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Rēzeknē būs priecīgas
un krāšņas Lieldienas!
(#lieldienasrezekne)

 Radošās darbnīcas (30. mar-

tā plkst. 12.00) – dekora izgatavošana no dzeltenas dzijas un kartona) un
konkurss «Sakārto Lieldienu laika ticējumus!» (19. marts–9. aprīlis) – jāsakārto
ticējumi, jāuzzīmē olu grozs. Atsūti ziņu,
pievieno komentāros FB vai atnes ticējumus un zīmējumu uz Bērnu bibliotēku.
Abas aktivitātes – Bērnu bibliotēkas lapā
vietnē «Facebook».

 Atraktīvā spēle pilsētvidē «Olu
medības» (1. aprīlis–2. maijs) – meklējiet Lieldienu zaķa noslēptās krāsainās olas
īpašos slēpņos dažādās pilsētas vietās un
anketā atzīmē savus atradumus. Anketa –
rezekne.lv un Rēzeknes TIC lapā FB vai
kastītē pie TIC ieejas (Krasta ielā 31). Aizpildīto anketu sūti uz tic@rezekne.lv Atrodi visus slēpņus un laimē balvas!
 Akcija «Saķer Lieldienu zaķi aiz ļipas» (3. aprīlis–2. maijs). Ja pilsētas ielās

Tā

kā vēl nav panākts Eiropas
Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas
reizes gadā, joprojām ir spēkā iepriekš
apstiprinātā kārtība, proti – vasaras laiks
Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai.
2021. gada 28. martā plkst. 3.00
(naktī no sestdienas uz svētdienu) Latvijā
notiks pāreja uz vasaras laiku, pulksteņa
rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Savukārt pāreja atpakaļ no vasaras
laika atkal notiks 2021. gada 31. oktobrī.

OCR
daudzfunkcionālajai
arēnai pusgads

Mēs varam radīt svētku noskaņojumu sev un citiem, it īpaši, ja runa
ir par tik krāšņiem, pavasarīgiem un
priecīgiem svētkiem kā Lieldienas.
Lai gan daudzas norises pagaidām ir
pārceltas virtuālajā vidē, tomēr daži
Lieldienu pasākumi ilgs pat vairāk kā
mēnesi. Šogad rēzekniešus gaida
ļoti plaša un daudzveidīga Lieldienu
programma, kas ļaus radoši izpausties, iegūt jaunas un noderīgas prasmes, izstaigāt dzimto pilsētu un nodrošināt sev svētku noskaņojumu.

 Akcija «Iekrāso Lieldienas»
(29. marts–16. aprīlis) – ARPC «Zeimuļs»
katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 15.30
var saņemt Lieldienu dekorējumu komplektiņu (finiera olas un zaķus). Tos kopā
ar ģimeni izkrāsojiet un iekariet sev tīkamā vietā. Līdz 5. maijam bildi ar rezultātu
atsūtiet uz arpckonkursi@inbox.lv Vairāk www.zeimuls.lv

Pāreja uz vasaras laiku

3. lpp.

sastapsi īpašu svētku zaķi, ķer viņu aiz ļipas
jeb nofotografējies drošā attālumā vai ar
zaķi fonā un bildi ieliec #lieldienasrezekne

 Ģimenes pārgājiens «Lieldienu
zaķiem pa pēdām» (2. aprīlis–2. maijs):
trīs maršruti (5, 7, 9 km) ar pieturpunktiem.
Pie katra būs jāveic uzdevums, kas balstīts
uz Lieldienu ticējumiem. Kartes un uzdevumus varēs lejupielādēt Sporta pārvaldes
un «Zeimuļs» lapā FB un www.zeimuls.lv,
kā arī Lieldienu dienā – maršrutu starta vietās (Kultūras un atpūtas parks un Festivāla parks) staigās zaķi, kuri aicinās uz aktivitāti un dalīs kartes.
N.B. Āra aktivitātēs un svētku laikā lūdzam turpināt ievērot Covid-19 izplatības
mazināšanai noteiktos ierobežojumus un
ieteikumus!

Radošās meistarklases
«Radām un rādām Lieldienas!»
No 29. marta līdz 1. aprīlim Rēzeknes Kultūras un tūrisma centra lapā vietnē
«Facebook» ikviens – individuāli un ģimenes – varēs vērot videoierakstus un līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

 29. martā – ROTĀJAM: Nandita Kirejeva (dekori ar olām), Ilze Ontužāne (dekors no zariem), Skaidrīte Romančuka (olu
marmorizēšana);
 30. martā – VEIDOJAM: Jevgenija Dudukalova (zaķis no olas ar paliktni),
Dana Pavļukeviča (no fimo masas), Dzintra Gribuste (cālēns no dzijas);

Rēzekne paraksta
memorandu
par sadarbību
10. lpp.

 31. martā – EJAM DABĀ: Olga
Deksne (zaķi un olas no māla), Osvalds
Batņa (putnu būrīša gatavošana);
 1. aprīlī – KRĀSOJAM: Diāna
Pleikšne-Volkova (olu krāsošana ar ekokrāsām), Lāsma Leiņa-Sviridenko (marmora olas ar sīpolu mizām), Ināra Stepanova
(pavasara truši un pildītas olas).
Lieldienu noskaņai – piedalieties minētajās aktivitātēs, ieplānojiet pastaigas,
lai baudītu rotājumus pilsētvidē, fotografējieties un dalieties ar pamanīto skaistumu (#lieldienasrezekne). Lai pavasaris un
svētki ienāk katrā mājā!
Marina SOKOLOVA,
Komunikācijas nodaļas vadītāja p.i.

«Gada sieviete
Rēzeknē 2020» –
Jeļena Grabovščika
14. lpp.
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Komiteju un domes sēdes

2021. gada 27. martā

Domes lēmumi

Domes sēdē 25. martā tika izskatīti 19 lēmumprojekti, sēdē piedalījās 12 deputāti (prombūtnē bija
A. Bartaševičs).

Grozījumi pašvaldības
nolikumā

Veikti grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos «Rēzeknes pilsētas pašvaldības nolikums». Grozījumu vidū jāmin
viens – domes administrācijas darbiniekus darbā uzņems vai no tā
atbrīvos, kā arī darba līgumus ar
iestāžu un nozaru pārvalžu vadītājiem, saskaņā ar domes lēmumu,
slēgs pašvaldības izpilddirektors.
Jaunā kārtība tiks ieviesta līdz ar
grozījumu spēkā stāšanos.

Tehnisko iekārtu
izvietošanai

Vienbalsīgi nolemts iznomāt
un ļaut SIA «Olimpiskais centrs
Rēzekne» slēgt nomas līgumu ar
SIA «BITE Latvija» uz 10 gadiem
tehniskā aprīkojuma izvietošanai
uz jumta daļas un iekštelpās. Nomas maksa noteikta 300 eiro mēnesī bez PVN. Plānots, ka pēc pieciem gadiem nomas maksa tiks
pārskatīta, ievērojot inflāciju.

Izmaiņas komisiju
sastāvos

Uz Sandras Ežmales iesnieguma pamata nolemts atbrīvot
viņu no domes Ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju nodarbinā-

tības komisijas locekles pienākumiem. Tāpat apstiprināts lēmumprojekts, saskaņā ar kuru S. Ežmale pārtrauc darbu Eiropas Savienības struktūrfondu investīciju
projektu izsoles komisijā kā Rēzeknes Speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldniece. Viņas vietā
komisijas sastāvā izvēlēta RSEZ
pārvaldnieces pienākumu izpildītāja Sanita Treikule. Tāpat nolemts izslēgt S. Ežmali no Rēzeknes Biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sastāva kā RSEZ
pārvaldnieci un iekļaut viņu komisijas sastāvā kā Malnavas Koledžas direktori.

Sportistu sasniegumi
2020. gadā

Vienbalsīgi nolemts piešķirt
naudas balvas par sasniegumiem
sportā 2020. gadā.
Latvijas čempionātā grieķu-romiešu cīņā junioru konkurencē (treneri L. Čačs, V. Žukovs)
labus rezultātus uzrādīja T. Žukovs, D. Čaluns, A. Seļužickis.
Latvijas čempionātā sporta dejās grupā «U-12» teicamus rezultātus sasniedza D. Buinickis un
D. Dmitrijeva (trenere I. Kalniņa).
Par godalgotām vietām Latvijas
čempionātā vieglatlētikā vecuma
grupās «U-18» un «U-20» (treneri
I. Cipruss, E. Kļaviņš) balvas saņems B. Bikovska, S. Kolosova,
J. Seņkāns, M. Medne, L. Skarbinika, D. Keišs. Latvijas komandu
čempionātā galda tenisā 2005.–
2006. gadā dzimušiem jauniešiem
sevi pierādīja L. Laduse, H. Fjodorovs un R. Streļčuks (treneris
B. Losāns). Latvijas individuālajā
čempionātā galda tenisā veiksmīgi uzstājās D. Vasiļjevs (treneris
B. Losāns). Par sasniegumiem Latvijas meistarsacīkstēs grieķu-romiešu cīņā «U-16» grupas kade-

Dome rīko izsoles

Rēzeknes pilsētas domes (reģistrācijas
Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas
aleja 93, Rēzekne) Pilsētvides un attīstības pārvaldes rīkotajā mutiskajā izsolē tiks pārdoti Rēzeknes
pilsētas domei piederošie nekustamie īpašumi:
1) Pirmajā izsolē – kadastra
apzīmējums Nr.2100 901 3992,
Maskavas ielā 6-46A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 12,9 m2 .
Izsoles sākumcena 2000 eiro,
nodrošinājums 200 eiro, izsoles solis 150 eiro. Izsole notiks
29.04.2021. plkst. 14.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.
kabinetā.
2) Pirmajā izsolē – kadastra
apzīmējums Nr.2100 901 4008,
Maskavas ielā 9-46A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 13,6 m2.
Izsoles sākumcena 2100 eiro,
nodrošinājums 210 eiro, izsoles solis 150 eiro. Izsole notiks
29.04.2021. plkst. 14.30, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.
kabinetā.
Personām, kuras vēlas un ir
tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā iz-

soles reģistrācijas maksa 20 eiro
un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas
domes Pilsētvides un attīstības
pārvaldei (reģ.nr. 40900034945):
• AS Citadele
banka PARXLV22,
LV68PARX0023373260001;
• AS Swedbank HABALV22,
LV31HABA0551048461435;
• AS SEB Latvijas
Unibanka UNLALV2X,
LV07UNLA0055001766246
Izsoles noteikumi skatāmi https://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/, dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes
pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 104. kabinetā darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 16.30. Uz izsolēm jāreģistrējas līdz 2021.gada 28. aprīļa plkst.12.00. Tālrunis uzziņām
646 07621.

tiem balvu saņems I. Pleškāns,
A. Štarjkovs, I. Grabovskis (treneris V. Žukovs). Latvijas čempionātā sporta dejās grupā Juniori-II
lieliski uzstājās N. Bogdanovs
un S. Misiņa (trenere I. Kalniņa).
Latvijas čempionātā šahā «U-16»
grupā izcilus rezultātus panāca
A. Kazmerika. Rēzeknes vārdu
Latvijas meiteņu futbola vasaras
čempionātā «U-12» grupā (treneris
E. Savickis) skaisti pārstāvēja Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas komanda: V. Vasiļjeva,
R. Kudrjavceva, A. Višņakova,
V. Rozvjazeva, K. Lukaševiča,
V. Stipinska, A. Kaņepe, A. Sokolova, D. Selezņova, L. Dzene, S. Paršova. Latvijas motokrosa čempionātā junioriem MX50
klasē sevi pierādīja D. Haimins.
Tiks apbalvoti Latvijas izlašu kandidāti un dalībnieki: S. Garanča
(futbols, treneris S. Prokopkins),
J. Bačkure un L. Zunda (florbols, «U-19», treneris V. Krilovs),
R. Teirumnieks un K. Arbidāns
(basketbols, «U-16» (2019), «U18» (2020), treneris A. Grehovs),
E. Tarakanovs (telpu futbols, treneris V. Voskāns). Peldēšanas veterānu vidū tiks atzīmēts J. Talalajevs, vieglatlētikā – M. Kozlovska,
V. Balševica, E. Korkliša, V. Ādmidiņš, A. Lisovs, N. Vasiļjevs.
Naudas balvu kopsumma –
2890 eiro. Kopā tiks sumināti 48
sportisti un 11 treneri.

Lieldienās pacientus
konsultēs dežūrārste

L

ieldienu brīvdienās Rēzeknes un tuvāko novadu iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā varēs vērsties pie dežūrārstes. Sestdien, 3. aprīlī, un pirmdien, 5. aprīlī, no plkst. 8.00 līdz 14.00
SIA «Rēzeknes Slimnīca» Ambulatorajā daļā 113. kabinetā pacientus
pieņems dežūrārste Marija Putra.
Savukārt medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos
iedzīvotāji var saņemt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
SIA «Rēzeknes Slimnīca»

Pagalmu labiekārtošana

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja
lēmumprojektu, saskaņā ar kuru
tiks piešķirti līdzekļi daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.
Pašvaldības atbalstu piebraucamā ceļa, iekšpagalma un ietvju
atjaunošanai 20 212,23 eiro apmērā saņems māja Dārzu ielā 74
(dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā
sabiedrība «DĀRZS 74»). Mājai
Atbrīvošanas alejā 112 (SIA «Rēzeknes Namsaimnieks») piešķirs
9822,37 eiro piebraucamā ceļa,
iekšpagalma un ietvju atjaunošanai un 15 061,80 eiro – caurbraucamā ceļa atjaunošanai. Mājai
Rēznas ielā 37 (biedrība «Mūsu
Māja») piešķirs 8186,96 eiro piebraucamā ceļa atjaunošanai. Māja
Rūpnīcas ielā 7 saņems atbalstu
9566,08 eiro apmērā piebraucamā
ceļa, iekšpagalma un ietvju atjaunošanai un 11 881,91 eiro – caurbraucamā ceļa atjaunošanai. Savukārt mājai Dārzu ielā 9 («RN»)
piešķirs 17 566,01 eiro piebraucamā ceļa, iekšpagalma un ietvju
atjaunošanai.
Jekaterina SMOLICKA

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

Covid-19 izplatība Rēzeknes
pašvaldībā (dati uz 23. martu)
Pēdējās 14 dienās ar Covid-19 Rēzeknē inficējies 141 cilvēks, savukārt lielākā daļa pašvaldības darbinieku, ievērojot
aktuālos MK noteikumus, darbu veic attālināti.

R

ēzeknes pilsētas domes
administrācijā uz 23. martu bija konstatēti trīs inficēšanās gadījumi, darbinieki ārstējas
mājās ģimenes ārsta uzraudzībā.
Rēzeknes pilsētas domes administrācijā lielākā daļa darbinieku strādā attālināti, savukārt darbinieki,
kuriem jānodrošina pašvaldības
funkciju izpildes nepārtrauktība,
nāk uz darbu pēc grafika, saskaņojot ar tiešo vadību. Darbinieki,
kas strādā attālināti, ir telefoniski
sasniedzami un zvani no darba
telefona tiek pāradresēti. Domes
darba grupu un komisiju darbs,
kā arī domes komitejas un domes
sēdes arī notiek attālinātā režīmā.
Viena no Rēzeknes pilsētas
pašvaldības Covid-19 visvairāk
skartajām struktūrvienībām decembrī un janvārī bija pārvalde
«Sociālais dienests», taču pašlaik
tās administrācijā, Bērnu sociālo
pakalpojumu centrā un patversmē inficēto nav. Aprūpes mājās

birojā viens darbinieks turpina ārstēties, savukārt Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā klientu
vidū konstatēti divi jauni inficēšanās gadījumi.
Rēzeknes slimnīcā ārstējas 62
ar Covid-19 inficēti pacienti, diviem
no viņiem ir smaga slimības gaita.
Laikā no 2020. gada 18. oktobra
līdz šī gada 22. martam Rēzeknes
slimnīcā ārstējušies 805 Covid-19
pacienti. Inficēšanās ar Covid-19
nav konstatēta nevienam darbiniekam, bet 4 darbinieki kā tiešās
kontaktpersonas atrodas mājas
karantīnā.
Lai arī saslimšanas gadījumu
skaits samazinās, Rēzeknes pašvaldība aicina iedzīvotājus turpināt ievērot ierobežojumus un iedzīvotājus attālināti vērsties pašvaldībā un tās pakļautībā esošajās iestādēs. Speciālistu kontaktinformācija pieejama mājaslapas
www.rezekne.lv sadaļā «Kontakti».

Vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu pieteikšana 2021. gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

S

askaņā ar Pašvaldības
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 6., 7., 8. un 9. punktu un
pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes Vēlēšanu komisijas lēmumu, no 2021. gada 29. marta līdz 16. aprīlim noteikta Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu
pieteikšana 2021.gada 5.jūnija
pašvaldību vēlēšanām.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa pieejama Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv, kā arī CVK
mājaslapas www.cvk.lv sadaļas
«Komisijām» apakšsadaļā «Paš-

valdību vēlēšanas 2021» → Normatīvie dokumenti → Veidlapas.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikumu
Rēzeknes pilsētas Vēlēšanu komisijai var iesniegt:
• atstājot korespondences
pastkastītē pie domes ēkas galvenajām durvīm (Atbrīvošanas
alejā 93, Rēzeknē),
• pa pastu (adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV4601),
• iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi
vk@rezekne.lv.
Uzziņas pa tālruni 64607604.

2021. gada 27. martā

OCR daudzfunkcionālajai
arēnai pusgads
19. marts Rēzeknes sporta dzīvē ir īpaša diena, – apritēja seši mēneši kopš vērienīgā «Olimpiskā centra Rēzekne»
(OCR) daudzfunkcionālās arēnas atklāšanas pasākuma.

OCR arēna starp
Latvijas Būvniecības
gada balvas laureātiem
«Olimpiskā centra Rēzekne» (OCR) multifunkcionālā arēna konkursa «Latvijas Būvniecības gada balva 2020» nominācijā «Jaunbūve – sabiedriska ēka» ierindojās godpilnajā 3. vietā. Konkursa pieteikumu skaits sasniedza gandrīz
140, raksturojot pērnā gada arhitektūras un būvniecības
ražu 10 nominācijās.
OCR jaunajā multifunkcionālajā arēnā pieejami daudzfunkcionālās sporta zāles, ledus halles, modernas trenažieru un aerobikas zāles pakalpojumi. 2020. gada 19. septembris
kļuva par starta līniju jauniem projektiem, kā arī iespaidīgiem un vēl
nebijušiem pasākumiem. Apmeklējot objektu, konkursa žūrija novērtēja gan neordināros būvniecības risinājumus, gan arī olimpiskā centra funkcionalitāti.
OCR vadība izsaka pateicību Rēzeknes pilsētas domei par
to, ka Rēzeknes iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem beidzot ir pieejama kvalitatīva pilna servisa spor-

ta bāze, kurā tiek nodrošinātas ne
vien sportošanas, bet arī atpūtas
un izklaides iespējas.
Pateicoties SIA «Arčers» būvniekiem, SIA «BaltLineGlobe» būvuzraugiem, SIA «REM PRO» arhitektei un pārējiem, kas piedalījušies vērienīgā projekta realizācijā, ir tapis moderns sporta objekts, piemērots ne tikai profesionāliem sportistiem, bet jebkuram
sporta entuziastam.
OCR komanda jūtas pagodināta, ka konkursa žūrija atzinīgi
novērtēja objekta pieteikumu un
šajā konkursā ir izdevies ierindoties starp laureātiem.

OCR valdes locekļi Jekaterina Meirāne un Vladimirs Bogdanovs atceras, ka 2020. gada
19. septembris bija ļoti gaidīts brīdis ne tikai rēzekniešiem, bet visai sporta nozarei Latvijā, jo līdz
ar arēnas atklāšanu Rēzeknē radās iespēja nodrošināt kvalitatīvu
un modernu pilna servisa sporta
bāzi visiem interesentiem.
«Mūsu mērķis bija parādīt, ka
līdz ar OCR atklāšanu paveras
plašākas sportošanas iespējas,
kas pieejamas katram interesentam. Jāatzīst, ka atklāšanas pasākums bija izcila inerce arēnas
darba gaitu uzsākšanai, jo pirmajā mēnesī apmeklētāju skaits pārsniedza plānoto,» uzsvēra Jekaterina Meirāne.
Par galveno pirmā pusgada
izaicinājumu kļuva ar Covid-19
izplatību saistītie ierobežojumi,
taču, neskatoties uz tiem, kopš
atklāšanas tika aizvadīti vairāki vērienīgi pasākumi, kas iezīmē objekta daudzveidību un kapacitāti, kā arī spēju pielāgoties
apstākļiem. 2020. gada septembrī arēna savās telpās uzņēma iespēju festivālu «Uzņēmēju dienas
Latgalē 2020», kas pulcēja uzņēmējus un apmeklētājus no visa re-

Papildu investīcijas degradēto teritoriju
sakārtošanai uzņēmējdarbībai
18. februārī Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
sagatavotos noteikumus,
kas paredz 15,15 milj. eiro
lielas investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai projektu
ideju konkursa veidā, revitalizējot degradētās teritorijas,
izdarot grozījumus MK noteikumos Nr.645 «Darbības
programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
īstenošanas noteikumi».

F

inanšu ministrija (FM) informē, ka veikto ieguldījumu rezultātā plānots radīt
jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas. Finansējums paredzēts uzņēmēju vajadzībām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai degradētajās teritorijās –
ceļu satiksmes, komercdarbības
mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai, kā arī nepieciešamo industriālo pieslēgumu nodrošināšanai un teritorijas
labiekārtošanai.

ģiona. Savukārt oktobrī OCR ledus hallē tika aizvadīta «Optibet»
hokeja līgas spēle, kur tikās HK
«Dinaburga» no Daugavpils un
HK «Liepāja».
OCR vadība atzīst, ka vairākas ieceres, piemēram, spēli starp
Latvijas un Norvēģijas U-18 vecuma grupas izlasēm un «Next Hockey» turnīru bērniem, spēkā esošo ierobežojumu dēļ nācās atcelt,
taču galvenais ir tas, ka organizatoriem bija vēlme sacensības aizvadīt tieši Rēzeknē. OCR komanda ir pārliecināta, ka nākotnē arēna kļūs par mājvietu daudziem
ievērojamiem pasākumiem, kas
veicinās dažādu sporta veidu attīstību ne vien Rēzeknes pilsētā,
bet arī visā Latgales reģionā.
Kopš decembra Latvijā ir spēkā stingri ierobežojumi, kas iekštelpās ļauj trenēties tikai profesionālām komandām, taču arī šajā
laikā tika rasti vairāki risinājumi,
lai darbs neapstātos. Arēnas pakājē tika izveidota āra slidotava,
kur iedzīvotāji vienas mājsaimniecības ietvaros varēja izbaudīt
slidošanas priekus, savukārt bērniem bija iespēja aizvadīt āra hokeja un slidošanas treniņus. Treniņus uz āra mākslīgā seguma

nepārsniedz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Atšķirībā no citām degradēto
teritoriju attīstības programmas
kārtām, šajā ir paredzēts nosacījums, ka projektā vienai no atbalstāmajām darbībām (ēkām,
ceļiem, teritorijas labiekārtošanai)
jābūt ar vismaz vienu zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošu risinājumu: vismaz vienā publiskajā iepirkumā jāizmanto zaļā publiskā iepirkuma kritēriji, projektā
jāizmanto risinājums, kas samazina SEG emisijas/palielina CO2
piesaisti. Vai arī projektā jāizmanto risinājums, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Atlasīto projektu iesniegumu
vērtēšana, ko nodrošinās Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra, – plānota 2021. gada jūnijā. Projektus
varēs sākt īstenot jau 2021. gada
būvniecības sezonā un īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks kā
līdz 2023. gada beigām.
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futbola laukuma turpina arī Rēzeknes Bērnu-jaunatnes sporta
skolas (BJSS) audzēkņi.
Arī arēnas darbs neapstājās,
jo treniņus turpināja futbola klubs
«TFK Rēzekne», savukārt februāra
beigās visu arēnas infrastruktūru
izmantoja futbola klubs «Spartaks
Jūrmala», kas Rēzeknē aizvadīja
treniņnometni.
Olimpiskā centra komanda
uzsver, ka neatsverams ieguldījums OCR attīstībā ir Rēzeknes
pilsētas domei, Sporta pārvaldei un Rēzeknes Bērnu-jaunatnes sporta skolai, kas koncentrē
savus resursus uz to, lai palīdzētu arēnu piepildīt ar saturu. Neatsverams ieguldījums ir arī sporta
federāciju pretimnākšana un ieinteresētība.
Par vēl vienu apstiprinājumu
objekta unikalitātei kļuva godalgotā trešā vieta konkursa «Latvijas Būvniecības gada balva 2020»
nominācijā «Jaunbūve – sabiedriska ēka». OCR komanda ir pagodināta, ka konkursa žūrija atzinīgi novērtēja objekta pieteikumu
un šajā konkursā ir izdevies ierindoties starp laureātiem.
OCR vadība atzīmēja, ka OCR
kolektīvs ir gatavs jauniem izaicinājumiem un nevienu brīdi nav
bijis šaubu, ka virzība uz priekšu
notiek viena mērķa labad – sekmēt sporta attīstības iespējas Rēzeknē un visā Latgales reģionā,
radīt kvalitatīvu mācību treniņu
bāzi augsta līmeņa nacionālo un
starptautisko sportistu sagatavošanai olimpiskajos sporta veidos,
kā arī uzlabot iedzīvotāju sporta
kultūras un veselības līmeni.
Runājot par nākotnes iecerēm, OCR vadība ir pārliecināta,
ka arī turpmāk tiks rasti jauni risinājumi. Lielākā daļa atcelto pasākumu provizoriski tika pārcelti uz 2021. gadu, kā arī jau pašlaik ir iezīmēti vairāki citi pasākumi, piemēram, Baltijas hokeja līgas fināls.
OCR komanda cer, ka jau pavisam drīz ar interesentiem varēs
tikties klātienē, lai kopīgi baudītu
sporta pasākumus futbola laukumā, āra peldbaseinā, ledus hallē,
daudzfunkcionālajā sporta zālē
un trenažieru zālē.

