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Ielīgoja jauno promenādi!

Šogad Līgosvētki bija saulaini un karsti, tāpēc organizatoru aicinājums sākt svinēt upes krastā bija tieši vietā. Rēzeknieši un pilsētas
viesi labprāt devās uz atjaunoto Krasta ielu, kur viņus gaidīja daudzveidīga pasākumu programma, protams, ievērojot visas spēkā esošās epidemioloģiskās drošības normas. Svētku programmu izstrādāja vesela komanda ar pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs» speciālistiem priekšgalā.
ARPC «Zeimuļs» pedagogi un audzēkņi bija sarūpējuši radošās darbnīcas bērniem, kur interesenti varēja izgatavot, piemēram, apsveikuma kartīti.
Tradicionālajā vainagu pīšanas darbnīcā dalībnieki strādāja Jauniešu domes
locekļu vadībā.
Jautras dziesmas un ugunīgas dejas varēja dzirdēt un vērot visā promenādē, turklāt dziesmas skanēja vairākās
valodās – latviešu, poļu, ukraiņu, krievu – dažādā izpildījumā. Par to gādāja
Rēzeknes mākslas kolektīvi, kas tik ļoti
bija noilgojušies pēc «dzīvas» tikšanās
ar auditoriju.
Aktīvās atpūtas cienītājiem Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde orRēzeknē šogad vērienīgas pārmaiņas turpina piedzīvot Kovšu eze- ganizēja dažādas atrakcijas, kur katrs
ra parks, kur jau pabeigti būvdarbi divās zonās – pludmales un pro- varēja izvēlēties sev tīkamu nodarbi –

Patīkamu atpūtu
labiekārtotajā pludmalē!

menādes.

šaušana no ūdens pistoles, vainagu
mešana u. c.
Sporta biedrība «Sedna» sarīkoja
orientēšanās sacensības, kur, pildot
dažādus uzdevumus lietotnē «Action
bound» un atrādot savas bildes atbilžu sadaļā, dalībnieku komandas nostiprināja zināšanas par Līgo tradīcijām.
Līgosvētku skaņas, krāsas, smaržas piepildīja visu klātbijušo apziņu
promenādē. Jau vēlāk, svētku emociju pilni, rēzeknieši devas līgot ģimenes
un draugu lokā.
Pasākumu organizatori pateicas visiem, kuri apmeklēja promenādi un
atbalstīja kopīgu svētku garu! Mēs ticam, ka nākamgad jau varēsim līgot
visi kopā, visu nakti pie lielā ugunskura!
Sergejs TIMOFEJEVS
Aleksandra LEBEDA foto
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ludmales zonā ir labiekārtota pludmale, ierīkots apgaismojums, uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu urnas, veikta apzaļumošana. Drīzumā tiks uzstādītas pārģērbšanās kabīnes.
Ņemot vērā, cik nozīmīga Rēzeknei, tās iedzīvotājiem un arī tūristiem ir tieši labiekārtotā pludmales zona, jo iepriekš pilsētai tādas nebija, aicinām apmeklētājus sekot līdzi
norādēm par šīs zonas apmeklēšanu un drošības ievērošanu uz ūdens. Plānojot pludmales apmeklējumu, aicinām izmanot ieeju no Atbrīvošanas alejas 39A puses, kur izbūvēta jauna iebrauktuve ar stāvlaukumu.
Irēna LAVRINOVIČA,
Pilsētvides un attīstības pārvaldes projektu vadītāja

Kovšu ezerā ielaisti līdaku mazuļi
Rēzeknē esošajā Kovšu ezerā
kopš šī gada jūnija sākuma ievērojami palielinājies zivju daudzums, jo
tajā tika ielaisti 1300 līdaku mazuļi,
kuru vidējais svars ir 3–6 grami.
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ivju ielaišana ezerā kļuva iespējama, īstenojot projektu «Rēzeknes
(Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana». Tā kopējās izmaksas bija 393,25
eiro, no kurām 88% – Zivju fonda līdzfinansējums. Atgādinām, ka pagājušajā gadā
Kovšu ezera ūdeņos tika ielaista zandartu
mazuļu partija. Piegādātājs SIA «FAPS».
Projekta īstenošana ir vērsta uz zivju
resursu saglabāšanu un pavairošanu un
tāda aktīvā tūrisma vaida kā makšķerēšana attīstību.

Apstiprināts
OC Rēzekne iekļuvis Rēzeknes SEZ
Rēzeknes 2020. gada prestižo starptautisko pārvaldei izraudzīta
publiskais pārskats
sacensību finālā
jauna vadītāja
3. lpp.

3. lpp.

13. lpp.

Pārvaldes
«Sociālais dienests»
aktualitātes
14. lpp.
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Komiteju un domes sēdes

2021. gada 30. jūnijā

Domes lēmumi

17. jūnijā notika kārtējā domes sēde, šoreiz – klātienē. Piedalījās
tikai deputāti (visi, izņemot Alekseju Grehovu) un ziņotāji. Tika izskatīti 20 lēmumprojekti. Jānorāda, ka šī sasaukuma deputātiem šī sēde
bija pēdējā, tāpēc viņiem visiem tika pausta pateicība par kopīgu darbu pēdējos četros gados.

Izmaiņas pārvaldē
«Sociālais dienests»
Ar 1. jūliju darbu uzsāks pārvaldes
«Sociālais dienests» struktūrvienība –
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Darbinieku štatu veidos
vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais
rehabilitētājs, aprūpētājs, namdaris –
darbnīcas vadītājs, interešu pulciņa audzinātājs, fizioterapeits, apkopējs.
No 1. augusta administrācijas Sociālo pakalpojumu nodaļā tiks izveidotas
amata vienības «Dienas aprūpes centra
un rehabilitācijas pakalpojumu vadītājs»
(0,5 likmes), «Sociālais rehabilitētājs» (1
likme), «Aprūpētājs» (1 likme), «Logopēds» (1 likme), «Ergoterapeits» (1 likme), «Fizioterapeits» (1 likme); amata
vienība «Sociālais darbinieks» tiks palielināta no 3 uz 4 likmēm.
Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrā amata vienība «Apkopējs» tiks
samazināta no 30 uz 29 amata vienībām, «Sociālais rehabilitētājs» – no 5
uz 4 amata vienībām, no štata izslēdz
amata vienību «Sociālais darbinieks
darbam ar personām ar funkcionāliem
traucējumiem».

nepietiekamība, jo nebūs iespējams izpildīt Izglītības un zinātnes ministrijas
normatīvus. Mēs varētu to nedarīt, bet
tad IZM pārtrauktu finansēt pedagogu
algas šādās skolās.
Ja atteiksimies no pirms kāda laika
apstiprinātā Rēzeknes skolu tīkla optimizācijas varianta, būtu jāapspriež skolu
likvidācija. Pilsēta nav gatava spert šo
soli. Turklāt, ja situācija uzlabojas, vienmēr var lemt par vidusskolas statusa
atgriešanu noteiktai izglītības iestādei.
Visas situācijas kontekstā un ņemot vērā visus ierobežojumus, kuros
mūs iedzina valdības lēmumi, piedāvātie un jau apstiprinātie lēmumi pēc
A. Drelinga domām patlaban ir iederīgākie un pareizākie.
Deviņi deputāti nobalsoja PRET
opozīcijas priekšlikumu. Gala balsojumā par lēmumprojektu PRET nobalsoja deputāti I. Groce, J. G. Vjakse un
J. Korsaks.
Ņemot vērā minēto un saistībā ar
6. skolas reorganizāciju par pamatskolu, ar 1. jūliju apstiprināts tās jaunais nolikums. I. Groce, J. G. Vjakse un J. Korsaks balsoja PRET.

Dāvinājums domei
Dome saņēma piedāvājumu no
biedrības «For Better» pieņemt dāvinājumā velotrasi «BTA Velozinis Lielpilsēta B». Dāvana iekļauj konstrukciju uz
summu 11 700 eiro, transportēšanu,
uzstādīšanu un tehnisko dokumentāciju. Dāvinājuma galvenais mērķis – sekmēt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu popularitāti iedzīvotāju vidū, uzlabot bērnu un jauniešu velobraukšanas
prasmes drošos apstākļos ar mērķi samazināt satiksmes negadījumu skaitu
uz ceļiem. Velotrase atradīsies Kultūras un atpūtas parkā. Visi deputāti nobalsoja PAR.

Dalība projektā
Dome kā sadarbības partneris piedalīsies projektā «Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā»/ «LOCAL FOODS». Priekšfinansējums – 25 653 eiro. Projekta realizācijai tiks noslēgts sadarbības līgums ar
biedrību «Eiroreģions «Ezeru zeme»».

Vienkāršota procedūra
Saistošajos noteikumos «Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos, un tirdzniecības organizēšana tirgū» veikti grozījumi, kas
paredz, ka tirdzniecības atļauju var saņemt pašvaldības Kancelejā; pa e-pastu, rakstot uz adresi dome@rezekne.lv
(dokumentam jābūt sagatavotam saskaņā ar elektronisko dokumentu noformēšanas normatīvajiem aktiem); vai
portālā www.latvija.lv, noformējot iesniegumu un norādot nepieciešamo infor-

Līdz sociālo pakalpojumu sniegšanas sākumam un finansējuma iegūšanai šis lēmums tiks izpildīts par pārvaldes atalgojumu fonda līdzekļiem. Tiklīdz
sāks sniegt pakalpojumus, lēmuma izpilde tiks nodrošināta projektā «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna realizācijai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā». Visi deputāti
nobalsoja PAR. (Plašāk par pārvaldes
«Sociālais dienests» jaunajām struktūrvienībām lasiet 14. lpp.)

Grozījumi Izglītības
pārvaldes nolikumā
Pamatojoties uz domes deputātu
2020. gada 13. februāra lēmumu «Par
Rēzeknes pilsētas skolu tīkla optimizāciju» Izglītības pārvaldes nolikumā tiks
veikti redakcionāli grozījumi, kas saistīti ar vairāku skolu statusa maiņu: ar
2021. gada 1. jūliju – Rēzeknes 6. pamatskola, ar 2022. gada 1. jūliju – Rēzeknes 3. un 5. pamatskola.
Apspriežot lēmumprojektu, deputāti
Ināra Groce, Jāzeps Korsaks un Juris Guntis Vjakse ierosināja atlikt jautājuma izskatīšanu un atgriezties pie
sākotnējā lēmuma par Rēzeknes skolu
tīkla optimizāciju. Viņu koncepcija paredzēja izveidot ziemeļu mikrorajonā
vienu skolu uz divu esošo skolu bāzes,
turklāt viena no tām realizēs pamatskolas, otra – vidējās izglītības programmu.
Kura skola un kādā statusā varētu darboties, deputāti nepateica, norādot, ka
šis aspekts vēl jāanalizē.
Priekšlikums izraisīja ilgas diskusijas. Aleksandrs Bartaševičs norādīja,
ka pašvaldība ievieš valdības apstiprināto izglītības reformu. Tas, ka pilsētai
šajā kontekstā izdevies saglabāt visas
skolas, daļu no tām citā statusā, – jau
ir vērā ņemams sasniegums.
Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings no savas puses norādīja, ka izglītības sistēmas kvalitātes un
kvantitātes rādītāji tiek pastāvīgi analizēti, lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un mūsu
reālijām. Pilsētas skolās šogad 9. klasi
absolvēja 350 audzēkņi. Daļa no viņiem
turpinās mācības profesionālās izglītības iestādēs. Vidusskolu piepildīšanai
paliks ap 170 skolēniem. Tā ir kritiska

Atzinības raksti
Domes Atzinības raksts par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu medicīnas jomā tiks pasniegts medmāsai Elzai Tukišai.
Atzinības rakstu par godprātīgu, neatlaidīgu darbu, profesionālu meistarību
savā sporta jomā piešķirs arī Bērnu un
jaunatnes sporta skolas trenerim Levnardam Čačam.
Atzinības raksts par apzinīgu un profesionālu darbu tiks pasniegts 6. vidusskolas bibliotekārei Inārai Višņakovai.

Pašvaldības saistošie
noteikumi
Aprīlī ar domes lēmumu tika apstiprināti grozījumi pašvaldības saistošajos
noteikumos «Rēzeknes pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi».
Pēc tam tie tika nosūtīti saskaņošanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. VARAM no savas puses piedāvāja virkni precizējumu. Līdz
ar to deputāti vienbalsīgi apstiprināja
minētos grozījumus atjaunotā redakcijā. Saistošo noteikumu projekts apskatāms portālā rezekne.lv un Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā.

māciju un pievienojot vajadzīgos dokumentus. Visi deputāti nobalsoja PAR.

Oficiāla apbedījuma vieta
Vienbalsīgi nolemts atzīt teritoriju
Atmodas ielā 5 (platība – 0,2075 ha)
par nometnē «Stalag 347» bojāgājušo Sarkanās armijas karavīru oficiālu
masu apbedījuma vietu. Ārējo sakaru
nodaļai uzdots sagatavot visus dokumentus, lai apbedījuma vietu iekļautu
Latvijas un Krievijas līgumā par Latvijas apbedījuma vietu statusu Krievijas
teritorijā un otrādi.

Bezatlīdzības lietošanā
Vienbalsīgi nolemts nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai «Eņģeļi ar
mums» telpu grupu Zemnieku ielā 16A
(2. stāvs) uz pieciem gadiem ar mērķi
veicināt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem fizisko un garīgo attīstību, kā
arī sniegt atbalstu viņu vecākiem. Telpu uzturēšanas izdevumus apmaksās
no pārvaldes «Sociālais dienests» budžeta. Tāpat «Sociālais dienests» varēs
kontrolēt, cik lietderīgi tiek izmantotas
minētās telpas.
Jekaterina SMOLICKA

Priekšsēdētāja sleja

Paldies
par ieinteresētību
Rēzeknes nākotnē!
Cienījamie rēzeknieši! Sveicinu Jūs izdevuma «Rēzeknes Vēstnesis» lappusēs pēc ilgāka klusuma, kas bija saistīts ar pirmsvēlēšanu ierobežojumiem. Atkal runājam par pilsētā aktuālām tēmām un kopīgi meklējam labākās iespējas Rēzeknei, kas ļaus mums uzvarēt sīvā konkurencē.
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irmsvēlēšanu kaislības ir norimušas, vēlēšanu rezultāti Rēzeknē nevienu neizbrīnīja. Esošās varas paredzamā uzvara bija pārliecinoša,
pat par spīti zemai vēlētāju aktivitātei (31 procents no
balsstiesīgiem iedzīvotājiem). Zema apmeklētība, protams, ir nelabs signāls. Tas liecina, pirmkārt, par vēlētāju inertumu, par to, ka viņi nesaskata saikni starp
politiskiem procesiem un personīgo dalību vēlēšanās
un apšauba Latvijas politiskās sistēmas efektivitāti. Un
tikai tad seko citi cēloņi – Covid-19, svelmaina vasara,
neatliekamas darīšanas. No savas puses piebildīšu,
ka, ja tā turpināsies, varam nonākt līdz diktatoriskam
pārvaldes stilam. Iedzīvotāju pasivitāte, apslāpēta iniciativitāte ir viens no totalitāras valdīšanas priekšnoteikumiem. Nedomāju, ka tie, kuri nepiedalījās vēlēšanās, grib dzīvot diktatūrā, bet neverbāls pieprasījums
pēc stingras pārvaldīšanas ir sasniedzis politiķus, tāpēc gaidiet jaunus bargus un autoritārus līderus politiskajā olimpā.
Pievērsīsimies Rēzeknei. 1. jūlijā notiks jaunā sasaukuma domes pirmā sēdē, ir nelielas izmaiņas deputātu sastāvā. «Jaunā konservatīvā partija», kas līdz
šim Rēzeknes pilsētas domē netika pārstāvēta, ieguvusi vienu deputāta krēslu. Šo vietu ieņems Voldemārs Platacis, kurš jau pārzina pašvaldības darbu un
tā nianses. Pavisam nesen viņš vadīja domes Pilsētas
saimniecības pārvaldi. Partija «PROGRESĪVIE» – vēl
viens jauniņais pilsētas domē, to pārstāvēs Leila Rasima, jaunatnes aktīviste, kurai nav tik daudz pieredzes, toties ir dziļa izpratne par jauno paaudžu problēmām. Jauni locekļi ir arī frakcijā «Saskaņa», – lieliski
sevi pierādījusī pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs» direktore Kristīne Kokoreviča pirmo reizi pildīs deputāta pienākumus.
Jaunu deputātu skaits salīdzinājumā ar Rēzeknes vidējo rādītāju nav liels, kas liecina par rēzekniešu konservatīvismu un viņu tieksmi uz stabilitāti pilsētas pārvaldībā. Jaunais domes sastāvs tiešām garantē uzsākto projektu turpināšanu un jaunu, drosmīgu
ideju realizāciju. Turpināsim maksimāli izmantot visus
pieejamos resursus, tostarp aizņēmumus, lai sasniegtu galveno mērķi – palielinātu jaunu, labi apmaksātu
darbavietu skaitu rūpniecībā un tūrismā. Tikai šis ceļš
ļaus plānveidīgi palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu un līdz ar to nodrošināt stabilu Rēzeknes
attīstību turpmāk.
Pateicos iepriekšējā sasaukuma deputātiem, kuri
balotējās šoreiz. Andrejs Rešetņikovs – 12 gadus
bija domes priekšsēdētāja vietnieks, mans uzticamākais un profesionālākais palīgs, kurš turklāt ir arī brīnišķīgs cilvēks. Mums vēl būs jānovērtē viņa nozīmīgais ieguldījums pilsētas attīstībā! Igors Lucijanovs –
veiksmīgs Rēzeknes uzņēmējs. Pilsētā realizēts milzum daudz viņa ideju un vēl daudzas gaida savu kārtu.
Stiprs, radošs cilvēks un sava novada patriots. Īpaša
pateicība par efektīvu darbu deputāta amatā Igoram
Sergejevam, pedagogam, kuru aizrauj skola un kurš
to mīl. Turpināsim sadarbību!
Nobeigumā vēlos pateikties vēlētājiem, kuri balsoja par Rēzeknes nākotni. Izjūtu pret jums cieņu par to,
ka atnācāt uz vēlēšanām, izpildot savu pilsoņa pienākumu. Par lielāko trūkumu uzskatu vienaldzīgu attieksmi pret to, kas notiek apkārt. Jūs nebijāt vienaldzīgi pret mūsu Rēzekni un tas iedveš cerību, ka mums
viss izdosies!
Aleksandrs BARTAŠEVIČS,
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

Notiks jaunā sasaukuma
domes pirmā sēde
1. jūlijā plkst. 11.00 klātienē domes lielajā zālē
notiks jaunā sasaukuma domes pirmā sēde. Valstī
spēkā esošo ierobežojumu dēļ tajā piedalīsies tikai:
13 jaunievēlētie deputāti, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, balsu skaitīšana komisija un par sēdes norisi un publicitāti atbildīgie administrācijas darbinieki. Pirmajā sēdē tiks ievēlēts domes priekšsēdētājs
un viņa vietnieki.
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2020. gads: bez pauzes attīstībā
17. jūnijā domes sēdē apstiprināts Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats.

