalstītājus ievērot pašreizējos
ierobežojumos, būt veseliem, bet par norisēm un
jaunumiem koncertzālē sekot līdzi informācijai
GORS mājaslapā latgalesgors.lv, kā arī koncertzāles kontos @latgalesgors sociālajos tīklos Facebook, Instagram un Twitter.

Latgaliešu kultūras gada balvu «Boņuks» par mūža
ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā
saņems keramiķis Voldemārs Voguls
Šogad, pasniedzot Latgaliešu kultūras gada balvu «Boņuks»
par ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā, tiks godināts keramiķis Voldemārs Voguls.

V

iņš ir viens no Latgales keramikas vecmeistariem. Dzimis
1952. gadā, mācījies Rēzeknes
Mākslas vidusskolā, savas profesionālās prasmes tālāk pilnveidojis pie tādiem Latgales dižmeistariem kā Jānis Backāns,
Ādams Kāpostiņš un Antons
Ušpelis. Kopš 1976. gada Voldemārs Voguls darbojas savu
vecāku mājās uzbūvētajā keramikas ceplī un darbnīcā Rēzeknes novada «Ceplīšos», kur viņa
iesākto darbu pie podnieka virpas turpina ne tikai sieva Olga
Vogule, bet arī abi dēli – dvīņi
Jānis un Māris. Pats mākslinieks,
raksturojot savu darbību, ir teicis: «Man sirdī ir mūsu Latgale –
Latvija. Mūsu valoda. Dvēselē ir
prieks par to, ka tā ir saglabājusies, dažreiz skumji, ka pilnībā
to nenovērtējam. Latvija man ir
mani senči, mana sieva un dēli
un viņu nākotne.»
Jau daiļrades sākumā Voldemārs Voguls piesaka sevi kā formās skaidru, rotājumos nepārblīvētu, kolorītā izteiksmīgu keramiķi. 20.gs. 80. gadu sākumā, meklējot jaunus iespaidus, viņš studē

neolīta keramiku, Ludzas keramiķu radošo mantojumu un, liekot
lietā Ādama Kāpostiņa padomus, pirmais savā ceplī atjauno
melnās svēpētās keramikas apdedzināšanas tehnoloģiju. Keramiķa Voldemāra Vogula darbi ir
tikuši izstādīti lietišķās mākslas izstādēs Latvijā un ārzemēs – Austrijā, Bulgārijā, Francijā, Vācijā, Čehijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā,
Lietuvā un Krievijā. Par savu darbību apbalvots ar vairākiem diplomiem un 2005. gadā ar Triju zvaigžņu ordeni.
Dzejniece Anna Rancāne Voldemāru Vogulu sauc par «Ceplīšu» filozofu ar dzejnieka dvēseli, jo savu ieceru un interešu plašumu Voldemārs realizē ne vien
keramikā, bet arī dzejā. Viņa latgaliski vienkāršie, nesamākslotie un pārlieku neizsmalcinātie
dzejoļi ir skanīgi kā paša virpotie podi. Ir izdoti pieci Voldemāra Vogula dzejoļu krājumi: «Uz
zvaigžņu tylta» (1998), «Mēs vīnā

laikā» (2002), «Aglyunas patvārumā» (2005), «Sirds bolss» (2013)
un 2019. gada izskaņā – piektais
dzejas krājums «Dzeiveibas sola».
***
Latgaliešu kultūras gada balva «Boņuks» pirmo reizi pasniegta
2009. gadā, bet kopš 2013. gada
balvu rīko Latgales vēstniecības
GORS komanda. Balvas norisi atbalsta Kultūras ministrija, Valsts
kultūrkapitāla fonds, Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programma ar AS «Latvijas
valsts meži» un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu,
kā arī Rēzeknes pilsētas dome,
Aglonas novada, Balvu novada,
Baltinavas novada, Dagdas novada, Līvānu novada, Rēzeknes
novada un Viļānu novada pašvaldības, biedrība «Partitūra», Latvijas Televīzija, latgaliešu kultūras ziņu portāls lakuga.lv un Latvijas Radio Latgales studija. Plašāk par balvu – http://bonuks.lv un
http://latgalesgors.lv.

Voldemārs Voguls
Māra Justa foto

Līdz šim Latgaliešu kultūras
gada balvā «Boņuks» par ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā
godināti: grāmatizdevējs Jānis
Elksnis, dzejnieks un literatūrzinātnieks Osvalds Kravalis, sabiedriskais darbinieks, Latgaliešu rakstniecības muzeja vadītājs
Pēteris Locis, dzejnieks, folklorists un sabiedriskais darbinieks
Antons Slišāns, radio raidījuma
«Latgolys vuords» veidotājs Bro
ņislavs Spridzāns, etnogrāfiskā ansambļa «Rikova» ilggadējā
vadītāja Janīna Mičule, Atašienes etnogrāfiskā ansambļa «Vīraksne» vadītāja Valentīna Mi
čule, kordiriģente Terēze Broka,
žurnāliste, žurnāla «Katōļu Dzeive»
redaktore Maruta Latkovska, katoļu prāvests, kultūrvēsturnieks un

Foto no V. Vogula
personīgā arhīva

sabiedriskais darbinieks Alberts
Budže, kordiriģenti un pedagogi Antoņina un Vitolds Milaševi
či, skolotājs, publicists un literāts
Alberts Spoģis, valodniece Lidi
ja Leikuma, mākslinieks Osvalds
Zvejsalnieks un tēlnieks Indulis
Folkmanis.

Balvas pasniegšanas ceremonija tiešraidē no Latgales vēstniecības GORS būs
skatāma Latvijas Televīzijā
6. martā plkst. 21.05, kad tiks
paziņoti vēl 10 latgaliešu kultūras gada balvas «Boņuks
2020» saņēmēji – svarīgāko
un spilgtāko latgaliešu kultūras notikumu, aktivitāšu veidotāji un personības.

Kristiāna VALENIECE,
Latgales vēstniecības GORS mārketinga speciāliste