25. martā domes sēdē vienbalsīgi nolemts aktualizēt
pilsētas attīstības programmas investīciju plānu, kas paredz projektu ieceres «Uzņēmējdarbības klastera attīstība
Rēzeknē un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide» iekļaušanu. Citiem vārdiem, pašvaldība pretendēs uz
minēto līdzfinansējumu konkursa kārtībā.
Komentē Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks
Imants Mekša:

Jaunajai degradēto teritoriju attīstības programmas kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums
ir 15,15 milj. eiro, kas ir veidojies
no iepriekšējo atlases kārtu atlikumiem. VARAM priekšatlasē izraudzīsies visas komersantu pieprasījumā balstītās idejas, kuras
atbilst kritērijiem. Tāpat tiks veidots rezerves saraksts, ievērojot
Latvijai pieejamo papildu finansējumu no REACT-EU programmas, kurā plānotie atbalsta pasākumi vēl tiks saskaņoti ar Eiropas
Komisiju. Projekta iesniedzēji var
būt nacionālas un reģionāls nozīmes attīstības centru pašvaldības,
kuras kā sadarbības partneri projektā var piesaistīt mazo (sīko) vidējo komersantu, citu pašvaldību
vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 100 000
līdz 5 000 000 eiro. Atbalsta intensitāte nav mazāka par 30%, bet
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– Mūsu sagatavotais projekts
iekļauj trīs pasākumus. Noliktavu
ēkas būvniecība Viļakas ielā 5C
(platība 3000 m2). Objektā paredzēts energoefektīvais LED apgaismojums, ventilācijas un apkures sistēmu izbūve. Pēc darbu
pabeigšanas plānots izsolīt ēkas
nomas tiesības. No komersantiem tiks pieprasīts izveidot vismaz piecas darbavietas, degradējošu teritoriju platība samazināsies par 0,4824 ha. Par spīti
tam, ka objekts vēl nav pabeigts,
tas jau ieinteresējis vairākus uzņēmējus.
Plānota arī Rīgas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa tilta
līdz Viļakas ielai. Runa ir par kanalizācijas tīkla, ūdensvada un lietusūdens novadīšanas sistēmas
izbūvi, apgaismojuma maiņu uz
energoefektīviem LED gaismekļiem, gājēju un veloceliņa izbūvi. Posma garums – 1,198 km.
Tiks pievadītas inženierkomunikācijas lielajam zemesgabalam
Bērzu ielā 2, ko nākotnē plānots
sadalīt mazākās zemes vienībās
un piedāvāt uzņēmējiem. Arī par
tiem ir interese. Šajā posmā jā-

izveido vismaz 10 darbavietas,
degradējošu teritoriju platība samazināsies par 1,765 ha.
Pēdējais posms – Rīgas ielas
rekonstrukcija posmā no dzelzceļa tilta līdz N. Rancāna ielai ar
reciklēšanas metodi (vecais segums tiek noņemts un sajaukts
ar dolomītšķembām, virsū klāj
jaunu asfaltbetona segumu vairākos slāņos. – Autores piebilde.) bez pazemes komunikāciju
maiņas. Ceļa posma garums –
1,402 km. Jāizveido vismaz divas darbavietas.
Patlaban notiek pieteikumu
priekšatlase, prioritāte ir augstas
gatavības projektiem, un mēs
esam gatavi.
Ja runājam par summām,
projekta paredzamā kopēja vērtība ir 3,6 milj. eiro: noliktavu
ēkas – 1,2 milj. eiro, Rīgas ielas
posma no dzelzceļa tilta līdz Viļakas ielai – 1,9 milj. eiro, no dzelzceļa tilta līdz N. Rancāna ielai –
580 tūkst. eiro. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda ceram
saņemt 2,7 milj. eiro. Jāuzsver,
ka summas ir provizoriskas un
iepirkumu rezultātā tās var samazināties.
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA
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Ieceres saistībā ar stādītā meža mikrorajonu

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

Ātrs apgaismojuma stabu remonts
Lūdzu izremontējiet divus apgaismojuma stabus ziemeļu mikrorajona parkā. Pirmais bojātais stabs atrodas parka galveno aleju krustpunktā, blakus parka atjaunotajai daļai; otrs – apmēram 100 metros no parka galvenā celiņa.
Informācija uzreiz tika nodota atbildīgajiem speciālistiem. Abi stabi operatīvi salaboti.
Attēlos – viens no stabiem pirms un pēc remonta.

Jāapspriež ziemas atpūtas vieta tā dēvētajā stādītā meža pilsētas dienvidu
daļā. Šogad tik sniegotā ziemā daudzi iedzīvotāji – ģimenes ar bērniem, jaunieši no
pilsētas centra – izbaudīja
ziemas priekus. Mikrorajona
daļa, kurā atrodas Leonarda
Vinceviča izveidotais kultūras
darbinieku parks, ir tīra un
kopta, bet – kā būs ar pārējo
meža daļu? Tik skaisti stādīts
mežs (vien nezinu, kam tas
pieder, – pilsētai vai novadam). Haotiski izvietotas
ugunskuru vietas, priedēs iesistie pievilkšanās stieņi,
daudz nogāzušos koku, atkritumi. Šim mežam vajadzīgs
saimnieks, kurš ziemā varēs
piedāvāt rēzekniešiem otro
Sarkaņkalnu. Būtībā Rēzeknes dienvidu daļas iedzīvotājiem stādītais mežs ir tā pērle, ko vēl aizvien slēpj jūras
dzīles.
Kārlim Ulmanim veltīto stādīto mežu 1938. gadā izveidoja
jaunsargi un zemessargi. Mežs
atrodas Rēzeknes administratīvajā teritorijā.
Vēlāk keramiķis Leonards Vincevičs blakus stādītajam mežam
sāka veidot parku par godu pazīstamajiem Latvijas un ārvalstu
kultūras darbiniekiem. Parka izveides iecere pieder aktierim Kārlim Sebrim, kurš, viesojoties Rēzeknē, pēc L. Vinceviča svečturu izstādes apmeklēšanas teica:
«Svečturi kā ozoli aug!» Sākot ar
1979. gadu, parkā iestādīti vairāk
nekā 100 koki – ozoli, liepas, kļavas, lapegles un vīksnas. Jau kļuvušas par tradīciju brīvdabas izstādes, kurās koku vidū tiek eksponētas Leonarda Vinceviča gleznas
un keramikas izstrādājumi. Šajā

Šo ceļa posmu
pie tilta mūžīgi klāj
ūdens. Vai gaidīsim,
līdz te notiks satiksmes negadījums?

Ietve Varoņu ielā
Varoņu ielu kā pastaigu vietu izmanto daudzas jaunās
māmiņas. Jaunais asfalts, zema satiksmes intensitāte, līdzenas ietves ar lēzenām nobrauktuvēm – tas viss ir apsveicami, bet tieši šo vietu nav iespējams iziet, neiekāpjot dubļos.
Šajā vietā veica darbus ar mērķi pieslēgt sūkņa staciju elektrībai.
Ceļa segumu atjaunos vēlāk, kad iestāsies attiecīgi laikapstākļi. Savukārt pašlaik ir veikti pagaidu darbi, lai atvieglotu pārvietošanos.

šanas tradīciju par godu kultūras
darbiniekiem. Protams, ir svarīgi
stiprināt saikni ar pilsētu, izvietot
informatīvās zīmes, kā arī parks
jākopj. Kā redzat, ainavu arhitekti
nepiedāvā neko krasi mainīt.
Pirms dažiem gadiem Rēzeknes pilsētas domē vērsās cilvēki
ar dažādiem ierosinājumiem. Bija
ideja izbūvēt pilsētā velotrasi, kā
arī piedzīvojumu parku. Kā vienu
no šādiem laukumiem piemērotām vietām izskatīja stādīto mežu.
Taču process apstājās. Ja kāds,
izlasot šo rakstu, vēlēsies stādītajā mežā ierīkot slēpošanas trasi,
Rēzeknes pilsētas dome ir atvērta
šīs un citu iniciatīvu apspriešanai.
Pašlaik pilsētas vadība gatavojas pamatīgai stādītā meža uzkopšanai. Tiks izvesti atkritumi, nogāzušies koki un saušņi. Cerams,
ka tīrība saglabāsies iespējami ilgāk, jo pavasarī akcijā «Lielā talka» mežs tiek sakopts, bet vēlāk
iedzīvotāji paši atkal to piegružo.
Tas atkārtojas katru gadu.
Bērniem šovasar tiks uzstādīts rotaļu laukums, kas līdz šim
atradās Kultūras un atpūtas parkā. Protams, vispirms tā elementi
tiks atjaunoti. Pie bērnu laukuma,
protams, uzstādīs arī soliņus un
atkritumu urnas.

«Gulošo policistu»
uzstādīšanas kārtība

Stacijas ielas posms

Speciālisti noskaidroja, ka šajā vietā plūst pazemes ūdens. Tas notiek tāpēc, ka tur ir pazemes avoti, un tas nekā nav saistīts
ar automazgātavas darbību. Vasaras sezonā, kad
laikapstākļi būs labvēlīgi,
problēma tiks novērsta.

parkā notiek arī citi kultūras pasākumi, piemēram, Dzejas dienas.
2020. gadā Mazo kultūras un
tūrisma projektu konkursā, ko finansē Rēzeknes pilsētas dome
un organizē pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un tūrisma
centrs», tika atbalstīts Leonarda
Vinceviča projekts «Latgales kultūras darbinieku piemiņas parka
informatīvā stenda izveidošana
un uzstādīšana», piešķirti 500 eiro.
Stends jau ir uzstādīts.
Sākot ar 2021. gadu, Rēzeknei
ir sava apstādījumu koncepcija –
dokuments, kurā atrunāta vienota
apstādījumu struktūra un dažādu
stādījumu tipu izvietošanas principi atkarībā no pilsētas mikrorajonu teritorijas pielietojuma. Koncepciju izstrādāja SIA «Ainavas izpētes un plānošanas institūts» ainavu arhitekti. Šajā apjomīgajā dokumentā ir atsevišķa nodaļa, kas
veltīta skvēriem un parkiem. Attiecībā uz stādīto mežu tiek sniegtas
rekomendācijas par atpūtas infrastruktūras attīstīšanu, t.i., veidot
vietas, kur var vienkārši pasēdēt
vai organizēt nelielu pikniku. Nav
vajadzības mākslīgi stādīt jaunus
kokus, vien jāuztur kārtībā esošie.
Kultūras darbinieku parkā iesaka saglabāt brīvo teritorijas plānojumu, kā arī turpināt koku stādī-

Gājēju pārejā pie Mūzikas vidusskolas jāuzstāda «gulošais policists». Vai
gaidīsim līdz pirmajam negadījumam?
Jautājums tika uzdots Facebook lapā svētdien, un jau pirmdien bija sniegts paskaidrojums. Latvijas valsts standarti (LVS99) aizliedz
uzstādīt «gulošos policistus» apdzīvotās vietās
maģistrālajās un tranzīta ielās un uz ceļiem ar
intensīvu kravas transporta kustību.

Sākušās Torņa ielas pārvērtības
Bieži vien daži rēzeknieši pilsētas vadībai pārmet: ja
centrs ir sakārtots, tad pilsētas nomalēs vēl ir daudz nolaistu teritoriju. Ar laiku arī tās
tiks sakārtotas, un kā piemērs
var būt zemesgabals 5,75
hektāru platībā Torņa ielā 8.

D

audzus gadus šī teritorija bija praktiski pamesta. Kādreiz šeit bija nelieli mazdārziņi, tomēr vasarnīcas
tur netika likumīgi būvētas, bet cilvēki veidoja šķūnīšus un pagaidu
būdiņas no palīgmateriāliem. Pēdējos gados ar pašvaldību par šo
mazdārziņu nomu nebija noslēgts
neviens līgums, dārzi tika pamesti, un teritorija sāka aizaugt ar krūmiem un kļuva purvaina.
Pagājušajā gadā sākās šīs teritorijas sakārtošana – izcirsti krūmi,
nojauktas pagaidu būdas. Tagad
uz šo teritoriju tiek vesta grunts,
kas izraudzīta rekreācijas centra
būvniecības vajadzībām, un notiek
zemesgabala līdzināšanas darbi.

Kad šī teritorija tiks sakārtota, pašvaldība plāno vienu zemesgabalu
sadalīt dažos mazākos un pārdot
zemi izsolē privātmāju būvniecībai. Neskatoties uz to, ka Torņa
iela uzskatāma par nomali, līdz
pilsētas centram taču nav tālu un
jau pašlaik ir iespēja ierīkot visas

komunikācijas pie mājām. Tādējādi Rēzeknē kļūs par vēl vienu
pamestu un degradētu teritoriju
mazāk, un pilnīgi iespējams, ka
nākotnē Torņu ielas apkārtne kļūs
par vienu no prestižākajiem mūsu
pilsētas mazstāvu privātās apbūves rajoniem.

Lappusi sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS
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Covid-19: Kā dzīvosim
pēc Lieldienām?
Valdība 24. martā grasījās lemt par Covid-19 izplatības
dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas nepagarināšanu ilgāk
par 6. aprīli. Tomēr pat izbeidzot ārkārtējo situāciju ierobežojumi un drošības pasākumi netiks atcelti, bet atkarībā no
epidemioloģiskās situācijas var tikt pakāpeniski mīkstināti.

M

Sveicam Valsts asinsdonoru centru 80. jubilejā!
Pirms 80 gadiem, 1941. gada 18. martā, profesors Pauls
Stradiņš nodibināja Republikānisko Asins pārliešanas staciju, kuru arī vadīja visus kara gadus. Pašlaik Valsts Asins dienestu veido Valsts asinsdonoru centrs ar 199 darbiniekiem
un 2 filiālēm, viena no kurām atrodas Rēzeknē.

V

alsts asinsdonoru centrs
Latgalē jau piecus gadus
mājvietu radis modernās
un donoriem ērtās Rēzeknes slimnīcas telpās. Un jubilejas reizē, novēlot daudz klientu un pasakoties
par līdzšinējo sadarbību, VADC
Latgales filiāles darbiniekus sveica

arī Rēzeknes slimnīcas valde. To,
ka VADC un Rēzeknes slimnīcas
sadarbība ir abpusēji veiksmīga,
apliecināja arī Latgales vadītāja
Ināra Čerņavska: «Te, Rēzeknes
slimnīcas paspārnē, gan mums,
darbiniekiem, gan mūsu klientiem
ir ne vien ērtāk, bet arī patīkamāk

atrasties. Neesam vairs pilsētas
nomalē, bet teju pašā Rēzeknes
sirdī.» Un pašlaik VADC intensīvi strādā, lai atgūtu, pieteiktu un
nostiprinātu savu vietu un nozīmi
citu Eiropas valstu asins sagatavotājiestāžu vidū.
Daudz laimes svētkos, VADC
Latgales filiāles darbinieki! Saudzēsim viens otru, jo #MumsIrVienaAsinsrite
SIA «Rēzeknes Slimnīca»

Ārpus Rīgas vienīgais mutes, sejas un žokļu
ķirurgs uzsāk darbu Rēzeknes slimnīcā
Rēzeknes slimnīcā ar 10. aprīli darbu sāks Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas
nodaļas un Rīgas Stradiņa Stomatoloģijas institūta mutes, sejas
un žokļu ķirurģijas nodaļas ārsts Artjoms Tupīts.
Dr. Tupīts ir mūsējais – dzimis un skolojies Rēzeknē. Rīgas
Stradiņa universitātē apguvis zob
ārstniecību, kuru studējot, jaunais
speciālists arī uzzināja par iespējām mutes, sejas un žokļu ķirurģijā, kas ir daudz plašāka un interesantāka specialitāte kā zobārstniecība: «Studējot zobārstniecībā,
sāku padziļināti interesēties par
mutes, sejas un žokļu ķirurģiju. Voluntējot pie pieredzējušiem mutes,
sejas un žokļa ķirurgiem, sapratu,
ka tā ir aizraujoša specialitāte, kur
saviem pacientiem varu sniegt ne
vien estētisko palīdzību, tā kā seja
ir ļoti nozīmīga un, ja tā ir izkropļota, tad cilvēkiem var rasties nopietnas psihiskas problēmas, asocializācija utt., bet nereti izglābt
pat dzīvību.»
Tieši šī iemesla dēļ –, lai Latgales reģiona pacientiem sniegtu
palīdzību uz vietas, lai akūtās, neatliekamās situācijās, kad gūtas,
piemēram, politraumas, nevajadzētu saukt speciālistu no Rīgas
vai transportēt cietušo uz kādu no
galvaspilsētas slimnīcām, dr. Tupīts arī pieņēma lēmumu atgriezties dzimtajā pilsētā: «Mutes, sejas
un žokļa ķirurgi pieņem tikai Rīgā,
tāpēc palīdzība tiek sniegta ne tikai rīdziniekiem, bet arī daudziem
pacientiem no reģioniem, tanī skaitā arī no Latgales. Tāpēc sadarbībā ar Rēzeknes slimnīcas vadību
tika pieņemts lēmums sniegt mutes, sejas un žokļa ķirurga pakalpojumus pietuvināti pacientu dzīvesvietai. Jā, Latgales reģiona iedzīvotāji pašlaik ir «priviliģētāki» –
viņiem nebūs jāmēro ceļš uz Rīgu,»
smaidot stāsta jaunais speciālists.
«Rēzekne ir mana dzimtā pilsēta un
mana kā speciālista atgriešanās te

ir tikai likumsakarīga. Turklāt es gribu, lai mani bērni aug te, Rēzeknē,
vietā, ar kuru lepojos un kura tik
strauji attīstās,» norāda dr. Tupīts.
Lai paaugstinātu darba produktivitāti un kvalitāti, kā arī būtiski atvieglotu speciālista darbu
operācijas laikā, samazinātu pacientu pēcoperācijas atlabšanas
periodu, slimnīca veikusi nopietnas investīcijas inovatīva aprīkojuma iegādē. Tādējādi uzlabojot
veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti un paplašinot to pieejamību ne vien Rēzeknes, bet visa
reģiona iedzīvotājiem.
Mutes, sejas un žokļu ķirurga sniegtā medicīniskā palīdzība:
• ārstēšana sejas un žokļu
traumu gadījumos (pieres, deguna vai vaiga kaulu, apakšžokļa vai
augšžokļa lūzumi);
• sejas apdegumu, brūču, kā
arī siekalu dziedzeru pataloģiju
ārstēšana sejas žokļu rajonā;
• rekonstruktīvas operācijas
pēc traumām, apdegumiem;
• iedzimtu un iegūtu labdabīgu un ļaundabīgu veidojumu diagnostika un ārstēšana galvas un
kakla rajonā;
• kakla cistas, siekalu dziedzera saslimšanas;
• deguna, kā arī deguna
blakusdobumu iegūtas un iedzimtas patoloģijas ārstēšana;
• kaula transplantācijas operācijas;
• sarežģīto zobu, gudrības
zobu izņemšana, operācijas mutes dobumā (lūpas, zemmēles saitītes plastika, dažādu veidojumu
izgriešana);
• zobu implantācijas operācijas;

inistru kabinets vērtēja Operatīvās vadības
grupas (OVG) piedāvātos četrus soļus pakāpeniskā ierobežojumu mazināšanā, galvenokārt runājot par pirmo. Tas paredz, ka gadījumā, ja no 7. aprīļa
14 dienu kumulatīvais saslimstības
rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniegs 400 saslimšanas gadījumus, darbotos visas tirdzniecības
vietas, tajā skaitā ielu tirdzniecība
un ielu tirdzniecības organizēšana.
Brīvdienās tirdzniecības centros ar
platību virs 7000 kvadrātmetriem
varētu strādāt tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku barības, optikas,
preču veikali, aptiekas, grāmatnīcas un pakalpojumu sniegšanas
vietas, piemēram, ķīmiskā tīrītava, apavu remonts, banku filiāles.
Izglītības jomā tiktu organizēts
darbs pēc reģionālā principa: klātienē 1.–6. klase un 12. klase, savukārt 7.–11. klasei būtu rotācijas
princips, kas paredz divas dienas
nedēļā klātienē. Tāpat būtu atļautas arī stundas ārtelpās un individuālās konsultācijas telpās.
Interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība varētu notikt
ārtelpās grupās līdz 10 cilvēkiem.
Profesionālajā izglītība – profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamā profesionālā praktiskā saturu apgūšana telpās grupās līdz 5 cilvēkiem.
Tāpat būtu atļauta pulcēšanās
divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās līdz 10 cilvēkiem, kā arī varētu notikt piketi un gājieni līdz 10
cilvēkiem.
Galu galā, valdība konkrētus
lēmumus nepieņēma un atlika jautājumu izskatīšanu uz 26. martu,
uzklausot ekspertu grupas vērtējumu par OVG piedāvājumu. Pēdējo vārdu par to, kā mēs dzīvosim pēc ārkārtējās situācijas beigām, valdība pateiks nākamnedēļ.

Tiks atvērta jauna
prioritārā grupa
vakcinācijai pret
Covid-19

• tauku atsūkšanas operācijas;
• konsultācijas par neskaidrām ilgstošam sāpēm sejā, siekalu
dziedzeru disfunkciju, apakšžokļa
locītavas saslimšanas.
Ārpus Rīgas vienīgā mutes, sejas un žokļu ķirurga darba uzsākšana Rēzeknes slimnīcā ne vien
ievērojami uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, bet arī
Latgales reģiona iedzīvotājiem uz
vietas būs pieejami pakalpojumi,
kurus līdz šim varēja saņemt tikai
Rīgā. Un tas ir vissvarīgākais, ka
pacientiem, lai veiktu nepieciešamās sejas, žokļa un mutes ķirurģiskas manipulācijas, nav jādodas
uz Rīgu. «Izvēles iespējas vienmēr
paliek paša pacienta ziņā, bet viņam vismaz ir iespēja parūpēties
par savu veselību tepat – uz vietas,» norāda dr. Tupīts.
Pieraksts uz konsultāciju pa
tālr. 68805050 vai pa e-pastu
info@rslimnica.lv.
Laura SONDORE,
SIA «Rēzeknes Slimnīca»
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto no A. Tupīta personīgā arhīva

Turpinot vakcināciju pret Covid-19, ar Veselības ministrijas rīkojumu tiks atvērta nākamā prioritārā grupa – iedzīvotāji ar hroniskajām saslimšanām. Tas nozīmē, ka gan ģimenes ārsti, gan
ārstniecības iestādes pakāpeniski, ņemot vērā pieejamo vakcīnu
apjomu, varēs uzsākt vakcinēt iedzīvotājus, kam ir hroniskas saslimšanas.
Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem
ir hroniskas saslimšanas, neatlikt pieteikšanos vakcinācijai pret
Covid-19 un reģistrēties jau tagad vietnē manavakcina.lv, pa tāl-

runi 8989 vai pie ģimenes ārsta.
Tie iedzīvotāji, kuri pieteikušies
manavakcina.lv vai pa tālruni 8989
un nebija norādījuši savu piederību šai hronisko saslimšanu grupai,
aicināti pārskatīt savu pieteikumu
un atzīmējiet savu atbilstību hronisko saslimstību grupai.

Iedzīvotāju atbilstību hronisko saslimstību grupai noteiks divos veidos:
• Ja pieteikšanās vakcinācijai
notikusi vietnē manavakcina.lv vai
pa tālruni 8989, dati tiks salīdzināti
ar informāciju vienotajā veselības
nozares elektroniskajā informācijas sistēmā – pret pieejamajiem
hronisko slimību reģistriem un izrakstītajiem kompensējamajiem
medikamentiem;
• Ja pieteikšanās vakcinācijai
notikusi ģimenes ārsta, ģimenes
ārsts vadīsies atbilstoši SPKC rekomendācijām hroniski slimo pacientu vakcinācijai.
Līdz ar jaunās grupas atvēršanu vakcinēties aicināti iedzīvotāji, kas slimo ar ļaundabīgu audzēju, hroniskām elpošanas ceļu
slimībām, hroniskām sirds asinsvadu sistēmas slimībām, hroniskām nieru slimībām, hroniskām
aknu slimībām, hroniskām nervu
sistēmas slimībām, cukura diabētu, imūnsupresiju, aptaukošanos
un smagām psihiskām slimībām.

Valsts policijā
Lieldienās strādās
pastiprinātā režīmā

TV3 raidījumā «900 sekundes» Valsts policijas priekšnieks
Armands Ruks izteica domu, ka
Lieldienu brīvdienās nebūtu lietderīgi ieviest komandantstundu,
kā tas tika izdarīts Jaungada brīvdienās. Policijas darbinieki, kas ikdienā strādā darba dienās, tiek iesaistīti arī virsstundu darbā brīvdienās un Lieldienu laiks nebūs izņēmums. «Svētku laikā policija strādās pastiprinātā režīmā, lai preventīvi būtu tajās vietās, kur varētu būt lielāka cilvēku pulcēšanās,
jo visbiežāk cilvēki pārkāpj pulcēšanās ierobežojumus un policijai
nav grūtības tos izkontrolēt,» sacīja Ruks.
Viņš arī piebilda, ka tāpat tiek
monitorēti viesu nami un pirtis.
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA
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Valdības lēmums
par sabiedriskajiem pārvadājumiem
Latvijas valdība ilgi diskutēja par jaunu ierobežojumu ieviešanu ar mērķi
aizsargāt sabiedrību no jauniem koronavīrusa paveidiem, ko uzskata par lipīgākiem un kas izraisa Covid-19 smagu gaitu. 12. martā tika pieņemts gala
lēmums, – valsts izvēlējās vidējo variantu no 16. marta līdz 6. aprīlim spēkā
esošo ierobežojumu pastiprināšanā.

V

iena no jomām, ko vēlējās ierobežot, ir sabiedriskie pasažieru pārvadājumi. Sākotnēji bija paredzēts
samazināt maksimāli pieļaujamo pasažieru
skaitu transportlīdzekļa salonā uz 30 procentiem. Taču Satiksmes ministrijā uzskata, ka šāds lēmums būtu jāizskata papildu izdevumu no valsts budžeta kontekstā.
Rezultātā valdība nolēma atstāt sabiedrisko transportlīdzekļu piepildāmības slieksni iepriekšējā līmenī (50 procenti), taču līdz
ar to jāpastiprina epidemioloģiskās drošības
prasību ievērošanas kontrole – pārvadājamo pasažieru apjoms un mutes un deguna aizsegu lietošana. Pēc valdības ieskata,
regulāras pārbaudes jāveic Valsts policijai
sadarbībā ar pašvaldībām. Pasažierus, kuri
neievēro prasības, nelaidīs autobusā vai tie
tiks lūgti iziet no transportlīdzekļa. Paralēli ieviesta papildu prasība – ventilēt transportlīdzekļus arī braucienu laikā.
Satiksmes ministrija sadarbībā ar pašvaldībām un pasažieru pārvadātājiem, iz
analizējot situāciju sabiedrisko pārvadājumu jomā pandēmijas laikā, konstatēja, ka
esošās epidemioloģiskās drošības prasības
tiek nodrošinātas un ievērotas deviņās lielpilsētās, arī Rēzeknē.
Saskaņā ar SIA «Autotransporta direkcija» datiem, 2020. gadā veikti 152 milj. braucienu sabiedriskajā transportā, tostarp 119
milj. pilsētas un 33 milj. reģionālajos maršrutos, kas ir par 36 procentiem mazāk nekā
2019. gadā.
Ja runājam par pilsētas sabiedriskajiem pārvadājumiem valstī, vairākās pilsē-

tās, piemēram, Rīgā tika samazināts reisu
skaits un atcelta lielākā daļa braukšanas
atvieglojumu. Pandēmijas laikā visi reisi
tika saglabāti Valmierā, Liepājā un Rēzeknē. SIA «Rēzeknes Satiksme» vadītājs Viktors Borcovs: «Jā, līdz šim mums tiešām
izdevās saglabāt stabilus pārvadājumus un
nesamazināt reisu skaitu, savukārt braukšanas atvieglojumu atcelšanas jautājums vispār netika apsvērts. Teikšu vairāk, sākoties
kārtējai mazdārziņu sezonai, paredzam pasažieru skaita pieaugumu noteiktos maršrutos, tāpēc jau pašlaik analizējam iespējas,
kā varam nodrošināt pakalpojumu nepieciešamajā apjomā un ievērot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus. Ļoti iespējams, ka pietiks ar lielāku autobusu palaišanu noteiktos reisos.»
SIA «Rēzeknes Satiksme» vēlreiz aicina
pasažierus, ieejot autobusā, vilkt mutes un
deguna aizsegu un nenoņemt to līdz brauciena beigām, – cieniet viens otru! Tāpat
iespēju robežās neizmantojiet sabiedrisko
transportu īsāku attālumu pārvarēšanai un
apsveriet brauciena nepieciešamību sastrēgumstundās. Rūpējieties par savu veselību!
Informējam, ka ar 1. aprīli maršrutā
Nr.15 «Blaumaņa iela – Rītausma» tiek atjaunoti vakara reisi plkst. 20.35 no Blaumaņa ielas un plkst. 21.10 no Rītausmas.
Pašās beigās tekstā par «Rēzeknes Satiksme» jāpievieno teikums:
Tāpat maršrutā Nr.21A «Centrs–Blaumaņa iela» darba dienās uz laiku tiek pievienots reiss plkst. 14.43.

Par reisu intervāliem un «lokomotīvēm»
Kāda lasītāja uzrakstīja mums vēstuli, norādot laika intervālus starp autobusu reisiem dažādā diennakts laikā, ar lūgumu precizēt SIA «Rēzeknes
Satiksme», vai ir iespēja šos intervālus samazināt?