Ekonomiskās
attīstības rādītāji

Centrālās statistikas pārvaldes
(CSP) dati liecina, ka 2020. gada
sākumā Rēzeknē bija 27 613 faktisku iedzīvotāju (15 551 sieviete, 12 062 vīrieši). 16% bija pirmsdarbspējas vecuma iedzīvotāji
(līdz 14 gadiem), 59,7% – darbspējas vecuma (no 15 līdz 61 gadam), 24,3% – pēcdarbspējas vecuma (no 61 gada).
Rēzeknes iedzīvotāju nacionālais sastāvs: latvieši (48%),
krievi (42%), poļi (2%), baltkrievi
(1%), ukraiņi (1%), atlikušie 5% –
lietuvieši, vācieši, čigāni, igauņi u. c.
Vidējais rēzeknieša vecums
ir 43,5 gadi (valstī – 42,7 gadi).
Demogrāfiskās slodzes līmenis turpina augt. 2020. gadā
Rēzeknē bija 673 cilvēki uz 1000
darbspējas vecuma iedzīvotājiem.
2020. gadā sabiedriskajā
sektorā nodarbināto rēzekniešu vidējais atalgojums bija 936
eiro (bruto), kas ir par 70 eiro vairāk nekā 2019. gadā. Taču salīdzinājumā ar vidējo rādītāju valstī atalgojums Rēzeknē ir par 287 eiro
(bruto) mazāks.
Bezdarba līmenis Rēzeknē
2021. gada sākumā bija 10,4%
jeb par 5% zemāks nekā Latgalē
kopumā, bet par 2,5% augstāks
nekā valstī.
2019. gadā apgrozījuma
ziņā lielākie uzņēmumi Rēzeknē
bija: SIA «Rēzeknes Gaļas kombināts» – 45,6 milj. eiro; «New Fuels»
RSEZ SIA – 35,3 milj. eiro; SIA «Lekon» – 27,2 milj. eiro; SIA «Ceļi un
tilti» – 20,3 milj. eiro; SIA «Rēzeknes Slimnīca» – 15,8 milj. eiro u. c.
2020. gada sākumā lielākie
darba devēji bija: SIA «Rēzeknes Slimnīca» – 667 cilvēkiem; SIA
«Lekon» – 543; SIA «Rēzeknes Gaļas kombināts» – 450; SIA «Ceļi un
tilti» – 223; SIA «SAHO» – 211; SIA
«OptoElektronika LV» – 188; SIA
«Latgalija» – 121; SIA «Rēzeknes
Namsaimnieks» – 120; SIA «Baltiks East» – 98; SIA «Austrumlatvijas koncertzāle» – 88.
2020. gada beigās RSEZ paspārnē darbojās 20 komercsabiedrības. No tām lielākie darba
devēji: «Verems» RSEZ SIA, SIA
«Leax Rēzekne» RSEZ, RSEZ «Magistr-Fiskvegen Group.MFG» SIA.

Pagājušajā gadā tika noslēgti
divi investīciju līgumi uz kopsummu 1,6 milj. eiro, paredzot 395 darbavietu izveidi. Turpinās vēl piecu
investīciju projektu realizācija, tajos paredzēts veikt ilgtermiņa ieguldījumus uz summu 52,1 milj.
eiro un izveidot 513 darbavietas
līdz 2024. gadam.
2020. gadā RSEZ saņēma 80
pieprasījumus no investoriem.
Pārsvarā interese bija saistīta ar
nodokļu atvieglojumiem, RSEZ
komercsabiedrības statusa iegūšanas procedūru un nekustamo
īpašumu.

Pašvaldības
nekustamais īpašums

2020. gadā pašvaldībai piederēja, tās lietojumā vai valdījumā bija 7 172 003,95 kvadrātmetru zemesgabalu ar kopējo bilances vērtību 8,4 milj. eiro. Tāpat pašvaldībai piederēja 17 neapdzīvotas ēkas un 796 dzīvokļi
(2019. gadā – 810).

Pilsētas ielu stāvoklis

2020. gadā atjaunots ceļa segums N. Rancāna ielā posmā no
Rīgas ielas līdz Ābeļu ielai (darbu
vērtība 77,4 tūkst. eiro), Torņa ielas posmā (45,7 tūkst. eiro), Viļakas ielā (199,4 tūkst. eiro). Atjaunotas vai nobruģētas ietves K. Valdemāra ielas posmā no Dzelzceļnieku ielai līdz Atbrīvošanas alejai
(29,6 tūkst. eiro), 18. Novembra ielas posmā no Raiņa līdz Zemnieku
ielai (10,7 tūkst. eiro) un no Dārzu
līdz Raiņa ielai (12,2 tūkst. eiro).
Veikts viadukta ietvju deformācijas
šuvju remonts – 31,9 tūkst. eiro.
2020. gadā ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai patērēts 730,6
tūkst. eiro.

Realizētie projekti

2020. gadā pabeigta Olimpiskā centra būvniecība, kas tika uzsākta 2013. gadā.
Komplekss iekļauj mākslīgā
seguma futbola laukumu un tribīnes ar 1000 sēdvietām, viesnīcu «Restart» ar 29 numuriem,
āra peldbaseinu, SPA un atpūtas zonu, kā arī daudzfunkcionālo sporta arēnu (sporta zāli un ledus halli ar 680 un 529 sēdvietām
tribīnēs attiecīgi).
2019./2020. mācību gadu Rēzeknes 2. vidusskolas audzēkņi

uzsāka pilnībā atjaunotās telpās
(1,3 milj. eiro), tāpat kā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni
(3,5 milj. eiro).
Ekspluatācijā nodota Maskavas, Varoņu un Noliktavu iela
(3,1 km), paralēli rekultivēti 3,9 ha
zemesgabalu platības (kopēja vērtība 5 milj. eiro). Projektā izbūvētas arī jaunas inženierkomunikācijas, uzstādīti 95 LED gaismekļi,
izbūvēts maģistrālais gāzes vads
(2526,9 m). Mērķis – izveidot infrastruktūru privātu investoru piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai.
2020. gadā uzsākts un turpinās Kovšu ezera parka izveides
projekts. Tā rezultātā tiks izveidotas 15 jaunas darbavietas, piesaistītas nefinanšu investīcijas uz summu 2,5 milj. eiro, kā arī degradējošu teritoriju platība samazināsies
par 21,5 ha. Projekta kopēja vērtība – 9 milj. eiro. Tā pirmajā posmā tika rekonstruēts Brīvības
uz Ezera ielas posms 1,2 km
garumā (2 milj. eiro), otrajā posmā apkārt ezeram būvē promenādes, pludmales, Kovšu upes,
laivu stacijas, kempinga un dabas takas zonas. Jaunbūves tiks
iznomātas komersantiem nomas
tiesību izsolē.
Visu 2020. gadu turpinājās
būvdarbi dienesta viesnīcā Atbrīvošanas alejā 92, patlaban
objektā jau uzsākta darbība, tas
funkcionē kā Izglītības pārvaldes
struktūrvienība.
Sadarbībā ar poļu partneriem
2020. gadā Rēzeknes valsts poļu
ģimnāzijā uzsākta ēdnīcas piebūves un jaunas mācību telpas
celtniecība (541 tūkst. eiro).

Rēzeknes slimnīca turpina ieguldīt savu pakalpojumu un infrastruktūras attīstībā. 2020. gadā aprīkojuma iegādē, ēku, telpu un pieguļošo teritoriju atjaunošanā ieguldīts 2,8
milj. eiro.
Jāmin arī jauni tūrisma objekti, kas domāti mierīgākai un aktīvai atpūtai: Krasta ielas promenāde, ziemeļu mikrorajona
parks, Kultūras un atpūtas parks
(bērnu rotaļu laukums, skeitparks, atjaunotās ietves un soliņi, pamptreks, trenažieru zona).
Darbi turpinās, taču rēzeknieši un
pilsētas viesi jau var daļēji baudīt
jaunas iespējas, interesanti un lietderīgi pavadot laiku.

Rēzekne nākotnē

Lai attīstītu pilsētas ūdens
objektu potenciālu, Kovšu ezera
krastā notiek rekreācijas centra
būvdarbi (rezultātā – 35 jaunas
darbavietas, nefinanšu investīcijas uz summu 5 milj. eiro, degradējošu teritoriju platības samazināšana par 2,12 ha).
2020. gadā norisinājās vērienīgs darbs tehniskās dokumentācijas sagatavošanā vairāku
ielu rekonstrukcijai, kas sāksies
2021. gadā. Runa ir par Rīgas, Stacijas, Krasta ielu, ceļa seguma atjaunošanu Kooperatīva šķērsielas,
Liepu, Atmodas, Pulkveža Brieža
un Dzirnavu ielas posmos.

iestāžu) vidū minēsim veikala «Lidl
Latvija» ēku (4,2 milj. eiro), uzpildes staciju «Virši-A» (845 tūkst.
eiro) un uzņēmuma SIA «Rēzeknes Meliorators» biroja ēku Meža
ielā 33 (196,9 tūkst. eiro).

Darbs ar iedzīvotājiem

2020. gadā Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vērsās 4929 apmeklētāji. To vidū 4097 jautājumi
bija saistīti ar pašvaldības darbu,
ar citām valsts iestādēm – 832.
Visaktīvāk iedzīvotāji interesējās
par dzīvesvietas deklarēšanu, Bāriņtiesas darbu, Finanšu pārvaldes, Pilsētvides un attīstības pārvaldes, «Sociālā dienesta», pašvaldības iestāžu darbu, daudzbērnu ģimenes statusa reģistrēšanu,
pierakstu uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja utt. Administrējot Rēzeknieša un Skolēna karšu izsniegšanas, atjaunošanas utt.
procesu, apkalpoti 1507 klienti,
842 personām Rēzeknieša karte
izsniegta atkārtoti.

Darbs ar nevalstisko
sektoru

2020. gadā būvniecībā investēts 40,6 milj. eiro, kas ir par 13,4
milj. eiro vairāk nekā 2019. gadā.
Neatkārtosim jau minētos projektus, vien uzcelto objektu (darījumu

2020. gadā pašvaldība, tāpat
kā iepriekš, atbalstīja jauniešu vasaras nodarbinātības, bērnu nometņu, jauniešu iniciatīvas projektu organizāciju u.tml. Piešķirti līdzekļi sporta organizācijām,
biedrībām, ko atbalsta pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs» un pārvalde «Sociālais dienests».
Publiskais pārskats pilnā versijā atrodams portālā rezekne.lv
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA

Tagad sportisti, kas pārstāv mūsu
valsti Olimpiskajās spēlēs un Pasaules čempionātos, var trenēties
modernā aprīkotā sporta kompleksā. Ļoti lepojamies, ka esam iekļauti tik prestižas balvas finālistu
sarakstā. Mums bija gods pārstāvēt ne tikai mūsu darbu kā arhitektiem, bet Latviju kopumā visaugstā-

kajā starptautiskajā līmenī,» saka
SIA «REM PRO» valdes loceklis
Mihails Rjabokoņs.
MIPIM Awards balvu ieguvēji
tiks paziņoti no 2021. gada 7. līdz
8. septembrim izstādes «Palais
des Festivals» norises laikā.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Būvniecība

«Olimpiskais centrs Rēzekne» iekļuvis prestižo
starptautisko sacensību «MIPIM Awards 2021» finālā
«Olimpiskais centrs Rēzekne» (Latvija) iekļauts prestižo
starptautisko sacensību MIPIM balvu finālistu sarakstā kategorijā «Labākā kultūras un sporta infrastruktūra». Finālistu saraksti tika publicēti 14. jūnijā.
MIPIM Awards tiek organizēts
lielākā starptautiskā simpozija ietvaros, kas ietver komerciālo nekustamo īpašumu un MIPIM pilsētu attīstības jomas, kas katru
gadu notiek Kannās (Francijā). MIPIM ir ne tikai lielākā un prestižākā investīciju ekspoforumu izstāde Eiropā, bet arī nozīmīgs starptautisks pasākums, kas pulcē ietekmīgākos nozares dalībniekus.
Gadu gaitā par MIPIM Awards balvu finālistiem kļuva tādi projekti kā
Burj Khalifa debesskrāpis Dubaijā – augstākā ēka pasaulē, nākotnes muzejs «Santiago Calatrava»
Riodežaneiro, Kataras Nacionālais
muzejs Dohā, «Green Heart Marina One» Singapūrā un daudzi citi.
Olimpiskais centrs Rēzeknē
ir daudzfunkcionāls sporta komplekss, kura platība pārsniedz 57

tūkstošus kvadrātmetru un tajā ietilpst četri lieli objekti: futbola laukums ar tribīnēm, viesnīca «Restart», atklātais peldbaseins un daudzfunkcionāla arēnas ēka. Centra
iekšpusē ir ledus arēna slidošanas sporta veidu nodarbībām, kā
arī universāls sporta laukums volejbola, handbola un basketbola
spēlēšanai, trenažieru zāle, telpa
grupu fitnesa nodarbībām un SPA
zona. Konkursā «Latvijas Būvniecības Gada balva 2020» centrs tika
apbalvots kategorijā «Jauna sabiedriskā ēka».
OCR valdes locekle Jekaterina Meirāne un valdes loceklis
Vladimirs Bogdanovs ar lepnumu atzīst, ka «Olimpiskais centrs
Rēzekne» ir nozīmīgs sporta objekts starptautiskā mērogā un rada
spēcīgu ietekmi uz sporta attīstību

ilgtermiņā. «Esam unikāli, jo piedāvājam ne vien izmitināšanas un
ēdināšanas iespējas, bet arī sporta infrastruktūru kā futbola laukumu, daudzfunkcionālo sporta zāli,
ledus halli un trenažieru zāli un
profesionāli aprīkotu āra peldbaseinu, kas Baltijā ir vienīgais šāda
tipa peldbaseins. Iekļūšana MIPIM
Awards finālistu sarakstā apliecina OCR kvalitāti un funkcionalitāti. OCR ir vieta, kur katrs var pievērsties sportam un veselīgam dzīvesveidam sportojot vai aktīvi atpūšoties, tādējādi uzlabojot vispārējo
sabiedrības iesaistīšanos sportā.»
Sporta objektu projektēja projektu inženieru un arhitektu komanda no uzņēmuma SIA «REM
PRO», savukārt būvdarbus veica
SIA «Arčers».
«Pēdējo gadu laikā šis projekts
mūsu uzņēmumam kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem. Tas ir unikāls sporta objekts Latvijai, kas
veidots atbilstoši visaugstākajiem
sporta standartiem un tendencēm.
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Reģionos tiks būvētas īres mājas un investēts
uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā
Mājokļu pieejamības problēmas reģionos kavē jaunu
darba vietu izveidi, bet atbilstošas publiskās infrastruktūras
pieejamība bremzē investīciju piesaisti un reģionu attīstību
Latvijā, jo ir nepieciešama ražošanas telpu noma vai iegāde, elektrības pieslēgumi, IT komunikācijas, pievedceļi, notekūdeņu attīrīšanas sistēmas u.c. infrastruktūra. Atveseļošanas fonda (turpmāk – AF) plāna nevienlīdzības mazināšanas pasākumu ietvaros cita starpā iekļauti pasākumi minēto problēmu risināšanai.
«Īpaši reģionos var novērot
situāciju, ka uzņēmējdarbība notiek, taču darbinieku nav. Problēmas darbinieku, jaunu speciālistu
piesaistē pamatā saistās ar dzīvojamā fonda pieejamību. Kopš
90. gadiem Latvijā uzbūvētas tikai 3–4% jaunas daudzdzīvokļu
mājas, turklāt tikai Rīgā un Pierīgā, reģionos praktiski jaunu mājokļu nav. Taču nu mums ir atvēlēti līdzekļi, lai varētu uzsākt jaunu īres mājokļu būvniecību visā
Latvijā,» norāda Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs
Jānis Vitenbergs.
Lai veicinātu mājokļu pieejamību iedzīvotājiem, kas nepietiekamu ienākumu dēļ nevar atļauties
mūsdienu būvniecības standartiem un energoefektivitātes prasībām atbilstošu mājokli uz tirgus
nosacījumiem, Ekonomikas ministrija plāno izveidot Finansēšanas
fondu zemas īres mājokļu būvniecībai. Kopumā šim mērķim paredzēts finansējums 42,9 milj. eiro
apmērā sniedzot ilgtermiņa aizdevumus ar granta elementu nekustamā īpašuma attīstītājiem zemu
izmaksu īres mājokļu būvniecībai.
Ar šo finansējumu iecerēts uzbūvēt vismaz 700 īres dzīvokļus.
Savukārt, lai veicinātu nodarbinātību un privāto investīciju piesaisti, Ekonomikas ministrija kopā
ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju strādā pie
atbalsta programmas investīcijām
uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos. Tās ietvaros paredzēts sniegt atbalstu
pašvaldībām un komersantiem uzņēmējdarbības vides attīstībai kopumā 80 milj. eiro apmērā. Pasākumā plānots nodrošināt komersantu pieprasījumā balstītu četru
nacionālas nozīmes industriālo
parku attīstību Latvijas reģionos.
Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums AF
ietvaros Latvijas ekonomikas ātrākai atveseļošanai pēc Covid-19
pandēmijas ietver četrus darbības
virzienus – reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digi-

talizāciju, klimata pārmaiņas, ekonomikas transformāciju un produktivitāti, uzņēmējdarbības atbalstam kopumā paredzot vismaz
450 milj. eiro.
AF ir jauna, EK centralizēti
pārvaldīta budžeta programma,
kas izveidota papildus 2021.–
2027. gada plānošanas perioda
ES daudzgadu budžetam. Fonda mērķis – atbalstīt reformas, uz
kuru nepieciešamību norādīts ikgadējās Eiropas semestra rekomendācijās dalībvalstīm, kā arī
investīcijas, īpaši kas saistītas ar
pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto
sociālo un ekonomisko ietekmi.
Latvijas AF plāns ir sagatavots
atbilstoši Nacionālā attīstības plāna mērķiem, ņemot vērā EK ieteikumus un ES Padomes rekomendācijas stabilai un veiksmīgai Latvijas izaugsmei. Fonda līdzekļi Latvijai varētu būt pieejami šā gada
otrajā pusē, un tie investējami līdz
2026. gadam.
Komentē pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks attīstības
un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs:
– Ekonomikas ministrijai ideja
par īres mājokļu būvniecības programmu reģionos radās pirms dažiem gadiem, saistībā ar to notika
vairākas diskusijas, un šajā posmā viss arī apstājās. Taču pilsētas
dome, saskaņā ar savu industriālo teritoriju attīstības un investoru piesaistes stratēģiju, saprata,
ka līdz ar jaunu ražotņu atvēršanu agri vai vēlu būs aktuāls jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanas iespējām speciālistiem.
Mēs visi zinām, ka dzīvojamais
fonds Rēzeknē sen nav ticis atjaunots un piedāvājums nekustamā
īpašuma tirgū nevarēs segt potenciālo pieprasījumu pēc mājokļiem.
Šajā kontekstā īres mājokļi ir labs
risinājums.
Tieši tāpēc pilsētas dome jau
sākusi strādāt pie daudzdzīvokļu mājas būvniecības projekta
Atbrīvošanas alejā 176, minimālās sastāvā. Mājas maksimālais

augstums – pieci stāvi, dzīvokļu
skaits – līdz 50, paredzot arī pieguļošās teritorijas labiekārtošanas
risinājumus un ievērojot visus normatīvos aktus. Atgādinu, ka runa
ir par brīvu pašvaldībai piederošu
zemesgabalu, kas saskaņā ar teritoriālo plānojumu ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves zona,
kaut gan patlaban izskatās kā zaļā
zona. Tā kā īres mājokļu programma netika attīstīta, pašvaldība izvirzīja zemesgabalu izsolei ar nosacījumu, ka potenciālais pircējs
realizēs pašvaldības ieceres, bet
tobrīd nebija interesentu.
Ja runājam šīsdienas reāliju
kontekstā, mūsu iecere par minētās mājas būvniecību paliek spēkā. Turklāt ir idejas nākotnē uzcelt
nelielu slēgtu kvartālu sakārtotās
teritorijās Maskavas ielā.
Runājot par industriālajiem
parkiem, pagaidām Ekonomikas
ministrijas plāni ir visnotaļ nenoteikti. Jebkurā gadījumā pašvaldība jau strādā pie vairāku sakārtotu zemesgabalu detālplānojuma
Maskavas un Noliktavu ielā (kopplatība ap 35 hektāriem). Galvenais mērķis ir izveidot šajā teritorijā uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei labvēlīgu vidi. Detālplānojumā būs paredzētas zonas
transporta infrastruktūrai (ielas,
dzelzceļa savienojumi), noliktavu telpām, energonodrošināšanas būvēm, dažādu materiālu apstrādes/pārstrādes uzņēmumiem,
transporta pakalpojumu infrastruktūrai, biroja ēkām, vieglās un smagās rūpniecības uzņēmumiem,
tirdzniecības pakalpojumiem utt.
Būtībā var teikt, ka mēs savlaicīgi sākām gatavoties, un, ja
mūsu ieceru realizācijai būs pieejams valsts atbalsts uz adekvātiem nosacījumiem, mēs to, protams, izmantosim.
Sagatavoja
Jekaterina SMOLICKA

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»!

Kanalizācijas aka uz ietves
Dārzu un Ventspils ielu krustojumā ir bīstama kanalizācijas
aka. Caurums ir diezgan liels, tajā var traumēt kājas.
Uz minēto vietu izbrauca uzņēmuma «Rēzeknes Ūdens» pārstāvji.
Viņi apskatīja aku un norobežoja to, vēlāk arī to saremontēja.

Smilšu kaste parkā
Vēršu uzmanību uz smilšu kasti Kultūras un atpūtas parkā,
aiz atjaunotā skeitparka. Kā varēja ienākt prātā smilšu vietā piebērt
akmeņus? Vai tā tas arī paliks?
Tika uzdots 2–3 dienu laika nomainīt smiltis minētajā smilšu kastē.

Ietve pie pilsētas robežas
Lūgums sakārtot ietvi Viļakas ielā, izbraucot no pilsētas. Tā
beidzas dubļos!
Šajā vietā nesen veikti papildu darbi – pazemes komunikāciju ielikšana. Pašlaik šis brauktuves malas posms ir sakārtots.

PIRMS
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Ietves apmales izremontētas
Sniega tīrīšanas ar mašīnu rezultātā uz ietves apmales Bukmuižas ielā izveidojās bedres un ārā izlīda akmeņi. Kurš to remontēs?
Akmens bruģa segums Bukmuižas ielā tika atjaunots remontdarbu veikšanas secībā.

Rīgas ielu remontēs SIA «Ceļi un Tilti»
Jūnija sākumā Rēzeknes pašvaldība parakstīja līgumu ar
SIA «Ceļi un Tilti» par Rīgas ielas rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 2 096 918 eiro, par šiem līdzekļiem Rīgas iela
tiks rekonstruēta 2,6 km garumā, sākot no Nikodema Rancāna ielas līdz pat Viļakas ielai (pilsētas robeža).

A

tgādinām, ka ielas rekonstrukcija ir sadalīta
divos posmos. No pilsētas robežas līdz dzelzceļa tiltam Rīgas iela tiks rekonstruēta pilnā apjomā, tas ir, tiks nomainītas visas
komunikācijas, apgaismojums,
lietusūdens kanalizācijas sistēma,
visā šī posma garumā ielas vienā
pusē tiks ierīkots jauns trotuārs.
Rīgas ielas posmā no dzelzceļa
tilta līdz Nikodema Rancāna ielai tiks nomainīts asfalta segums.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta iedzīvotāju, kas izmanto sabiedrisko transportu, ērtībai. Pieturas Rīgas ielā tiks aprīkotas ar piebraucamajām kabatām, kā arī pieturvietās tiks uzstādīti paviljoni. Pēc
rekonstrukcijas Rīgas iela kļūs ērtāka ne vien autovadītājiem, bet
arī velosipēdistiem – pilnā apjomā

PIRMS

Veselībai nekaitīgas ielas
Sauss laiks atnesa problēmas. Neasfaltētās ielas Stādītā meža
mikrorajonā atgādina tuksneša ceļus. Mēs elpojam putekļus!
Tika izvēlēts piemērots variants un uzsākts ielu apstrādes process
ar pretputekļu līdzekļiem.

rekonstruējamajā ielas posmā parādīsies veloceliņš.
Kā pastāstīja projekta vadītājs,
Pilsētvides un attīstības pārvaldes
vadītāja vietnieks Imants Mekša,
Rīgas ielas rekonstrukcija ir svarīga arī investoru piesaistei Rēzeknē. Pašlaik tiek izstrādāts detālplānojums zemesgabalam Bērzu ielā
2. Plānots sadalīt šo lielo zemesgabalu vairākos mazos un piedāvāt tos ražotņu izvietošanai. Un,
protams, labi piebraucamie ceļi
būs papildu ieguvums potenciālajiem nomniekiem vai pircējiem.
Būvdarbi Rīgas ielā sāksies
jau jūlijā, pašlaik tiek saskaņotas
visas satiksmes un apbraukšanas
shēmas būvdarbu laikā.
Rīgas ielas rekonstrukcija ir
viens no programmas «Izaugsme

PĒC

Izremontēja ietvi
Lūgums atjaunot ietvju segumu Varoņu ielā. Transformatoru
uzstādīšana ir pabeigta, ziema pagāja, bet bruģis tā arī «neatgriezās».
Ietves segums jau atjaunots.

un nodarbinātība» (specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām») projekta «Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un
komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide» galvenajiem
mērķiem.

PIRMS
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Sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS
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Bezmaksas veselības aprūpe
Nacionālais veselības dienests informē:
• Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko un psihoterapeitisko palīdzību, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas psihiskai
veselībai.
• Psihiskā atbalsta konsultācijas ir pieejamas pacientiem ar depresiju un noteiktām diagnozēm,
lai risinātu ar stresu saistītus traucējumus, neirotiskā spektra traucējumus un ēšanas traucējumus.
• Lai nodrošinātu savlaicīgu
prostatas vēža diagnostiku, Latvijā ir ieviesta valsts apmaksāta
profilaktiskā pārbaude prostatas
vēža noteikšanai jeb prostatas
vēža skrīnings. Tā paredz specifisku asins analīžu veikšanu reizi divos gados divām iedzīvotāju
grupām – visiem vīriešiem vecumā
no 50 līdz 75 gadiem un vīriešiem
no 45 līdz 50 gadu vecumam, ja
ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam.
• Savukārt pacientiem ar cukura diabētu no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta apmācība diabēta apmācības kabinetā. Pacientiem ar cukura diabēta
saslimšanu no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta aprūpe
diabētiskās pēdas aprūpes kabinetā, kurā pēdu aprūpi nodrošina podologs.
• No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta grūtniecības
novērošana, tajā skaitā ārsta konsultācijas, laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi noteiktās
grūtniecības nedēļās. Grūtniecības novērošanu veic speciālisti,
kuri ir noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par grūtnieču aprūpi.
• Pacientiem ar aizdomām par
onkoloģisku slimību nepieciešamie valsts apmaksātie veselības
aprūpes pakalpojumi diagnozes
noteikšanai tiek veikti iespējami ātri («zaļais koridors»), lai nepieciešamības gadījumā uzsāktu
pacienta savlaicīgu ārstēšanu un
sasniegtu labākus ārstēšanās rezultātus.
• No valsts budžeta apmaksā redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu
bērniem.
• Lai nodrošinātu savlaicīgas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas bērniem akūtas saslimšanas gadījumā, atvērti
pediatru kabineti. Šajos kabinetos vecāki ar bērniem var vērsties
gadījumos, kad bērnam ir, piemēram, drudzis, caureja, vēdera sāpes vai cita akūta saslimšana, kā
arī varēs saņemt pieredzējušu pediatru konsultācijas.
Noteiktos vecumos iedzīvotāji var veikt valsts apmaksātu
vakcināciju. No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta vakcinācija bērniem un pieaugušajiem atbilstoši Vakcinācijas kalendāram.
Obligāti vakcinējami ir:
• pieaugušie – pret difteriju un
stinguma krampjiem;
• bērni – pret tuberkulozi, difteriju, stinguma krampjiem, garo
klepu, poliomielītu, masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu, B
tipa Haemophilus influenzae infekciju (Pfeifera nūjiņu), B hepatītu, vējbakām, pneimokoku infekciju, rotavīrusu infekciju;
• bērni un pieaugušie – pret
trakumsērgu pēc saskares ar dzīvniekiem vai cilvēkiem, kuri ir slimi
vai tiek turēti aizdomās par saslimšanu ar trakumsērgu;
• 12 gadus vecas meitenes –
pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju;
• hemodialīžu slimnieki – pret
B hepatītu.

Aktuāli
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Informācija par Covid-19
un vakcināciju Rēzeknē
28. jūnijā Rēzeknes slimnīcā ārstējās 13 ar Covid-19 inficēti pacienti, trim no viņiem ir smaga slimības gaita. Slimnīcā ārstēšanu saņem arī viens bērns ar Covid-19.

L

Vakcinācija pret gripu
Noteiktām iedzīvotāju grupām
valsts apmaksā vakcināciju pret
gripu. Lai veiktu vakcināciju, iedzīvotājam jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē.
100% valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu var saņemt:
• bērni vecumā no 6 līdz 23
mēnešiem (ieskaitot) (apmaksu
veic no vakcinācijas kalendāra);
• grūtnieces (apmaksu veic no
vakcinācijas kalendāra);
• ārstniecības personām un
ārstniecības atbalsta personām,
kuras, pildot darba pienākumus, ir
tuvā kontaktā ar pacientiem (vakcināciju veic no valsts pamatbudžeta līdzekļiem);
• ilgstošas sociālās aprūpes
centru darbiniekiem, kuri, pildot
darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem (vakcināciju veic no
valsts pamatbudžeta līdzekļiem);
• ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem (vakcināciju veic no valsts pamatbudžeta līdzekļiem);
• seniori, kas ir vecāki par 65
gadiem;
• personām ar hroniskām slimībām – ar hroniskām plaušu slimībām; ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām, neatkarīgi no
to cēloņa; ar hroniskām vielmaiņas
slimībām; ar hroniskām nieru slimībām, ar imūndeficītu; ja saņem
imūnsupresīvu terapiju;
• bērni līdz 18 gadiem, kas
pieder noteiktām veselības riska
grupām: ar hroniskām plaušu slimībām; ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām, neatkarīgi no
to cēloņa; ar hroniskām vielmaiņas slimībām; ar hroniskām nieru
slimībām; ar imūndeficītu; ja saņem imūnsupresīvu terapiju; ja ilgstoši saņem terapiju ar Ac.acetylsalicylicum.
Bezmaksas veselības aprūpe mājās ir valsts finansēts pakalpojums pacientam ierastajā vidē –
viņa dzīvesvietā. Veselības aprūpe
mājās nodrošina, lai pacients pēc
operācijas, pārciestas slimības,
traumas, veiktām manipulācijām
vai hronisku saslimšanu gadījumā
varētu turpināt saņemt kvalitatīvu
veselības aprūpi mājas apstākļos,
sev draudzīgā vidē.
Kas var saņemt veselības aprūpi mājās?
• pacienti, kuriem ir hroniska saslimšana un pārvietošanās
traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
• pacients, kurš ir izrakstīts
no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc
ķirurģiskas iejaukšanās; pacientam (ar diagnozi I60 – Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 – Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 –
Smadzeņu infarkts, I64 – Insults,
neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts, vai I69 – Cerebrovaskulāru slimību sekas) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta trīs mēnešu laikā pēc
saslimšanas;
• Zobārstniecības pakalpojumi
no valsts budžeta līdzekļiem pilnā

apjomā tiek apmaksāti bērniem
līdz 18 gadu vecumam.
• Reizi gadā bērniem tiek apmaksāta arī zobu higiēna – 2 līdz
18 gadu vecumā. Divas reizes
gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var saņemt 7, 11 un 12
gadu vecumā.
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantā noteiktām personām izdevumus par
zobārstniecības pakalpojumiem
sedz 50% apmērā, bet izdevumus
par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm –pilnā apmērā.
• Bērniem līdz 18 gadu vecumam apmaksā pirmreizēju ortodontisko konsultāciju, bet personām iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu
gadījumos apmaksā ortodontisko
ārstēšanu vecumā līdz 22 gadiem.
Bez nosūtījuma pacients
var vērsties pie šādiem speciālistiem (tiešās pieejamības speciālisti):
• ginekologa;
• oftalmologa;
• bērnu ķirurga;
• pediatra;
• narkologa;
• psihiatra vai bērnu psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku
slimību;
• pneimonologa, ja pacients
slimo ar tuberkulozi;
• dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisī
vajām slimībām;
• endokrinologa, ja pacients
slimo ar cukura diabētu;
• onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
• infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju vai personām,
kuras ir bijušas tiešā kontaktā ar
HIV inficētu personu.
Kas jāņem vērā?
• Dodoties vairākas reizes pie
ārsta-speciālista vienas saslimšanas laikā, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
• Vēršoties pie ārsta-speciālista, kurš nesniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, par maksas vizīti jāveic samaksa atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.
• Bērni līdz 18 gadu vecumam
bez ārsta speciāla nosūtījuma var
apmeklēt arī zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.
Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu,
maksājot tikai pacienta līdzmaksājumu, nepieciešams ģimenes
ārsta vai cita ārsta speciālista nosūtījums.
Avots: Nacionālais
veselības dienests,
https://www.vmnvd.gov.lv

aika posmā no 2020. gada
18. oktobra līdz šī gada
28. jūnijam Rēzeknes slimnīcā ārstējušies 1259 Covid-19
pacienti.
Liela mēroga vakcinācijas
centrs Latgales vēstniecībā GORS
šonedēļ atvērts trešdien, piektdien
no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī
sestdien no plkst.10.00 līdz 16.00.
Seniori aicināti izmantot iespēju un nākt uz vakcinācijas centru
no plkst. 9.00 līdz 10.00, kad var
vakcinēties pēc «brīvās rindas»
principa, bez iepriekšēja pieraksta.