N

odevām informāciju pasažieru pārvadātājam. Uzņēmuma vadītājs
Viktors Borcovs komentēja, ka
autobusu kustības grafika koncepcija ir izstrādāta tā, lai maksimāli pielāgotos cilvēku
vajadzībām. Pamats – pasažieru lūgumu un
ierosinājumu analīze daudzu gadu garumā.
Īsāki intervāli starp reisiem (dažas minūtes)
ir paredzēti rītā un vakarā (pēc darba laika
beigām), kas arī liek veidoties tā dēvētām
«lokomotīvēm». Tas ir saistīts ar to, ka pasažieri noteiktās stundās vienlaikus vēlas
nokļūt no punkta «A» punktā «B» dažādos
maršrutos. Tā kā sava maršruta daļu autobusi tā vai citādi brauc pa Atbrīvošanas
aleju, pilnībā novērst «lokomotīvju» veidošanos nav iespējams.
Turklāt, kā atceramies, autobusu kustības grafiku ar pārsēšanos, bez vienam pēc

otra piestājošiem autobusiem un ar īsākiem
intervāliem starp reisiem pilsētas iedzīvotāji
ar balsu vairākumu noraidīja un pauda vēlmi atgriezties pie vecā autobusu kustības
grafika. Pilsētas vadība bija pretimnākoša,
un tikai pēc kāda laika sarakstu mazliet pilnveidoja, apkopojot tajā dzīvotspējīgus un izpildāmus pasažieru lūgumus.
Jekaterina SMOLICKA

SIA «Rēzeknes Siltumtīkli» informē

Rēķini par februāri
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 februārī: 49,57 eiro par megavatstundu jeb 55,52 eiro par megavatstundu ar PVN.
Cenas norādītas eiro, ar 12% PVN.
Diennakts vidējā gaisa temperatūra -7°.
Karsts
Centrs
Apkure
ūdens
Min.
1,27
4,03
Maks.
2,78
4,03
Vidējais
1,68
4,03
Ziemeļu raj.

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

1,04
2,21
1,53

Karsts
ūdens
4,03
4,03
4,03

Karsts
ūdens
Min.
1,19
4,03
Maks.
2,14
4,03
Vidējais
1,76
4,03
Lielākā maksa par apkuri Vipingā bija
Egļu ielā 4, mazākā – Rēznas ielas 37. mājā.
Ziemeļu mikrorajonā visvairāk par apkuri
samaksāja Atbrīvošanas alejas 162. mājas
iedzīvotāji, vismazāk – Rūpnīcas ielas 3.A.
mājas iemītnieki.
Vislielākā maksa par apkuri centrā konstatēta Brāļu Skrindu ielā 19A, vismazākā –
Kooperatīva ielā 1.
Vipinga

Apkure

Renovētās mājas (maksa par apkuri):
Atbrīvošanas aleja 143 – vidēji 0,87 eiro
par kvadrātmetru (individuāli siltumenerģijas skaitītāji),

Aktualitātes
1. martā spēkā stājās apkures tarifs 49,32 eiro par MWh. Salīdzinājumā ar iepriekšējo tarifu (49,57 eiro
par MWh) samazinājums ir 0,5 procenti.
SIA «Rēzeknes Siltumtīkli» vadītājs Aldis
Mežals informē, ka samazināt tarifu ļāva kurināmā (granulu) cenu izmaiņas katlumājā
Meža ielā 1B, Vipingā.
Tāpat A. Mežals paziņoja, ka uzņēmums
ar pilsētas domes atļauju izsludinājis atklāto konkursu «Siltumenerģijas piegāde SIA
«Rēzeknes Siltumtīkli» centrālā mikrorajona
siltumapgādes tīklam». Runa ir par investora piesaisti jaunai šķeldas katlumājas izbūvei pilsētas centrā ar jaudu 12 MW (divreiz lielāka jauda nekā ziemeļu mikrorajona šķeldas katlumājā).

Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanas
sistēmu – klientu ērtībām un godīgai uzskaitei
SIA «Rēzeknes Ūdens», pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un MK noteikumiem Nr.174 «Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu» prasībām, no 2020. gada
1. marta uzsāka uzstādīt individuālo dzīvojamo māju ūdensskaitītāju mezglos attālinātās nolasīšanas komercuzskaites skaitītājus. Ko tas nozīmē?
Šī gada martā SIA «Rēzeknes Ūdens»
ir iesākusi vērienīgu projektu privātmāju
ūdens un kanalizācijas pakalpojumu norēķinu kārtības izveidošanā. Tiek ieviesta
attālināta ūdensskaitītāju nolasīšanas sistēma. Nākotnē privātmāju īpašniekiem pašiem vairs nevajadzēs nolasīt ūdensskaitītāju rādījumus, kas bieži vien uzstādīti grūti
pieejamās vietās. Ieviešot šo jauninājumu,
ūdens skaitītāju rādījumus varēs nolasīt bez
tiešas cilvēku klātbūtnes.
Sistēma sastāv no vairākām komponentēm, pamatā ir ūdens skaitītājs, kas ir aprīkots ar radio moduli attālinātai ūdens skaitītāja datu nolasīšanai. Pārējās iekārtas ir
paredzētas radio moduļa datu savākšanai
un to apstrādei. Datu nolasīšana notiek ar
radio modema palīdzību, pārvietojoties no
adreses uz adresi. Datu nolasīšana ilgst dažas sekundes. Nolasīšanas darbības zona –

līdz 50 metriem. Attālinātās komercuzskaites skaitītāju sistēmu nodrošinās SIA «Rēzeknes Ūdens» par saviem līdzekļiem.
Pievēršam uzmanību tiem privātmāju
īpašniekiem, kuriem līdz šim laikam nav uzstādīti ūdensskaitītāji un norēķini tiek veikti pēc sanitārās normas. Saskaņā ar likumu, ūdensskaitītāju uzstāda pakalpojuma
sniedzējs, bet īpašniekam jānodrošina komercuzskaites mezgla sagatavošana. Šeit
ir divi varianti: īpašnieks pats, saņemot komercuzskaites mezgla shēmu, visu sagatavo skaitītāja uzstādīšanai, vai SIA «Rēzeknes Ūdens» gatava sniegt šādu pakalpojumu. Komercuzskaites mezgla ierīkošanas
pakalpojuma izmaksas ir 25 eiro.
Pirms uzsākt izmantot jauno individuālo
dzīvojamo māju attālinātās komercuzskaites skaitītāju nolasīšanas norēķinu pakalpojumu, tiks fiksēti esošo ūdensskaitītāju

rādījumi un veikts aprēķins par iepriekšējā periodā sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem. Pēc tam skaitītāju nolasīšanu katru mēnesi no 1. līdz 3. datumam
veiks SIA «Rēzeknes Ūdens» klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, apbraukājot
dzīvojamās mājas un attālināti nolasot komercuzskaites skaitītāju rādījumus.
Pamatojoties uz saņemtajiem datiem,
par faktiski mēneša laikā patērēto dzeramā
ūdens daudzumu, tiks sagatavots rēķins un
pēc klienta līgumā norādītās korespondences saņemšanas vietas izsūtīts. Rēķins tiks
izsūtīts vai nu elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi, vai papīra formā pa pastu. Izsūtītie rēķini uz klienta e-pastu būs bez
maksas, tamdēļ SIA «Rēzeknes Ūdens» aicina izmantot tieši šo rēķinu saņemšanas
veidu. Drukātu papīra formāta rēķinu izsūtīšanai uzņēmums izmantos AS «Latvijas
Pasts» pakalpojumus. Rēķinu sagatavošana un izsūtīšana izmaksās 1,50 eiro un tiks
iekļauti kopējā rēķina summā.
Rēķinu apmaksas kārtībā paliek nemainīga. Apmaksu par SIA «Rēzeknes Ūdens»
sniegtajiem pakalpojumiem var veikt jeb-

Atbrīvošanas aleja 145A – vidēji 0,86
eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 147 – vidēji 0,99 eiro/
m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 149 – 1,12 eiro/m2,
Baznīcas iela 26A – vidēji 0,91 eiro/m2
(individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Dārzu iela 9 – vidēji 0,97 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Zemnieku iela 48 – 1,27 eiro/m2,
Maskavas iela 1 – 1,05 eiro/m2,
Maskavas iela 20 (1. siltummezgls) – vidēji 0,92 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 20 (2. siltummezgls) – vidēji 0,83 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 28/1 – 1,10 eiro/m2,
Rēznas iela 37 – 1,19 eiro/m2,
Rūpnīcas, 3A – 1,04 eiro/m2,
Seiles iela 28 – vidēji 1,02 eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Seiles iela 41 – 1,13 eiro/m2.
Nerenovētās mājas ar individuāliem
siltumenerģijas skaitītājiem:
Atbrīvošanas aleja 118 – vidēji 0,80
eiro/m2,
Atbrīvošanas aleja 143A – vidēji 1,52
eiro/m2 kopā ar karstā ūdens piegādi,
Ventspils iela 2 – vidēji 1,09 eiro/m2,
Dārzu iela 6 – vidēji 1,46 eiro/m2 kopā
ar karstā ūdens piegādi,
Pulkveža Brieža iela 9A – vidēji 1,50
eiro/m2,

Viens no galvenajiem konkursa nosacījumiem – siltumenerģijas ražošanai jābūt
lētākai, nekā pats uzņēmums spēj saražot
katlumājā, izmantojot dabasgāzi. Katlumājas izbūvei atvēlēti divi gadi, līgums tiks
noslēgts uz 10 gadiem, paredzot uzņēmumam «Rēzeknes Siltumtīkli» katlumājas izpirkšanas tiesības.
Kamdēļ tas tiek darīts? Pēc diviem gadiem, iespējams, atcels obligāto iepirkuma
komponenti (OIK), kas var negatīvi ietekmēt
esošo tarifu. Centra katlumājas pāreja uz
šķeldu (gāzes katli tiks izmantoti pīķa slodžu
nosegšanai) ļaus novērst apkures tarifa palielināšanas iespēju. Vēl viena šķeldas katlumājas priekšrocība – atjaunojamo energoresursu izmantošana un siltumnīcefekta
gāzu emisijas līmeņa samazināšana.
Konkurss turpinās līdz 23. aprīlim.
Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA
kurā bankā skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem kontiem:
AS «Swedbank»
LV68HABA0001402041074
AS «SEB Banka»
LV39UNLA0014000508101
AS «Citadele Banka»
LV42PARX0002242300028
AS «Luminor Banka»
LV79RIKO0002010103008
Veicot rēķina apmaksu internetbankā, obligāti jāuzrāda noslēgtā sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma
numurs, ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanas adrese un rēķina numurs.
Rēķinā tiks iedrukāts svītrkods, kuru izmantojot varēs norēķināties arī veikalu tīkla «Maxima» kasēs bez komisijas maksas.
Jaunā sistēma tiks ieviesta pakāpeniski. Pirms dzīvojamo māju apsekošanas un
attālinātās komercuzskaites skaitītāju uzstādīšanas īpašnieks laikus tiks informēts
pa tālruni, lai vienotos par abpusēji izdevīgāku tikšanos laiku.
Jautājumus par attālinātās skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu aicinām uzdot
e-pastā info@rezeknesudens.lv vai zvanot
pa tālruņiem: 646 22171 (klientu apkalpošanas dienests), 646 24729 (Ražošanas
tehniskā daļa).
Sergejs TIMOFEJEVS
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SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»:
sadarbība ir svarīga
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas tēma gadu no gada kļūst arvien
aktuālāka vienkārša iemesla dēļ – mājas noveco un līdz ar tām arī visas koplietošanas sistēmas un komunikācijas. Tas ietekmē iedzīvotāju ģimenes budžetu, jo maksa par apkuri ir
viena no lielākajām izdevumu pozīcijām komunālajos maksājumos. Turklāt, ja jums nav individuāla siltumenerģijas regulēšanas un patēriņa skaitītāja, jūs nevarat patstāvīgi kontrolēt siltuma patēriņu savā dzīvoklī. Par laimi, mūsdienās pastāv citas iespējas uzlabot mājas
energoefektivitāti, pat neveicot pilnu renovāciju.

T

eiksim godīgi, ir mērots
grūts un garš ceļš. Bija
būtiski paskaidrot iedzīvotājiem, kāpēc jāuzlabo mājas
energoefektivitāte, – tas ir tikpat
svarīgi kā izbūvēt pagalmā stāvvietu vai nomainīt tekošu ūdens
krānu dzīvoklī. Lielākā daļa iedzīvotāju tiešām sadzirdēja loģiskus
argumentus, ieraudzīja citu māju
pozitīvos piemērus un kopā ar
apsaimniekotājiem noteica savā
mājā veicamos darbus.

Pirms tam Rēzeknes pilsētas
domē tika izveidota Dzīvojamā
fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija,
kurai pašvaldības vadība uzdeva popularizēt māju energoefektivitātes uzlabošanas idejas, stiprināt atbildīgo organizāciju un iedzīvotāju sadarbību, noteikt māju
vājās vietas, to rašanās iemeslus
un meklēt racionālus risinājumus.
Mainīt domāšanas veidu, pārkārtot prioritātes un meklēt sadarbī-

Te jāpateicas mūsu inženiertehniskā iecirkņa komandas ar
Aleksandru Fjodorovu priekšgalā profesionālajai pieejai. Katrai mājai viņi izvēlas individuālus
energoefektivitātes uzlabošanas
risinājumus, lai mājā tiktu patērēts
tieši tik siltumenerģijas, cik nepieciešams. Tas savukārt ļaus siltumapgādes uzņēmumam aplēst,
cik siltuma jāsaražo. Šie rādītāji
ietekmē arī apkures tarifu.
Ir svarīgi analizēt siltumenerģijas gada patēriņu mājās. Šo atziņu
O. Lapšovs jau sen vēlējās izplatīt,
un tagad kopīgiem spēkiem mums
izdevās atjaunot šo sistēmu.
Ko no tā esam ieguvuši? Dažkārt redzam, ka mājā ir veikti visi
iespējamie energoefektivitātes uzlabošanas darbi, taču rezultāts nav
tāds, kāds tika gaidīts. Tas liecina par to, ka jārisina cauruļu jautājums un jāizvirza jautājums par
pilnu mājas renovāciju.
Jāpiebilst par renovāciju. Pandēmija ļāva atklāt vienu problēmu,
kas līdz šim nebija tik pamanāma.
Mūsu klienti, kuri dzīvo renovētās
mājās, līdz galam nesaprot, kā lietot individuālu apkures sistēmu.
Cilvēki sākuši aizmirst, ka pastāv
noteiktas normas, kas nosaka –
dzīvoklī jābūt vismaz 16–18 grā-

diem. Kas notiek? Kāds no kaimiņiem, kurš, piemēram, strādā ārzemēs, pilnībā noslēdz pie sevis
apkuri. Jā, dzīvoklī temperatūra
nekritīsies zemāk par 8 grādiem,
bet šāds ietaupījums daļēji rodas
uz kaimiņu rēķina, jo viņiem jāpatērē vairāk siltuma, lai sasildītu
savu mājokli. Tieši tāpēc, sagatavojot dokumentus renovācijai, tagad mēs paredzam pavisam citus risinājumus, lai novērstu šādas situācijas.
Vēlos pievērsties vēl vienam
būtiskam jautājumam, ko ļāva
atklāt tikai māju siltumenerģijas
gada patēriņa analīze. Atklājām
nepatīkamus faktus par vairākām
juridiskām personām, kuras kopš
20. gadsimta 90. gadiem pēc personīgas vienošanās ar pašvaldību,
siltumapgādes uzņēmumu vai pat
pilsētas domi gandrīz divus gadu
desmitus dzīvo uz kaimiņu rēķina
un nemaksā par apkuri. «RN» nokārtos šo netaisnīgumu, – tiek gatavota vēstule, lai apkures maksas
aprēķināšanā šādām juridiskām
personām tiktu piemērots koplietošanas koeficients. Vēlamies arī
nonākt pie tā, lai apkures atslēgšana individuālā kārtībā vienmēr
tiktu saskaņota ar «RN».

smēreļļas, baterijas, gāzizlādes
spuldzes.

Papīrs un kartons: papīrs,
kartons, grāmatas, žurnāli, tetrapakas, žurnāli, saplacinātas kartona kastes, tīrs papīra iepakojums.
PET pudeles: visu krāsu saplacinātas un tīras PET pudeles
ar/bez korķiem un etiķetēm.
Plastmasa: HDPE pudeles
un iepakojums, PP un PS iepakojums, polietilēna plēve, plastmasas maisiņi.

Stikla iepakojums: visu krāsu stikla pudeles un burkas ar/
bez etiķetēm.
Logu stikls: logu vai siltumnīcu stikls.
Metāls: konservu kārbas, dzērienu bundžiņas un citi metāla sadzīves priekšmeti.
Liela izmēra koka atkritumi:
cietas un mīkstas mēbeles (dīvāni, sekcijas utt.).
Elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi neizjauktā veidā: TV, fēni, datori, ledusskapji, gāzes un elektriskās plītis, veļas un
trauku mašīnas, mikroviļņu krāsnis, radio utt.
Nolietotas automašīnu riepas: no fiziskām personām pieņem 5 riepas divas reizes gadā.
Videi kaitīgas preces: svinu
saturošie elektriskie akumulatori,
elektriskie akumulatori, eļļas filtri,

Metāla atkritumi:
- alumīnija bundžas
- metāla vāki, metāla korķi,
- metāla priekšmeti

- Folija un tā izstrādājumi,
- Autiņbiksītes.
Šie atkritumi jāmet sadzīves
atkritumu konteinerā!

• iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to tajos var ielikt
vairāk sašķirotā materiāla;
• stikla konteinerā nedrīkst
mest stikla traukus, spoguļus,
logu stiklu;
• pirms stikla iepakojuma ievietošanas konteinerā, to nepieciešams izņemt no plastikāta vai
papīra maisa;
• vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest celtniecības
un mājokļa iekārtošanas materiālus, dažādus automašīnu
piederumus, rotaļlietas, tekstil
atkritumus;
• uz šķirošanas konteineriem
ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

bas ceļus ir grūti, bet tas ir iespējams. Par to stāsta SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītājs Pēteris Dzalbe.
– Pirmkārt, vēlos pateikties Dzīvojamā fonda energoefektivitātes
paaugstināšanas jautājumu komisijai un personīgi Oļegam Lapšovam. 2018. gadā sākām sadarboties un veidot dialogu par lietām,
kas nepieciešamas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes sistēmas izveidei. Viņa izglītība inženierzinātņu jomā un personīgā
pieredze šādos jautājumos ļoti
noderēja un palīdzēja mums pieņemt noteiktus lēmumus. Īpaši
tas kļuva iespējams, kad uzņēmums «Rēzeknes Siltumtīkli» pilnveidoja savu IT sistēmu un patlaban var ātri un viegli gatavot siltumenerģijas patēriņa pārskatus
par konkrētu gadu. 2020. gadā
tas ļauj mums redzēt sava darba
rezultātus, kam tika ielikti pamati
2018. un 2019. gadā. 2019. gadā
vidējais siltumenerģijas patēriņš
mājās, ko apsaimnieko «RN», bija
151 kW/m2 gadā, 2020. gadā –
149 kW/m2 gadā.

Par atkritumu šķirošanas laukumiem
Lai pilnveidotu dalīto atkritumu šķirošanu, veicinātu iespēju iedzīvotājiem pareizi atbrīvoties no tiem, SIA «ALAAS»
apsaimnieko divus atkritumu šķirošanas laukumus.

M

ēs katrs esam atkritumu
«radītājs», tāpēc mūsu
pienākums ir domāt ilgtermiņā un dot savu ieguldījumu,
lai veicinātu vides saudzēšanu un
aprites ekonomiku.
Visi Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju bez
maksas nodot sašķirotos atkritumus laukumā Rīgas ielā 21B. Šķirotos materiālus var nodot tikai fiziskas personas.
Laukuma darba laiks:
Pirmdiena – brīvdiena,
Otrdiena: 10.00–13.00, 14.00–
19.00,
Trešdiena: 9.00–13.00, 14.00–
19.00,

Ceturtdiena: 8.00–12.00,
13.00–17.00,
Piektdiena: 8.00–12.00, 12.30–
16.30,
Sestdiena: 8.00–12.00, 13.00–
16.00,
Svētdiena – brīvdiena.
Pirmssvētku dienās darba laiks
tiek saīsināts par divām stundām.
Otrs laukums atrodas sadzīves atkritumu poligona «Križevņiki» teritorijā pēc adreses: «Križevņiki 2», Križevņiki, Ozolaines
pagasts, Rēzeknes novads. Šajā
laukumā sašķirotos atkritumus bez
maksas drīkst nodot jebkurš SIA

Šķirojam pareizi!
SIA «ALAAS» aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un ar izpratni, lai materiālus pēc tam varētu pārstrādāt tālāk. Atkritumu šķirošana
ir neatņemama mūsdienīgas
atkritumu apsaimniekošanas
sastāvdaļa, proti – tā ir sadzīves atkritumu atdalīšana no
tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.

Stikla iepakojums

Stikla pudeles (bez korķiem)
Stikla pudeles (bez vākiem)

Pašlaik SIA «ALAAS» piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu
konteineros.

Vieglais iepakojums
Papīra atkritumi:
- papīrs, avīzes, žurnāli, bukleti, grāmatas;
- kartons, kartona kastes un
iepakojums;
- tetrapakas
Plastmasas atkritumi:
- plastmasas dzērienu pudeles (PET),

«ALAAS» apkalpošanas teritorijas iedzīvotājs.
Laukuma darba laiks: darba dienās no plkst.10.00 līdz
19.00, brīvdienās no plkst.10.00
līdz 16.00.
Laukumos ir izvietoti dažāda
lieluma konteineri, kuros var sašķirot ļoti plaša diapazona atkritumus.

- plastmasas iepakojums, pudeles, kanniņas (HDPE),
- plastmasas plēve, maisiņi,
- sadzīves ķīmijas un higiēnas plastmasas iepakojums (PP,
PS, PET),
- pārtikas produktu iepakojums, trauciņi, kastītes, pudeles,
kanniņas(PP, PS, PET)

Šķirošanai materiālu jāsagatavo – jāizskalo un jāatbrīvo no piemaisījumiem, iespēju robežās jāsaplacina.
Pārstrādei NEDER!
- Netīrs pārtikas iepakojums,
- Čipsu pakas, konfekšu papīri, saldējuma iepakojumi, salvetes,
- Čaukstoši plastmasas maisiņi, iepakojums,
- Laminēts papīrs,
- Plastmasas rotaļlietas,
- Eļļas pudeles,
- Plastmasas saimniecības preces un sadzīves priekšmeti,
- Vienreizējās lietošanas trauki,
- Plastmasas, putuplasta olu
kastes,
- Keramikas izstrādājumi,
- Spoguļstikls, auto stikls,
- Stikla trauki,
- Logu stikls,
- Putuplasta izstrādājumi,

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri, – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai
spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas,
kā arī neradīs smakas. Kad maiss
vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāsašķiro pa konteineriem vai
jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai punktam.
Atgādinām, ka:
• šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus,
tāpat arī baterijas, medikamentus
un elektropreces;
• sašķirotajam materiālam nav
jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar
nelielu ūdens daudzumu, etiķetes
nav jānokasa;

Jekaterina SMOLICKA

Laukumos esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda,
kādus šķirotos atkritumus tajos
drīkst izmest. Tāpat laukumos dežurē SIA «ALAAS» darbinieki, kas
norāda un informē apmeklētājus
par to, kuros konteineros atkritumi jāliek.
Apmeklējot atkritumu šķirošanas laukumu, iedzīvotājus aicinām
ievērot valstī noteiktās piesardzības prasības, – divu metru distanci
starp laukuma uzraugu un citiem
apmeklētājiem. Ja iedzīvotājam
ir kāda no Covid-19 pazīmēm –
klepus, sāpēs kaklā, paaugstināta temperatūra, tad laukumu apmeklēt aizliegts.
Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos sadzīves atkritumus nepieņem!

Lai visiem iedvesma dzīvot zaļi!
Lai mūsu visu ceļazīme ir zaļais
dzīvesveids, atbildīga rīcība, rūpes
par vidi un pasauli, kurā dzīvojam.
Papildu informācija un konsultācijas par atkritumu šķirošanu pa
tālr. 29132365, 29168011. Vairāk
informācijas – alaas.lv
SIA «ALAAS»

Aktuāli
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Vai Latgale ir visstraujāk
augošais reģions Latvijā?

Latvija ir valsts Ziemeļeiropas Baltijas reģionā, kurai ir pieci plānošanas
reģioni: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Rīga un Latgale. Latgale, kas tiek dēvēta par Zilo ezeru zemi, atrodas Latvijas austrumu daļā.

L

atgales reģiona sirds ir Rēzekne,
kas ir īpaša salīdzinājumā ar citām
Latgales pilsētām, pateicoties modernajai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai,
pārdomātai pilsētas infrastruktūrai un Rēzeknes Speciālajai ekonomiskajai zonai,
kas palīdz uzņēmējiem piemērot nodokļu atvieglojumus un rada uzņēmējdarbībai
labvēlīgu vidi, lai sniegtu uzņēmumiem labākas iespējas un priekšrocības pasaules
tirgū, stiprinot valsts ekonomiku. Vienīgais
Latvijas reģions, kuram nav tiešas piekļuves Baltijas jūras ostai, ir Latgale. Tomēr
Rēzekne un Daugavpils ir nozīmīgi dzelzceļa un autotransporta mezgli, kas izvietoti transporta koridoru krustpunktā ar kopīgu robežu ar Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu, radot iespējas produkcijas tranzītam pa
dzelzceļu un autoceļiem.
Kopš 2013. gada ieviestas dažādas
iniciatīvas dzīves līmeņa uzlabošanai Latgales reģionā. No 2018. līdz 2021. gadam
Latgales attīstības plānā Latgales reģionā
tika ieguldīti papildu 30 miljoni eiro, ko palielināja Norvēģijas dotācijas mazajiem uzņēmumiem līdz 50 miljoniem eiro. Turklāt
projektiem, kuru vērtība pārsniedz 288 miljonus eiro, ES Kohēzijas fondam 2014.–
2020. gadā ir dota zaļā gaisma. Tas ir vairāk
nekā jebkuram citam reģionam, piemēram,
Kurzemes plānošanas reģionam atpaliekot
par 243 miljoniem eiro.
Būtisku ietekmi uz Latgales reģiona
ekonomiku ir atstājusi lauksaimniecības
nozares pārveidošana. Laikā no 2013. līdz

2017. gadam šīs nozares kopējā pievienotā
vērtība ir dubultojusies. Tas ir rezultāts ievērojamām investīcijām lauksaimniecības nozares uzņēmumos – pamatlīdzekļu vērtības
pieaugums par 55% 2014.–2020. gadā, savukārt nozarē kopumā tikai par 5%.
Vēl pozitīvas attīstības tendences ir IKT
(informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) nozares uzņēmumiem. Lai arī šī nozare
Latgalē joprojām ir salīdzinoši neliela, kopš
2014. gada tā ir dubultojusi kopējo pievienoto vērtību. Digitalizācijas rezultātā IKT tīkli daudzās nozarēs aizstāj transporta tīklus,
kas nozīmē, ka klātienes efekts var nebūt
vajadzīgs pat fizisku produktu ražošanā.
Uzlabota IKT infrastruktūra var ļaut Latgales reģionam kļūt par attīstītāko transporta
reģionu Latvijā.
Nav noliedzams, ka Latgales reģiona iedzīvotāju skaits kopš neatkarības atjaunošanas ir samazinājies, šī tendence saglabājusies arī pēdējos desmit gados. Ir fiksēts īpatsvara pieaugums iedzīvotājiem ar
augstāko izglītību kopā ar bezdarba līmeni
2019. gada beigās, kas ir viszemākais kopš
2009. gada. Turklāt ir vērojams pašnodarbināto personu pieaugums, kas pārsniedz
komercuzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem (attiecīgi 35 pašnodarbinātie un 25
komercuzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem).
Ar 4% no valsts kopējiem kapitāla ieguldījumiem Latgales reģionā, saražojot 7% no kopējās pievienotās vērtības valstī. 2018. gadā
Latgales reģionā bija 75 inovatīvi aktīvi uzņēmumi no 1558 valstī esošajiem. To skaits

kopš 2016. gada pieauga par 11, savukārt
Vidzemē un Zemgalē samazinājās.
Dažādas Latgales reģiona pašvaldības
piedāvā plašas uzņēmējdarbības atbalsta
iespējas, kas tiek sniegtas, īstenojot vairākas nacionālās reģionālās un nozaru politikas. Ekspertu grupa analizējusi dažādus
uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus, kas
pieejami Latgales reģionā, ar mērķi novērtēt piemērotību un iespējamo ietekmi uz dažādām jomām, potenciāli stiprinot ekonomikas izaugsmi. Analīzē secināts, ka SEZ
(speciālās ekonomiskās zonas) ir efektīvs
atbalsta mehānisms, kas ņem vērā Latgales reģiona specifiskās detaļas un sniedz
būtisku ieguldījumu tā attīstībā. Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas ilgtermiņa
darbība ir veicinājusi Rēzeknes pilsētas un
novada ātrāku paplašināšanos. Tiek prognozēts, ka Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas darbību turpinās stiprināt publisko investīciju pieaugums, kas noteikts ar
valdības lēmumiem, un aptuveni 35% uzņēmumu drīz sagaidāma ekonomisko ap
stākļu uzlabošanās.
Latgales reģionā tiek piedāvātas plašas
iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Tas padara Latgali par pievilcīgu vietu potenciā-

Četri jaunuzņēmumi Latgales reģionā,
kuriem pievērst uzmanību 2021. gadā
uzņēmumiem, kas dibināti 2020. gadā. Apskatīsim dažus no šiem jaunuzņēmumiem,
kas par savām mājām izvēlējušies Latgales reģionu.