Vakcinācija notiek ar Pfizer-
BioNTech, kā arī «Janssen» vakcīnu.
Laikā no pagājušā gada
28. decembra līdz šī gada 25. jūnijam Rēzeknē gan slimnīcas vakcinācijas kabinetā, gan izbraukumā, gan liela mēroga vakcinācijas
centrā GORS veiktas 14 785 vakcīnas pret Covid-19.
Laura SONDORE,
SIA «Rēzeknes Slimnīca»
sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Covid-19 digitālo sertifikātu
No 1. jūnija ikvienam ir iespēja elektroniski iegūt digitālu
sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.

D

igitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums
tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes vai arī vīrusu
pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.
Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:
Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv
nospiest pogu «Apskatīt savus sertifikātus».
Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt, saglabāt
(datorā, viedierīcē) vai izdrukāt.
Pašlaik ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:
• Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
• Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem.
• Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir
slimojis ar Covid-19.
Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski,

!

to var pieprasīt arī papīra formātā vienotajā valsts un pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā.
Katrs sertifikāts satur unikālu
QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās
informācijas ticamību. Noskenējot
QR kodu ar viedtālrunī esošo QR
koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot to, vai konk
rētais sertifikāts ir derīgs, un pārliecināties, vai tas ir autentisks. QR
kodu var noskenēt no sertifikāta
digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta
izdrukas uz papīra.
Atgādinām, ka, dodoties apmeklēt pasākumu vai ceļojot, līdzi
jāņem arī personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte!
Avots – www.covid19.gov.lv

Ar 1. jūliju atceļ papildreisus
maršrutos Nr.21, 21A un 21B
Ministru kabineta noteikumos Nr.360 «Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai» veikti grozījumi, kas
no 15. jūnija paredz pasažieru
skaita palielināšanu sabiedriskajā transportā no 50% uz 65%.
Līdz ar to SIA «Rēzeknes Satiksme» informē, ka ar 1. jūliju tiks atcelti papildu reisi maršrutā Nr.21 «Blaumaņa iela – Vipinga», Nr.21A
«Blaumaņa iela – Centrs» un Nr.21B «Vipinga – Centrs».
Atgādinām, ka visas pārējās epidemioloģiskās drošības prasības
sabiedriskajā transportā paliek spēkā neatkarīgi no tā, vai cilvēkam ir
derīgs vakcinācijas sertifikāts, pārslimošanas faktu apliecinošs sertifikāts vai negatīva Covid-19 testa rezultāts. Mutes un deguna aizsegu lietošana autobusos ir obligāta!
Paldies par sapratni!
SIA «Rēzeknes Satiksme»

Kapitālsabiedrībās

6

2021. gada 30. jūnijā

Rēzeknes pieredze videi
draudzīga transporta attīstībā

Apkures tarifu samazinās
vēl par 0,49%
1. jūnijā spēkā stājās jauns apkures tarifs 40,84 eiro/MWh
(bez PVN). Pašlaik tas ir zemākais apkures tarifs valstī.

S

Maija nogalē «Elektrum» un «VEFRESH» organizēja tiešsaistes semināru «Cik strauji elektromobilitāte ienāk mūsu ikdienā?»,
kurā piedalījās dažādi lektori, kā arī SIA «Rēzeknes Satiksme»
vadītājs Viktors Borcovs un vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

E

lektromobilitātes tēma tika
skatīta no dažādiem aspektiem: siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, elektrotransporta (tostarp sabiedriskā)
tīkla attīstīšana pilsētā, kas ir izdevīgāks – elektroauto vai tradicionālais transports, kā nodrošināt
iespējas elektrotransporta ienākšanai mūsu ikdienā utt.
Pieejamie dati liecina, ka izplūdes gāzes veido tikai vienu trešdaļu no visām siltumnīcefekta gāzu
emisijām Latvijā, gaisu galvenokārt piesārņo transports ar iekšdedzes dzinēju. Attiecīgi Eiropas
Zaļajā kursā Latvijai jāizstrādā risinājumi, lai līdz 2050. gadam
kļūtu par klimatiski neitrālu valsti.
A. T. Plešs uzskata, ka transporta
sektora «apzaļumošana» kā daļa
no kopējās koncepcijas jāveic
kompleksi, izmantojot digitalizāciju, teritoriālo plānojumu, nodokļu
politikas mehānismus un finanšu
atbalsta instrumentus. Nav viena
brīnumlīdzekļa, lai to realizētu, jāveido sadarbība ar visām par šo
jomu atbildīgām ministrijām.
Rēzekne Eiropas Zaļā kursa
kontekstā ir pilsēta, kur tika veiksmīgi realizēts četru elektrobusu iegādes projekts. Būtībā Latvijā esam pirmie, kas izmantoja

iespēju padarīt pilsētas pasažieru pārvadājumus videi draudzīgākus un taupīgākus, pie reizes
uzlabojot darba apstākļus šoferiem un pašu pārvadājumu kvalitāti. Mūsu pozitīvā pieredze ieinteresēja ne tikai blakusnozaru partnerus Latvijā, bet arī kaimiņus no
Baltijas jūras valstīm.
Viktors Borcovs:
– Elektrotransports ir mūsu
pārredzamā nākotne, tāpēc ir svarīgi iesaistīt sabiedrību ekoloģijas
jautājumos un stāstīt par «zaļo»
domāšanu sākumposmā. Šī pati
ideja ielikta Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģijā, un būtībā mēs
redzam, kā pašvaldība realizē ēku

energoefektivitātes uzlabošanas
projektus, pārkārto katlumājas un
sāk izmantot atjaunojamos resursus, ievieš jaunas viedā apgaismojuma tehnoloģijas, tostarp tiecas
uz ekotransporta sistēmas attīstību pilsētā. Es kā uzņēmuma vadītājs uzskatu, ka jaunajā plānošanas periodā šī būs viena no pamatpozīcijām, pie kā strādāsim.
Pašlaik Rēzekne ir pilsēta, kas izmēģināja elektrobusus un var dalīties to ekspluatācijas pieredzē.
Nav apšaubāms, ka patlaban elektrotransports maksā krietni dārgāk
nekā transports ar iekšdedzes dzinēju. Taču izmaksas par energoresursiem (100 km) elektrobusam ir
par 50 procentiem zemākas nekā
dīzeļautobusam. Turklāt Eiropas
un Āzijas eksperti prognozē, ka
pēc kāda laika cenu starpība elektrotransportam un dīzeļtransportam būs minimāla.

Jūsu viedoklis ir svarīgs!
Uzņēmumam «Rēzeknes Satiksme» ir svarīgs pasažieru viedoklis, tāpēc aicinām piedalīties aptaujā, paužot savu skatījumu par sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 5 minūtēm.
Tā ir anonīma, iegūtie dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā. Aptauja pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.rezeknessatiksme.lv
Paldies par Jūsu atbalstu pakalpojumu pilnveidošanā!
SIA «Rēzeknes Satiksme»

Atbrīvojies no vecās elektrotehnikas
kampaņā «Viegla šķirošanās»
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA «Eco
Baltia vide», kā arī «Maxima
Latvija» elektrotehnikas šķirošanas kampaņā «Viegla šķirošanās» aicina iedzīvotājus
pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām
mājsaimniecībām vai uzņēmumiem.

mās mašīnas u.c., gan arī mazo
tehniku, piemēram, mikroviļņu
krāsnis, blenderus, elektriskos
svarus, fēnus, virtuves kombainus
un citas ierīces, kā arī papildu var
kopā ar elektroniku nodot uzkrātās
baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu svaram
jābūt vismaz 50 kg.

Aicinām ievērot, ka akcijā var
nodot tikai nolietotās elektropreces, akumulatorus un baterijas.
Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi utt.
Atbrīvojieties no vecās elektrotehnikas viegli un pareizi!
Informācija no www.alaas.lv

ar kurināmā (granulu) cenas samazināšanu katlumājā Meža ielā
1B, kā arī ar dabasgāzes transportēšanas tarifa un izdevumu
par iegādāto siltumenerģiju samazināšanu.
Samazinātais apkures tarifs stāsies spēkā ar 2021. gada
1. jūliju.

SIA «Rēzeknes Siltumtīkli»:
rēķini par maiju
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 maijā: 49,32 eiro par megavatstundu jeb 55,24 eiro par megavatstundu ar PVN.
Cenas norādītas eiro, ar 12%
PVN.
Diennakts vidējā gaisa temperatūra bija 11,70.
Centrs

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

0,03
0,74
0,32

Ziemeļu
raj.
Min.
Maks.
Vidējais

P

iedaloties akcijā, ir iespēja
laimēt noderīgas balvas, –
veikalu «Maxima» dāvanu
kartes 30 eiro vērtībā.
Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu https://ej.uz/Viegla_skirosanas, zvanot pa tālr. 26626165
vai rakstot uz e-pasta adresi
elektronika@ecobaltiavide.lv,
norādot precīzu adresi, apjomu
un kontaktinformāciju.
Pieteikšanās Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotājiem līdz 24. augustam, izvešana tiks organizēta no 1. līdz
3. septembrim.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan
lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mazgājamās
mašīnas, plītis, trauku mazgāja-

amazināt tarifu par 17,19%
galvenokārt ļāva izmaiņas
iepērkamās dabazgāzes
cenā. SIA «Rēzeknes Siltumtīkli»
laikus veica tirgus pētījumu par dabasgāzes cenām, rezultātā noslēdzot līgumu ar AS «Latvijas Gāze»
periodam no 2021. gada 1. maija
2022. gada 30. aprīlim uz kopējo
dabasgāzes apjomu 187 955,77
MWh par ļoti izdevīgu cenu.
Patlaban Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts jauns projekts, kas paredz apkures tarifa samazinājumu no 40,84 eiro/MWh (bez
PVN) uz 40,64 eiro/MWh (bez
PVN) jeb par 0,49 procentiem.
Kā informē siltumapgādes uzņēmuma pārstāvji, kārtējais apkurs tarifa samazinājums ir saistīts

Apkure
0,09
0,57
0,32

Vipinga

Apkure

Min.
Maks.
Vidējais

0,18
0,60
0,36

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

Lielākā maksa par apkuri Vipingā bija Egļu ielā 4, mazākā –
Rēznas ielas 37. mājā.
Ziemeļu mikrorajonā visvairāk
par apkuri samaksāja Atbrīvošanas alejas 145. mājas iedzīvotāji,
vismazāk – Metālistu ielas 9. mājas iemītnieki.
Vislielākā maksa par apkuri
centrā tika konstatēta Atbrīvošanas alejā 78, vismazākā – Atbrīvošanas alejā 117.
Renovētās mājas (maksa
par apkuri)
Atbrīvošanas aleja 143 – vidēji 0,16 eiro par kvadrātmetru (individuāli siltumenerģijas skaitītāji),

Atbrīvošanas aleja 145A – vidēji 0,21 eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 147 – vidēji 0,25 eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas skaitītāji katrā dzīvoklī),
Atbrīvošanas aleja 149 – 0,29
eiro/m2,
Baznīcas iela 26A – vidēji 0,19
eiro/m2 (individuāli siltumenerģijas
skaitītāji katrā dzīvoklī),
Dārzu iela 9 – vidēji 0,12 eiro/
m2 (individuāli skaitītāji),
Zemnieku iela 48 – 0,32 eiro/
m2,
Maskavas iela 1 – 0,17 eiro/m2,
Maskavas iela 20 (1. siltummezgls) – vidēji 0,47 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 20 (2. siltummezgls) – vidēji 0,44 eiro/m2 (individuāli skaitītāji),
Maskavas iela 28/1 – 0,38
eiro/m2,
Rēznas iela 37 – 0,18 eiro/m2,
Rūpnīcas, 3A – 0,26 eiro/m2,
Seiles iela 28 – vidēji 0,11 eiro/
m 2 (individuāli siltumenerģijas
skaitītāji katrā dzīvoklī).
Nerenovētās mājas ar individuāliem siltumenerģijas skaitītājiem
Atbrīvošanas aleja 118 – vidēji
0,12 eiro/m2,
Atbrīvošanas aleja 143A – vidēji 0,35 eiro/m2 kopā ar karstā
ūdens piegādi,
Ventspils iela 2 – vidēji 0,12
eiro/m2,
Dārzu iela 6 – vidēji 0,21 eiro/
m2 kopā ar karstā ūdens piegādi,
Pulkveža Brieža iela 9A — vidēji 0,19 eiro/m2,

Lappusi sagatavoja Jekaterina SMOLICKA

Mēneša beigās, kā ierasts,
informējam par galvenajiem notikumiem uzņēmumā «Rēzeknes
Namsaimnieks», par ko būtu jāzina iedzīvotājiem. Stāsta tā vadītājs Pēteris Dzalbe.
P. Dzalbe:
— Patlaban vēlos uzsvērt trīs būtiskus jautājumus, kas uzņēmumam
jāatrisina līdz vasaras beigām.
Pirmkārt, atgādinu pilsētas iedzīvotājiem, ka pieteikumi radiatoru un dvieļu žāvētāju nomaiņai
«hruščovkās» tiek pieņemti līdz augustam, tāpēc plānojiet šos darbus
laikus. Tāpat ziņoju, ka personas ar
ierobežotiem ienākumiem, kuru mājokļos ir nozīmēta radiatoru maiņa
(komfortablas vides nodrošināšanai
apkures sezonā), var vērsties «RN»
ar iesniegumu par radiatoru maiņu
un apmaksāt pakalpojumu 12 mēnešu laikā.
Saskaņā ar spēkā esošo izcenojumu, viena radiatora maiņa mūsu
uzņēmumā maksā 45 eiro, neskaitot radiatoru. To var iegādāties gan
«RN», gan klients pats, ja viņam ir
pieejams izdevīgāks piedāvājums.
Galvenais, lai radiators atbilstu visiem tehniskajiem parametriem.
Otrkārt, jāmin, ka sāksim vairāk
strādāt ar klientiem, kam pirms 15–
20 gadiem kaut kādas īpašas vienošanās ietvaros tika atslēgta vai nodrošināta individuāla apkure. Runa
ir par nelieliem veikaliem daudzdzīvokļu māju pirmajā stāvā, autoskolām, frizētavām, privātām bodēm utt.
Faktiski visus šos gadus šādi klienti
ietaupīja uz apkures, savās telpās,
kas pieskaitāmas pie koplietošanas
komunikāciju sistēmas, saņemot
siltumu no kaimiņiem. Maijā «RN»
vērsās SIA «Rēzeknes Siltumtīkli»
ar lūgumu informēt šādus klientus
par viņu individuālo apkures sistēmu legalizāciju līdz jaunai apkures
sezonai. Pretējā gadījumā, sākot ar

jauno apkures sezonu, viņi maksās
par apkuri, tāpat kā jebkurš cits dzīvokļa īpašnieks mājā. Tādējādi «RN»
aizstāv 95 procentus iedzīvotāju, kuri
maksā par apkures pakalpojumu arī
par kaimiņu-uzņēmēju. Jāpiebilst arī,
ka ar aprīli spēkā ir kārtība, kas paredz: ja mājā ir karstā ūdens piegādes un cirkulācijas sistēma, par to
maksā visi, neatkarīgi no tā, vai tā
ir atvienota.
Vēl viens jautājums, uz ko vēlos
vērst klientu uzmanību. Kas ir cirkulācija? Uztveram to kā apkures variantu vasarā vannas istabām (dvieļu žāvētāji). Ir mājas, kur cirkulācijas nav, t.i., tiek maksāts par faktisku ūdens patēriņu, taču, lai sagaidītu
karstu ūdeni savā dzīvoklī, jāgaida,
kamēr to piegādās piektajā stāvā.
Šādām mājām «RN» un uzņēmuma
inženieri meklē variantu, kā nodrošināt mājā karstā ūdens cirkulāciju,
lai dvieļu žāvētāji vasaras periodā
būtu auksti. Būvējot Rēzeknē mājas,
neviens nedomāja par tirgus attiecībām karstā ūdens patēriņa un apkures ziņā. Mūsdienās šis jautājums ir
atrisināms, bet prasīs tēriņus no iedzīvotāju puses. Mūs uzdevums ir
rast optimālu variantu, saprotami
paskaidrot to klientiem, lai viņi varētu lemt un veidot komfortablāku
vidi mājokļos.