īpaši autentisku kafijas baudījumu. Piedāvājumā ir kafijas pupiņas ar ļoti īpatnējiem un
latgaliešu dialektam raksturīgiem nosaukumiem, piemēram, «Pynaklu Jurs», «Melnais
Ontons» un citi.
Ražošanas procesā kafijas pupiņām nav
pievienotas mākslīgas izejvielas. Kā arī tiek
izmantotas tikai izsmalcinātas grauzdēšanas metodes, kas papildina KUUP īpašnieku zināšanas un mīlestību pret labu kafiju.
KUUP komanda uzsver: «Mums rūp cilvēki,
un cilvēki dzer kafiju. Mums nav vienalga,
kādu to dzer, tāpēc strādājam pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, lai klientiem
sniegtu patiesi baudāmu kafiju.»

SIA «FISHBOAT»

SIA RSEZ «MEGASTEEL»

Vai zinājāt, ka Latvija atzīta par vienu no draudzīgākajām valstīm, kur veidot un attīstīt jaunu uzņēmumu? Latgale, lai arī kluso ezeru zeme, nebūt
nav rāma biznesa sektorā. Esam sagatavojuši apskatu, kurā palūkosimies
uz četriem inovatīviem un strauji augošiem uzņēmumiem Latgales reģionā.

P

ateicoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) un dažādiem starptautiskiem biznesa grantiem, Latvijā uzņēmējiem ir izveidota labvēlīga vide un plašas izaugsmes iespējas
strauji augošajiem uzņēmumiem (jeb t.s.
«stārtapiem»). Organizācijas, kuru starpā
jāmin «Magnetic Latvia» biznesa inkubatori, «Startup Latvia» un Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija «Startin.lv», sadarbojas
ar Latvijas valdību un aktīvi strādā, lai sasniegtu starptautiski pamanāmus rezultātus.
Latvijā ir 13 reģionālie biznesa inkubatori, kas atbalsta jaunuzņēmumus, kā arī
reģionālo un starptautisko biznesu attīstību. Rēzeknes reģiona biznesa inkubators
ir viens no galvenajiem starta izaugsmes
faktoriem Latgalē, ko atbalsta LIAA.
Arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās
zonas (Rēzeknes SEZ) pārvalde aktīvi sadarbojas ar LIAA Rēzeknes biznesa inkubatoru. Rēzeknes SEZ pārvalde piedalās jauno
uzņēmumu atlasē, lai noteiktu nepieciešamo atbalstu, novērtējot uzņēmuma mērķu
izpildi. Kopumā komisijā ir septiņi locekļi ar
dažādu uzņēmējdarbības pieredzi no dažādām institūcijām un uzņēmumiem. Turklāt
pārvalde jaunajiem uzņēmumiem sniedz informāciju par nekustamā īpašuma pieejamību Rēzeknes SEZ teritorijā.
Šogad 12. janvārī stājās spēkā izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā
un Komerclikumā, kas paplašināja iespējas piešķirt akciju pirkuma tiesības darbiniekiem. Pēc likumdošanas izmaiņām Latvija ir kļuvusi par valsti ar akciju pirkuma
tiesībām vislabvēlīgāko politiku pasaulē,
un šīs reformas palīdz jaunajiem uzņēmumiem piesaistīt talantīgus cilvēkus un idejas,
kas nepieciešami ilgtermiņa panākumiem.
Latgales reģions jau izsenis pazīstams
ar tā bagātīgo dabas un kultūras mantojumu, strādīgiem iedzīvotājiem un ekonomiskajai attīstībai daudzsološiem resursiem.
Arī Latgalē ir plaukstoša jaundibināto uzņēmumu kultūra ar vairākiem inovatīviem

lajiem investoriem un iedzīvotājiem. Lauksaimniecības nozare ir kļuvusi produktīvāka: pieaugot darbinieku skaitam, tā kopējā pievienotā vērtība reģionā pēdējo piecu
gadu laikā ir dubultojusies. Īstenojot novatoriskus risinājumus, Latgale var ātri pielāgoties jauniem nozares uzstādījumiem.
Jāizmanto Latgales reģiona atrašanās vieta pie ES ārējās robežas, piesaistot austrumu kaimiņu privāto kapitālu, piedāvājot
pārstrādes un ražošanas iespējas Latgalē
un «Made in EU» produkcijas tirdzniecību.
Pašreizējais vadošo uzņēmēju skaits ļauj
vietējām un reģionālajām attīstības struktūrām cieši sadarboties ar viņiem, piedāvājot personalizētu atbalstu. Augstas vērtības ražošanas fokuss ir koncentrēts Latgales attīstības centrā – Rēzeknē. Pēdējo piecu gadu laikā IKT uzņēmumi ir divkāršojuši
kopējo pievienoto vērtību, nodrošinot labas
darba iespējas izglītotiem jauniešiem reģionā. Turklāt mūsdienīgas un labi aprīkotas
universitātes un profesionālās izglītības ie
stādes piedāvā plašas izglītības iespējas,
radot vidi Latgales reģiona izaugsmei un
paplašināšanai nākotnē.

Jaunais, strauji augošais zīmols «Vizion», kas darbojas zem uzņēmuma «Fishboat» jumta, ražo augstas kvalitātes alumīnija motorlaivas. Zīmols «Vizion» jau paspējis iegūt atzinīgu novērtējumu ne tikai Latgales reģiona laivotāju vidū, bet arī citviet
Latvijā un vairākās Eiropas valstīs.
Katra «Vizion» laiva tiek būvēta ar īpašu rūpību, pievēršot īpašu uzmanību konstrukciju metinājumam, kas ļauj garantēt to
ilgmūžību. Ar «Vizion» komandai pieejamajām tehnoloģijām izgatavošanas procesā
iespējams kontrolēt un analizēt katra ražošanas posma kvalitāti, ļaujot sasniegt pasaules klases laivu ražošanas standartus.
Laivu korpuss ir izstrādāts sadarbībā ar vadošajiem ekspertiem no uzņēmuma «Albacore». Motorlaivas dizains padara to ideāli
piemērotu mainīgajiem un neparedzamajiem Ziemeļeiropas laikapstākļiem. Turklāt
to ražošanā izmantoti augstākās kvalitātes
materiāli un piederumi no vadošajiem Eiropas un Amerikas ražotājiem. Laivu iekšpuses platība un aprīkojums izstrādāts, pa-

matojoties uz makšķernieku pieredzi un padomiem, lietotāju testiem un atsauksmēm.

SIA «DKROBOTICS»

Vēl viens novatorisks jaunuzņēmums no
Latgales ir «DkRobotics», kas piedāvā lāzera griešanas un gravēšanas iekārtas, kā arī
CNC frēzēšanas iekārtu ražošanu. Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un
LIAA uzņēmums izstrādājis divus veiksmīgus lāzera marķēšanas mašīnu prototipus.
Abi ierīču prototipi – gan CO2 marķēšanas/
griešanas lāzera, gan diožu lāzera ierīces –
ir veiksmīgi pārbaudītas un verificētas.

SIA «KUUP COFFEE»

Rēzeknes novada Lendžos KUUP komanda ražo pasaules līmeņa kvalitātei pielīdzināmas grauzdētas kafijas pupiņas. Zīmola piedāvāto grauzdējumu garšā un smaržā ievīts Latgales kultūras kods, piedāvājot

RSEZ teritorijā esošais SIA «Megasteel»
ir jauns un veiksmīgi strādājošs jaunuzņēmums, kas nodrošina metāla virsmu apstrādi un dažādus pārklājumus.
2019. gadā Megasteel tika piešķirts Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss. Nākotnē uzņēmums plāno izveidot lielformāta
pulverkrāsošanas darbnīcu metāla detaļām
un konstrukcijām, tādējādi nodrošinot vismaz 20 jaunas darba vietas Rēzeknes novadā. Plānots arī veikt ilgtermiņa ieguldījumus iekārtām un to aprīkojumam 713 000
eiro apmērā.
Latvijā gadu no gada kļūst vairāk strauji
augošu uzņēmumu. Arvien biežāk dzirdam
par jauniem un daudzsološiem jaunuzņēmumiem, kas «silda» Latvijas ekonomiku.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par tiem Latgales reģionā, aicinām apmeklēt LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vietni, kā Rēzeknes
SEZ platformu vietnēs Facebook, Linkedin
un Medium.
Informācija no RSEZ mājaslapas
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1. aprīlī ceļu policisti svin
profesionālos svētkus
Ceļu policija Latvijā dibināta 1938. gada 1. aprīlī, kad Rīgas prefektūrā
tika izveidots jauns amats «Iecirkņa priekšnieks satiksmes lietās», kura pienākums bija transporta satiksmes kontrole galvaspilsētā un visā valsts teritorijā. Tāpēc šajā datumā ceļu policisti atzīmē savus profesionālos svētkus.

S

vētkos, tāpat kā jebkurā citā dienā, ceļu policisti strādās – kontrolēs kārtību uz ceļiem, satiksmi
posmos, kur visbiežāk vērojami pārkāpumi, noformēs protokolus pārkāpējiem, kā
arī pildīs daudz citu kārtības nodrošināšanas funkciju.
Par viņu darba rezultātiem liecina statistikas dati. 2020. gadā Rēzeknē, Viļānu un Rēzeknes novadā fiksēti 626 satiksmes negadījumi (2019. gadā – 598). 81
no tiem bija cietušie (2019. gadā – 72), ievainoti 103 cilvēki (2019. gadā – 99). Satiksmes negadījumos bojā gājuši pieci cilvēki (2019. gadā – 8). Attiecībā uz autobraucējiem, kuri sēdās pie stūres, būdami alkohola reibumā, noformēti 94 protokoli
(2019. gadā – 128), vēl četri protokoli noformēti par transportlīdzekļu vadīšanu narkotisko vielu reibumā (2019. gadā – 6). Par
drošības jostu nelietošanu noformēti 249
protokoli (2019. gadā – 515).
Satiksmes noteikumus pārkāpj ne tikai
autobraucēji. Jāsaprot, ka arī gājēji ir satiksmes dalībnieki un nedrīkst uzvesties, kā
ienāk prātā. 2020. gadā konstatēti 232 gadījumi, kad gājēji pārkāpa ceļu satiksmes
drošības noteikumus (2019. gadā – 399).
Ar 2021. gada janvāri Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors ir Ēriks Pudenko.
Viņš policijā nostrādājis vairāk nekā 20 gadus. Viņaprāt, viens no galvenajiem avāriju cēloņiem ir neuzmanība. Braucējs, va-

dot transportlīdzekli, bieži vien domā par
dažādām ikdienas rūpēm, nevis par to, ka
pašlaik ir pie stūres. Steiga un stress negatīvi ietekmē ceļu satiksmes drošību. Vēl
viena problēma – pieredzējuši autovadītāji uzskata, ka jau visu zina. Taču uz ceļa visiem satiksmes dalībniekiem maksimāli jākoncentrējas un jākontrolē savas darbības,
pretējā gadījumā braucēji apdraud ne tikai
savu, bet arī citu cilvēku dzīvību.
Ir daudz šoferu un pasažieru, kuri nelieto drošības jostas, turklāt nav svarīgi,
kuru vietu salonā aizņem pasažieris. Tas
ir ne tikai likuma ievērošanas jautājums.
Galvenais ir tas, ka nepiesprādzējies šoferis avārijas gadījumā var ievainot gan sevi,
gan priekšā sēdošu pasažieri. Ēriks Pudenko pastāstīja par gadījumu, kad pasažieris
ne tikai nelietoja drošības jostu, bet arī turēja klēpī bērnu.
Kā jau minējām, ceļu satiksmes drošības noteikumus pārkāpj arī gājēji. Ceļu
policijas nodaļas vadītājs izceļ trīs galvenos pārkāpumu tipus: ielas šķērsošana pie
sarkanās luksofora gaismas, apģērbs bez
atstarojošiem elementiem un ielas šķērsošana tam neparedzētā vietā. Īpaši bīstami
ir skriet pāri Atbrīvošanas alejai, kur ir četras braukšanas joslas. Šādai bezrūpībai var
būt ļoti augsta cena, un runa nav par naudas sodu. Iespējams, gājējam nāksies samaksāt ar savu veselību. Tāpēc kārtējo reizi atgādinām – gan gājējiem, gan autovadītājiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Sergejs TIMOFEJEVS
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Administratīvās inspekcijas darbs
no 22. februāra līdz 22. martam
Administratīvā inspekcija no 22. februāra līdz 22. martam atklāja 52 pārkāpumus. Visvairāk pārkāpumu bija par nesakoptām teritorijām, uz kurām
ziemas laikā uzkrājušies sīkie sadzīves atkritumi. 11 gadījumos izteikti mutiski aizrādījumi, norādot pārkāpuma novēršanas termiņu. Viens mutisks
aizrādījums ir par nenovāktām pērngad nokritušām koku lapām.

O

trais būtiskākais pārkāpumu
skaits konstatēts dzīvnieku īpašniekiem, kuri pašvaldībā nav reģistrējuši suņus. Divos gadījumos noformēta administratīvā pārkāpuma lieta, nosūtot
materiālu soda piemērošanai Administratīvai komisijai, bet astoņos gadījumos personām noteikts termiņš suņa reģistrācijai.
Divas pārkāpuma lietas nodotas soda piemērošanai par to, ka suņu riešana traucēja
mājas iedzīvotājus.
Viens mutisks aizrādījums izteikts personai, kura zem svešas mājas logiem ierīkoja kaķu barošanas vietu, un viens mutisks aizrādījums par antisanitāriem apstākļiem kaķu barošanas vietā.
Sānslīdes pārkāpumi šomēnes bija konstatēti tikai trīs gadījumos, kā arī trīs gadījumos izteikti mutiski aizrādījumi par apstāšanas un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.
Trīs gadījumos pēc Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas
biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas pieprasījuma Rēzeknes pilsētas domes Informācijas tehnoloģiju nodaļas elektronisko sakaru tīklu inženieris
sagatavoja pašvaldības videosistēmā esošus ierakstus par ceļu satiksmes pārkāpumiem (negadījumiem) un divos gadījumos
pēc Administratīvās inspekcijas pieprasījuma par radītu apzinātu sānslīdi, pārkāpjot
agresīvās braukšanas aizliegumu, Latgales
vēstniecības GORS stāvlaukumā.
Raksturīgi šomēnes bija pārkāpumi piegružot koplietošanas telpas, vienā gadījumā – ar sīkiem sadzīves atkritumiem (materiāls nosūtīts soda piemērošanai), vienā gadījumā radot antisanitārus apstākļus
(izteikts mutisks aizrādījums iedzīvotājiem
un ēkas īpašniekam ar pārkāpuma novēršanas kontroles termiņa noteikšanu) un
divos gadījumos konstatēts, ka koplietošanas telpas ir piegružotas (aizkrautas) ar
lielgabarīta mantām, kas rada ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu (par vienu gadījumu uzsākta administratīvā lieta un otrā
gadījumā izteikts mutisks aizrādījums, uzdodot novākt mantas).
Viens mutisks aizrādījums bija par būv
gružu nenovākšanu pēc ēkas remonta (novērst noteiktā termiņā) un divi materiāli no-

sūtīti soda piemērošanai par lielgabarīta
mantu un atkritumu sakraušanu pie konteinera bez saskaņojuma ar ēkas un atkritumu apsaimniekotāju, kā arī par sadzīves
atkritumu novietošanu pie sveša (blakus
mājas iedzīvotāju) konteinera.
Divos gadījumos par deformētām ēkas
numerācijas plāksnēm uzsākta administratīvā lietvedība un vienā gadījumā izteikts
mutisks aizrādījums.
Vienā gadījumā atkārtoti konstatēta baložu barošana uz palodzes daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā, par ko materiāls nosūtīts
atkārtotai soda piemērošanai putnu barošanā vainīgai personai.
Bija izteikti mutiski aizrādījumi par trotuāru netīrīšanu no sniega dažos ielu posmos.
Viens mutisks aizrādījums izteikts par
dubļu nenovākšanu, izbraucot ar transportlīdzekli uz braucamās daļas.
Viens materiāls saņemts no Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas un nosūtīts Administratīvajai komisijai soda piemērošanai par ubagošanu publiskā vietā
pie veikala.
Saņemts viens iesniegums par ilgstoši
atstātu transportlīdzekli, kuram tehniskā apskate nav veikta. Administratīvā inspekcija
norāda, ka automašīnu īpašniekiem jāņem
vērā, ka transportlīdzekļa izmantošana, kuram tehniskā apskate nav veikta, ceļu satiksmē ir aizliegta un saskaņā ar Ministru
kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu
Nr.302 «Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus» pielikuma «Atkritumu klasifikators» 669. punktu, transportlīdzeklis, kurš
nevar piedalīties ceļu satiksmē, kvalificējams kā atkritumi ar nosaukumu – nolietoti satiksmē neizmantojami transportlīdzekļi,
klase 160104. Atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6. panta
pirmās daļas prasībām, «Transportlīdzekļa
īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu
nodots apstrādes uzņēmumam».
Pāvels SAVICKIS,
Rēzeknes pilsētas domes
Administratīvās inspekcijas vadītājs

Ceļu satiksmes negadījumu skaits 2020. gadā
Latgalē pagājušajā gadā reģistrēti 1045 ceļu satiksmes negadījumi
(2019. gadā – 1012), 38% no tiem vadītājs negadījuma vietu ir atstājis
(2019. gadā – 37%). 466 gadījumos tika noteikts pārkāpējs, kurš atstāja
ceļu satiksmes negadījuma vietu (2019. gadā – 555).

P

agājušajā gadā reģistrēti 551 ceļu
satiksmes negadījumi – uzbraukumi dzīvniekiem (2019. gadā –
578), t.sk. 312 noformēti ar protokolu
(2019. gadā – 345), 239 fiksēti kā Kasko
gadījumi (2019. gadā – 233). Starp tiem ir
negadījumi ar cietušajiem un bojā gājušajiem – 10 (2019. gadā – 13) uzbraukumos
dzīvniekam miesas bojājumus guva 15
personas (2019. gada – 13) un gāja bojā
viena persona (2019. gadā – 2).
2020. gadā Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonu sastādīto administratīvo
pārkāpumu protokolu kopskaits ceļu satiksmes jomā ir 10121 un saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma pieņemto
lēmumu par administratīvā soda piemērošanu kopskaits ir 9954, t.i., kopā 20075,
kas ir par 22% mazāk nekā 2019. gadā –
25739.
«2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), kas
paredz, ka administratīvie pārkāpumi, par
tiem piemērojamie sodi un amatpersonu
kompetence administratīvo pārkāpumu
procesā turpmāk būs noteikta attiecīgo

nozaru likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Šīs izmaiņas nesa lielas
pārmaiņas Satiksmes uzraudzībā rotas ikdienas darbā. Amatpersonām nācās apgūt
jaunas prasmes un spējas pielāgoties jaunajai darba organizācijai. Taču varu apgalvot, ka šo posmu esam veiksmīgi pārvarējuši un pašlaik darbs jaunās likumdošanas
ietvaros norit veiksmīgi un visi mūsu spēki
un uzmanība ir vērsta uz satiksmes drošību! Tāpat kā iepriekš, galvenais mūsu uzdevums ir kārtības nodrošināšana uz ceļiem! Rūpēties par satiksmes drošību un
uzraudzīt satiksmes dalībniekus – gan autovadītājus, gan mazāk pasargātos ceļu satiksmes dalībniekus! Esošā statistika liecina par to, ka ar saviem uzdevumiem veiksmīgi tiekam galā. Bojā gājušo personu
skaits ceļu satiksmes rezultātā ir mazinājies. Tāpat arī autovadītāju skaits, kuri pie
transportlīdzekļa stūres sēdušies alkohola
reibumā,» informē VP LRP Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieks Elmārs Šnevelis.
Lāsma KURSĪTE,
VP LRP Vecākā speciāliste

VUGD Rēzeknes daļas statistika
No 22. februāra līdz 22. martam Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa saņēma 41 izsaukumu: 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet četri no
izsaukumiem bija maldinājumi. 10 izsaukumi bija sadarbībā ar citiem operatīvajiem dienestiem.
25. februārī plkst. 17.05 VUGD saņēma informāciju, ka Rēzeknes stacijā no dzelzceļa cisternas augšējā vārsta noplūda sērskābe (18 litri) speciālā tvertnē, līdz tādējādi tā
nenonāca apkārtējā vidē. Latvijas dzelzceļa avārijas brigādes darbinieki no bojātās cisternas pārsūknēja 400 litru vielas citā tvertnē. VUGD norobežoja teritoriju un veica aprīkojuma atsārņošanu. Plkst. 20.40 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.
27. februārī plkst. 20.07 Rēzeknes ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Rēznas ielu, kur kādā darbnīcā dega siena pie granulu katla 4 m2 platībā. Plkst. 22.13 degšana likvidēta.
20. martā plkst. 19.06 VUGD saņēma izsaukumu uz Maskavas ielu Rēzeknē, kur
daudzstāvu mājas kāpņu telpā bija jūtama gāzes smaka. Ugunsdzēsēji glābēji veica visu
dzīvokļu pārbaudi un telpu vēdināšanu. AS Gaso avārijas dienesta pārstāvji konstatēja noplūdes vietu un veica remontdarbus. Plkst. 19.35 darbi notikuma vietā noslēdzās.
Irita SLAVINSKA,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas
vecākā inspektore Latgales reģionā
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Daugavpils kopā ar Rēzekni pretendēs
uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu
Daugavpils konkursa «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027»
pieteikumam izveidojusi Latvijā vēsturiski lielāko sadarbības
tīklu un uz nozīmīgo titulu kandidēs kopā ar Rēzekni kā lielāko sadarbības partneri un visu Latgales reģionu.

L

atgales reģiona pašvaldības parakstījušas sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgu sadarbību «Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027»
programmas veidošanā. Sadarbības memorandu parakstījuši:
Daugavpils pilsētas, Rēzeknes
pilsētas, Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils,
Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes,
Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes novadu
domju priekšsēdētāji.
«Kā Eiropas kultūras galvaspilsētas titula kandidāti mēs radām
starptautiskas nozīmes kultūras
programmu Latgales reģionā. Tā
veicinās laikmetīgu kultūras notikumu un produktu radīšanu un pieejamību, kultūras un radošo industriju nozarē strādājošo profesionālo izaugsmi, iedzīvotāju mūžizglītību kultūras jomā un pilsonisko

aktivitāti,» skaidro Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, apliecina, ka šis
ir Latgalei stratēģiski svarīgs projekts un Latgales pašvaldības kopīgi popularizēs Latgales reģiona
kultūras mantojumu, laikmetīgo
mākslu un tradīcijās balstītu kultūras un radošā tūrisma piedāvājumu, attīstot Daugavpili un Latgali kā starptautiski atpazīstamu
galamērķi.
Daugavpils «Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2027» pieteikuma koncepcijai dots nosaukums
«LINGUA FRANCA: meklēt, radīt,
runāt». Daugavpils vēlas kļūt par
2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, lai kopā ar Rēzekni un
visu Latgali radītu un arī visai Eiropai rādītu to, kā sabiedrībā ar viedokļu dažādību kultūra un māksla

kļūst par pamatu kopīgai valodai
jeb Lingua Franca. Daugavpils kā
Eiropas kultūras galvaspilsēta aicina uz kopradīšanu un sadarbību
visās valodās runājošus cilvēkus,
lai dažādie burti, zilbes, vārdi un
teikumi savītos šodienai nozīmīgos stāstos par ilgtspējīgu kopīgu dzīvi, kurā cilvēki ar prieku rūpējas viens par otru un dabu, kurā
māksla un zinātne palīdz viena otrai atrast atbildes uz veselīgai nākotnei svarīgiem jautājumiem un
kurā kultūra un māksla palīdz pielikt punktu nesaskaņām, jautājuma zīmi neskaidrajam un izsaukuma zīmi cilvēcībai. Daugavpils
ar tās bagātīgo kultūrvēsturisko
mantojumu, dinamisko attīstību
un aktīvajām kopienām ciešā sadarbībā ar Rēzekni un Latgales
reģionu ir apņēmības pilna iegūt
titulu «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027». Plašāka informācija –
daugavpils2027.eu
Diāna SOLDĀNE,
«Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2027» konkursa
pieteikuma izstrādes darba
grupas koordinatore

ARPC «Zeimuļs» aicina pieteikt
2020. gada aktīvākās ģimenes
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā «Zeimuļs» jau
sesto reizi notiks ARPC «Zeimuļs» aktīvāko ģimeņu godināšana un apbalvošana. Pasākuma mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību ģimeniskajām vērtībām, ģimenes vērtību popularizēšanai un tradīciju nozīmei ģimenes saliedētības stiprināšanā, godināt un popularizēt ģimenes, kuras 2020. gadā
ar savu piemēru veicinājušas ģimenes vērtību stiprināšanu.

Ģ

imenes attiecīgajai nominācijai var pieteikties pašas, tās var pieteikt cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni,
pašvaldība, Kultūras komisijas locekļi, valsts un nevalstiskās organizācijas vai arī tās var izvirzīt konkursa rīkotāji.
Ģimenes tiks godinātas vairākās nominācijās:
• Aktīvākā ģimene – ģimene, kas aktīvi piedalās dažādos
ARPC «Zeimuļs» rīkotajos pasākumos, konkursos un sacensībās
u.c. aktivitātēs;
• Talantīgā ģimene – ģimene,
kas ir zināma ar sasniegumiem
kultūrā, mākslā, zinātnē vai kādā
citā jomā;
• Radošākā ģimene – ģimene,
kura mērķtiecīgi audzina bērnus,
investējot laiku un enerģiju, lai attīstu viņu talantus;
• Skanīgākā ģimene – ģimene, kuru vieno dziesmas, dejas
un mūzika.

««Zeimuļa» gada ģimene
2020» titula nominanti var pieteikties vai var tikt pieteikti, iesniedzot
pieteikuma anketu, kurā jānorāda
kontaktinformācija (uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese), kā arī īss pamatojums, kāpēc attiecīgajai ģimenei būtu jāiegūst ««Zeimuļs» gada ģimenes
2020» tituls.
Pretendentus var pieteikt
līdz 2021. gada 7. maijam, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi olga.strode@rezekne.lv vai
atstājot aizpildītas anketas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrā «Zeimuļs» darba dienās no
9.00 līdz 16.00.
Pasākuma nolikums un anketa – rezekne.lv
Olga STRODE,
ARPC metodiķe darbam
ar bērniem un ģimenēm

GORS – Lielā Mūzikas balva,
«Kilograms kultūras» un «Boņuks»
Teikt, ka 2020. gads kultūrā bijis ļoti savāds, nozīmē nepateikt neko. Covid-19 izplatības dēļ bija jārēķinās ar vairākiem ierobežojumiem un arī pilnīgu liegumu pasākumu norisē, kas nereti radīja mulsumu kā apmeklētājos, tā arī pasākumu rīkotājos.
«Viena no pagājušā gada darba iezīmēm bija spēja pielāgoties
mainīgajiem, dažkārt neprognozējamajiem apstākļiem un izmantot
jebkuru iespēju piedāvāt kultūras
norises, atvērt durvis apmeklētājiem un strādāt. Tas arī attaisnojies
un spilgti redzams, vērtējot nozīmīgāko valsts apbalvojumu ceremonijas, kurās Rēzeknes un GORS
vārds iezīmējas ļoti spilgti,» atzīst
Latgales vēstniecības GORS vadītāja Diāna Zirniņa.
Februāra beigās Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada galveno balvu «Kilograms kultūras»
ieguvis Starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla «ORGANismi»
noslēdzošais un centrālais notikums – īpaši festivālam radīta koncertprogramma, kurā uz GORS
skatuves tikās ērģelniece Iveta
Apkalna, komponists un pianists
Raimonds Pauls un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
diriģenta Jāņa Stafecka vadībā.
Lielajai Mūzikas balvai, kas
ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, nominācijā
«Gada koncerts» bija izvirzīti divi
GORS notikušie pasākumi – gan
minētais ORGANismu koncerts,
gan arī pasaulslavenās operdziedātājas Elīnas Garančas solokoncerts, kas tapa sadarbībā ar

reģionālo koncertzāli «Lielais Dzintars» Liepājā. Šis koncerts martā
arī saņēma galveno balvu. Jāpiebilst, ka arī daudzu citu nominantu snieguma vērtējumā zīmīga vieta bija arī koncertdarbībai GORĀ.
Balvu saņēma maestro Raimonds Pauls kopā ar Latgales
vēstniecības GORS vadītāju Diānu Zirniņu. «Tā bija lieliska saspēlēšanās. Ērģeles ir ērģeles. Gatavosimies citiem koncertiem,» paužot
vislielāko paldies Ivetai Apkalnai,
teica maestro Raimonds Pauls.
«Pirmais, ko gribu teikt, ir pateicības vārdi,» saka Iveta Apkalna.
«Paldies Tev, GORS, par to, ka Tu
īsteno pat vispārdrošākos sapņus!
Paldies, Maestro, par mūziku, bez
kuras mūsu dzīvē būtu daudz mazāk krāsu, un Annai Veismanei, ka
šīs krāsas meistarīgi savienoja vienā partitūrā! Paldies Jānim Stafeckim, ar kuru jūtos droši un stabili ne
tikai uz skatuves. Paldies jums, mīļie LNSO mūziķi, par atdevi, augsto
meistarību un ļaušanos. Un paļdis
visai ORGANismu saimei – jūs esat
manas saknes un spārni!»
GORS darbs novērtēts arī Latgaliešu kultūras gada balvā «Boņuks», jo tā organizētā koncertizrāde «Latgolys Freska» saņēmusi vienu no šā gada 10 Boņukiem.

Pēc Diāna Zirniņas teiktā, atskatoties uz pagājušā gada pasākumiem, jāatzīst, ka GORS apņemšanās strādāt un pašvaldības,
kā arī VKKF atbalsts ļāvis saglabāt
pasākumu intensitāti un arī šogad
notiek darbs, rēķinoties ar ierobežojumiem. Tiesa, uzmanība pašlaik tiek pievērsta darbam digitālajās platformās. Tā, piemēram,
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
kultūras centru un Dienvidlatgales
NVO atbalsta centru organizēts vērienīgs nacionāla mēroga tiešsaistes semināru cikls «Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē». Noticis arī digitālais koncerts ar koncertierakstu – Georgija Sviridova
vokālā poēma «Pēterburga», piedaloties pianistei Hertai Hansenai, Latvijas Nacionālās operas
solistam Rihardam Milleram un
mūzikas apskatniekam Orestam
Silabriedim, kura stāsti iepazīstinās klausītājus ar Sviridova un
cikla dzejas autora Aleksandra
Bloka personībām, poēmas vēstījuma vēsturisko un sociālo kontekstu. Koncerts tagad skatāms
Latgales vēstniecības GORS FB
profilā, kā arī tiek piedāvāts virtuāli skatīt Helēnas Svilānes-Kuzminas gleznu izstādi.
Īpašs izaicinājums kā organizatoriskajā, tā arī norises ziņā bijusi Latgaliešu kultūras gada balvas «Boņuks» ceremonijas norise,
kas pirmo reizi tiešraidīta arī Latvijas Televīzijā.
Latgales vēstniecība GORS

Latvijas Lielās Mūzikas balvas ceremoniju Latvijas Nacionālajā
operā – Ērģeļmūzikas festivāla ORGANismi atskaņas
Kaspara BALAMOVSKA foto

Elīna Garanča un Malkolms Martino
Latgales vēstniecībā GORS 2020. gada oktobrī
Andreja VASJUKEVIČA foto/Latgales vēstniecība GORS

«Kilograms kultūras» saņem
GORS vadītāja Diāna Zirniņa un maestro Raimonds Pauls

2021. gada 27. martā
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Divas pavasara izstādes
No 14. marta līdz 8. aprīlim – Gundegas Rancānes
gleznu izstāde «Klātesot».

Gleznas muzeja logu vitrīnās
Piemērojoties apstākļiem, Latgales Kultūrvēstures muzejs
meklē jaunas saskarsmes formas ar apmeklētājiem. Martā
logu vitrīnās pie centrālās ieejas eksponētas divu mākslinieku gleznas. Cerams, ka iedzīvotāji, dodoties pastaigā pa pilsētu, nāca klāt, lai pieskartos mākslai vismaz šādi.

Tā

kā patlaban personālizstāžu rīkošana
ir aizliegta, nolemts
muzeja logu vitrīnās eksponēt četras gleznas no mākslinieka Osvalda Zvejsalnieka personīgās

kolekcijas. Mākslinieks dzimis
martā, tāpēc viņa gleznās jūtamas
pavasarīgas noskaņas – debesu
zilgme atspoguļojas ūdenī, vējš
kustina koku zarus, sārto rītausma.

Latgales Kultūrvēstures muzeja vitrīnā izvietoti arī Zojas Kozlovskas (prec. Kasatkina) zīmējumi, kas tapuši izsūtījuma laikā Sibīrijā 20. gs. 50. gados. Ar šo darbu izstādi piemin pēckara gados
uz Sibīriju izsūtītos bērnus. Abās
lielākajās masveida deportācijās
tika izsūtīta liela daļa Latvijas inteliģences un, pēc tālaika padomju
standartiem un oficiālā definējuma, pārtikušākās zemnieku ģimenes. Neskatoties uz to, deportēto
bērnu talants turpināja izpausties
no ziemeļu polārā loka līdz Amūras palienēm.
Sagatavoja
Sergejs TIMOFEJEVS

Gundega Rancāne un gleznošana ir nesaraujami saistītas kopš
pirmās izstādes kopā ar tēvu 13
gadu vecumā. Izstāde notika toreiz vēl Rēzeknes Novadpētniecības muzejā, kur starp Antona
Rancāna kokgriezuma tēlniecības darbiem tika izlikti arī Gundegas zīmējumi. Šī glezniecības
klātesamība blakus ikdienas darbiem Lūcijas Rancānes Makašānu
Amatu vidusskolā direktores amatā, sabiedriskajās aktivitātēs, mājas darbos un ģimenē īpašā veidā
bagātina mākslinieces ikdienu un
reflektē viņas mākslas darbos. Iz-

Papildinās muzeja pastāvīgo
vēstures ekspozīciju
2020. gada pavasarī Ziemeļu
rajona parka rekonstrukcijas darbu laikā Rēzeknē tika atklāts masu
apbedījums kādreizējās padomju
karagūstekņu nometnes «Stalag
347» teritorijā. Vietas apsekošanai un pirmreizējai darbu veikšanai bija pieaicināti Otrā pasaules
karā kritušo karavīru meklēšanas
vienības «Leģenda» pārstāvji, kuri
2020. gada 18. aprīlī atrada dažādus priekšmetus (apavus, pogas,
monētas, karotes fragmentu u.c.).
Saskaņā ar vispārpieņemto praksi, sākumā tie nonāca Valsts policijā. Pagājušā gada augusta nogalē atrastie priekšmeti tika nodoti Latgales Kultūrvēstures muzejam. Jāpiebilst, ka starp tiem
nav tikai padomju karagūstekņu

personīgās lietas, bet arī, piemēram, angļu tipa šautenes stiprinājuma fragments, kas attiecas uz
20. gs. 20.–30. gadiem, kad šajā
teritorijā izvietojās atsevišķas 9.
Rēzeknes kājnieku pulka vienības.
Pirms pieņemšanas muzeja krājumā speciālisti veica visu priekšmetu rūpīgu izpēti un restaurāciju.
Šogad ar tiem plānots papildināt
muzeja pastāvīgo pilsētas vēstures ekspozīciju «Rēzekne laikmetu griežos». Pašlaik norit darbs arī
pie izdevuma par nometni «Stalag
347» sagatavošanas.
Kaspars STRODS,
LKM speciālists
kultūrvēstures jautājumos
Aleksandra BONDARENKO foto

Atbalstīti četri mazie
kultūras un tūrisma projekti
Noslēdzies ikgadējais Mazo kultūras un tūrisma projektu konkurss, ko organizē pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs» un finansē Rēzeknes pilsētas dome.

P

rojektu konkursa mērķis
ir veicināt kultūras un tūrisma attīstību un jaunrades procesu veidošanu Rēzeknē,
atbalstot daudzveidīgu un kvalitatīvu piedāvājumu un veicinot sabiedrības līdzdalību pilsētas kultūras un tūrisma attīstībā. Projektu konkursā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas.
Izvērtējot iesniegtos projektus, komisija piešķīra papildu
punktus tiem, kuri atbilst gada
prioritātei. 2021. gada mazo projektu konkursa prioritāte – «Inovatīvas idejas ierobežojumu un attālinātības laikā».
Atbilstoši nolikumam, finansējums tiek piešķirts līdz 50 procentiem no iesniegtā projekta summas, līdz ar to piešķirtā līdzfinansējuma apjoms nedrīkst būt mazāks par 200 eiro vai nedrīkst būt
lielāks par 1500 eiro, jo kopējais

budžets projektu konkursa atbalstam šogad ir 5000 eiro.
Šogad konkursā tika iesniegti septiņi projekti. Ņemot vērā to
izstrādes kvalitāti un ilgtspēju, kā
arī atbilstību konkursa nolikumam
un šīgada prioritātei, Rēzeknes
pilsētas domes Kultūras komisija
nolēma atbalstīt četrus projektus:
• Biedrības «ESTO» projekta
«Teiksma par Rēzeknes rozi» īstenošanai piešķirti 1184 eiro. Tajā
tiks iestudēta un nofilmēta muzikāla folkloristiska pasaka. Video
materiāls tiks izvietots platformā
«YouTube» un būs pieejams katram interesentam. Iestudējumā
būs iesaistīti Rēzeknes folkloras
kopas «Vīteri» bērni un jaunieši.
• Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijai piešķirti 1033 eiro
mākslas albuma «Akvarelists Vladislavs Paurs» izdošanai. Tas at-

stāde atspoguļo mākslinieces pēdējo piecu gadu darbošanos glezniecībā, kur allaž vislielākā nozīme
ir kolorītam, tā harmoniska «iegulšanās» ainavās un klusās dabas
kompozīcijās gan mazos, gan lielos audeklos.
***

No 28. marta līdz 29. aprīlim – mākslas foto un tekstila
izstrādājumu izstāde «HABANERO SKALA». Dalībnieces:
Viktorija Grappa, Paraskēva
Deikina, Jana Kozule.

Sarkanās armijas
karavīra katliņš

Kopš 20. gadsimta sākuma
līdz ar sabiedrības atraisīšanos un
sieviešu emancipāciju apakšveļa kļūst arvien jutekliskāka, atklātāka, publiskāka. No kaut kā apkaunojoša un ļoti intīma tā ir kļuvusi par īstu pašizpausmes modes
lietu ikdienas dzīvē, dejās, skatuvē. Apakšveļa kā mākslas darbs.
Apakšveļa kā mākslinieču skaistuma un seksualitātes gradāciju
izpētes tēma – no trauslas, jutekliskas līdz izaicinoši drosmīgai un
hipertrofēti spilgtai, iedvesmojoties no 20. gadsimta dažādām modes tendencēm, bet caur mūsdienu optiku.
Informāciju sagatavoja
Inese DUNDURE,
LKM Mākslas nodaļas vadītāja

Sarkanās armijas
karavīra karote

Sarkanās armijas
karavīra krustiņš

klās izcilā Latgales akvarelista
dzīvesgājumu un tajā būs redzami gan mākslinieka agrīnie darbi, gan tie, ko viņš radīja vēlākos gados.
• Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolai projekta «Rēzeknes Mākslas nama vizītkarte»
realizācijai piešķirti 856 eiro. Runa
ir par Mākslas nama pagalmā izvietoto baneri ar piedāvājumiem
un kontaktinformāciju. «Vizītkartes» dizaina veidošanā iesaistīs
ne tikai Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas, bet arī citu
Rēzeknes izglītības iestāžu audzēkņus.
• ARPC «Zeimuļs» projekts
«Ar zīmuli kultūrā» ieguva 500
eiro. Tajā taps darba burtnīca bērniem ar dažādiem uzdevumiem
par Rēzeknes kultūras objektiem.
PA «Rēzeknes Kultūras un
tūrisma centrs» pateicas visiem
projektu iesniedzējiem un sveic
atbalstīto projektu autorus, vēlot
veiksmīgu ieceru realizāciju šogad! Atgādinām, ka 2020. gadā
no 12 iesniegtajiem projektiem atbalstīti septiņi, 2019. gadā – pieci
no deviņiem, 2018. gadā – astoņi
no 15 projektiem.

Konkursa
«Sienas gleznojums» rezultāti
Noslēdzies pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras
un tūrisma centrs» pagājušā gada oktobrī izsludinātais metu
konkurss sienas gleznojumam Rēzeknē. Komisija bija spiesta atlikt pieteikumu izskatīšanu sakarā ar Covid-19 izplatības
dēļ ieviestajiem ierobežojumiem.

K

onkursa mērķis – uzlabot pilsētvidi un izveidot uz dzīvojamās
ēkas fasādes (Atbrīvošanas alejā 111) gleznojumu, lai veicinātu jaunu, kvalitatīvu mākslas darbu radīšanu Rēzeknē, veicinātu Latvijas mākslinieku radošo darbību un stiprinātu rēzekniešos
piederības sajūtu pilsētai.
Pieteiktos darbus vērtēja Rēzeknes pilsētas domes Kultūras komisija, pieaicinot dzīvojamās mājas pārstāvjus, uz kuras plānots izvietot
gleznojumu, un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvjus.
Izvērtējot idejas oriģinalitāti, gleznojuma vizuālo pievilcību, tā atbilstību pilsētvidei un konkrētai vietai, tika nolemts par labāko atzīt Viktorijas Grappas un Jūlijas Šilovas kopdarbu. Rēzeknes pilsētai raksturīgie elementi iekļaujas abstrakto līniju ritmā un ir vienotas kompozīcijas sastāvdaļas. Ne tikai mūzikai ir ritms, bet arī pilsētai, kas skan
kā mūzika. Ieklausieties, kā skan Rēzekne, sajūtiet tās vibrāciju ritmu.
Atgādinām, ka pirmās vietas ieguvējs saņem naudas balvu 150 eiro
apmērā (pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas).
Pie savas ieceres realizācijas mākslinieces ķersies šopavasar, tiklīdz iestāsies labvēlīgi laikapstākļi. Tādējādi Rēzeknē būs par vienu pievilcīgu vides objektu vairāk.
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Rekreācijas centra projekta būvdarbu aktualitātes
Līdztekus Kovšu ezera infrastruktūras sakārtošanas projektam notiek Rēzeknes rekreācijas centra un
publiskās teritorijas izbūves būvdarbi Brīvības ielā 23. Radot tūrisma jomas uzņēmējiem pienācīgu vidi un
piesaistot investīcijas, pilsētu varēs
padarīt par konkurētspējīgu tūrisma
pakalpojumu nozarē.

P

ašlaik tiek veikti zemes darbi, būvēts ūdensvads, drenāžas sistēma un pārbūvēts siltumtrases
posms. Veikti paraugpāļu urbumi un notiek šo pāļu slogošana.
Projekts paredz gan SPA ēkas izbūvi
trijos stāvos, gan arī apkārt esošās teritorijas labiekārtošanu ar gājēju celiņiem, autostāvvietu, apgaismotu promenādes zonu,

laipu gar ezeru. Ir paredzēti dažādi apzaļumošanas risinājumi. Projektā tiks pārbūvēts Brīvības ielas posms no Atbrīvošanas
alejas līdz kanālam. Šos darbus plānots
uzsākt pēc Lieldienu brīvdienām – 6. aprīlī. Būvdarbi notiks un satiksmi paredzēts
organizēt pa joslām. Satiksmes organizācijas shēmas tiks publicētas tuvākajā laikā.
Būvdarbi tiek veikti projektā «Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai» (Nr.5.6.2.0/19/I/021).

Rēzeknē tiks pārbaudīta
suņu reģistrācija
Rēzeknes pilsētas pašvaldības Administratīvā inspekcija marta otrajā
pusē sāka pārbaudīt daudzdzīvokļu
mājās faktiski esošos un oficiāli reģistrētos suņus.

Izsludinātas nomas tiesību izsoles objektiem pie Kovšu ezera
11. martā Rēzeknes pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums izsludināt
nomas tiesību izsoles topošajiem objektiem pie Kovšu ezera – pludmales
kafejnīcai, laivu mājai un kempinga administratīvajai ēkai. Izsoles notiks
16. aprīlī un nomas līgumus paredzēts slēgt uz 15 gadiem.

P

ēc peldes, sauļošanās vai dodoties pastaigā gar ezeru būs iespēja atspirdzināties ar pludmales kafejnīcas piedāvājumu āra terasē vai baudīt
ainavu no skatu platformas.
Lai nodrošinātu ērtu Kovšu ezera izmantošanu ar laivām, tiek veidota atbilstoša infrastruktūra: piebraucamais ceļš,
13 stāvvietas vieglajām automašīnām un
8 lielgabarīta transportlīdzekļu stāvvietas (transportam ar laivu piekabēm), laivu rampa (slips) laivu nolaišanai ūdenī ar
autotransportu, laivu piestātne uz peldošiem pontoniem un gājēju ceļi. Kanāla abu
malu savienošanai tiks izveidots koka tiltiņš, otrpus kanālam gar krastu – gājēju
ietve ar soliņiem un velonovietnēm. Plānots, ka laivu mājas zonā būs iespēja laivas gan glabāt, gan iznomāt, kā arī veikt
tehnisko apkopi.
Tūristus Rēzeknē iepriecinās kempinga zona Kovšu ezera rietumu krasta teritorijā. Kemperu zonas teritorijā paredzētas
vairākas vietas elektrības pieslēgumam,
ūdens ņemšanas vietas un ķīmiskās WC

noliešanas vietas, kā arī slēgta koka nojume atkritumu konteineriem. Tāpat kempinga teritorijā paredzētas telšu vietas, aktīvās atpūtas zona ar pludmales volejbola
un futbola laukumiem, kā arī nelielu rotaļu
laukumu bērniem.
Iepretim kempinga administratīvajai
ēkai paredzēts labiekārtots laukums atpūtai ar apstādījumiem, zviļņiem un sēžamajiem kubiem.
Gājēju ērtībai paredzēts bruģēto ietvju
tīkls, apkārt kemperu stāvvietai tiks izveidots grants ceļš, vietumis paredzot solus
un atkritumu urnas. Grants ceļš vedīs līdz
pat ezeram, kur būs peldošas konstrukcijas laipa un peldvieta. Gar ezeru vedīs taka
ar grants segumu, kas veidots uz pastiprinātas grunts. Kempinga zonā starp taku
un telšu vietām ir paredzētas piknika vietas ar galdiem, soliem un ugunskura vietām, ko atdala atsevišķas koku grupas.
Kempinga zonas teritorija būs atdalīta no
pārējās teritorijas ar koka žogu un drāšu
paneļu žogu. Tāpat kempinga zonā būs

Iepirkumi un atklātie konkursi
Pašvaldībā

• Atklātais konkurss par remontdarbu veikšanu Sporta pārvaldes vajadzībām
noslēdzies bez rezultāta.
• Atkārtoti izsludināts atklātais konkurss par būvprojekta izstrādi un autor
uzraudzības nodrošināšanu teritorijas
labiekārtošanā gar upi Pils ielā 1B un Baznīcas ielā 4, kā arī Pilskalna parka izveidē.
Līguma summa – līdz 70 000 eiro. Pieteikumus pieņem līdz 1. aprīlim.

• 30. martā noslēdzās iepirkums par
automātisko un manuālo siltummezglu
aprīkojuma, saules kolektoru un ar tiem
saistīto mezglu, kā arī inženiertehnisko
tīklu uzraudzību un tehnisko apkalpošanu domes un tās struktūrvienību ēkās.
• Zemes ierīcības projektus izstrādās un ar zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu veiks SIA «B & B STRUKTŪRA».
Līguma summa – 9550 eiro.
• 1. aprīlī noslēgsies atklātais konkurss par pašvaldības īpašumā esoša
dzīvokļa vienkāršotu atjaunošanu Atbrīvošanas alejā 151-3. Līguma summa –
līdz 40 000 eiro.
• Līdz 30. martam gaida pieteikumus atklātajam konkursam par dekoratīvo krūmu un puķu stādījumu kopšanu, stādu piegādi un to stādīšanu. Līguma
summa – līdz 136 611,57 eiro.

arī stāvvietas 15 vieglajām automašīnām
un 33 kemperiem.
Lai arī projekta īstenošanas termiņš ir
līdz 27. augustam, būvnieki plāno darbus
pabeigt jau jūnija sākumā. Tamdēļ pašvaldība jau tagad meklē nomniekus jaunajiem
objektiem, lai rēzeknieši un pilsētas viesi
jau šovasar varētu baudīt atpūtu pie Kovšu ezera ar jaunām iespējām.
Izsoles tiek organizētas projektā «Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru»
(Nr.5.6.2.0/18/I/005).
Vairāk par izsolēm lasiet rezekne.lv
sadaļā «Oficiālā informācija; Izsoles/pārdošana».
• SIA «AB MEDICAL GROUP RIGA»
piegādās medicīnas aizslietņus uz summu 8190 eiro.
• SIA «B.BRAUN MEDICAL» piegādās perfuzorus uz summu 7800 eiro, kā
arī to statīvus uz summu 5950 eiro.
• SIA «TRADINTEK» piegādās mākslīgās plaušu ventilācijas aprīkojumu uz
summu 13 602 eiro.

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»
• Līdz 30. martam pieņem pieteikumus no pretendentiem, kuri gatavi
sniegt pilsētas ielu, tostarp tranzīta, ikdienas uzturēšanas pakalpojumus. Līguma summa – līdz 1 500 000 eiro.
• SIA «DEPORT» piegādās sporta
ekipējumu Sporta pārvaldes vajadzībām. Līguma summa – 31 566,88 eiro.
• 6. aprīlī noslēgsies atklātais konkurss par pārtikas produktu un dzērienu piegādi domes struktūrvienību vajadzībām. Līguma summa – 2 987 886,80 eiro.

SIA «Rēzeknes Slimnīca»

• SIA «INLAB» un SIA «Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība» sniegs medicīniskā aprīkojuma
tehniskās uzraudzības pakalpojumus uz
kopējo summu 14 843,52 eiro.
• SIA «Arbor Medical Korporācija»
piegādās portatīvos elektrogrāfus uz
summu 7650 eiro.
• SIA «Mediq Latvija» piegādās stetoskopus uz summu 1560 eiro.

S

askaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.67 (20.12.2013.)
«Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā» katram
suņa īpašniekam ir pienākums divu nedēļu
laikā pēc suņa iegādes reģistrēt to pašvaldības uzņēmumā «Rēzeknes Namsaimnieks».
Kucēni jāreģistrē pēc 3 mēnešu vecuma
sasniegšanas. Lai reģistrētu suni, SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» jāiesniedz īpašnieka personu apliecinošs dokuments, suņa
pase un suņa vakcinācijas apliecība (ikgadējā pote pret trakumsērgu), kā arī jāaizpilda
iesniegums par reģistrāciju. Maksa par suņa
reģistrāciju ir 4 eiro. Pēc tam, kad ir saņemta samaksa un informācija par suni ievadīta
«Mājdzīvnieku reģistrācijas žurnālā», īpašniekam tiek izsniegta suņa reģistrācijas apliecība un nodevas žetons. Ja mainās suņa dati
(īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa,
suņa nāve), suņa īpašniekam par to arī jāziņo SIA «Rēzeknes Namsaimnieks». Turklāt
suņu reģistrācija ir obligāta gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan pilsētas privātā sektorā dzīvojošajiem. Saņemt konsultāciju par suņu reģistrācijas jautājumiem var pie
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» jurista pa tālruni 646 05968 vai rakstot uz e-pasta adresi
rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv.
Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, Rēzeknes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem/apsaimniekotājiem ir pienākums reizi gadā līdz 1. martam informēt SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» par suņu uzskaiti viņu
īpašumā (pārvaldījumā) esošajās daudzdzīvokļu mājās. Pašlaik Rēzeknē SIA «Rēzeknes
namsaimnieks» uzskaitē ir nedaudz vairāk par
700 suņiem, un Administratīvās inspekcijas
reidu uzdevums ir noskaidrot, vai šis skaitlis
atbilst patiesībai. Turklāt, kā informē Administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvels Savickis,
pārbaudes galvenokārt notiks daudzdzīvokļu
mājās, jo katru pavasari iedzīvotāji aktīvi sūdzas par nenovāktiem suņu ekskrementiem
pagalmos, un jāzina, kam šādos gadījumos
izvirzīt pretenzijas par «Sabiedriskās kārtības
noteikumu Rēzeknē» neievērošanu.
Cienījamie rēzeknieši, ja jums
mi apzināti suņu nereģistrēšanas
mi, lūgums ziņot Administratīvajai
cijai (tālrunis 25770110, e-pasta
pavels.savickis@rezekne.lv).