Nobeigumā – visnepatīkamākā
tēma. Ja ar 1. jūliju spēkā stāsies likums par obligāto sociālo iemaksu,
«RN» būs spiests vērsties pašvaldībā ar lūgumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos par pilsētas sanitāro uzkopšanu. Proti, lai sanitārā
uzkopšana varētu tikt veikta ne tikai
līdz plkst. 8.00, bet arī pēc šī laika.
Runājot par mūsu sētniekiem, minimālā sociālā iemaksa veidos ap
80 eiro par vienu cilvēku. Visus šos
gadus, valstī palielinoties minimālajai mēnešalgai un citām izmaksām,
pielietojām uzņēmuma iekšējās rezerves, lai nepalielinātu tarifu. Šajā
situācijā, iespējams, būsim spiesti
pieņemt nepopulārus lēmumus. Kādus? Tā var būt darbu apjoma palielināšana sētniekiem, turklāt, daļa no
viņiem droši vien nevēlēsies strādāt
jaunos apstākļos, jo darbs ir fiziski
smags. Vai arī būsim spiesti apsvērt
apsaimniekošanas tarifa palielināšanu, tāpēc nevaru, kā līdz šim, garantēt, ka šī tēma netiks apsvērta. Pašlaik esam sarežģītā situācijā, jo vēlamies paturēt savus darbiniekus un
nepalielināt apsaimniekošanas tarifu. Kariņa valdība mūs visus padarīja
par situācijas ķīlniekiem, bet faktiski runa ir par valsts budžeta palielināšanu uz vienkāršo cilvēku rēķina.
Jekaterina SMOLICKA

Līdz šī gada 31. decembrim jāreģistrē
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
SIA «Rēzeknes Ūdens», piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, ir realizējis
vairākus projektus ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai, tajā skaitā izbūvējot jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus, lai pilsētas iedzīvotājiem būtu iespēja pieslēgties
centralizētajiem tīkliem un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, neraizējoties par to, kur paliek notekūdeņi. Tomēr pilsētā
joprojām ir pietiekami daudz
privātmāju un daudzdzīvokļu
māju, kas nav pievienojušās
pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

A

tbilstoši MK noteikumiem
Nr.384 «Par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu»,
visā valstī tiek veidoti decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistri,
lai apzinātu fizisko un juridisko personu īpašumā esošās: krājtvertnes
(izsmeļamās bedres), septiķus (rūpnieciski ražotas vai individuāli izgatavotas tvertnes ar divām vai vairākām
kamerām cilvēka radīto notekūdeņu
un fekālo nogulšņu nostādināšanai
ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas) vai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir mazāka par 5
m3/diennaktī.
Līdz šim Latvijā nav bijusi apkopota precīza informācija par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām,
to veidiem un lietotāju skaitu. Izmantotās decentralizētās kanalizācijas

sistēmas tehniskais stāvoklis ir ļoti
atšķirīgs. Šīs sistēmas reģistra mērķis ir veicināt mājsaimniecībās saražoto notekūdeņu novadīšanas uzraudzību un to kvalitatīvu apsaimniekošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu vides aizsardzību. No 2022. gada vairs nebūs pieļaujama decentralizēto kanalizācijas
sistēmu ekspluatācija, kas izraisa vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem.
Rēzeknes ūdenssaimniecības
aglomerācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra datubāzes
izveides, uzturēšanas un aktualizācijas funkcijas deleģētas SIA «Rēzeknes Ūdens».
Jau vairāk nekā gadu iedzīvotājiem ir pienākums reģistrēt savā īpašumā esošo kanalizācijas sistēmu, ja
tā nav pievienota pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija to īpašniekiem jāpabeidz līdz
2021. gada 31. decembrim. Tāpēc aicinām šādu sistēmu īpašniekus neatlikt uz pēdējo brīdi un laikus uzsākt
reģistrāciju. Neiekļaušanās vienotajā
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.
Reģistrācijas procedūra ir šāda:
vispirms decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam (uz kura vārda īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā) jāaizpilda pirmreizējās
reģistrācijas forma, ko var saņemt
personīgi SIA «Rēzeknes Ūdens»,
Pils ielā 16, iepriekš piezvanot uz
tālr. 646 22171 un vienojoties par
apmeklējuma laiku, elektroniski –

mājaslapā www.rezeknesudens.lv
vai arī piesakot asenizācijas pakalpojumus pie asenizatoriem.
Aizpildīto pirmreizējās reģistrācijas formu jāiesniedz personīgi SIA
«Rēzeknes Ūdens», Pils ielā 16 (iepriekš piezvanot uz tālr. 646 22171)
vai elektroniski sūtot uz e-pasta adresi info@rezeknesudens.lv
SIA «Rēzeknes Ūdens» atbildīgie
darbinieki pēc iesnieguma sniegto
datu pārbaudes un apstrādes reģistrēs izsmeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrā un izsniegs apliecinājumu par to reģistrāciju.
Atgādinām, Rēzeknes pilsētas
domes saistošo noteikumu «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes pilsētas aglomerācijas
teritorijā» 119. punkts paredz: «Lai
attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, šo noteikumu
118. punktā minētais decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai
valdītājs par saviem līdzekļiem nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu regulāru nodošanu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam.
Notekūdeņu nodošanas regularitāte
atkarīga no ūdens patēriņa un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekotāja pieprasījuma, bet
ne retāk kā vienu reizi gadā».
Tāpēc, ja ir iespēja, pieslēdzieties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un atmetiet rūpes par sistēmas
uzturēšanu. Tas būs ērtāk un lētāk
jums pašiem.
Sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS

 Kurš
atbildēs

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualitātes

Tālr.: 646-24700, e-pasts vestnesis@rezekne.lv
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Klienta vēlmes
ir prioritāras
Izdevumā «Rēzeknes Vēstnesis» vērsās Atbrīvošanas alejas 164.,
164.A un 166. mājas iedzīvotāji ar lūgumu atrisināt sāpīgu piebraucamā
ceļa problēmu.

P

iebraucamā ceļa jautājumu var atrisināt kopīgi ar šo māju apsaimniekotāju, šajā gadījumā – SIA «Latgales namu apsaimniekotājs». Ar tā palīdzību
var iziet visu procedūru un sagatavot dokumentāciju piebraucamā ceļa remontam, kā
arī izmantot Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsta programmu, kā darīja daudzu citu kaimiņu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Arī uzņēmumam «Latgales namu apsaimniekotājs» ir
tāda pieredze.
Savukārt ja jūsu apsaimniekotājs nevēlas veidot dialogu
un nepiedāvā risinājumus mājas attīstībai, ievērojot jūsu vēlmes, tad saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, kas, pirmkārt,
aizstāv klienta tiesības, varat izvēlēties sev citu apsaimniekojošo organizāciju. Rēzeknē ir izvēle.

Jautājumu risinās
pakāpeniski
Pie mājas Kosmonautu ielā 3 ir publisks stāvlaukums. Visi apkārtesošie pagalmu ceļi ir izremontēti, palicis tikai stāvlaukums, ko klāj bedres. Kurš beidzot atrisinās šo jautājumu?

P

ilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un
investīciju jautājumos Aleksejs Stecs paskaidroja, ka
stāvlaukums ir pašvaldības īpašums, attiecīgi – to varēs
sakārtot tikai par budžeta
līdzekļiem. Darbus plānots
veikt šogad. A. Stecs norādīja arī, ka ik pa laikam, kad
iedzīvotāji sakārto pagalma
teritorijas, izmantojot pašvaldības atbalsta programmu, tiešām atklājas nelieli
pašvaldības īpašumā esoši ceļu posmi ar bedrēm,
bet norādītajā programmā
tos remontēt nedrīkst. Jāpiebilst, ka stāvlaukums Kosmonautu ielā ilustrē tieši šādu situāciju. Iedzīvotāji vēlējās to sakārtot līdz ar savas mājas piebraucamo ceļu, bet likums liedz viņiem ieguldīt savus līdzekļus
svešā īpašumā. Pašvaldība plāno pakāpeniski risināt šo jautājumu un sakārtot līdzīgus sadangātus ceļa posmus, lai kopaina izskatītos kārtīgi. Saistībā ar šo jautājumu var minēt arī
nesakārtotu ceļa posmu Atmodas ielā gar Zaļo tirdziņu. Cilvēki šo posmu izmanto, lai iebrauktu pagalmā, kur ieklāts jauns
asfalts. Minēto posmu izremontēs Atmodas ielas rekonstrukcijas laikā 2021. gadā.

Visi plāni paliek spēkā
Atceros, ka pašvaldība solīja pārvietot bērnu
rotaļu laukuma elementus no Kultūras un atpūtas parka uz pagalmu Atbrīvošanas alejā 170A un izremontēt iekšpagalma celiņus. Parkā jau funkcionē jauns
bērnu rotaļu laukums,
un kur palika iepriekš
izmantotie elementi?

J

ūs visu pareizi atceraties. Rotaļu laukuma vecie elementi
tika demontēti un tie, kas ir
derīgi izmantošanai, sadalīti uzstādīšanai dažādos rotaļu laukumos pilsētā. Piemēram, trīs elementi jau atrodami Strēlnieku ielā 1C
stādītā meža mikrorajonā,
septiņi – PII «Auseklītis».
Piecus elementus plānots
uzstādīt pagalmā Atmodas
ielā 14A, astoņus – Atbrīvošanas alejā 170A. Vēl četriem elementiem pagaidām
nav atrasta vieta. Vairākām
konstrukcijām nepieciešama tehniskā apkalpošana.
Iecere par pagalma lab
iekārtošanu Atbrīvošanas
alejā 170A ir spēkā, pašvaldība iegādājusies zemesgabalu un nokārtojusi
visas formalitātes. Remonta
sākums paredzēts ne agrāk
par nākamo gadu.
Sagatavoja Jekaterina SMOLICKA
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Rēzeknē aizliegta ubagošana

Ugunsgrēka vieta tiks sakārtota

Pie veikala «Maxima» Atbrīvošanas alejā bieži gadās redzēt cilvēkus ubagojam. Būtu vēlams, lai pilsētas dome atrisinātu šo jautājumu.

Pērnā gada decembrī nodega
veikals «Depo». Cik ilgi grausts bojās pilsētvidi? Blakus tomēr atrodas
privātmājas un Olimpiskais centrs,
ko apmeklē pilsētas viesi.

Atbild Pāvels Savickis, domes Administratīvās inspekcijas
vadītājs:
– Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.22 «Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē» aizliedz ubagošanu pilsētas teritorijā.
Rēzeknē šī parādība tiek apkarota, un šogad par to sodītas jau
septiņas personas. Lūdzam cilvēkus būt aktīviem un uzreiz ziņot
par ubagotājiem. Dienā var zvanīt Administratīvajai inspekcijai uz
tālr. 25770110, vakarā – Valsts policijai uz tālr. 110.
Var vērsties pēc palīdzības pie veikala apsardzes darbinieka,
dažkārt viņi paši izsauc policiju. Piemēram, veikala «Citro» apsargi paši ziņoja policijai par šādiem notikumiem un piedalījās Administratīvās komisijas sēdēs kā liecinieki.
Aicinu nedot naudu ubagotājiem. Pieredze liecina, ka labestīgo cilvēku iedoto naudu
viņi izmanto nevis pārtikas produktu, bet gan alkoholisko dzērienu iegādei. Ja cilvēkam
tiešām kaut kas ir vajadzīgs, vienmēr ir iespēja vērsties pārvaldē «Sociālais dienests», –
bez naktsmītnes un siltām pusdienām viņš nepaliks.

Bīstamas bērnu
spēles uz jumta
Pa pusbūves jumtu Rūpnīcas
ielā 1 skraida pusaudži. Kaut kas noteikti atgadīsies!
P. Savickis: – Minētā ēka pieder juridiskai personai. Pati ēka nav apdzīvota, bet visas ieejas ir slēgtas. Tāpēc pusaudžu laika
pavadīšanu uz jumta var uztvert kā iekļūšanu slēgtā privātā teritorijā, un tas ir pārkāpums. Ja pamanāt bērnus uz jumta, uzreiz
ziņojiet inspekcijai, zvanot uz tālr. 64607615
vai 25770110.

SIA «MUUR» izstrādājusi veikala palieku nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas
projektu, saskaņojot ar Rēzeknes pilsētas
domes Būvvaldi. Savukārt pašlaik SIA «Nox
legem» veic teritorijas tīrīšanu. Visi darbi
jāpabeidz līdz 2021. gada 31. augustam.

Klāt zāles pļaušanas laiks
Siltos laikapstākļos sākusi ātri
augt zāle. Paskaidrojiet, kādas ir prasības zemesgabalu īpašniekiem? Cik
bieži jāpļauj?
P. Savickis:
– Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.9 «Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
saistošie noteikumi» ir atcelta spēkā bijusī prasība par zāles pļaušanu ne retāk par
divām reizēm sezonā.
Patlaban noteikumi nosaka, ka zāles
vidējais augstums īpaši koptos zālājos nedrīkst pārsniegt 5 centimetrus. Noteikumos
norādīts šādu ielu saraksts: Atbrīvošanas
aleja, Dārzu, Pils, Krasta, Brīvības, Stacijas,
18. Novembra, Zemnieku, Pulkveža Brieža,
Baznīcas, Brāļu Skrindu, Zilupes iela, Latgales iela posmā no Ludzas ielas, Rancāna iela līdz Krasta ielai un Kovšu ezera apkārtējā teritorija.
Pie ielām pieguļošajos zālājos zāles vidējais garums nedrīkst pārsniegt 10 centi-

metrus, pārējo kopjamo zemesgabalu teritorijās zāles vidējais garums nedrīkst pārsniegt 30 centimetrus.
Ja pašiem ir grūti noteikt, pie kuras grupas pieder tieši jūsu zemesgabals, vērsieties Administratīvajā inspekcijā, darbinieki
visu paskaidros. Aicinām iedzīvotājus neuztvert zāles pļaušanu kā formalitāti! Augstā zālē vairojas ērces un čūskas. Šī problēma ir īpaši aktuāla, kad teritorija blakus
ir atstāta novārtā un pakļauj riskam blakus
dzīvojošos cilvēkus.
Ja tiek fiksēts pārkāpums, inspekcijas darbinieki nosaka termiņu tā novēršanai, t.i., zāles nopļaušanai. Laikus novērstais pārkāpums pasargās no administratīvā soda.
Par saistošo noteikumu «Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi» neievērošanas gadījumiem lūgums ziņot, zvanot uz
tālr. 25770110 vai rakstot uz e-pasta adresi pavels.savickis@rezekne.lv .

Zāle pie mājas
Ceļu saremontēs, tiklīdz izpirks zemi
Patlaban taisa labu, asfaltētu ceļu no Maskavas ielas līdz dzelzceļa
pārbrauktuvei, bet kāpēc nevarēja pie reizes noasfaltēt nelielu ceļa posmu
Rēzeknes novada virzienā?
Atbild pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos
Aleksejs Stecs:
– Mums bija vēlme un iespēja noasfaltēt šo ceļa posmu projektā «Ceļa savienojošā posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, industriālo teritoriju pieejamība».
Problēma ir tāda, ka šis ceļš atrodas privātā teritorijā. Pilsētas dome vēlējās iegādāties
šo zemesgabalu, taču īpašnieks noteica ļoti augstu cenu. Tāpēc pagaidām notiek pārrunas ar zemesgabala īpašnieku, cerams, ka tām būs pozitīvs rezultāts.

Lūdz nojaukt
pamesto māju
Bērzu ielā ir pamesta māja,
kurā jau sen neviens nedzīvo. Varbūt
derētu to nojaukt, lai tā nebojātu pilsētas ainavu?
Jūsu lūgums nodots pašvaldības vadībai un pilsētas domes Būvvaldei. Tiks veikta mājas apsekošana un noskaidrots, kam
tā pieder. Jāsaprot, ka līdzīgu pamestu objektu nojaukšana nav vienkāršs uzdevums.
Privātīpašums ir neaizskarams, pat ja tas
nelāgi izskatās. Proti, pašvaldība nav tiesīga tāpat vien nojaukt māju. Sākumā jānotiek pārrunām ar īpašnieku, un labi, ja
viņš dzīvo Latvijā, nevis ārzemēs. Pēc tam
īpašniekam noteiks termiņu sava īpašuma
sakārtošanai, savukārt objekta piespiedu
nojaukšana ir galējais variants.

Pagalms Kosmonautu ielā 3 ir
stipri aizaudzis ar zāli. Kāpēc to neviens nepļauj?
Minētajam pagalmam ir sarežģīta zemes īpašuma vēsture. Kādreiz zemesgabals šajā teritorijā piederēja privātpersonai.
Pēc tam to savā īpašumā pārņēma Rēzeknes pilsētas dome. Patlaban domes Būv-

valde sadala zemesgabalu daudzdzīvokļu
mājām, kas ieskauj šo pagalmu. Kad process būs pabeigts, par zāles pļaušanu katrā zemesgabala daļā būs atbildīgs konkrētas mājas apsaimniekotājs.
Savukārt pagaidām informācija par nenopļauto zāli šajā pagalmā tika nodota vides un ainavu pārvaldības speciālistei Natālijai Siņicinai. Viņa solīja, ka pļaušana
tiks organizēta jau šomēnes.

Tuvākajā laikā tiks
uzstādīts aizsargtīkls
Gāju zem viadukta un pamanīju, kā no tilta krīt betona gabali. Tas
steidzami jālabo un jāuzstāda aizsargtīkls, lai nodrošinātu satiksmes
drošību.
Atbild Dainis Gudriniks, domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes ceļu inženieris – satiksmes organizācijas speciālists:
– Pēc ziemas mainīgo laikapstākļu ietekmē betonā izveidojušies izdrupumi. Vājās
vietas tika mehāniski attīrītas un apstrādātas ar smilšu strūklu. Ir pasūtīts aizsargtīkls,
kas joprojām nav saņemts. Kā skaidro būvnieki, pašlaik ir ļoti liela problēma ar izejmateriāliem, līdz ar to ļoti kavējas piegāde.
Ņemot vērā ceļu satiksmes noteikumus, pārvietošanās gājējiem zem tilta nav
atļauta.
Lappusi sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS
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Par transportlīdzekļu novietošanu
stāvēšanai pagalmos
Rēzeknes daudzdzīvokļu nami uzbūvēti laikā, kad automašīnu bija daudz mazāk, tādēļ tagad pagalmos nav vietas
visiem transportlīdzekļiem. Apgrūtināta to novietošana stāvēšanai ir pamats risināt jautājumu par papildu autostāvvietu
ierīkošanu, ceļu satiksmes citādu organizēšanu. Bet transportlīdzekļu novietošanas grūtības pašas par sevi nevar būt
par pamatu neievērot Ceļu satiksmes noteikumus.