• 22. martā noslēdzās iepirkums par
uzņēmuma vieglā un kravas transporta remontu, diagnostiku, tehnisko apkalpošanu un autoevakuāciju. Tiek gaidīti rezultāti.
• 26. martā noslēdzās iepirkums par
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu realizāciju mājā Atbrīvošanas alejā 145. Tiek gaidīti rezultāti.
• SIA «KSIL Baltic» piegādās un uzstādīs bērnu rotaļu laukumus daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Līguma summa –
27 775 eiro.
• SIA «V.J.M. Būve» labiekārtos pagalmus mājām 18. Novembra ielā 12A, Atbrīvošanas aleja 117A, Kosmonautu ielā
3, Metālistu ielā 5, Rancāna ielā 35, Skolas ielā 11, Ventspils ielā 6. Līguma summa – 141 999,19 eiro.
• SIA «ASKO AS» realizēs energoefektivitātes uzlabošanas projektu mājā Dārzu ielā 9. Līguma summa –
93 602,49 eiro.
Visas summas norādītas bez PVN.
Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA

ir zināgadījuinspekadrese

 Kurš
atbildēs

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

Ja redzat uz ceļa
nobrauktu dzīvnieku
Kurp jāvēršas Rēzeknē, ja uz
ceļa ierauga nobrauktu dzīvnieku?
Par situāciju var ziņot, zvanot uz SIA
«Rēzeknes Namsaimnieks» vienoto numuru
64639000. Tāpat var vērsties Rēzeknes Dzīvnieku patversmē, tālr. 28363358, kā arī informēt pilsētas domi, zvanot uz tālr. 64607684
(Natālija Siņicina). Tālāk informācija tiks nodota atbildīgajiem speciālistiem.
Jānorāda, ka Dzīvnieku patversmes darbinieki izbrauc uz šādiem izsaukumiem darba dienās no plkst. 8.00 līdz 22.00.
Jekaterina SMOLICKA

2021. gada 27. martā

Oficiāla informācija
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Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.67

«Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes pilsētā»
Pieņemti 2013.gada 20.decembrī. Stājās spēkā 2013. gada 29. decembrī.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 26.06.2011.
MK noteikumu Nr.491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» 11.punktu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

(turpmāk LDC) datubāzē pie sertificēta veterinārārsta.

nes Namsaimnieks» par suņu uzskaiti viņiem piederošajās (pārvaldāmajās) mājās.

vadas tādā attālumā, kādā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt.

1. Saistošie noteikumi nosaka prasības,
kādas jāievēro, turot suņus un kaķus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, atbildību par
šo noteikumu neievērošanu, kā arī mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību Rēzeknes pilsētā.

9. Pirms mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas LDC datubāzē dzīvniekam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (mikročipētam). Dzīvnieka apzīmēšanu veic sertificēts
veterinārārsts.

17. Par reģistrēta suņa datu maiņu (īpašnieka maiņa, turēšanas vietas maiņa, suņa
nāve u.c.) suņa turētājam rakstiski jāpaziņo SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», aizpildot ziņojumu par reģistrēto suni

10. Suņi, kas ir mikročipēti pirms 2011.
gada 1.jūlija, LDC datubāzē ir jāreģistrē līdz
2016.gada 1.jūlijam.

26. Pārvadājot suni sabiedriskajā transportlīdzeklī, tam uzliek uzpurni, tur pavadā vai ievieto piemērotā somā, konteinerā
vai būrī, bet citus mājas (istabas) dzīvniekus ievieto piemērotās somās, konteineros vai būros.

18. Līdzekļi, kas iegūti no suņu reģistrācijas Rēzeknes pašvaldības SIA «Rēzeknes
Namsaimnieks», tiek izlietoti reģistrācijas
organizēšanai, suņu reģistrācijas apliecību un žetonu izgatavošanai.

27. Bīstamo suņu uzturēšanās sabiedriskajās vietā pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Rēzeknes pilsētā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu
draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nodrošināt mājas dzīvnieku reģistrāciju un uzskaiti,
samazināt mājas (istabas) dzīvnieku radīto
traumu skaitu un novērst dzīvnieku infekcijas slimību izplatību.
3. Radoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā iestāde un Rēzeknes
pilsētas dome var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētā pilsētas vietā mājas (istabas)
dzīvnieku.
4. Noteikumu prasību ievērošanu savas
kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Rēzeknes pašvaldības iestādes un komercsabiedrības, ar kurām Rēzeknes pilsētas dome ir noslēgusi attiecīgu līgumu.
5. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos aizliegts turēt lauksaimniecības dzīvniekus
(dzīvniekus, kurus tur pārtikas produktu
iegādei).
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
aizliegts turēt mājas (istabas) dzīvniekus
koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabi, kāpņu telpas u.tml.).
7. Personām ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti sterilizēti bezsaimnieka kaķi.

11. Visiem suņiem, kas 6 mēnešu vecumu sasniegs līdz 2016.gada 1.jūlijam
jābūt mikročipētiem un reģistrētiem LDC
datubāzē.
12. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem «Par pašvaldības nodevu par suņu
turēšanu Rēzeknes pilsētā» par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva.
13. Suņa īpašniekam ir pienākums 2
nedēļu laikā pēc suņa iegūšanas īpašumā
reģistrēt to Rēzeknes pašvaldības SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» (turpmāk – SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»). Kucēni jāreģistrē
pēc 3 mēnešu vecuma sasniegšanas. Maksa par suņa reģistrāciju 4,00 euro.
14. Lai reģistrētu suni, tā īpašnieks SIA
«Rēzeknes Namsaimnieks» darbiniekam
uzrāda personu apliecinošu dokumentu,
suņa pasi un suņa vakcinācijas apliecību,
kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī aizpildītu reģistrācijas veidlapu (1.pielikums).
15. SIA «Rēzeknes Namsaimnieks»
darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu
14.punktā minētajiem dokumentiem:
15.1. ievada informāciju par suni «Mājdzīvnieku reģistrācijas žurnālā»;

7.1 Kaķis var brīvi uzturēties ārpus tā
īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja tiek nodrošināta
tā apzīmēšana

15.2. iekasē maksu par suņa reģistrāciju un izsniedz suņa īpašniekam rēķinu par
suņu nodevas apmaksu līdz tekoša gada
beigām, bankā vai pieņem maksājumu SIA
«Rēzeknes Namsaimnieks» kasē;

II. SUŅU REĢISTRĀCIJAS
KĀRTĪBA

15.3. pēc nodevas apmaksas SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» darbinieks izsniedz
suņa īpašniekam suņa reģistrācijas apliecību un nodevas žetonu.

8. Rēzeknes pilsētā esošie suņi ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā
aģentūrā «Lauksaimniecības datu centrs»

16. Daudzdzīvokļu dzīvojamu māju apsaimniekotājiem/īpašniekiem vienu reizi
gadā līdz 1.martam jāinformē SIA «Rēzek-

III. MĀJAS ( ISTABAS )
DZĪVNIEKU ĪPAŠNIEKU
( TURĒTĀJU ) PIENĀKUMI
19. Nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
20. Pēc mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties jāpaziņo
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldei, Administratīvai inspekcijai un dzīvnieku patversmei.
21. Turot suni brīvi – ārpus telpām mājas dzīvnieka īpašnieka (turētāja) īpašumā,
valdījumā vai lietošanā esošajā teritorijā,
pie vārtiem un ieejām, kur tiek turēts suns,
redzamā vietā izvietojama plāksne vai norāde ar skaidri salasāmu vienu no šādiem
uzrakstiem: «Uzmanību, suns!», «Suns!»
vai «Uzmanību, bīstams suns!», ja suns apmācīts aizsardzībai vai atzīts par bīstamu.
22. Nepieļaut, ka suņi tiek izvesti pastaigāties vietās, kur tas aizliegts ar speciālām
zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.
23. Nepieļaut dzīvnieku uzturēšanos
bez uzraudzības dzīvojamo māju koplietošanās telpās.
24. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs, stadionos,
peldvietās, bērnu spēļu laukumos, parkos
un skvēros, kapsētās, kā arī citās sabiedriskajās, masu pulcēšanās vietās un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts).
25. Suņu pastaigu laukumā suns, ja tas
nav atzīts par bīstamu, var atrasties bez pa-

IV. KLAIŅOJOŠO DZĪVNIEKU
IZĶERŠANA UN IZOLĀCIJA
28. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic
persona, ar kuru Rēzeknes pilsētas pašvaldībai vai tās iestādei ir noslēgts līgums
un kura to var veikt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
29. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
30. Dzīvnieku var eitanizēt normatīvos
aktos noteiktā kārtībā vai nodot turējumā
citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks
tam piederošo mājas (istabas) dzīvnieku
neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav
identificējams. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu
un uzturēšanu, sedz tā īpašnieks.
31. Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā no pagalmiem, ielām
un citām sabiedriskām vietām bojā gājušo
dzīvnieku līķus savāc šo noteikumu 28. punktā minētā persona divu stundu laikā no paziņošanas brīža.

V. ADMINISTRATĪVĀ
ATBILDĪBA UN
KOMPETENCE SODU
PIEMĒROŠANĀ
32. Kontroli par noteikumos noteikto
prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā komisija.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.68

«Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā»
Pieņemti 2013. gada 20. decembrī. Stājās spēkā 2013. gada 29. decembrī.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma «Par nodokļiem un nodevām»
12.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
«Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas» 3., 10., 16. un 16.1 punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā maksājama pašvaldības nodeva par
suņu turēšanu (turpmāk – suņa turēšanas
nodeva) Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
2. Par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā
ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva.
3. Suņu turēšanas nodeva tiek noteikta
12,00 euro gadā par vienu suni, un tā jāsamaksā ik gadu līdz 1.martam, vai reizi ceturksnī 3,00 euro apmērā.

5.1. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
5.2. valsts iestādes, kurās tiek audzēti
dienesta suņi;
5.3. redzes un dzirdes invalīdi;
5.4. persona, kas adoptējusi dzīvnieku
no dzīvnieku patversmes.
6. Suņu turēšanas nodeva ir samazināta par 50%:

tiek deleģēta Rēzeknes pašvaldības SIA
«Rēzeknes Namsaimnieks» (turpmāk – SIA
«Rēzeknes Namsaimnieks»).
8. Pēc suņa vienreizējas reģistrācijas,
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem «Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Rēzeknes pilsētā», rēķins par suņu turēšanas ikgadēju nodevas samaksāšanu tiek
nosūtīts uz norādītā suņa īpašnieka mājas
adresi vai elektronisko pastu.

4. Suņu turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 (trīs) mēnešu
vecumu vai viena mēneša laikā pēc suņa
iegādes, un jāmaksā ik gadu visu suņa turēšanas laiku.

6.3. maza izmēra dekoratīvo suņu īpašniekiem, ja suņa skausta augstums nepārsniedz 35 cm.

9. Pēc suņu turēšanas ikgadējās nodevas samaksāšanas bankā vai SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» kasē, suņa īpašnieks
saņem nodevas žetonu, uzrādot SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» darbiniekam kvīti
par suņu turēšanas nodevas samaksu un
suņa vakcinācijas apliecību ar atzīmi par
suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu.

5. No suņu turēšanas nodevas ir atbrīvoti:

7. Rēzeknes pašvaldības nodevas par
suņu turēšanu administrēšanas funkcija

10. Suņa reģistrācijas žetona nozaudēšanas gadījumā, suņa īpašniekam jāmak-

6.1. privātmāju īpašniekiem;
6.2. maznodrošinātām personām;

sā atjaunotā reģistrācijas žetona izgatavošanas izdevumi.
11. Adreses maiņas gadījumā, suņa
īpašniekam jāinformē SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», lai saņemtu rēķinu par suņu turēšanas ikgadēju nodevas samaksāšanu.
12. SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» reizi
pusgadā jāiesniedz informācija par reģistrēto Rēzeknes pašvaldības teritorijā suņu
skaitu Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas
saimniecības pārvaldei.
13. Līdzekļi, kas tiek iegūti no nodevas samaksas par ikgadējās suņu turēšanu tiek izlietoti mājas dzīvnieku izķeršanas
organizēšanai un dzīvnieku patversmes
uzturēšanai.
14. Suņu turēšanas nodevas nomaksas
kontroli veic Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvalde.
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«Gada sieviete Rēzeknē 2020» –
Jeļena Grabovščika
Šogad aprit 15 gadi konkursam «Gada sieviete Rēzeknē», ko biedrība «Uzņēmīgo sieviešu klubs «SENTIO»» pirmo reizi organizēja 2006. gadā. Atgādinām, ka konkursa norisi atbalsta Rēzeknes pilsētas dome un pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs».

Š

īgada konkursa formāts
tika mainīts visiem zināmu iemeslu dēļ, pieteikumus izskatīja un vērtēja attālināti. Rezultātā tika atlasītas septiņas pretendentes goda nosaukumam. Turpmāk – īsumā par katru.
Rita Kozlova – Rēzeknes pilsētas domes arhīva pārzine. Jau
30 gadus viņas dzīve ir saistīta
ar dokumentu pasauli, kur diendienā jārod harmonija, lai neapmaldītos drukātu un elektronisku dokumentu plūsmā. Par spīti
tam, viņa vienmēr ir dzīvespriecīga un daudzpusīga personība.
Viņa ir arī lieliska mamma, sieva
un kolēģe. Rita noteikti ir cilvēks,
pateicoties kuram arhīvā valda
kārtība, katrs dokuments ir savā
vietā un ir viegli atrodams. (Nominācija «Par ilggadēju un apzinīgu darbu dokumentu pārvaldības jomā Rēzeknē»)
Krista Freiberga jau skolas
gados aktīvi iesaistījās savas izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē,
vadīja skolēnu pašpārvaldi un vairākkārt uzņēmās pilsētas pasākumu vadītājas lomu. Iegūstot izglītību Rīgā, viņa atgriezās Rēzeknē
un atvēra savu sieviešu apģērbu
veikalu «K-STORE». Jaunā sieviete ir arī pilsētas domes Pilsētvides
un attīstības pārvaldes projektu
vadītāja. (Nominācija «Par uzticību dzimtajai pilsētai un iedvesmu
uzņēmējdarbības uzsākšanai»)
Jeļena Grabovščika – SIA
«XP grāmatveži» līdzdibinātāja
un vadītāja. Jeļenas kolēģi saka,
ka mūsdienās darbā ar klientiem
grāmatvedim jābūt reizē arī lietvedim un juristam, lai tiktu galā ar
visu dokumentāciju. Jeļenai tas
veiksmīgi izdodas. Viņa uzskata grāmatvedību par savu dzīves
aicinājumu. (Nominācija «Par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā un mūsdienīga
grāmatveža tēla popularizēšanu»)

Anna Gavrilova – Rēzeknes
slimnīcas Infekcijas slimību nodaļas vecākā medmāsa. Anna uzsāka savas darba gaitas slimnīcā
1977. gadā kā māsa anesteziste.
Viņas enerģiskums un atbildības
sajūta tika pamanīta, – dibinot Oftalmologijas nodaļu, Annai uzticēja personāla piesaisti, un viņa
sāka vadīt medmāsu darbu nodaļā. Infekcijas slimību nodaļas
vecākās medmāsas amatā Anna
strādā jau 35 gadus! (Nominācija «Par ilggadēju darbu un ieguldījumu medicīnas jomas funkcionēšanā Rēzeknē»).
Gunta Trušele ilgus gadus ir
ģimenes ārste Rēzeknes slimnīcā, dalībai konkursā viņu nominēja pateicīgie pacienti, sakot
mīļajai dakterei paldies par profesionalitāti, labvēlīgu attieksmi un
vēlmi palīdzēt. Ar savu darbu un
labu vārdu ārste atbalsta bērnus,
pieaugušos un veselas ģimenes.
(Nominācija «Par ilggadēju darbu
un cilvēkmīlestības izpausmēm ģimenes ārsta darbā»)
Inna Seļģicka vada veselības grupu «Labrīt» un deju kolektīvu «Varavīksne» Pensionāru
dienas centrā. Viņa labprāt atrod
laiku katram, ir gatava uzklausīt, palīdzēt ar padomu, prot atrast risinājumu jebkurā situācijā.
«Mēs ļoti gaidām šīs nodarbības,
jo mūsu Inna ir tik aktīva, sirsnīga
un smaidīga. Viņas nodarbības
dod mums pozitīvas enerģijas lādiņu visai dienai,» saka veselības
grupas dalībnieces. Deju kolektīva dalībnieces apgūst tautas deju
horeogrāfiju un mūsdienu dejas.
Arī ierobežojumu periodā Inna
rīko nodarbības attālināti, un grupa viņai no sirds pateicas par iespēju izkustēties mājās. Veselības grupā darbojas 50 sievietes,
un visas viņas vienbalsīgi izvirzīja Innas kandidatūru dalībai konkursā. (Nominācija «Par ieguldīju-

mu senioru radošās izpausmes un
veselības uzlabošanā»)
Nadežda Osipova ir Rēzeknes krievu kora «Bereģiņi» vadītāja un diriģente. Dalībai konkursā viņu pieteica Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama kolektīvs. 2020. gadā koris atzīmēja
30. gadskārtu, Nadežda to vada
29 gadus. Pateicoties viņas pūlēm, kori plaši pazīst ne tikai Rēzeknē, bet arī Latvijā un ārpus
tās. Nadežda popularizē Latgali
kā reģionu ar dzīvām dažādu tautu kultūras tradīcijām un ar savu
darbu sniedz vērā ņemamu ieguldījumu mūsu pilsētas krievu kultūras mantojuma saglabāšanā.
(Nominācija «Par ilggadēju ieguldījumu kultūras vērtību stiprināšanā un kora «Bereģiņi» vadīšanā»)
Kluba «SENTIO» valdes locekle Jeļena Kovaļeviča:
– Šīgada konkurss paliks atmiņā ar īpašu formātu, bet arī ar
milzīgu prieku par to, ka nekādi
apstākļi nespēja ietekmēt sieviešu uzņēmību, darboties vēlmi un
arī līdzcilvēku izteikto atzinību viņām – mūsu darbīgajām un radošajām rēzeknietēm.
Jāatzīst, ka šogad izvēle nebija vienkārša, jo tika pieteikts
daudz cienījamu dāmu, kas darbojas dažādās jomās. Līdz ar to
tika pieņemts lēmums īpaši godināt uzņēmējas, balstoties uz «Uzņēmīgo sieviešu kluba «SENTIO»»
galvenajiem dibināšanas un darbības principiem – atbalstīt pilsētas uzņēmīgās dāmas (kas, starp
citu, jau sen netika darīts un bieži šo apbalvojumu piešķīrām citu
jomu pārstāvēm).
No divām šogad konkursam
pieteiktajām uzņēmējām titulu
«Gada sieviete Rēzeknē 2020»
par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā un grāmatveža tēla popularizēšanu saņem SIA «XP grāmatveži» līdzdibinātāja Jeļena Grabovščika. Par

«Gada sieviete Rēzeknē 2020» – Jeļena Grabovščika

spīti šīgada konkursa «slēgtajam»
formātam, tiklīdz būs iespējams,
diplomi un balvas tiks nogādātas katrai sievietei personīgi. Jāpiebilst, ka tās šogad konkursam
sarūpēja IK «St-art.lv» (Natālija
Stafecka).
Goda titula «Gada sieviete
Rēzeknē 2020» ieguvēja ir Jeļena Grabovščika – daudzpusīga
sieviete un moderna grāmatvede. Pēc izglītības ir pedagoģe, –
studēja Daugavpils Universitātes
Fizikas un matemātikas fakultātē
un turpat paralēli arī psiholoģiju. Taču dzīve visu sakārtoja tā,
ka Jeļena sāka apgūt citu profesiju. 1998. gadā, strādājot par
grāmatvedi kādā firmā Rēzeknē,
Jeļena sāka apgūt grāmatvedības programmas un saprata, ka
šī ir joma, kurā viņa vēlas darboties. 2008. gada augustā kopā ar
kolēģi viņa nodibināja savu grā-

matvedības uzņēmumu «XP grāmatveži», kur strādā arī pašlaik.
Viņas matemātiskā un loģiskā domāšana, atbildības sajūta un tajā
pašā laikā arī vēsais prāts ir īpašības, kas nepieciešamas mūsdienu grāmatveža darbā. Kolēģi lepojas, ka strādā ar tik stipru sievieti un īstu profesionāli.
Konkursa organizatori pateicas rēzekniešiem un organizācijām par izvirzītajām kandidatūrām, PA «Rēzeknes Kultūras un
tūrisma centrs» un pašvaldības
informatīvajam izdevumam «Rēzeknes Vēstnesis» – par informatīvo atbalstu; Natālijai Stafeckai –
par radošu pieeju galvenās un
citu balvu izgatavošanā.
Liels paldies visām dalībniecēm par ikdienas darbu un iedvesmu citiem!
Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA

Rēzeknes Izglītības pārvaldes aktualitātes
Pandēmija skārusi visas
dzīves jomas, arī izglītību.
Jaunieviesumi mācību procesā padevās smagi katram
tā dalībniekam, taču darbs
turpinās, un šī gada laikā audzēkņi arī sasniedza labus rezultātus un aizstāvēja savas
skolas godu dažādās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Skolu akreditācija

2020. gada nogalē un 2021.
gada sākumā Izglītības kvalitātes
valsts dienesta izveidotas komisijas veica vairāku Rēzeknes pilsētas skolu akreditāciju un šo iestāžu vadītāju izvērtēšanu (ārējo auditu). Šajā procesā tika iekļautas
piecas Rēzeknes pilsētas skolas:
5.vidusskola, Poļu valsts ģimnāzija, Sākumskola, 2. vidusskola
un Valsts 1. ģimnāzija. Visas nosauktās skolas tika atzinīgi novērtētas, arī iestāžu vadītāju vērtējumi ir augsti.

Par izglītojamo
sasniegumiem

Lai atbalstītu talantīgos skolēnus un veicinātu padziļinātu dažādu mācību priekšmetu zināšanu,

gan prasmju un iemaņu apguvi,
Rēzeknes pilsētas skolēniem arī
šajā mācību gadā tika piedāvāta un nodrošināta iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības
darbu konferencēs, kas šogad
tika organizētas tiešsaistē. Martā
ir noslēdzies pilsētas olimpiāžu
posms, notika reģionālā skolēnu
zinātniskās pētniecības konference. Vēl turpinās skolēnu līdzdalība
minēto pasākumu valsts posmā.
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības
iestāžu skolēnu sasniegumi:

šo skolu izglītojamo sasniegtajiem
rezultātiem un iegūtajām godalgotajām vietām arī valsts posma
olimpiādēs:
1. vieta – Bioloģijas valsts
43. olimpiādē,
2. vietas – Filozofijas valsts
7. olimpiādē (2 skolēniem) un Vēstures valsts 27. olimpiādē,
Atzinības raksts – Vācu valodas valsts 51. olimpiādē.

LR IZM VISC
organizētajās mācību
priekšmetu olimpiādēs

Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālās
konferences šogad pirmo reizi notika tiešsaistē. Vairāk nekā tūkstotis skolēnu 5. martā attālināti piedalījās piecās Latvijas Skolēnu
45. zinātniskās pētniecības darbu
reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs. Šajā mācību gadā, kad zinātniskās pētniecības darbu izstrāde
notika ļoti sarežģītos apstākļos attālināti, lielais darbu skaits apliecina noturīgās zinātniskās pētniecības tradīcijas izglītības iestādēs.
No Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm dalībai reģionālajā
konferencē, kuru organizēja Dau-

Pilsētas posms:
495 Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie piedalījās 14 pilsētas posma mācību
priekšmetu olimpiādēs. Par sasniegtajiem rezultātiem ir piešķirta 171 godalgotā vieta pilsētas līmenī. (1. vieta – 33, 2. vieta – 40,
3. vieta – 61, Atzinības raksts – 37
izglītojamiem).
Valsts posms:
Uz 19. martu ir informācija par
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojo-

LR IZM Zinātniskās
pētniecības darbu
konference

gavpils Universitāte, tika izvirzīti 36 skolēnu izstrādātie 30 darbi.
Pēc darbu prezentēšanas un
aizstāvēšanas mūsu pilsētas skolēniem piešķirtas 27 godalgotās
vietas (1. vieta – 11, 2. vieta – 8,
3. vieta – 8 darbiem). Rēzeknes pilsētu Latvijas Skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē, kas notiks jau 31. martā,
pārstāvēs 23 darbu autori – I un II
pakāpes diplomu ieguvēji.

Lai arī pašreizējā situācija valstī ar ierobežojumiem un skolās
ar attālināto mācību procesu ir
radījusi izmaiņas ikdienas darbā,
pašlaik ir ļoti liels gan mācību, gan
ārpusstundu tiešsaistē organizēto aktivitāšu piedāvājumu klāsts,
lai ikviens skolēns varētu pilnveidot individuālās kompetences atbilstoši savām interesēm.
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA

Precizējums
27. februāra numurā 14. lpp. rakstā «Latvijas dzimtsarakstu
nodaļas: 100 gadu ceļš» tika pielaista neprecizitāte. Jālasa: «No
1946. līdz 1954. gadam Rēzeknes Dzimtsarakstu nodaļas priekšgalā bija Ļubova Bergboma. Vēlāk viņas vietā amatā stājās viņas
meita Harita Boka, kura vadīja nodaļas darbu līdz 1962. gadam.»
«Rēzeknes Vēstnesis» atvainojas par šo neprecizitāti.

2021. gada 27. martā
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Aicinājums skolēniem piedalīties
Skaļās lasīšanas sacensībā

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka –
CB filiāle informē, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas
bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 2021. gadā turpina Skaļās lasīšanas sacensību.

Rēzeknes jaunieši īstenos
25 iniciatīvu projektus
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam šogad tika iesniegti 26 jauniešu
iniciatīvu projektu pieteikumi, un ar Rēzeknes pilsētas domes finansējumu
tika apstiprināti 25 no tiem. Kopējais finansējums – 3970 eiro.

I

zvērtējot iesniegtos pieteikumus, izvērtēšanas komisija īpaši uzmanību
pievērsa, lai projekts realizētu jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības,
karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās
izglītības, veselīgas, vides u.c. jauniešiem
interesantus pasākumus, neformālās izglītības apmācības, aicinot piedalīties visus
ieinteresētos jauniešus. Šī gada prioritāte:
nodrošināt atbalstu pašpārvalžu darbībai,
to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā, stiprināt izglītojamo pašpārvaldes ilgtspējīgu modeli,
nodrošinot izglītojamo līdzdalību lēmumu
pieņemšanā izglītības iestādēs un ārpus
tām; pašpārvalžu kapacitātes stiprināšana
un aktivitāšu organizēšana ar mērķi sekmēt
jauniešu aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību; kā arī jaunatnes iniciatīvu projektam
jābūt vērstam uz inovatīvo tehnoloģiju un
interaktīvo metožu un rīku izmantošanu.
Tika atbalstītas šādas iniciatīvas: Rēzeknes Sākumskolas «Veselības ABC —
laboratorija», «Prātošanas laboratorija»,
«Izzini savu pilsētu», «Rekordu laboratorija», «Latvija notīs», «Garšu buķetes
laboratorija»; Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komitejas «Viena dzīvība»; Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas «Vienota pašpārvalde labākai nākotnei», «Rēzekne – videi draudzīga pilsēta», «Jaunas prasmes veiksmīgai nākotnei», «Strīdu māksla»; Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības
«Mans prāts – mans spēks», «Labās etiķetes skola»; Austrumlatvijas Tehnoloģiju
vidusskolas jauniešu neformālās grupas
«Chemical Brains in colours», «18! Vai
tā ir brīvība?», «Healthy snacks», «Mūsu
tautas režisors»; Rēzeknes tehnikuma
jauniešu pašpārvaldes «Man ir ko teikt»;

Rēzeknes pilsētas jauniešu domes «Poseidons manī»; Rēzeknes 3. vidusskolas
skolēnu līdzpārvaldes «Apkārt Latgales
jūrai» un «Antīkās sporta spēles»; Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas līdzpārvaldes vides komitejas – skolas Ekopadomes «Vides karuselis»; Rēzeknes 2. vidusskolas
Izglītojamo pašpārvaldes iniciatīvu grupas
«BE STRONG» un Rēzeknes 5. vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes «Alfona diena»
un «Mana pilsēta citām acīm».
Rēzeknes jaunieši savos projektos uzsver ļoti nozīmīgas tēmas, kas ir aktuālas
gan valsts līmenī gan atspoguļotas Jaunatnes politikas valsts programmā, gan arī
Eiropas jaunatnes stratēģijas mērķu līmenī, tie ir: ilgtspējīga zaļā vide, emocionālā
veselība, kvalitatīvā mācīšanās, vienlīdzība un attīstība, līdzdalība, organizāciju kapacitātes celšana. Tik aktīva dalība vēlreiz
parāda, ka Rēzeknes jauniešiem rūp vide,
kurā viņi dzīvo.
Vēlam veiksmi projektu realizēšanā!
Ilze ONTUŽĀNE,
jaunatnes darbiniece

Piedalies konkursā «Laiks kopā ar ģimeni»
un laimē galda spēli «Zeimuļs»!
Nav nekā vērtīgāka par laiku, kas pavadīts ar tuviniekiem. Pastāstiet un
parādiet, ar ko nodarbojaties ģimenes lokā, kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas, kā pavadāt laiku visi kopā, ko darāt svētkos vai brīvdienās, un laimējiet
jauno galda spēli «Zeimuļs» visai ģimenei un draugiem!

A

ttēlus un īsu stāstījumu par to, kā pavadāt brīvo laiku kopā ar ģimeni, sūtiet līdz
31. martam uz e-pasta adresi olga.strode@rezekne.lv vai pievienojiet komentāru sadaļā zem konkursa ziņas ARPC «Zeimuļs» lapā sociālajā tīklā Facebook,
norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
Trīs konkursa uzvarētāji saņems jauno galda spēli «Zeimuļs». Veiksmi visiem!
Olga STRODE,
ARPC metodiķe darbam ar ģimenēm un bērniem

R

ēzeknes reģionā šis pasākums noritēs jau ceturto gadu. Tādēļ laipni
aicinām lasītprieka veicinātājus –
bibliotekārus un pedagogus – iesaistīties
sacensību organizēšanā savā skolā vai
bibliotēkā, lai noskaidrotu labāko lasītāju,
kas pārstāvēs savu skolu vai bibliotēku reģiona finālā.
Galvenais sacensību kritērijs ir izrādīt
cieņu bērnu izvēlei un veicināt pozitīvas
emocijas, kas saistītas ar lasīšanu. Sacensību laikā tiek pilnveidotas bērnu prasmes
izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, tiek sekmēta interese par
lasīšanu un grāmatām, bērni tiek saliedēti
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, tiek veicināts
lasītprieks. Sacensībām piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas» grāmatu kolekcijā, gan tās var būt sen aizmirstas grāmatas
vai arī tikko iznākuši darbi.
Sacensības, kā ierasts, notiks trīs kārtās: vietējās sacensības tiešsaistē (februāris–maijs); reģionālais fināls (aprīļa beigas–vasara); nacionālais fināls (septembra beigas).
Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas
darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav šķēršļu.
Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībā,
skolēniem tiek dota brīnišķīga iespēja kļūt
par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālajā un varbūt pat valsts līmenī!

Valsts finālā sacensību turpinās viens
kandidāts no katra reģiona. Fināls plānots
25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz finālu tiks
uzaicināta visa klase. Šajā konkursā katrs
reģionālais uzvarētājs lasīs fragmentu no izvēlētās grāmatas. Starp lasīšanas sesijām
uzstāsies populārs mākslinieks vai mūziķu
grupa. Valsts Lasīšanas čempions saņems
oficiālu trofeju (kausu) skolai, kas nākamajā
gadā ceļos tālāk. Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Valsts čempions
uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.
Bibliotēkām vai skolām dalību sacensībām lūgums pieteikt līdz 31. martam,
rakstot vai zvanot Rēzeknes reģiona sacensību kuratorei Sanitai Alberhtai. Pieteikumam vai sīkākai informācijai zvanīt
uz tālruni 646 32723 vai rakstīt uz e-pastu
sanita.alberhta@inbox.lv.
Sanita ALBERHTA,
Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas
vecākā bibliotekāre

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas
projektus mācību motivācijas palielināšanai
Rēzeknes pilsētas dome aicina
biedrības/nodibinājumus, kas veic
darbu ar jaunatni, no 15. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu
pieteikumus mācību priekšlaicīgas
pārtraukšanas mazināšanai. Projektā «PuMPuRS» tiks atbalstīti jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus
formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības
iestādēm Eiropas Sociālā fonda projektā
«PuMPuRS».
Papildu individuālajam atbalstam, ko
jau saņem skolēni projektā «PuMPuRS»,
tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības.
«PuMPuRS» projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska
grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības
veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa
grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no
1. līdz 4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno
un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības
vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai
biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu
ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais
finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100%

tiek nodrošināts no projekta «PuMPuRS» līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa – ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 16. aprīlim.
Rezultāti tiks paziņoti līdz 30. aprīlim.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks –
no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta
ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Nolikums, veidlapas un citi dokumenti – rezekne.lv
Vairāk informācijas par projektu –
pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
• pasta sūtījumā, adresējot Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram «Zeimuļs», Jaunatnes lietu nodaļa, Krasta iela
31, Rēzekne, LV-4600.
• elektroniski – kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi
eleonora.ivanova@rezekne.lv.
Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»
(PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada
31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām
un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
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BJSS veiksmīgā akreditācija
Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolā veiksmīgi
noritējusi akreditācija, un pašlaik iestāde piedāvā bērniem
treniņus 14 sporta veidos. Tie notiek regulāri, ārpus telpām
un attālināti. Kaut gan visi ar nepacietību gaida, kad sporta dzīve atgriezīsies ierastajās sliedēs.

V

iens no galvenajiem
notikumiem Rēzeknes
BJSS darbā 2020. gadā
bija veiksmīga akreditācija. Valsts
izglītības kvalitātes dienests izvērtēja sporta skolas darbu kopumā un atsevišķi iestādes vadītāja Žaņa Ārmaņa darbu.
Sporta skolā izveidojusies
profesionāla komanda. Treneri
labi pārzina savu darbu, viņiem
ir pieredze akreditācijas iegūšanā. Nekādu pārmetumu vai norāžu no Valsts izglītības kvalitātes dienesta nebija. Skola un direktors tikuši akreditēti maksimāli iespējamam termiņam – uz sešiem gadiem.
Patlaban Rēzeknes BJSS piedāvā nodarbības 14 sporta veidos. Jau vēstījām, ka, sākot ar
pērno gadu, klāt nākušas daiļslidošanas un hokeja programma,
kas uzreiz ieinteresēja daudzus
rēzekniešus. Jāmin arī sporta
deju programmas pievienošanu
pagājušajā gadā. Treniņus vada
zinoša trenere Ilona Kalniņa
(2019. gadā Rēzeknes sportistu
godināšanas pasākumā I. Kalniņa guva apbalvojumu kā Gada
trenere). BJSS direktors Žanis Ārmanis pateicas Rēzeknes pilsētas domei, kas ieplānoja līdzekļus šī jaunā virziena programmas
finansējumam.

Sarunā sporta skolas direktors vēl vairākkārt ar pateicību
minēja pilsētas domi, un tam ir
iemesli. Šogad tika samazināts
Izglītības un zinātnes ministrijas
finansējums, līdz ar to iestādes
treneriem janvārī bija jāsamazina atalgojums. Pilsētas domē
izvērtēja situāciju un nolēma atbalstīt BJSS, un pašlaik treneru
atalgojuma apjoms atkal ir līdzšinējā līmenī.
Šajā sarežģītajā situācijā, kad
jau veselu gadu Latvijā ir spēkā
virkne ierobežojumu, treneriem
nav viegli turpināt nodrošināt mācību un treniņu procesu. Kā pastāstīja Ž. Ārmanis, treniņi turpinās visos sporta veidos tādā formātā un vietā, kāda pašlaik ir at-

Apbalvoti mūsu pilsētas sportisti
FUTBOLS

Paziņoti Latvijas Futbola federācijas (LFF) laureāti. Kategorijā
«Jaunatnes futbols» laurus plūca
Rēzeknes Bērnu – jaunatnes sporta skolas Sieviešu futbola nodaļas
audzēkne Sofija Garanča, iegūs-

gadu pandēmijas dēļ norisinājās
tikai 7 posmi, no kuriem tika ņemti katra dalībnieka 6 labāko posmu rezultāti.
«Tempo turnīra šahā 2020»
laureāti tika apbalvoti divās vecuma grupās – Jauniešu grupā
(2002. gadā dzimušie un jaunāki)
un Open grupā (2001. gadā dzimušie un vecāki).
Jauniešu grupā – 6 labākie vietu ieguvēji no turnīra kopvērtējuma tabulas. 6. vietā ar 17 punktiem ierindojās Dzintars Kuzņecovs (1111 reitinga punkti), 5. vietā ar 17,5 punktiem tikai 4 izspēlētos posmos – Martijs Krakops
(1484). 4. vietā ar 20 punktiem –
Maksims Šestakovs (1205), godalgoto vietu sarakstā 3. vietā ar
21 punktu ierindojās Armands
Mūrnieks (1173), vicečempiona
godā ar 22,5 punktiem – Lauris
Lazovskis (1311), par turnīra čempioni ar iegūtiem 29,5 punktiem
kopvērtējumā tika atzīta Jekaterina Smirnova (1498).

ļauta. Izņēmums ir tikai Latvijas
izlašu sportistiem, – viņiem ir atļauts rīkot treniņus telpās. Latvijas izlasēs tikuši arī daži Rēzeknes peldētāji un cīkstoņi.
Treneri meklē jaunas treniņu
organizācijas formas, strādā ar izglītojamajiem attālināti un ārpus
telpām. Piemēram, hokejisti un
daiļslidotāji šoziem izmantoja āra
slidotavu pie Rēzeknes Olimpiskā centra. To aktīvi izmantoja arī
futbolisti, florbolisti, basketbolisti utt., turklāt tā bija tik populāra,
ka treniņu norises grafiks bija jāplāno iepriekš.
Patlaban Olimpiskais centrs
iekārtojis arī treniņu laukumu.
Tas ir svarīgi, jo pilsētas stadioni
ir pārpildīti. Labi, ka pirms dažiem
gadiem Rēzeknē sāka aktīvi attīstīt ielu sporta infrastruktūru, pretējā gadījumā būtu krietni grūtāk.
Ž. Ārmanis neriskē paust pieņēmumu par to, kad varēs atsākt
pilnvērtīgus treniņus un drīkstēs
plānot dalību sacīkstēs, vien norāda, ka viņš un visi treneri ar nepacietību gaida šo laimīgo brīdi.

5 posmos kļuva Anatolijs Jasin
skis (1664), čempiona tituls Georgijam Ņikiforovam (1515) ar 29
punktiem.

TENISS

Tenisa nodaļas audzēkne
Žaklīna Sausiņa 2020. gadā Lat-

Tempo turnīrs šahā norisinās
reizi mēnesī visu 2020. gadu. Kaut
arī parasti no 12 izspēlētiem turnīriem uzvarētāja noskaidrošanai
kopvērtējumā tika ņemti 8 labāko
posmu rezultāti, tad iepriekšējo

Open grupā tika apbalvoti triju godalgoto vietu īpašnieki no turnīra kopvērtējuma tabulas. III vieta ar 23,5 punktiem izcīnīta Aleksandram Vasiļkovam (1429). Par
II vietas īpašnieku ar 28 punktiem

Latvijas futbola čempionāta jaunā sezona šogad sākās
13. martā. Divkārtējais Latvijas čempions – futbola klubs
«Spartaks» (Jūrmala), kas spēlē Augstākajā līgā, šoreiz nolēma organizēt sabraukumu Rēzeknes Olimpiskajā centrā.
No 21. februāra līdz 3. martam 26 futbolisti ar treneriem un
kluba vadību viesojās un trenējās Rēzeknē.
FK «Spartaks» (Jūrmala) ģenerāldirektors Edgars Gauračs
ir ļoti apmierināts ar izvēlēto norises vietu: – Pandēmijas dēļ nevarējām rīkot sabraukumu ārzemēs,
kā to darījām iepriekšējos gados.
Sākām trenēties Jūrmalā un Rīgā.
Tad treneri nolēma mainīt vietu.
Pirmā doma bija par Rēzekni, jo
mums jau bija sadarbības pieredze ar šo pilsētu, – 2017. gadā gatavojāmies te Latvijas čempionātam. Starp citu, togad «Spartaks»
arī kļuva par Latvijas čempionu.
E. Gauračs atceras, ka jau tajā
laikā Rēzeknē bija labi apstākļi treniņiem. Vērā ņemams ieguvums
bija tas, ka blakus futbola laukumam atrodas viesnīca un kafejnīca ar pieredzi sportistu ēdināšanā.
Šajos gados Olimpiskais centrs
piedzīvoja patīkamas pārvērtības.
Futbolisti trenējās ne tikai futbola
laukumā, bet arī daudzfunkcionā
lajā arēnā un trenažieru zālē, rīkoja komandas saliedēšanas (team

building) pasākumu omulīgajā
konferenču telpā.
E. Gauračs stāsta, ka futbolisti palika ļoti apmierināti. Viņi bija
pārsteigti, cik augsta līmeņa sporta bāze pieejama Rēzeknē. No savas puses E. Gauračs piebilst: ja
kāds profesionāls klubs vēlas organizēt sabraukumu, tad Rēzekne
ir īstā vieta. Olimpiskā centra vadība ļoti operatīvi reaģē uz pieprasījumiem un visu kvalitatīvi organizē.

Latvijas izlases komanda
(Foto no Latvijas Peldēšanas federācijas mājaslapas)

PELDĒŠANA

tot balvu «Latvijas jaunatnes labākā futboliste 2020. gadā». Sofija
sporta skolā sevi pierāda jau kopš
8 gadu vecuma un par saviem sasniegumiem, mērķtiecību un neatlaidību jau otro gadu ir kļuvusi
par komandas kapteini.
Trīs rēzeknieši bija arī starp
nominantiem kategorijā «Sacensības», balvai kā «Telpu futbola labākais treneris» – Vitālijs Voskāns,
«Labākais telpu futbolists» – Edgars Tarakanovs un «Labākā
tiesneses asistente» – Olga Prokopkina.

ŠAHS

Augstākās līgas futbolisti
trenējas Rēzeknē

vijas tenisa savienības reitingā tika
atzīta par «Gada spēlētāju 2020»
U-8 vecuma grupā meiteņu vidū.
Aizvadītajā gadā Žaklīna Sausiņa
(treneris Sergejs Vasiļjevs) savā
vecuma grupā aizvadīja 46 spēles, kurās guva 38 uzvaras.

26.–28. februārī Ķīpsalas peldbaseinā Rīgā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, norisinājās Starptautiskās peldēšanas federācijas atzītās XXXII Vasaras olimpisko spēļu kvalifikācijas
sacensības peldēšanā «Latvian Open 2021». Sacensībās varēja piedalīties tikai Latvijas Peldēšanas federācijas apstiprinātie pieaugušo
izlases dalībnieki, kā arī citu valstu sportisti, kuri gribēja izpildīt kvalifikācijas normatīvu Olimpiskajām spēlēm. Sacensību dalībnieku vidū
bija trīs Rēzeknes BJSS Peldēšanas nodaļas audzēkņi trenera Sergeja Kudrjavceva vadībā.
Pieaugušo konkurencē divas devītās vietas izcīnīja Oļegs Mihailovs (2005. g. dz.) – 400 m brīvā stila peldējumā un 1500 m brīvā stila
peldējumā. Savā vecuma grupā Oļegam Mihailovam vēl 3. vieta 200
m brīvā stila peldējumā un 2. vieta 100 m brīvajā stilā.
Devīto vietu kopvērtējumā 200 m peldējumā brasā izcīnīja Pāvels
Kudrjavcevs (2003. g. dz.). Viņš vēl kvalificējās finālpeldējumiem 50
m un 100 m brasā, attiecīgi 100 m peldējumā finišējot 12. vietā, bet
50 m – 16. vietā.
Savukārt Aleksandrs Greiškāns (2005. g. dz.) savā vecuma grupā uzrādīja trešo labāko rezultātu 100 m brīvajā stilā un 200 m peldējumā uz muguras.
Oļegs Mihailovs un Aleksandrs Greiškāns izcīnīja tiesības startēt
Baltijas valstu čempionātā peldēšanā, kas norisinājās 6.–7. martā Klaipēdā (Lietuva). Baltijas čempionātā Oļegs Mihailovs izcīnīja astoto vietu 400 m brīvā stila peldējumā, savā vecuma grupā (2005. g. dz. un
jaunāki) izcīnot 4. vietu. Savā vecuma grupā O. Mihailovam vēl devītā
vieta 200 m brīvajā stilā un 21. vieta 100 m brīvajā stilā.
Lappusi sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS

2021. gada 27. martā

Gada ienākumu deklarācijas
VID aicina iesniegt elektroniski
Sākot no marta, iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2020. gadu. Iedzīvotāji, kam tas jādara
obligāti, var iesniegt deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz pat
1. jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to
var darīt trīs gadus.

R

ūpējoties par klientu un
darbinieku veselību, VID
uz ārkārtējās situācijas laiku (vismaz līdz 6. aprīlim) ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē visā Latvijā. Tādēļ aicinām
deklarāciju iesniegt elektroniski – Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (EDS), jo tajā automātiski saplūst visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās
summas.
VID tīmekļvietnes sadaļā
«Gada ienākumu deklarācija» ir
pieejama video pamācība un citi
informatīvi materiāli. Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS
lietošanā, palīdzēt var arī viņu ģimenes locekļi, kas šo cilvēku attaisnotos izdevumu var iesniegt
savā deklarācijā. Tā viens cilvēks
savā deklarācijā var iekļaut savu
vecāku, vecvecāku, kā arī laulāto
draugu attaisnotos izdevumus par
ārstniecību un izglītību. Šogad šī
iespēja ir paplašināta un iedzīvotāji savos attaisnotajos izdevumos

par 2020. gadu var iekļaut izglītības un ārstniecības izdevumus arī
par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.
Aicinām izmantot arī VID bezmaksas mobilo lietotni jeb aplikāciju «Attaisnotie izdevumi», kurā
vēl pirms gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas var ērti savadīt visus maksājuma dokumentus un informāciju par tiem. Brīdī,
kad cilvēks pieslēgsies EDS, lai
iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, visa šī informācija un paši
maksājuma dokumenti pievienosies viņa deklarācijai.
Obligāti 2020. gada deklarācija līdz 1. jūnijam (ja personas kopējie 2020. gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro – līdz 1. jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem,
kuriem:
• saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu
ir radusies nodokļa starpība, kas
jāpiemaksā valsts budžetā;

• tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi
no profesionālās darbības;
• ienākumi ir gūti ārvalstīs, tajā
skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa.
Izņēmums ir darba alga kādā no
Eiropas Savienības dalībvalstīm,
ja šiem ienākumiem ir piemērots
attiecīgās dalībvalsts ienākuma
nodoklis;
• ir gūti ar nodokli neapliekami
ienākumi, kas kopumā 2020. gadā
pārsniedz 10 000 eiro, piemēram,
pārdota personiskā manta;
• ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai;
• ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas
vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām,
kas nav radniecībā līdz trešajai
pakāpei, saņemti dāvinājumi virs
1425 eiro.
Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu
attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet
arī par 2019. un 2018. gadu, bet
līdz 2021. gada 16. jūnijam – vēl
arī par 2017. gadu.
Gada ienākumu deklarācijas
veidlapas joprojām var izdrukāt
VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1,
Rīga, LV-1978), tomēr mēs aicinām to darīt elektroniski – VID
EDS. Pieslēgties EDS var ikviens,
izmantojot savas internetbankas
lietotājvārdu un paroli, kā arī eID,
eParakstu vai «eParakstsmobile».
Būs pieejamas konsultācijas,
zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni
67120000 (svarīgi, ka, zvanot uz
šo tālruni, ikviens var saņemt arī
personificētu konsultāciju, ja vien
zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu). Jautājumus var uzdot arī VID EDS sadaļā «Sarakste ar VID».
VID Sabiedrisko
attiecību daļa

Dāvā prieku Lieldienās!
Mēs vēlamies, lai gaišajās
Lieldienās pat vientuļākie iedzīvotāji izjustu mazliet prieka. Tāpēc kārtējo reizi aicinām visus nepalikt vienaldzīgiem un iesaistīties Lieldienu
svētku sagatavošanā mūsu
pilsētas trūcīgajām ģimenēm ar bērniem, kā arī vientuļajiem senioriem.

Derīga informācija
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In memoriam

Mūžībā aizgājis Rēzeknes Goda pilsonis
Viktors SPRŪGA
(08.11.1934.–20.03.2021.)

Aiziet mūžībā izcili rēzeknieši, kuri veltījuši Rēzeknes attīstībai un plaukumam savas zināšanas,
spējas, dzīves pieredzi,
visu savu aktīvā darba
mūžu. Viņi aiziet, bet viņu
devums uz mūžīgu palikšanu ar sirsnīgu pateicību ir iekalts Rēzeknes un
rēzekniešu likteņos. Tagad Rēzekne aizvada pēdējā gaitā Viktoru Sprūgu – ilggadēju Rēzeknes
1. vidusskolas pedagogu un direktoru. Viņa sirds pārstāja pukstēt
2021. gada 20. martā.
Viktors Sprūga dzimis 1934. gada 8. novembrī Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta Kozlovā, mācījies Rēzeknes rajona četrklasīgajā Labvāržu skolā, kuru pabeidza divos gados, turpināja mācības Kalnezeru septiņgadīgajā skolā, arī to pabeidza kā teicamnieks, tādēļ varēja bez eksāmeniem iestāties Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, kuru arī pabeidza kā teicamnieks – ar «sarkano diplomu». Ar tādu pašu diplomu viņš absolvēja arī Daugavpils Valsts
Pedagoģisko institūtu, kur mācījās Fizikas-matemātikas fakultātē.
Darbam Rēzeknes 1. vidusskolā viņš veltījis 42 no kopējiem 45
darba gadiem izglītības sistēmā, no tiem 28 gadus bijis Rēzeknes
1. vidusskolas direktors. Viņš bija tas, kurš prata būt gan atbildīgs
un prasīgs kolektīva vadītājs, gan arī labs padomdevējs un patīkams sarunu biedrs, kuram piemita smalka humora izjūta, kā arī
prasme uzklausīt un izprast. Viņa vadībā skola bija viena no prestižākajām izglītības iestādēm Latvijā. Par savu profesionālo, talantīgo un bezgala atbildīgo darbu Viktors Sprūga darba mūža laikā
saņēmis vairākus valsts un pilsētas apbalvojumus, Goda un Atzinības rakstus, bet 2005. gadā rēzeknieši un Rēzeknes pilsētas dome
piešķīra viņam Rēzeknes pilsētas Goda pilsoņa nosaukumu. Taču
ne mazāk svarīga tā sirsnība un pateicība, kura vienmēr paliks viņa
kolēģu un daudzo audzēkņu sirdīs. Lai tā viņu mūžam silda tālajos aizsaules ceļos.

Rēzeknes ģimenēm palīdzēs
uzlabot dzīves apstākļus
Arī šogad LSK Latgales komiteja ir parakstījusi līgumu
ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par granta piešķiršanu
programmas «Pats savam saimes galdam» projekta «Darba
spars Rēzeknē 2021» īstenošanā.

Šī

programma atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabotu viņu dzīves apstākļus. Projekta
dalībniekiem tiek dota iespēja pašu rokām veikt zemkopības darbus
savos dārziņos, lai sagādātu pārtiku savam saimes galdam.
Latgales komiteja šogad noslēdza vienošanās ar Rēzeknes pilsētas 19 ģimenēm par darbarīku, siltumnīcas plēvju, minerālmēslu, stādu, sēklu iegādi un nodošanu ģimenēm. Palīdzību saņems 72 cilvēki, no tiem 39 bērni. Pašlaik tiek parakstītas vienošanās ar ģimenēm.
Marta beigās un aprīļa sākumā iegādātie materiāli tiks nogādāti projektā iesaistītajām ģimenēm.
Gunta STEPIŅA,
LSK Latgales komitejas izpilddirektore

Pensiju var saņemt dzīvesvietā,
piesakot šo pakalpojumu VSAA

T

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

Pensionāru dienas centrā

(Zemnieku ielā 16А)
Tā kā ierobežojumi joprojām ir spēkā, pulciņu nodarbības Dienas centrā aizvien nenotiek, bet daļa senioru nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm ārpus telpām individuāli vai tiešsaistē, pateicoties veselības veicināšanas grupas vadītājas Innas Seļģickas atbalstam.

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā

(Rēznas ielā 41)
Pagaidām vēl nav atļauts apciemot centra iemītniekus telpās, drīkst tikai ar centra darbinieku starpniecību nodot viņiem pakas, taču ir arī dažas izmaiņas. Iestādes vadītāja Lidija Apeināne telefona sarunā informēja, ka centra iedzīvotāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ atļauts iziet ārā, drīkst pastaigāties parka teritorijā blakus centram. Turpat viņus var satikt radinieki, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības
noteikumus. Radinieki var parunāt ar saviem senioriem arī telefoniski. Patlaban spēkā esošo ierobežojumu atvieglojumi gaidāmi pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas valstī.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā valstī noteiktās prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai, apkalpošanas iespēju samazināšanu pasta nodaļās vienam klientam noteiktās platības dēļ un saskarsmes minimizēšanas nepieciešamību, atgādinām, ka klientiem, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto pensiju saņem «Pasta
norēķinu sistēmā» (PNS), ir iespējas izvēlēties turpmāk to
saņemt savā dzīvesvietā. Lai pensiju saņemtu dzīvesvietā,
ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas VSAA.
«Latvijas Pastam» ir līgums ar
VSAA par pensiju piegādi saņēmēju dzīvesvietā, un šis skaidras naudas piegādes pakalpojums klientam izmaksās 2,39 eiro.
Iesniegumu VSAA par izmaksas adreses maiņu, izlemjot par
turpmāku pensijas piegādi dzīvesvietā, iespējams iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties
e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei» un savu vēlmi paužot brīvā formā. Iesniegumu iespējams
nosūtīt arī pa pastu vai nogādāt
jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā (izņemot Talejas ielā 1,
Rīgā) un atstāt speciāli izvietotā
kastītē iesniegumiem, kā arī nogādāt kādā no valsts un pašval-

dības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.
Pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka, mainot pensijas saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas datums. VSAA klientu apkalpošanas centru adreses un darba laikus iespējams uzzināt vietnē
https://www.vsaa.gov.lv/kontakti/
klientu-apkalposanas-darba-laiki/
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«Jorika» izvēle – Rēzeknes pilsētas teātris
Pārskatot materiālus galda
atvilktnē, uzgāju ielūgumus uz
A. Čehova «Kaijas» pirmspirmizrādi teātrī «Joriks», ko iestudēja tā mākslinieciskais vadītājs
režisors Mārtiņš Eihe. Tā notika pērnā gada oktobrī, savukārt
novembrī ieplānotās pirmizrādes tā arī nebija, – pandēmija
atkal pieņēmās spēkā.