Iedzīvotāji paši var
noteikt stāvēšanas
kārtību

Viens no iedzīvotāju jautājumiem ir: vai mašīnu drīkst novietot stāvēšanai kāpņu telpas ieejas
durvju priekšā (tajā skaitā atsevišķi
izbūvētā iebrauktuvē), kas šīs kāpņu telpas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem rada grūtības, izlaižot pie mājas cilvēkus ar
kustību traucējumiem, traucē piegādāt gāzes balonus, apgrūtina
izkraut mēbeles un citas mantas.
Praktiski viss ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr.279
«Ceļu satiksmes noteikumi» (CSN)
11. un 13. nodaļā.
Skaidrs, ka glābšanas dienesta un neatliekamās medicīniskās
palīdzības darbā tāda transportlīdzekļu novietošana rada grūtības gan evakuācijas, gan cilvēka hospitalizācijas gadījumā, kas
var radīt neatgriezeniskas sekas,
zaudējot cilvēka dzīvības glābšanai nepieciešamo laiku, bet tiesību
normas neparedz aizliegumu tādai
automašīnu stāvēšanai.
Mainīt šo situāciju var, nosakot
stāvēšanas kārtību ar satiksmes
organizācijas tehniskiem līdzekļiem – ceļazīmēm un horizontāliem
apzīmējumiem. Piemēram, CSN
292.22. apakšpunktā paredzēts
943. ceļa apzīmējums – nepārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales – apzīmē
ceļa posmus, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts.
Lēmumu par ceļa apzīmējuma vai citu satiksmes organizā-

!

cijas tehnisko līdzekļu ierīkošanu var pieņemt tikai ceļa pārvaldītājs (ceļa īpašnieks), kuram saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu
(CSL) ir pienākums organizēt satiksmi (CSL 6. panta pirmās daļas 2. punkts), tajā skaitā pagalmos. Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu, arī pagalmu braucamās daļas īpašnieki pārsvarā ir
paši dzīvokļu īpašnieki, kuri bieži
vien ir uzticējuši savas tiesības un
pienākumus mājas apsaimniekotājam. Lēmums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ierīkošanu, piemēram, dzeltenas līnijas iezīmēšanu pretī kāpņu telpu
durvīm jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai kopsapulcē, un mājai
piesaistītajā teritorijā automašīnu
kustības ierobežošanas vai autostāvvietas ierīkošanas projekts
jāsaskaņo ar AS «Latvijas Valsts
ceļi» (CSL 4. panta astotā daļa).
Pašvaldība vienmēr atbalsta
un uzņemas finansiālo līdzdalību pagalmu labiekārtošanā, tāpēc viss ir atkarīgs no iedzīvotāju un mājas pārvaldnieka vēlmes
un aktivitātes.

Netraucē citiem
satiksmes dalībniekiem

Administratīvā inspekcija papildus minētajam informē, ka saskaņā ar CSN aizliegts apstāties
un stāvēt:
• vietās, kur attālums starp
brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai
pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks

Māja Dārzu ielā, kur pie kāpņutelpas ierīkota dzeltenā līnija

par 3 metriem (CSN 121.4. apakšpunkts);
• uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem,
velosipēdu ceļiem un velojoslām
(CSN 121.9. apakšpunkts);
• vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt, iebraukt
vai izbraukt citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos (122.2. apakšpunkts).
Administratīvā inspekcija autovadītājiem atgādina, ka CSN
13. nodaļā «Ceļu satiksme dzīvojamās zonās» minētās prasības attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu
pagalmiem (CSN 141. punkts) un
tas nozīmē, ka arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar
iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm (CSN 142.2. apakšpunkts). Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta
tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas
netraucē gājēju pārvietošanos vai
citu transportlīdzekļu braukšanu
(CSN 141. punkts).
Papildus CSN noteiktiem aizliegumiem Rēzeknes pilsētas domes 18.06.2020. saistošie noteikumi Nr.22 «Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē» paredz:

Kā atpazīt krāpniekus un pasargāt
no tiem savus līdzekļus?

Par spīti pastāvīgiem banku un policijas aicinājumiem būt
piesardzīgiem, nesamazinās krāpniecības gadījumu skaits
interneta vidē. Arvien biežāk var dzirdēt cilvēkus stāstām par
to, kā viņi sastapās ar krāpniecību e-pastā, sociālajos tīklos
vai telefoniski, kur mērķis bija izvilināt naudu. Krāpnieki uzdarbojas arvien pārdomātāk un smalkāk. Tāpēc ir tik svarīgi
panākt, lai cilvēki uzreiz atpazītu finanšu krāpnieku uzbrukumus un spētu atbilstoši reaģēt.

P

ar to, kādi krāpniecības
veidi patlaban ir izplatītākie un kā identificēt krāpniekus, stāsta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas
priekšnieks Vitālijs Podgaiskis.

Biedēšana ar uzlauzto
bankas kontu

Visizplatītākais krāpniecības
veids – krāpnieks uzdodas par
bankas vai valsts iestādes darbinieku un cenšas pārliecināt, ka
jūsu kontā vērojami aizdomīgi darījumi un tie steidzami jāaptur. Šajā
nolūkā jūs lūdz nosaukt personas
datus: konta numuru, «Smart-ID»
pin kodus, maksājumu kartes datus – numuru un CCV kodu, kas
atrodams kartes otrajā pusē, kā
arī paroli internetbankai.
Šādiem zvaniem nedrīkst ticēt,
pat ja zvanītājs nosauc jūsu vārdu
un uzvārdu, pat ja zvana no numura, kas tiek identificēts kā Latvijas. Pašlaik krāpnieki izmanto
IP telefonijas iespējas, lai tālruņa

numurs tiktu identificēts kā bankas numurs.
Vienkāršākais veids, kā atpazīt
krāpnieku zvanus, ir sarunā pāriet
uz latviešu valodu, jo zvanītāji to
neprot. Turpretim jebkuras Latvijas bankas darbinieks nekad neatteiks klientam sarunu latviešu
valodā.
Mēdz būt tā, ka krāpnieki lūdz
jūs nosaukt savu e-pasta adresi,
uz kuru tiek nosūtīta attālinātas
piekļuves programma «AnyDesk»,
tad viņi lūdz to ieinstalēt, it kā ar
mērķi jums palīdzēt. Taču īstenībā šāda programma ļaus krāpniekiem bez šķēršļiem pārvaldīt
jūsu datoru. Ticiet, bankas darbinieki no jums nepieprasīs nekā
līdzīga! Varat pārbaudīt – pabeidziet uzsākto telefona sarunu un
piezvaniet uz savu banku.

Piedāvājums nopelnīt

Cilvēki bieži saņem zvanus arī
it kā no brokeriem. Viņi sola nelielus ieguldījumus pārvērst lielā peļņā.
Saņemot tik vilinošu piedāvājumu, cilvēks iegulda savu naudu.

Viņam pat rāda viltotu biržas vietni,
kur cietušais redz, kā viņa ieguldījumi palielinās. Taču patiesībā cilvēks zaudē visu, ko ieguldījis, t.i.,
viņš nesaņems neko.
Krāpnieki ir smalki psihologi,
viņi prot piemeklēt pieeju katram
cilvēkam. Mēdz gadīties, ka jau minētie viltus brokeri zvana un ziņo
cilvēkam, ka kādreiz viņš bija reģistrēts biržā, tur palika viņa nauda un tagad viņš var to saņemt.
Tad krāpnieki lūdz nosaukt konta
numuru, maksājumu kartes informāciju utt. Nekādā gadījumā nenosauciet nepazīstamām personām jūsu internetbankas piekļuves
kodus! Tā ir krāpniecība.
Krāpnieki seko laikam līdzi un
tagad vēl sākuši piedāvāt iegādāties kriptovalūtu. Viņi pārliecina cilvēku, ka šādi ieguldījumi ir izdevīgi, min pazīstamu personību piemērus, kuri jau nopelnījuši šādos
darījumos. Bet tā kā kriptovalūtas
iegādes process ir sarežģīts, tiek
piedāvāta palīdzība. Pēc tam cilvēku pārliecina reģistrēties kriptovalūtu viltus biržā, ar kuras palīdzību uzzina viņa personas datus.
Tad, izmantojot iegūto informāciju,
krāpnieki paņem naudu no cilvēka bankas konta.

Fiktīvi pārdevēji
un pircēji
Patlaban cilvēki arvien plašāk
izmanto internetu pirkumiem un

• par bojātas autosignalizācijas lietošanu transportlīdzeklī, kā
rezultātā notiek autosignalizācijas spontāna iedarbošanās un tās
skaņa traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00
piemēro naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām (30. punkts);
• par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko
apkopi šim nolūkam neparedzētā publiskā vietā piemēro naudas
sodu līdz 57 naudas soda vienībām (31. punkts);
• par braukšanu ar transportlīdzekli un/vai to novietošanu stāvēšanai zaļajā zonā (sabiedrības
ērtībām, veselības un estētiskuma
labā ar zālienu vai stādījumiem apaudzētā un koptā teritorijā) – piemēro naudas sodu līdz 70 naudas
soda vienībām (32.punkts).

Pārbaudes – pēc
sūdzības saņemšanas

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka
pagalmi ir privātas teritorijas, tāpēc, ievērojot vienlīdzības principu
(Administratīvās atbildības likuma
27. pants), pārbaudes par stāvēšanas noteikumu neievērošanu gan
Valsts policija, gan Administratīvā
inspekcija veic tikai pēc sūdzības
saņemšanas no šīs privātās teritorijas iedzīvotāja, īpašnieka, mājas vecākā, pārvaldnieka u.tml.,
jo zemes īpašnieks, piemēram,
pārdošanai. Krāpnieki izmanto arī
šos apstākļus.
Piemēram, cilvēks izvieto internetā sludinājumu par preču pārdošanu. Ar viņu sazinās krāpnieks,
puses vienojas par cenu. Rodas
jautājums – kādā veidā tiks maksāts. Pieņemsim, pircējs piedāvā
pārskaitīt summu bankas kontā.
Darījums notiek nedēļas beigās,
piektdien, pirms brīvdienām. Tas
nozīmē, ka banka pārskaitījumu
īstenos tikai pirmdien, taču pārdevēju lūdz negaidīt un uzreiz atdot preci. Kā pierādījumu atsūta
viltotu maksājuma izdruku. Policija rekomendē – pagaidiet, kamēr nauda parādās jūsu kontā,
tikai tad sūtiet preci.
Vēl viena krāpnieku shēma –
neīsts pircējs piedāvā nosūtīt preci caur kurjerdienestiem un atsūta saiti uz DPD, taču nevis uz īsto,
bet uz viltus vietni, kas ir ļoti līdzīga. Tajā tiek lūgts aizpildīt ļoti detalizētu anketu ar mērķi iegūt vairāk personas datu. Bet arī krāpniekiem mēdz gadīties kļūmes – lūdz
norādīt tēva vārdu, kas Latvijā nav
pieņemts.
Vislabāk būs, ja piedāvāsiet
pircējam personīgu tikšanos noteiktā vietā. Parasti krāpnieki nav
vietējie iedzīvotāji, tāpēc uzreiz
atsakās.
Kad krāpnieks ir pārdevējs,
viņš cenšas jebkurā veidā pārliecināt pircēju pārskaitīt naudu viņa
kontā un sola nosūtīt preci pa pastu. Tiklīdz nauda ir pārskaitīta, pārdevējs izslēdz telefonu un nav sasniedzams sociālajos tīklos.
Drošāk ir aizbraukt uz apdzīvotu vietu/pilsētu, kur dzīvo pārde-

savrupmājā var mašīnu novietot,
kur vēlas, tajā skaitā uz zālāja un,
pats pa sevi saprotams, ka būtu
absurdi varas pārstāvjiem iebraukt
svešā pagalmā un saukt pie atbildības par stāvēšanu zaļajā zonā.
Tiesu praksē atzīts, ka minētos
gadījumos jāpastāv zemes īpašnieka un pārvaldnieka pretenzijai
par transportlīdzekļa novietošanu
zaļajā zonā.
Līdzīga prakse tiek piekopta
arī transportlīdzekļu stāvēšanas
pārkāpumos, ja netiek novietota
speciāla atļauja, saskaņā ar pagalmos izvietoto ceļazīmju norādi. CSN 285.27. apakšpunkts nosaka, ka vadītājam automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto
stāvvietas īpašnieka vai pārvaldītāja izdota attiecīga satura atļauja.
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu uzraudzību
un kontroli, par konstatētiem pārkāpumiem sastādot lēmumu par
soda piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, saskaņā ar pašvaldības
pilnvarojumu, nodrošina Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas amatpersonas.
Pāvels SAVICKIS,
domes Administratīvās
inspekcijas vadītājs
vējs, un tikties personīgi. Ja pārdevējs ir godīgs, viņš neatteiksies.

Aizdomīgi darījumi
Situācija, kad viltus firmas pārdod lauksaimniecības tehniku, automašīnas, datorus un citas preces, nav tik izplatīta, tomēr gadās.
Pieņemsim, krāpnieks izvieto
sludinājumu par traktora pārdošanu zināmā un salīdzinoši uzticamā vietnē, piemēram, ss.com.
Viņš norāda saiti, kur atrodama
plašāka informācija par preci, reāli eksistējoša Latvijas uzņēmuma
nosaukumu, kas it kā piedāvā iegādāties traktoru. Ar pircēju tiek
sarunāta avansa iemaksa, un viņam nosūta rēķinu. Tajā norādīti
īsta, reāli funkcionējoša uzņēmuma rekvizīti, bet cits bankas konts.
Rekomendējam zvanīt uz uzņēmumu, lai pārliecinātos, ka tas
tiešām pārdod traktoru. Vien jāzvana nevis uz sludinājumā norādīto tālruņa numuru, bet jāatrod cits kontakttālrunis. Protams,
vislabāk būtu personīgi aizbraukt
un apskatīt traktoru.
***
Nobeigumā vēršam jūsu uzmanību uz to, ka Latvijas Finanšu
nozares asociācija izveidoja resursus https://neuzkeries.lv/ (valsts
valodā) un https://nepopadi.lv/
(krievu valodā) ar mērķi veicināt
iedzīvotāju, finanšu pakalpojumu
lietotāju, informētību par drošību
internetā un par attālinātu finanšu
pakalpojumu īpatnībām.
Sergejs TIMOFEJEVS
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«SEVEN HILLS 2021»: gaismas,
mūzikas un daiļrades pilna pastaiga

No 28. līdz 30. maijam Rēzeknē norisinājās sestais
mākslas un mūzikas festivāls «SEVEN HILLS 2021». Organizatori spējuši rast iespēju dāvāt rēzekniešiem un pilsētas viesiem krāšņus svētkus spēkā bijušo ierobežojumu
apstākļos.

P

rogrammā tika piedāvāta brīnumaina pastaiga
pa Rēzeknes gleznainajām vietām, ar ko Rēzekne var lepoties: Olimpiskais centrs, Krasta
ielas promenāde, pilskalns, gājēju
iela gar Rēzeknes upi, Kovšu ezera pludmale un Latgales vēstniecība GORS.
Būtībā festivāla apmeklētāji guva lielisku iespēju no jauna
skatupunkta ieraudzīt vecus un
jaunus pilsētas tūrisma objektus
un novērtēt, cik daudz pārmaiņu
piedzīvojusi Rēzekne pēdējos gados. Ar lielu interesi rēzeknieši un
viesi apskatīja Krasta ielas promenādi un Kovšu ezeru ar pludmales
kafejnīcu, skatu platformu, labiekārtotu pludmali un laivu piestātnēm. Maršruta īpatnība bija tāda,
ka viss ceļš bija pilns ar gaismu
instalācijām ar mūzikas pavadīju-

mu, tostarp arī tematiskām projekcijām no pilsētas vēstures.
Ilze: «Atbraucu ciemos no Rīgas. Tā veiksmīgi sakrita, ka šajās
dienās notiek festivāls «SEVEN
HILLS», un mēs, protams, nolēmām, ka nepalaidīsim garām šādu
notikumu. Jāatzīst, ka Rēzekni zinu
ne tik labi, tāpēc man viss bija jauns. Jutos stipri pozitīvi iespaidota,
īpaši, kad man pateica, ka daudzi maršrutā iekļautie objekti tapuši pavisam nesen. Rēzekne tiešām ir ļoti skaista un omulīga. Vietējiem iedzīvotājiem droši vien ir
patīkami, ka te visu laiku kaut kas
mainās. Rīgā šī sajūta zūd galvaspilsētas mēroga dēļ. Līdz šim apmeklēju pasākumus ar gaismu instalācijām, bet te man īpaši patika programmas piesātinātība un
daudzveidība. Bija patīkami iepa-

zīt nozīmīgus Rēzeknes objektus
neparastā gaismā.»
Savukārt rēzekniete Jeļena
uzsvēra citas festivāla īpatnības:
«Cik stipri esam noilgojušies pēc
svētkiem! Šajā nesaprotamajā laikā tik ļoti pietrūka kaut kā krāsaina,
pozitīva, neparasta. Milzīgs paldies
organizatoriem un visiem, kas rūpējās par pasākuma norisi Rēzeknē. Kopā ar mazbērniem pastaigājāmies gan dienas laikā, gan vakarā. Sen nebiju redzējusi viņu acīs
šo uguntiņu. Kopš tā laika regulāri
pastaigājamies pa Krasta ielas promenādi un pie ezera, bērni bauda
ūdens priekus un citas izklaides.
Protams, pilsētā vēl daudz kas darāms, bet šodien man ir tikai pozitīvas emocijas.»
«SEVEN HILLS» ir mākslas un
mūzikas festivāls, iespēja ieraudzīt
pilsētu no neierasta skatupunkta,
saskatīt un pamanīt visas, pat sīkākās nianses, piefiksēt noskaņas, tvert mirkli un baudīt sajūtas...
Violeta: «Vienmēr sekoju līdzi
pilsētas kultūras programmai, īpaši mani interesē māksla. Man ļoti
patīk mūsu tradicionālais mākslinieku plenērs «Domas lidojums».
Ir interesanti redzēt, kā viesmākslinieki uztver mums ierastas vietas un ar kādu mīlestību Rēzekni

ataino vietējie gleznotāji. Apskatīju plenērā tapušās gleznas internetā. Tik jauki, ka tās rādīja arī
festivālā slaidrādes formā. Tā bija
kaut kāda maģija, hipnoze. Ar tikpat lielu prieku noskatījos slaidrādi
ar Rēzeknes skatiem, ko translēja
uz mājas sienas. Brīnišķīgi, ka organizatori to tā akcentēja.»
Jāpiebilst, ka šogad no 24. līdz
30. maijam notika piecpadsmitais,
jubilejas mākslinieku plenērs «Domas lidojums». Ārzemju viesi atkal nevarēja ierasties ierobežojumu dēļ, toties paviesoties Rēzeknē un izjust Latgales gaisotni labprāt piekrita daudzi mākslinieki no
Daugavpils, Ādažiem un Rīgas.
Jaunie darbi būs skatāmi Latgales Kultūrvēstures muzejā dažādās izstādēs.
Kristīne Kokoreviča, pašvaldības aģentūras «Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs» direktore:
– Festivāls aizritēja pat labāk
nekā bijām iecerējuši. Teikšu godīgi – sagatavošanās process bija
sarežģīts, viss bija atkarīgs no spēkā esošajiem ierobežojumiem. Lolojām un saudzējām šo ideju par
gaismas, mūzikas un mākslas piesātināto pastaigu pa pilsētas tūrisma objektiem, ievērojot arī epidemioloģiskās prasības. To izdevās realizēt, pateicoties aģentūras, Latgales vēstniecības GORS,
mūsu sadarbības partneru komandas darbam un daudziem citiem
atbalstītājiem, kuri ieguldīja savu
spēku, laiku, radošumu un pozitīvas emocijas, lai festivāls izdotos
un patiktu rēzekniešiem un pilsētas viesiem. Saku lielu paldies visai darba grupai!
Jekaterina SMOLICKA

Ģimenes piedzīvojumu pastaiga
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā
Izskatās, ka šogad vasara mūsu pilsētā sākās skaidrā,
saulainā 1. jūnija dienā Kultūras un atpūtas parkā, kur skanēja dzīvespriecīga mūzika un parka teritorija bija izrotāta
ar baloniem.

Š

ajā dienā parkā pulcējās
daudz bērnu, pusaudžu
un jauniešu, un, pilsētas
domes vadībai piedaloties, tika
svinīgi atklāts gandrīz no nulles izbūvētais augsta līmeņa un kvalitātes skeitparks. Visu dienu jaunieši baudīja modernizētā skeitparka unikālās iespējas. Zīmīgi, ka,
vērojot jauno skrejriteņu cienītāju izpildītos trikus, nepalika malā
arī pilsētas domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs un viņa
vietnieks attīstības un investīciju
jautājumos Aleksejs Stecs. Gaisā virmoja sportisks gars!
Jāsaka, ka arī citas vietas parkā nebija tukšas. Bērni un pusaudži rotaļu laukumā neatstāja bez
uzmanības nevienu no elementiem, kas tikuši uzstādīti, sadarbojoties Rēzeknes pilsētas domei un
VAS «Latvijas valsts meži».
Taču galvenais notikums tomēr
bija ģimenes piedzīvojumu pastaiga. Tā pilsētā nolēma atzīmēt
Starptautisko bērnu aizsardzības
dienu. Svētkus organizēja pašvaldības aģentūra «Rēzeknes Kultū-

ras un Tūrisma centrs» sadarbībā
ar Tūrisma attīstības centru, Sporta
pārvaldi, ARPC «Zeimuļs» un biedrību «Rēzeknes Māmiņu klubs».
Katra no 36 ģimenēm, kas
savu dalību pieteica iepriekš, parkā saņēma karti un devās pa marš
rutu, kurā bija astoņi punkti. Piemēram, Sporta pārvaldes stadionā
bērni un vecāki pildīja sportiskus
uzdevumus, Mākslas namā mākslinieces Agras Ritiņas vadībā dalībnieki zīmēja burvīgus taureņus,
arī ARPC «Zeimuļs» visus gaidīja
dažādi radoši uzdevumi, tostarp
kopīga labdarības koka veidošana. Vēl viens atmiņā paliekošs
brīdis, kas īpaši patika visiem bērniem, – Kultūras un atpūtas parkā
bērni, piedaloties vecākiem, stādīja puķes kopīgā dobē.
Izejot visus kartē atzīmētos
punktus, ģimenes katra savā laikā (lai ievērotu visas epidemioloģiskās prasības) atgriezās parkā,
kur uz koši izgreznotās skatuves
aizraujošās piedzīvojumu pastaigas dalībnieki saņēma diplomus,
saldās balvas un balonus.

***
Runājot par atsauksmēm, dalībnieki bija vienisprātis: «Paldies
organizatoriem par brīnišķīgiem
svētkiem! Bērni piedzīvoja neaizmirstamas emocijas!»
Jāatzīmē, ka parkā bija daudz
citu apmeklētāju, kuri labprāt pavadīja te brīvo laiku. Daži dalījās
savos iespaidos.
Jekaterina ar meitu:
– Mēs tikko ieradāmies Rēzeknē no Vācijas, lai pavadītu te vasaru. Šajā parkā uzturēties ir ļoti patīkami, meita kopā ar citiem bērniem ar prieku zīmē uz asfalta ar
krītiņiem!

Skolnieces Valērija un Angelīna:
– Mēs bieži mēdzam nākt uz
parku. Šodien ieraudzījām te balonus un arī nolēmām iegriezties.
Mums te ļoti patīk!
Jeļena ar meitu Jūliju un
mazdēlu Filipu:
– Uzzinājām par pasākumu
pilsētas laikrakstā. Te ir ļoti interesanti, īpaši patika, ka bērni piedalās puķu dobes veidošanā. Mans
mazdēls pat zina puķu nosaukumu – samtenes. Manuprāt, šī diena paliks viņam atmiņā.
Sandra un Gints ar meitu
Mariku:
– Atnācām uz parku, lai vienkārši pastaigātos, mums viss te

Pieejams jaunais Rēzeknes skeitparks
Jau no 1. jūnija visiem apmeklētājiem ir pieejams jaunais
Rēzeknes skeitparks, kuru arī iemēģināja Latvijas vadošie
BMX frīstaila un skrejriteņu frīstaila profesionāļi.

J

aunā kompleksa projektēšanas darbus un būvniecību īstenoja viens no Eiropas
vadošajiem skeitparku būvniecības uzņēmumiem – «Mind Work
Ramps» (SIA «City Playgrounds»).
Tas jau ir īstenojis vairāk nekā 100
dažādus alternatīvo sporta veidu
infrastruktūras projektus. Rēzeknes skeitparks ir modernākais un

vērienīgākais šāds objekts Latgalē, kas tapis ar AS «Latvijas
valsts meži» ziedojumu un Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir
182 260,73 eiro.
Atjaunotais skeitparks ir pieejams ikvienam interesentam, taču
pašvaldība vēršas pie iedzīvotājiem ar lūgumu ievērot drošības

noteikumus, kas ir lasāmi uz informatīvā stenda pie parka, kā arī
vecākus aicina pieskatīt bērnus un
jauniešus, kuri nav sasnieguši 18
gadu vecumu.
Personām, kuras jaunākas par
18 gadiem, obligāti jāizmanto aizsargķivere.
Parka teritoriju regulāri uzraudzīs apsardzes un Rēzeknes
Administratīvās inspekcijas darbinieki.
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

ļoti patīk. Noteikti izmantosim fotobūdu, lai uztaisītu ģimenes bildi. Savukārt meitai ļoti patika īpašie viesi – Lauvēns, Lācēns, Sunītis un Zaķēns.
Anita ar dēlu Dairi:
– Piedalāmies ģimeņu pastaigā, tagad stādīsim puķes un dosimies tālāk pa piedzīvojumu marš
rutu. Šādu svētku ideja ir vienkārši fantastiska, mums te ļoti patīk!
Varam secināt, ka svētki ir izdevušies! Vēlam bērniem un viņu
vecākiem aktīvu, radošu un, protams, saulainu vasaru!
Irina VAĻIUĻINA
Aleksandra LEBEDA foto
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E-dziesmusvētkos – 580 dalībnieku no Rēzeknes
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
2021. gadā notiks netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no
2. jūlija līdz 30. oktobrim.

I

zglītības un zinātnes ministrijā norādīja, ka svētku rīkotāji
un mākslinieciskās komandas, ņemot vērā epidemioloģiskās tendences, dalībnieku un kolektīvu iespējas darboties un citus
apstākļus, kā optimālāko variantu
svētku realizācijai, t.i., bērnu snieguma atspoguļošanai, redz videoierakstu konceptu. Svētku kopējo
programmu veidos dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā
mūzikā, instrumentālajā mūzikā,
dejā, vizuālajā, vizuāli plastiskajā
mākslā, folklorā. Tās tiks filmētas
un/vai translētas Latvijas televīzijā un citās digitālajās platformās.
Koru koncerta «Dziesmubērns» norisi visbūtiskāk ietekmēja
epidemioloģiskā situācija, tādējādi koru individuālie video sveicieni netradicionālā veidā no kultūrvēsturiskajiem novadiem, no dažādām vietām tiks veidoti vienotā
koncertpriekšnesumā. Savukārt
koru koncerta «Dziesmu koks» norise tiek plānota rudenī ar atspoguļošanu LTV kā svētku noslēguma pasākums.
Lielkoncerta tautas deju «Svinēt sauli» videoklipa izveidē no
17. līdz 26. maijam piedalījās 629
deju kolektīvi ar 12 tūkstošiem
dejotāju, attālināti izdejojot savu
deju un kopumā veidojot vienotu videoklipu – šī laika liecību par
dejošanu tiešsaistes un attālinātā
mācību procesa apstākļos. Pūtēju orķestru koncerta «Skaņu rota

Latvijai», tautas mūzikas koncerta
«Līdz pašām debesīm» dalībnieki
tiek filmēti, radošajai darba grupai
ierodoties pie kolektīviem. Folkloras kopu programma «Rotā saule,
rotā bite» jau no maija sākuma tiek
ierakstīta videoformātā. Vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas projektā «Radi rotājot» jau 2020. gadā
tapušie darbi tiks parādīti izstādē
jūlijā, savukārt 2021. gadā tapušie
darbi tiks demonstrēti reģionos un
atspoguļoti katalogos.
Īpašs paldies visiem Rēzeknes
pilsētas 580 svētku dalībniekiem
par uzticību, izturību, prieku, ticību, muzicēšanu, raito dejas soli
un skanīgām balsīm arī attālinātajā formātā! Par nerimstošo atbalstu, svētku norišu plānošanu, organizēšanu un tradīcijas popularizēšanu milzīgs paldies XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku Rēzeknes pilsētas kolektīvu virsvadītājiem – Svetlanai Bilinskai, Inese Indriksonei, Sandrai Starei, Nanditai Kirejevai. Lepojamies, ka rēzekniešus ar savu
klātesamību, pozitīvismu un horeogrāfijām iepriecina tautas deju
lielkoncerta «Saule vija zelta rotu»
virsvadītājs Ilmārs Dreļs.
Bērnu un jauniešu degsme,
vēlme būt svētku ritumā nebūtu
iespējama bez viņu vecāku, pedagogu, kolektīvu vadītāju, izglītības/kultūras iestāžu vadītāju nesavtīgās atdeves, darba, iedvesmas, mudinājuma un Rēzeknes

pilsētas domes, Izglītības pārvaldes līdzdalības, īpašs paldies Arnoldam Drelingam un Vitai Mežorei. Par svētku kolektīvu videosveicienu nodrošināšanu paldies
izskan PA «Rēzeknes Kultūras un
Tūrisma centrs» direktorei Kristīnei Kokorevičai un videogrāfam/
fotogrāfam Mārim Justam.
Īpaša pateicība Rēzeknes pilsētas skolu jaunatnes 32 kolektīviem un 34 vizuāli/plastiskās
mākslas dalībniekiem, kurus vada
32 profesionāļi: koru vadītāji Svetlana Bilinska, Aija Cīrule-Leiduma, Ināra Skrule, Iveta Kepule,
Tatjana Davidovska, Larisa Kravčenko, Solvita Pavlovska, Dace
Viša, Jānis Veļičko; tautas deju
kolektīvu vadītāji Inese Indriksone, Diāna Gurgāne, Ingūna Zeiļa,

Rēzeknes teātra «Joriks» 31. sezonas
noslēgumā tiksimies klātienē!
Pielāgojoties ierobežojumiem un noteikumiem, Rēzeknes teātris «Joriks» turpina savu darbību un piedāvā izrādes
brīvdabā!

P

irmā brīvdabas izrāde notika 19. jūnijā Rēzeknes
kultūras un atpūtas parkā.
«Barikādes.docx» balstīta uz Latgales un Vidzemes barikāžu dalībnieku atmiņām, kuriem 1991. gadā
bija 18–25 gadi. Lielākais nezināmais ir 20. janvāra uzbrukums
Iekšlietu ministrijas ēkai. Izrādes
sižets ir par Ediju Riekstiņu, par
katra dalībnieka atmiņām, pieredzi un emocijām, ko pārdzīvoja
1991. gada janvārī. Izrādē skan
tā laika iemīļotās dziesmas «Nāc
dejot», «Zem diviem karogiem»,
«Dzimtā valoda» un citas.
Rēzeknes teātra «Joriks»
mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš
Eihe par izrādēm brīvdabā un
31. sezonu saka: «Ar laiku tā būs
normāla prakse, ka vasarā mēs
ejam spēlēt ārā, piemēram, «Barikādes.docx» izmēģinājām Raiņa parkā, bija citādāka atmosfēra, izrādei piešķirot jaunas sajūtas.
Ja mūsu pikniks Lūznavas muižā
22. augustā izdosies, tad nākam-

gad vasarā sadarbībā ar Lūznavas
muižu mēs rīkosim garāku teātra izbraukumu zaļumos, tāpat arī spēlēsim izrādes Rēzeknes pilsētvidē.»
Pašlaik norit darbs pie muzikāli
dokumentālas izrādes «Mans kaimiņš ebrejs», režisors M. Eihe. Šī

izrāde būs vasaras unikālais pasākums – astoņās dienās tiks nospēlētas sešas izrādes, pirmizrāde 9. jūlijā. «Mans kaimiņš ebrejs»
piedalās kolēģi no citiem Latvijas teātriem un izrādē pievienosies vietējie Rēzeknes mākslinieki: profesionālais pūtēju orķestris
«Rēzekne», vad. Jānis Pavlovskis
un Sergejs Sergejevs, akordeonisti Zane Vancāne un Igors Popovs un J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas koris, vad. Anda
Lipska. Izrāde stāstīs par ebreju
ikdienas dzīvi, par tradīcijām, kultūru, vēstures notikumiem, mēģināts vilkt saiti no pagātnes līdz pat
šodienai. Skatītājiem pēc izrādes
būs iespēja runāt ar radošo komandu, uzdod jautājumus.
Izrāde norisināsies ap Rēzeknes Zaļās sinagogas kvartālu, informācija pieejama teātra «Joriks»
lapā vietnē «Facebook». Biļetes
var iegādāties Biļešu paradīzes
kasēs un www.bilesuparadize.lv.
Rēzekniešu kartes īpašniekiem
īpaša cena!
22. augustā noslēgsim 31. sezonu, viesojoties Lūznavas muižā
ar izrādi bērniem «Ziemas māja»
un «Kaija», informācija pieejama
Rēzeknes teātra «Joriks» un Lūznavas muižas lapās sociālajos tīklos. Uz tikšanos brīvdabas izrādēs!
Iestudējumi tapuši sadarbībā
ar Valsts kultūrkapitāla fondu. Izrāžu pielāgošana brīvdabā tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai «KultūrELPA».
Projekts tapis sadarbībā ar
«British Council» pārstāvniecību
Latvijā «People to People Cultural Engagement Programme» ietvaros.
Informāciju sagatavoja
Elīna ZUJĀNE,
Rēzeknes NBKN
reklāmas speciāliste

Vineta Āboliņa, Sandra Juste,
Maira Gribuste, Inga Peļņa, Marika Vaičule, Gunta Sidorova; pūtēju orķestru vadītāji Jānis Pavlovskis, Deniss Smirnovs; folkloras kopu vadītāji Sandra Stare, Elīna Reinika, Anita Klovāne;
mazo mūzikas kolektīvu vadītāji Svetlana Bilinska, Silvija Slavika; vizuālās mākslas jomas kolektīvu vadītāji Nandita Kirejeva,
Jevģēnija Dudukalova, Skaidrīte Romančuka, Maija Gailuma,
Svetlana Patmalniece, Silvija
Deičmane, Antoņina Vasiļjeva.
Noslēdzot sarežģīto, bet radošas un organizatoriskas pieredzes
bagāto svētku procesu, 20. jūlijā
pie pilskalna tiek aicināti Rēzeknes
kolektīvi kopā ar saviem vadītājiem
piedalīties Dziesmu un deju svētku

ceļa «Saulesvija» pieturā, lai vēlreiz
apliecinātu savu esību, varējumu,
piederību Notikumam un saņemtu
no organizatoriem Pateicības un
individualizētas dāvaniņas. Tikšanās plānota apmēram vienas stundas garumā atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem.
Turpinām mīlēt deju, dziesmu,
mākslu, mūziku un muzicēšanas
dažādību arī turpmāk, bet šogad –
svinēsim svētkus attālināti! Svētki
ir tur, kur esam mēs! Svētki ir tādi,
kādi esam mēs! #CITĀDISVĒTKI.
Nākamie – XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tiek
plānoti 2025. gadā.
Ilona STRAMKALE,
XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku
Rēzeknes pilsētas koordinatore

Rēzeknes Goda pilsonim Pēterim KEIŠAM – 80
29. jūnijā skaistu jubileju svinēja mūsu novadnieks, jo
projām aktīvs sabiedriskais darbinieks, Rēzeknes Goda pilsonis Pēteris Keišs.