T

aču agri vai vēlu ieviestos
ierobežojumus atcels, teātris atgriezīsies reālā telpā, un «Kaija» dzīvos. Esmu redzējusi šo izrādi un varu apgalvot, ka
šis nav teātris, kādu esam pieraduši uztvert, balstoties uz tradicionāliem iestudējumiem. Tajā Trigorins ir sabiedrības «lauvene», Ņina
dzied latgaliešu repu, varoņi sarunājas vienlaikus gan latviski,
gan krieviski. Būtībā tā ir izrāde
par mums, provinces iedzīvotājiem Latgalē, par mūsu bilingvālo
eksistenci tālu no galvaspilsētas.
Jāpiebilst, ka izrādei ir vairāki nobeiguma varianti (11). Protams, ne jau viss uzreiz. Iecere ir
šāda – aktieri izvēlas finālu lozējot,
respektīvi katrai izrādei ir savs nobeigums. Tas intriģē skatītāju un
apstiprina pieņēmumu, ka teātrī ir
iespējams viss. Beigas var būt jebkādas. Vien reālā dzīvē mēs vēlētos nevis lozēt, bet gan vienkārši
zināt, ka ir varianti, iespējas patstāvīgai izvēlei, no kuras daudz ir
atkarīgs.
Pazīstamais latviešu režisors
Mārtiņš Eihe, kurš mazliet vairāk nekā pirms gada nomainīja
Iļju Bočarņikovu teātra «Joriks»
mākslinieciskā vadītāja amatā un
kura arsenālā, starp citu, ir pazīstamā monoizrāde «Kāpēc es mīlu
krievus», pašlaik arī izvēlas – viņš
nedala «Jorika» aktierus krievu un
latviešu trupā, uzskatot to par unikālu, veido tai vienotu repertuāru,
kā arī iestudē krievu klasiku abās
valodās vienlaikus un strādā pie
profesionāla teātra izveides.
Manā vīzijā bilingvāla «Kaija»
ir simboliska «pirmā bezdelīga»,
kas demonstrē, ka, iztiksim bez
valšķības, mūsu divkopienu valstī ir iespējams izveidot kultūrtelpu, kurā kopīga dzīve un daiļrade var veiksmīgi līdzāspastāvēt
bez ierobežojumiem un iedalīšanas pēc jebkādam pazīmēm. Pieņemt vai nepiekrist šādai pieejai –
arī ir izvēle...
Visu to un daudz ko citu izrunājām ar režisoru Mārtiņu Eihi diemžēl virtuāli – «Zoom» platformā, toties ar prieku un baudu.
Mārtiņ, vai piekrītat, ka mūsu
divkopienu dzīvesveidā etnisko
latviešu un tā dēvēto krievvalodīgo kultūrtelpām ir maz kopīga? Gan vieni, gan otri, ar retu
izņēmumu, nelabprāt apmeklē
izrādes, izstādes un koncertus,
kas nenotiek viņu dzimtajā valodā. Jūsuprāt, kā jārīkojas, lai
mainītu šo situāciju un censtos
izveidot kopīgu kultūrtelpu?
– Piekrītu, ka procentuāli daudzi dzīvo dažādās telpās. Ir tādi,

kuri migrē atkarībā no interesēm,
un ir tādi, kuri tiekas kādos vērienīgos pasākumos, kas notiek angliski, un tad atkal atgriežas savā
ierastajā telpā. Manuprāt, kaut
ko mainīt šajā ziņā nav mākslas
uzdevums. Māksla tikai apgaismo kādus procesus sabiedrībā,
un sabiedrībai patstāvīgi jāsaprot
un jāizlemj, kā uz to reaģēt. Proti,
mākslai nav jānorāda uz risinājumiem, jo tādējādi tā kļūst par politikas instrumentu. Mēs taču neko
tādu nevēlamies?

noties paaudzēm, stereotipizēta
domāšana aiziet. Rīgā dažas reizes biju liecinieks tam, kā krievu
un latviešu bērni sarunājas angliski. Tas ir tāds neitrāls variants, kurā
nevienam nav pretenziju par to, vai
tu pareizi runā un vai vārdos liec
uzsvaru īstajā vietā. Arī tas norāda
uz to, kas notiek apkārt. Ir sākusies saruna, un tagad mēs arvien
vairāk apspriežam kopīgas problēmas, kas, kā zināms, saliedē.
Pandēmijas laikā mums visiem ir
kopīgs «pretinieks».

Izrādes iestudēšana divās
valodās vienlaikus – vai tas ir
jauns trends Latvijas teātros?
– Nebiju pirmais, un ideja nemaz nav jauna. Pirmā šāda izrāde bija Valentīna Maculeviča iestudējums «Romeo un Džuljeta»
Valmieras teātrī 1989. gadā. Tad
2012. gadā radošās apvienības
«Nomadi» paspārnē, kas tolaik bija
mans un manas sievas kopdarbs,
radīju savus Romeo un Džuljetu izrādē «Viss par mīlestību».
Pagājušajā gadā, paralēli darbam ar «Kaiju» Rēzeknē, Rīgā
Vlads Nastavševs bilingvāli iestudēja «Trīs māsas», tiesa, vēlāk
teica, ka tā vienkārši bija sanācis.
(Smejas.) Rudenī Liepājā nāca klajā Dmitrija Petrenko iestudētā izrāde «Mališ» pēc Marjusa Ivaškeviča lugas, arī divās valodās.
Te, protams, nav nekā nejauša. Redzot, kas notiek sabiedrībā,
tu reaģē. Pašlaik esam nonākuši
līdz jaunam posmam, – 90. gadu
sākuma konfrontācija ir pavājinājusies, «kara cirvis» aprakts, abām
pusēm kļuva skaidrs, ka tām būtībā nav ko dalīt. Arī tiešā nozīmē
uzlabojās mūsu savstarpējā sapratne, valodas jautājums vairs
netiek uztverts tik saasināti. Mai-

«Kaijai» agri vai vēlu būs
jāpiedzīvo pirmizrāde. Ko, jūsuprāt, teiks skatītāji? Izrāde,
visticamāk, ieinteresēs latviešu
publiku, iespējams, jauniešus.
Esmu pārliecināta, ka nāks arī
krievu vecāka gadagājuma iedzīvotājas, kuras pieradušas skatīties «savējos» «Jorikā».
– Viņas jau bija pirmspirmizrādē! Ir ļoti aizraujoši novērot uztveres atšķirības krievu un latviešu
publikas vidū. Krievvalodīgie skatītāji ir konservatīvāki, grūtāk uztver abstrakciju, tēlus, turklāt gan
pieaugušie, gan bērni. Patlaban
mums ir viena izrāde programmā
«Latvijas skolas soma», to spēlējam virtuāli gan latviski, gan krieviski, pēc pasūtījuma. Tajā ir daudz
šādas abstrakcijas. Latviešu bērniem it kā viss ir skaidrs, savukārt
krievu bērni atsakās uztvert, piemēram, koka nūju kā dzīvu būtni.
Interesanti... Kaut gan pēc tās pašas «Kaijas» man klāt nāca vecākas dāmas, tostarp latviešu valodā runājošas, un teica: «Laba izrāde, bet tā nav «Kaija»!» (Smaida.)
Minējāt, ka «Jorika» bilingvālā trupa ir unikāla. Ar ko?
– Neesmu pārliecināts, ka divvalodības aspektā mūsu situācija
pašlaik vēl aizvien ir tik aktuāla.
Tajā pašā M. Čehova Rīgas krievu drāmas teātrī ir ļoti daudz latviešu aktieru. Nezinu, kāda situācija ir Daugavpilī, bet, domājams,
arī tur ir jaukts sastāvs. Pilnīgi pareizi, es apzināti izvairos no šī iedalījuma krievu un latviešu trupā.
Patlaban mūsu unikalitāte ir
tāda, ka jaunie profesionālie aktieri strādā pie mums uz līguma
pamata. Šāds sadarbības veids
ir izplatīts Igaunijā, Skandināvijas valstīs, – tiek noslēgts līgums
ar noteiktu aktieri uz sezonu, di-

vām, trim izrādēm, un līdz ar to ir
stingri noteikts, ka viņš norādītajā laikā būs uz vietas. Viņam jānodrošina darbs uz noteiktu laiku,
nevis vienkārši jāparaksta līgums
un jāpiedalās darbā tikai formāli.
Tas liek abām pusēm just stabilitāti un ļauj mums strādāt ar profesionāliem, perspektīviem aktieriem, tiem, kurus izvēlamies paši
un kurus interesē darbs pie mums;
ar tiem, kuri, iegūstot aktiera izglītību, pagaidām nevēlas klauvēt pie
lielāku teātru durvīm un saprot, cik
liela ir konkurence un ka tuvākajā laikā lielas lomas viņš tajos nesagaidīs. Arī mums aktieri ir jāieinteresē. Te var palīdzēt trīs lietas – labs atalgojums, darbs, kas
ir interesants un rosina profesionālu radošu izaugsmi, un iespēja
strādāt ar tiem, ar ko ir interesanti, un tādā gaisotnē, kas piesaista. Strādāt labvēlīgā gaisotnē, ar
interesantu materiālu ir būtiski arī
tiem mūsu aktieriem, kuri pastāvīgi ir uz vietas, arī viņi nevēlas darīt kaut ko tikai tamdēļ, lai darītu.
Vispār esmu par to, lai visi aktieri laikus zinātu, kāda viņiem būs
lomas visas sezonas garumā, un
centīšos šādu kārtību ieviest, sākot ar nākamo sezonu.
Mums ir sava, īpaša situācija
un mēs to vērsīsim sev par labu.
Turpināsim iestudēt izrādes abās
valodās, gan kopā, gan atsevišķi,
un jau pašlaik krievu aktieri piedalās iestudējumos latviešu valodā, un latvieši mēģina spēlēt krievu valodā.
Pastāstiet par to plašāk.
– Vēl janvārī bija plānota muzikāli dokumentāla iestudējuma
«Barikādes.docx» pirmizrāde, kas
veltīta janvāra barikāžu 30. gadadienai. Izrādē latviešu valodā spēlē
krievu sastāva aktieris Edvīns Klimanovs. Turpinot zīmīgu notikumu atceres tēmu, norisinās darbs
pie vēl viena muzikāli dokumentāla iestudējuma «Mans kaimiņš ebrejs», kas veltīts holokausta upuriem Rēzeknē. Arī šajā izrādē iesaistīta visa teātra komanda, piesaistot pilsētas muzikālos kolektīvus, ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu. Tikpat interesants solās
būt divvalodīgā krājuma «Orbīta» iestudējums ar aktuālo Krievijas dzejnieku dzejoļiem Latvijā.
Tā ir tekstgrupa – tā viņi paši sevi
dēvē. Mēs strādājam ar šiem tekstiem, vairāk skatāmies tos, kuri
uzrakstīti vēstures lūzuma punktā
no 1989. līdz 1991. gadam. Latviešu valodā iztulkotos dzejoļus lasa
Kārlis Tols. Arī šajā iestudējumā
skanēs mūzika, turklāt visnotaļ interesantā formātā – elektroopera.
To izpildīs mūziķi, kuri, turpinot bilingvisma tēmu, ne vārda nesaprot
krieviski, bet tas netraucē viņiem
just ritmu.
«Joriks» drīzumā kļūs par
patstāvīgu radošu vienību...
– Jā, esam ļoti tuvu tam, lai iegūtu patstāvību, un jau ar nākamo
gadu apzināti atstājam nosaukumu «Joriks», kas būs attiecināms
tikai uz jauniešu un bērnu studiju.
Sauciet mūs par Rēzeknes pilsētas teātri. (Smaida.)

Pilsēta pauda man uzticību un
ļāva organizēt teātra darbu tā, kā
to redzu es. Pakāpeniski aizejam
no pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs»
darbinieku štata, atdalāmies no
Nacionālo biedrību kultūras nama
un pārtopam par sabiedrību ar ierobežotu atbildību.
Kad būsim patstāvīgi, būs
vieglāk strādāt ar dažādiem fondiem un nodibinājumiem. Ja neesi patstāvīgs, ir grūti risināt noteiktus jautājumus. Piemēram, tu
vērsies Britu padomē ar projekta ieceri, bet tur jautā: «Kas jūs
esat?». – «Esam Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama struktūrvienība.» – «Ejiet prom!» Te es,
protams, pārspīlēju, bet būtībā ir
gandrīz tā. Un, protams, jāmin arī
brendings. Ja tavā pilsētā ir savs
profesionāls un neatkarīgs teātris, tas dod vērā ņemamus ieguvumus.
Pilsētā jābūt trim lietām – labām skolām, labām slimnīcām un
izklaidēm. Ar vārdu «izklaides» jāsaprot viss, sākot ar bibliotēkām
un muzejiem, beidzot ar koncertzālēm un teātri, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties, ko apmeklēt. Lielpilsētās šajā ziņā viss ir kārtībā un
iestāžu ir daudz, savukārt mazām
pilsētām jāizšķiras, vai tas tām vajadzīgs un kādā apjomā, vai vajadzētu veidot savas kultūras tradīcijas, rīkot pasākumus, strādāt ar
kultūras jomas infrastruktūru utt.
Ja visu pareizi saprotu, tas arī
ir Rēzeknes mērķis, un man imponē šis uzsvars kultūrā un tūrismā.
Uzskatu par nopietnu sasniegumu
to, ka Rēzekne kopā ar Daugavpili, bet būtībā ar visu Latgali, pretendē uz «Eiropas kultūras galvaspilsētas» statusu. Ja viss izdosies,
un esmu pārliecināts, ka arī izdosies, – tas mums visiem būs stiprs
tramplīns ekonomikas un kultūras
ziņā. Pilsētai tas nesīs lielāku tūristu plūsmu, mums – plašāku piekļuvi Eiropas kultūras daudzveidībai. Tas ir izdevīgi visiem.
Jūsu novēlējumi kolēģiem
profesionālajos svētkos.
– Starp citu, latviešu teātra vidē
reti kurš atzīmē šo dienu. Svarīgāks ir 23. novembris – režisora
Eduarda Smiļģa dzimšanas gadadiena, kad tiek pasniegta teātra balva «Spēlmaņu nakts». Taču
man arī lietuviešu režisori kādreiz
bija jautājuši, kāpēc kā visi neatzīmējam 27. martu. (Smejas.) Bet
tie ir tikai datumi. Savukārt kolēģiem Rēzeknē vēlu... garīgu spēku... Spēku kārtējām pārmaiņām
viņu dzīvē. Vispirms viņiem bija
jāaiziet no Tautas teātra, jāiegūst
savas mājas, jāpiešķir tām nosaukums. Vēlāk, mainot nosaukumu,
bija jāšķiras no vecajām mājām
un jāpārceļas uz jaunajām. Tad
bija Iļja, pēc kura uzrados es, bet
tagad gaida atkal kaut kas jauns,
jau bez ierastā nosaukuma. Tas ir
solis uz patstāvību, mūsu kopīga
izvēle, un esmu pārliecināts, ka šis
solis ir jāsper.
Pilns intervijas teksts atrodams
teātra vietnē www.teatrisjoriks.lv
Edita MELEHOVA
Rēzeknes pilsētas teātra arhīva foto
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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 24. aprīlī.)
1921. gada janvāra beigās pilsētā
dislocējās 9. Rēzeknes kājnieku
pulks. 1923. gada 18. augustā, klātesot
Latvijas Valsts pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem (1859–1927), svinīgā
ceremonijā iesvētīja pulka karogu.

Latvijas Valsts prezidents
Jānis Čakste pasniedz karogu
9. Rēzeknes kājnieku pulka
komandierim pulkvedim-leitnantam
Rūdolfam Klinsonam
(1889–1941), 1923. gada
18. augusts. LKM krājums.
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1921. gadā izveidots
Rēzeknes sporta
laukums (tagadējais «Daugavas
stadions»).

1923. gada 2. novembrī
Latvijas Valsts prezidents
Jānis Čakste izsludināja
likumu «Par Rēzeknes
pilsētas administratīvo
robežu paplašināšanu».
Pilsētai pievienoja Kovšu
(Rēzeknes) ezera,
Slobodas, dzelzceļa
staciju «Rēzekne I»
un «Rēzekne II» u.c.
teritorijas.
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Rēzeknes pilsētas plāns, 1936. gads. LKM krājums.

1925. gada 31. oktobrī
Latvijas Republikas prezidents
Jānis Čakste apstiprināja
Heraldikas komisijas lēmumu
par Rēzeknes pilsētas jauno
ģerboni. Tajā attēlots zilā
laukā pakaļkājās pacēlies
un uz labo pusi soļojošs
zelta grifs, kuram uz krūtīm ir
karogs sarkanbaltsarkanās
krāsās. Ģerbonis redzams
Rēzeknes
pilsētas karogā.
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Rēzeknes pilsētas karogs.

Brāļu kapos Miera ielā apbedīti 115 Latvijas Neatkarības karā (1918–
1920) kritušie Latvijas armijas karavīri. 1925. gada 18. novembrī
atklāja obelisku. Te atdusas arī starpkaru posmā Rēzeknes kara
slimnīcā mirušie karavīri. 20. gadsimta
50. gados visiem krustiem tika noplēstas
plāksnītes ar kritušo un mirušo vārdiem,
tādējādi lielākā daļa apbedīto kļuvuši
nezināmi. Blakus atrodas Otrajā
pasaules karā kritušo padomju armijas
karavīru kapi, kuru teritorijā 1968. gada
8. maijā atklāts piemineklis, autors
Oto Kalējs (1920–1977).

Rēzeknes Brāļu kapi, 1928. gads. Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja krājums.
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Sporta svētki Rēzeknes sporta laukumā,
1925. gads. LKM krājums.

1926. gada 11. aprīlī notika
garīdznieka un politiķa Franča
Trasuna (dz.1864) bēru
ceremonija, viņš apbedīts
Rēzeknes Miera ielas
kapos. 2009. gada 28. maijā pie
Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas
vidusskolas atklāta Francim
Trasunam veltītā pieminekļa
skulptūru grupa «Visa valsts»,
autors – tēlnieks Aigars
Bikše (1969).

19. gs. otrajā pusē
blakus Rēzeknes tirgus
laukumam pārbūvētajā
zirgu pasta stacijas ēkā
ierīkoja cietumu. No
1920. līdz 1923. gadam
tā priekšnieks bija
jaunlatvieša, publicista
un valodnieka Ata
Kronvalda (1837–1875)
dēls Jānis (1869–
1926).
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Rēzeknes cietums, 1958. gads. LKM krājums.

1927. gada 8. jūlijā
atklāja dzelzsbetona
tiltu pār Rēzeknes upi
(garums – 38 metri,
platums – 13 metri).
Būvniecības izmaksas
bija 131 000 latu. Tas bija
viens no diviem Latvijā
uzbūvētajiem divkāpņu
sistēmas tiltiem (otrs
atradās Bauskā), tika
sagrauts
1941. gadā.

Dzelzsbetona tilts, 20. gs. 30. gadi. LKM krājums.

1927. gada 5. septembrī
atklāja jaunuzcelto Rēzeknes
Valsts Skolotāju institūtu
(mūsdienās – Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas
administratīvais korpuss).
Celtnes projekta autors bija
pazīstamais arhitekts, Latvijas
Universitātes profesors Pauls
Kundziņš (1888–1983). Toreiz
tā bija lielākā sabiedriskā
ēka Rēzeknē.

Rēzeknes Valsts Skolotāju institūts,
20. gs. 30. gadi. LKM krājums.

Rēzeknes pilsētas domes informatīvais
izdevums «Rēzeknes Vēstnesis».
Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601.
Iespiests SIA «Latgales Druka».
Metiens – 11 285 eksemplāri.
Izplatītājs – SIA «RELLER».
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Garīdznieka un politiķa Franča Trasuna bēru
ceremonija, 1926. gada 11. aprīlis. LKM krājums.

48

1927. gadā pēc arhitekta
Pāvila Pavlova (1882–1977)
projekta pārbūvēja kādreizējo
zirgu pasta staciju. Jaunajā
ēkā atradās: Rēzeknes pilsētas
valde, muzejs, Centrālā
bibliotēka, ambulance, pilsētā
vienīgais kinoteātris. Tornī
bija neliels skatu laukums.
Skaisto celtni 1944. gada jūlijā
uzspridzināja vācu karaspēka
vienības.

Rēzeknes pilsētas valde, 20. gs. 30. gadi. LKM krājums.

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

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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Pasākumi

2021. gada 27. martā

Grupa «Dabasu Durovys»

Grupa «Tautumeitas»

Folkloras kopa «Upīte»

Apbalvoti Latgaliešu kultūras gada
balvas «Boņuks 2020» saņēmēji
Svinīgā ceremonijā, ko
6. marta vakarā no Latgales
vēstniecības GORS tiešraidīja Latvijas Televīzija, tika godināti 10 Latgaliešu kultūras
gada balvas «Boņuks» ieguvēji – spilgtākie un nozīmīgākie notikumi un personības
2020. gadā, kā arī balva par
mūža ieguldījumu pasniegta
keramiķim Voldemāram Vogulam. «Boņuks» vēl arvien
ir vienīgā balva, kas īpaši izceļ un godina sasniegumus
un paveikto latgaliskās kultūras dzīvē.

C

eremonijas organizatori – Latgales vēstniecības
GORS komanda uzsver,
ka, neskatoties uz sarežģītajiem
apstākļiem, pagājušais gads latgaliskajā kultūrā bijis ļoti bagāts
un daudzveidīgs, ievērības cienīgi notikumi un personības bijuši
kā mūzikā, tā arī izdevējdarbībā,
skatuves mākslā un arī kino. Līdz
ar to īpašs gandarījums par visiem
30 sākotnējā balsojumā izraudzītajiem nominantiem, kuru veikums
bagātinājis ne tikai latgalisko, bet
arī kopējo Latvijas kultūrtelpu.
Šogad balvu pasniegšanas
ceremonija notika mazliet citādāk
nekā ierasts, – Latvijas Televīzijas
tiešraidē no Latgales vēstniecības GORS TV raidījumu vadītāja, komiķa Jāņa Skuteļa vadībā.
Ceremonijā varēja redzēt arī grupu «Tautumeitas», «Dabasu Durovys», «Židrūns», folkloras kopas
«Upīte» un grupas «Raxtu Raxti»
mūziķu priekšnesumus.
«Boņuks 2020» māla statuetes
par padarīto 2020. gadā saņēma
(alfabēta secībā):
Aldis Bukšs ar pirmo kriminālromānu latgaliski «Bruoli»
Aldis Bukšs ir rakstnieks, kurš
nāk no Baltinavas. 2020. gada decembrī viņš izdeva savu otro kriminālromānu «Bruoli», kas ir pirmais
kriminālromāns, kas uzrakstīts latgaliski. Romāns vienlaikus iznāca
grāmatās gan latviešu, gan latgaliešu rakstu valodā.
Andryva Jūrdža 175. jubilejas gada aktivitātes
Septembra izskaņā tika svinēta izcilā latgaliešu kultūras darbinieka, latgaliešu rokraksta grāmatniecības pārstāvja Andryva
Jūrdža 175. dzimšanas diena.
Jubilejas svinībās – koncertuzvedumā «Suprātka Kuorklinīkūs jeb
Andryvam Jūrdžam 175» – piedalījās Nautrēnu pagasta amatatierkolektīvi, jauniešu grupa «Vysu voi
nadaudz», mūziķi Arnis Slobožaņins un Vinsents Kūkojs un postfolkloras grupa «Rikši». Pasākumā
tika prezentēta Jōņa Cybuļska grāmata «Andryvs Jūrdžs». Izdevums
ir īpašs ar to, kas tas izdots divās
valodās – latgaliešu un angļu.
Antona Kūkoja 80. jubilejas
gada notikumi, grāmata «Mīlesteiba. Lelais Līpu kolns» un dzejas izrāde «Pa mīlesteibu brīnūt,
kuojis nasaļ»

Aldis Bukšs

Voldemārs Voguls
Aleksandra Bondarenko foto

Latgaliešu dzejniekam, publicistam, kultūras un sabiedriskajam
darbiniekam Antonam Kūkojam
2020. gada izskaņā būtu palikuši
80 gadi. Par godu tam ir aizsākta
viņa literārā mantojuma transformācija jaunos formātos – top muzikālā dzejas izrāde, tiek pārizdota
dzejas grāmata «Mīlesteiba. Lelais
Līpu kolns», kā arī Facebook kontā katru dienu tika publicēts viens
Kūkoja dzejolis no pārizdotās grāmatas. Grāmatai ir pievienots QR
kods, kas aizvedīs uz izrādi internetā. Šī arī ir pirmā grāmata latgaliski, kuru reizē var lasīt arī neredzīgie un vājredzīgie ļaudis.
Folkloras kopa «Upīte» ar aktivitātēm, albumu «Padzīdam i...»
un videoklipiem
Jaunajā albumā, kas ir jau ceturtais folkloras kopas albums, ir
17 Ziemeļlatgales dziesmas. Tās
savas dzīves laikā pierakstījis folk
lorists, novadpētnieks, dzejnieks
un izcilais Latgales kultūras darbinieks Ontons Slišāns. Par albuma
vizuālo noformējumu parūpējās
tolaik deviņus gadus vecais Ontona mazdēls Jēkabs.
Grupa «Tautumeitas» ar albumu «Dziesmas no Aulejas»
un koncertdarbību
Albumā apkopotas autentiskas Aulejas puses dziesmas. Tas
vinila plates un kompaktdiska formātā izdots Latvijā un Vācijā.
Izdevums «Muna dzīšmu
gruomota»: nošu grāmata, koncerts «Dzīšmu gruomota» un latgaliešu dziesmu stāsti
Līdz šim apjomīgākais latgaliešu dziesmu krājums, kurā apkopotas 300 dziesmas latgaliski –
gan tautasdziesmas, gan autordziesmas, kuras aptver aptuveni
100 gadu ilgu periodu. Dziesmām
pieejami vārdi, notis un akordi. Tāpat arī GORĀ pērn norisinājās koncerts «Dzīšmu gruomota», kura iedvesmas avots bija tieši izdotais
dziesmu nošu krājums.
Koncertuzvedums «Latgolys freska»
Koncertuzvedums ir kā simbolisks ceļojums pa Annai īpašām
Latgales vietām, kuras viņa labprāt rāda citiem, kuras ir iedvesmojušas un iepriecinājušas, un
tas ir veltīts Annas jubilejai. Ceļojuma stāstus diriģenta Sigvarda
Kļavas vadībā izdziedāja Latvijas
Radio koris un mūziķi, bet izstāstīja pati Anna Rancāne un Jaunā
Rīgas teātra aktrise Baiba Broka.

Postfolkloras grupa «Rikši» ar koncertdarbību, albumu
«trīp!» un videoklipiem
Pašā 2020. gada janvāra sākumā savu trešo albumu, svinot desmit gadu dzimšanas dienu, izdeva
postfolkloras grupa «Rikši». Albumā «trīp!» dzirdamas 12 Rēzeknes
puses gadskārtu ieražu dziesmas
grupas dalībnieku aranžijās. Albums piedzīvoja divus atklāšanas
koncertus – Latgales vēstniecībā
GORS un mūzikas namā «Daile».
ŪGA. Albums «LG ir HH»
Latgalē ir hip-hops – par to pagājušajā gadā ar savu debijas albumu «LG ir HH» atgādināja repere Ūga no apvienības «Ausmeņa
Records». Par 11 dziesmu apkojumā iekļautiem skaņdarbiem viņa
iepriekš ir teikusi: «Taisīju mūziku,
kas man nesa jumtu nost, manuprāt, es klausītāju rauju iekšā izdzīvot līdzi visam mūsu stāstam,
kā viss sākās – kustība, mūzika.»
Viesturs Kairišs un spēlfilma
«Piļsāta pi upis»
Tas ir attiecību stāsts uz
20. gs. 30.–40. gadu vēsturisko
pārmaiņu fona. Pirmo reizi vienā
Latvijas filmā ietverti daudzi un dažādi vēsturiskie notikumi, kas šajā
laikā nepielūdzamā ātrumā sekoja
cits citam. Režisora Viestura Kairiša spēlfilma ir veidota ar mīlestību
pret Latgali un ir iemūžinājusi tās
kultūru un cilvēkus. Kā teicis režisors: «Filma ir latgaliešu valodā –
skaistākajā pasaules valodā.» Tā ir
2020. gada skatītākā filma Latvijas
kinoteātros – ap 70 000 skatītāju.
Savukārt par publikas simpātijas balsojuma balvas «Žyka» saņēmēju kļuva folkloras kopa «Upīte» (tās norisi organizēja latgalīšu
kulturys ziņu portals lakuga.lv un
Latvijas sabiedrisko mediju portāls
lsm.lv un kurā par savu simpātiju
varēja balsot ikviens gribētājs).

Andris Slišāns

Anna Rancāne

Edīte Husare

Jānis Skutelis

Dāvis Suharevskis

Balvai šoreiz tika saņemti vairāk nekā 120 pieteikumi, un žūrijas komisijā vērtējumus par pretendentiem šogad sniedza rekordliels žūrijas komisijas locekļu skaits – 56 latgaliskās kultūras
pārzinātāji, iepriekšējo gadu balvu
saņēmēji, mediju pārstāvji, balvas
rīkotāju pārstāvji, latgaliskās kultūras sabiedriskie aktīvisti un attiecīgo sfēru pieaicinātie eksperti.
Kristiāna VALENIECE,
Latgales vēstniecības GORS
mārketinga speciāliste
Andreja VASJUKEVIČA foto/
Latgales vēstniecība GORS

Asnāte Rancāne

Ūga