V

ai ir kas pasakāms par viņu īsumā? Rēzeknietis un latgalietis.
Bet, ja plašāk, tad viņš ir cilvēks,
kurš ilgus gadus neatlaidīgi rūpējies par
Rēzeknes un Latgales kultūras un garīguma saglabāšanu un attīstību. Viņa dalība
ir bijusi nozīmīga izcilo Latgales kultūras
darbinieku – Nikodema Rancāna, Antona
Kūkoja, Franča Trasuna, kardināla Juliana Vaivoda piemiņas iemūžināšanā, viņš
līdzdarbojās Jāņa Streiča filmas «Cilvēka
bērns» tapšanā. Daudzi nozīmīgi un paliekoši kultūras notikumi Rēzeknē radušies, Pēterim Keišam aktīvi tos iniciējot.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība pateicas Pēterim Keišam par viņa mūža ieguldījumu Rēzeknes kultūrvides veidošanā.
Lai pietiek veselības, enerģijas, spēka un dzīvotprieka vēl daudziem
gadiem, un jācer, ka viņa dzīves pieredze un bagātīgais atmiņu klāsts
par daudzajiem dzīvē sastaptajiem cilvēkiem un piedzīvotajiem notikumiem tiks saglabāti un kļūs par vienu no mūsu pilsētas iemūžinātajām
bagātībām, kas iedvesmos kopt un mīlēt savu dzimteni.

Vasaras tūrisma akcija
«No Rāznas līdz Lubānam»
No 1. jūlija līdz 31. augustam Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centru rīko vasaras tūrisma akciju «No Rāznas līdz Lubānam», kuras mērķis ir piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem un
atpūtniekiem no citiem Latvijas novadiem iespējami kvalitatīvāk un interesantāk atpūsties Rēzeknē un Rēzeknes novadā.

A

kcijā iekļauti 20 dažādi tūrisma objekti – gan
ģimenēm interesantais
mini zoodārzs «Rozīte», zirgu sēta
«Untumi», gan šķēršļu trase «Rāznas priedes», neliela kaņepju audzētava «Obelisk Farm»; pastaigām – Teirumnieku purva taka un
jaunā promenāde gar Rēzeknes
upi ar interaktīvu izzinošu spēli;
kultūras un mākslas cienītājiem –
GORS un Lūznavas muiža; aktīvai atpūtai – «Olimpiskais centrs
Rēzekne», ūdens tūrisma centrs
«Bāka» u. c.
Lai būtu interesantāk piedalīties, katrā objektā dalībniekus gai-

da jautājums vai uzdevums, ko izpildot un norādot atbildi anketā,
varēs pretendēt uz balvām.
Akcijas noteikumi paredz vismaz 10 objektu apmeklēšanu pēc
dalībnieku izvēles (attiecīgi aizpildot anketu), tad varēs piedalīties
balvu izlozē. Balvas – tikpat interesanta atpūta un izklaides visai
ģimenei.
Dalībnieku anketa un plašāka informācija atrodama vietnē
www.rezekne.lv/turism.
Jeļena KIJAŠKO,
Rēzeknes Tūrisma attīstības
centra vadītāja
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Iepirkumi un atklātie
konkursi (uz 19. jūniju)
Pašvaldībā

• Līdz 8. jūlijam pieņem pieteikumus būvprojekta izstrādei
un autoruzraudzības nodrošināšanai rehabilitācijas centra «Rāzna» ēkas un Rēzeknes Kultūras
nama atjaunošanai. Līguma summa – līdz 80 000 eiro.

• 6. jūlijā noslēgsies atklātais konkurss par komunikāciju
pieslēgšanu un futbola halles
izvietošanu Rūpnīcas ielā 11. Līguma summa – līdz 300 000 eiro.

• 29. jūnijā noslēdzās iepirkums par mīkstā inventāra piegādi domes struktūrvienībām.

• 6. jūlijā noslēgsies atklātais konkurss par saimniecības
preču un citu līdzekļu piegādi
domes struktūrvienībām. Līguma
summa – līdz 120 048 eiro.
• Atklātais konkurss par remontmateriālu iegādi domes un
tās struktūrvienību vajadzībām noslēdzies bez rezultāta.
• SIA «Clean R» veiks puķu
un dekoratīvo krūmu kopšanu,
piegādās un stādīs jaunus stādus
Rēzeknes koplietošanas teritorijās. Līguma summa – 191 291,94
eiro.
• Līdz 13. jūlijam turpinās atklātais konkurss par neregulāru
transporta pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu domes struktūrvienībām. Līguma summa – līdz
118 556 eiro.
• 22. jūnijā noslēdzās iepirkums par basketbola laukuma
izbūvi Stacijas ielā 30.
• 29. jūnijā noslēdzās atklātais konkurss par baltā papīra
piegādi domes un tās struktūrvienību vajadzībām.
• SIA «SEDNA» sniegs pakalpojumus projektā «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizācija
Rēzeknē» uz summu 4 800 eiro.
• SIA «ALBA-LTD» piegādās
kancelejas preces domes struktūrvienībām uz summu 7995,77
eiro.

Dome rīko izsoles

Rēzeknes pilsētas domes (reģ. Nr. 90000025465,
juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne)
sēdē 4. jūnijā tika pieņemti lēmumi un izsludinātas
nomas tiesību mutiskās izsoles. Izsoles tiek organizētas projektā «Atbalsts komercdarbības attīstībai,
izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo
publisko infrastruktūru» (Nr.5.6.2.0/18/I/005).

• Kempinga administratīvā
ēka, Ezera ielā 9B, Rēzeknē ar
kadastra Nr.2100 011 0435. Tās
apbūves laukums 155,2 m², būvtilpums 650 m³, kopējā telpu platība 122,5 m² (ēka).
Iznomājamā zemes platība –
21 150 m 2, kura atrodas Ezera iela 9B, Rēzekne, kadastra
Nr.2100 011 0435, Ezera iela
5B, Rēzekne, kadastra numurs
2100 011 0448.
Nomas objekta raksturojums,
iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts– http://data.rezekne.lv/index.
php/s/ZfbA9PNPpwT99Wa
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 266,40 eiro. Izsoles nomas maksas sākumcena –
222 eiro/mēnesī bez PVN. Izsoles
solis – 22 eiro. Līguma termiņš –
15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 6. jūlijā plkst. 10.30 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāvā, zālē (telpa Nr.206).
• Laivu māja, Kovšu ezers, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 012 0040.
Tās apbūves laukums 260,3 m²,
būvtilpums 1079 m³, kopējā telpu platība 214,9 m² (ēka).
Iznomājamās zemes platība atrodas uz vairākām zemes

vienībām, iznomājamā platība –
7765 m2: Brīvības iela 51, Rēzeknē kadastra Nr.2100 011 0433,
iznomājamā platība 1036 m 2;
Kovšu ezers, Rēzeknē kadastra
Nr.2100 012 0040 iznomājamā
platība – 4209 m2; zemes vienība
ar kadastra Nr. 2100 011 0448, tās
iznomājamā platība – 1351 m2; zemes vienība Ezera iela 9B, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 011 0435 tās
iznomājamā platība – 1169 m2 (zemesgabals).
Nomas objekta raksturojums,
iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.
php/s/iiKBwmpHq9R3M6J
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 338,40 eiro. Izsoles nomas maksas sākumcena –
282 eiro/mēnesī bez PVN. Izsoles
solis – 28 eiro. Līguma termiņš –
15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 6. jūlijā plkst. 11.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāva zālē (telpa Nr.206).
• Pludmales kafejnīcas
ēkas 1. stāvs, kas atradīsies uz
zemesgabala Atbrīvošanas alejā 47B, Rēzeknē ar kadastra
Nr.2100 012 0063, kadastra apzīmējums 2100 012 0063 un

• SIA «CEĻI UN TILTI» rekonstruēs Rīgas ielu posmā no
Rancāna ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei un no pārbrauktuves
līdz Viļakas ielai. Līguma summa –
2 096 918,84 eiro.
• SIA «Rēzeknes būvserviss» veiks remontdarbus domes struktūrvienību vajadzībām.
Līguma summa – 7526,85 eiro.
• SIA «ALBA-LTD» un SIA
«Lazurīts S» piegādās un uzstādīs aprīkojumu Rēzeknes
Dienesta viesnīcā uz summu
3346,22 eiro.

Pašvaldības uzņēmumos
SIA «Rēzeknes Slimnīca»

• SIA «OptiCom» piegādās
CO2 un skābekļa monitoru sistēmu uz summu 15 629,12 eiro.
• SIA «OptiCom» veiks pacientu monitoru sistēmas centralizētu pieslēgšanu. Līguma
summa – 15 329,88 eiro.
• SIA «AB MEDICAL GROUP
RIGA» piegādās galdiņus manipulācijām uz summu 4 192 eiro.
Jekaterina SMOLICKA
2100 012 0081. Tā apbūves laukums 266 m², kopējā 1. stāva telpu
platība 238,98 m², t.sk. kafejnīcas
telpas 54,70 m², palīgtelpas 65,78
m², āra terase 118,20 m2 (ēka);
Nomas objekta raksturojums,
iznomāšanas nosacījumi, tehniskā specifikācija, pieteikuma dokumentācija, nomas līguma projekts – http://data.rezekne.lv/index.
php/s/wJP6cKTWxPPeXKH
Dalības maksa – 100 eiro, drošības nauda – 367,68 eiro. Izsoles nomas maksas sākumcena –
306,40 eiro/mēnesī bez PVN. Izsoles solis – 30 eiro. Līguma termiņš – 15 gadi.
Izsole notiks 2021. gada 6. jūlijā plkst. 11.30 Rēzeknes pilsētas domē, 2. stāva zālē (telpa Nr.206).
Minēto izsoļu pieteikumi iesniedzami slēgtā aploksnē, uz
kuras norāda nomas objekta nosaukumu un izsoles pretendenta nosaukumu. Pieteikumu pieņemšana notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā
93, Rēzeknē, 203. kabinetā klātienē līdz 2021. gada 2. jūlijam
šādos laikos: no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no 12.30 līdz 16.30 vai
elektroniski, nosūtot uz e-pasta
adresi dome@rezekne.lv.
Personām, kuras vēlas piedalīties jebkurā no minētajām izsolēm, līdz reģistrācijai attiecīgā
izsoles reģistrācijas maksa un
drošības nauda jāpārskaita uz
Rēzeknes pilsētas domes (reģ.
nr. 90000025465) norēķinu kontu
SWEDBANK, HABALV22, konts
LV75HABA0551027664619.
Nomas objektus var apskatīt
dabā un iepazīties ar būvprojektu
risinājumiem, iepriekš iesniedzot
iznomātājam adresētu rakstveida
pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Rēzeknes
pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes vecāko projekta vadītāju Irēnu Lavrinoviču, tālrunis 646 07679, e-pasta adrese
irena.lavrinovica@rezekne.lv.
Kontaktpersonas par izsoli:
Ivans Sorokins, 646 07664,
ivans.sorokins@rezekne.lv,
Daina Bārdule, 646 07653,
daina.bardule@rezekne.lv

Vakance

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka
aicina darbā vecāko bibliogrāfu
Prasības pretendentiem/-ēm:
• izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā, 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē, augstākā izglītība
humanitārajās zinātnēs;
• vēlama bibliotekārā darba pieredze;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• vienas svešvalodas zināšanas;
• BIS ALISE prasmes;
• labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
• teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu.
Galvenie amata pienākumi:
• veidot periodikas izdevumu un citu materiālu analītiskos un
bibliogrāfiskos aprakstus bibliotēkas novadpētniecības datubāzē;
• veikt datu eksportu uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas datubāzi;
• veidot un uzturēt kārtībā bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu, sekmēt tā izmantojamību;
• sniegt nepieciešamo metodiski-konsultatīvo palīdzību pilsētas
un citu reģiona bibliotēku darbiniekiem ar novadpētniecības darbu
saistītos jautājumos;
• sagatavot un sniegt informāciju medijiem par bibliotēkas novadpētniecības resursiem u.c.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);
• izglītības dokumentu kopijas.
Mēs piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
• stabilu atalgojumu (558 eiro pirms nodokļu nomaksas);
• atbalstu profesionālajā izaugsmē.
Ja redzat sevi šajā amatā, dokumentus lūgums iesniegt līdz
2021. gada 9. jūlijam Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktorei – Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē; sūtot pa pastu ar norādi
«Pieteikums vakancei» (pasta zīmogs 9. jūlijs) Atbrīvošanas alejā 81,
Rēzeknē, LV 4601, vai uz e-pastu: ruta.suseja@rezeknesbiblioteka.lv.
Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc
pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni 29446654.

Bāriņtiesas paziņojums

Rēzeknes pilsētas bāriņtiesa informē, ka no 12.07.2021. līdz
25.07.2021. bāriņtiesas darbinieki būs ikgadējā atvaļinājumā un
bāriņtiesas lēmumi šajā laikā netiks pieņemti.
Nepieciešamības gadījumā uz konsultāciju bāriņtiesā varēs ierasties pieņemšanas laikā:
• Pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un 12.30–16.00,
• Ceturtdienās plkst.13.00–16.00.
Saziņa pa tālr. 646 08655, 29116676.

Aktuālais Rēzeknes Dzīvnieku patversmē
Uz 22. jūniju Dzīvnieku patversmē nebija neviena suņa,
toties bija diezgan daudz kaķu – vairāk nekā 40.
No tiem pieci pieauguši kaķi un
seši kaķēni pieejami adopcijai. Jānorāda: ja ņemsiet mājās vienu kaķēnu (attārpoti un vakcinēti), jūsu līgums paredz iespēju noteiktā periodā sterilizēt dzīvnieku bez maksas.
Ja vēlaties uzņemt mājās pūkainu draugu vai ziedot patversmei, lūgums zvanīt uz tālr. 26179322 un iepriekš saskaņot apmeklējumu. Adrese: Rēznas iela 13B.
Jekaterina SMOLICKA

2021. gada 30. jūnijā

Rēzekne – investoriem
pievilcīga pilsēta
Bieži vien no cilvēkiem, kas Rēzeknē nav bijuši vairākus
gadus, var dzirdēt tādas frāzes kā: «Es neatpazīstu šo pilsētu!» un «Vai tiešām tā ir Rēzekne?» Un patiesi – Rēzekne
pēdējos gados ir piedzīvojusi acīm redzamas pārmaiņas,
pateicoties pašvaldības īstenotajiem projektiem uzņēmējdarbības veicināšanas, kultūras, tūrisma un sporta jomā.

Attīstība

Triju gadu laikā ar Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu,
ieguldot aptuveni 10 milj. eiro, Rēzeknes pašvaldība atjaunoja un izbūvēja ceļa segumu un komunikācijas vairākās Rēzeknes ielās, kas
nodrošina piekļuvi industriālajām
zonām Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijā.
Kā piemēru vērts minēt sakārtoto industriālo teritoriju Komunālā
ielā, kur Rēzeknes pilsētas dome
veica ielas pārbūvi, ūdensapgādes un sadzīves kanalizāciju tīklu
izbūvi. Savukārt RSEZ pārvalde īstenoja projektu, kura laikā tika demontētas būves, veikta reljefa organizēšana un izlīdzināšana, koku
izciršana, kā arī kanalizācijas aku
pārcelšana un remonts. Šo darbību rezultātā teritorija ir sagatavota
uzņēmējdarbības uzsākšanai jau
sakārtotā vidē ar pārdomātu infrastruktūru un lielisku piekļuvi galvenajiem eksporta ceļiem.
Kā veiksmīgu partnerības piemēru investīciju piesaistei RSEZ
jāatzīmē ražošanas kompleksa
izbūve Viļakas ielā 1, Rēzeknē
6,8 milj. eiro apmērā. Pašvaldība
uzbūvēja rūpniecības kompleksu
6784 m2 platībā, kā arī pievedceļu
un stāvlaukumus 3778,5 m2 platībā. Pašlaik kompleksā darbojas
tādi uzņēmumi kā RSEZ komercsabiedrība «MIDIS» RSEZ SIA un
kokapstrādes uzņēmums SIA «VTI
Avoti». Tiek plānots, ka nomnieki
nodrošinās ieguldījumus vismaz
3,5 milj. eiro apmērā un radīs ne
mazāk kā 95 jaunas darbavietas.
Jāpiemin, ka abos minētajos objektos iespējams saņemt
Rēzeknes SEZ nodokļu atvieglojumus.

Kompakta pilsēta
biznesam

Rēzeknes pilsētā atrodas uzņēmējiem visas nepieciešamās
organizācijas un filiāles (Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu

dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodarbinātības
valsts aģentūra, Būvvalde, bankas, Valsts vides dienests, Valsts
zemes dienests, Pārtikas un veterinārais dienests u.c.), lai «sakārtotu papīrus» biznesa uzsākšanai
un attīstībai.
Rokas stiepiena attālumā ir
pieejamas dažādas finanšu (LIAA
Rēzeknes biznesa inkubators, Finanšu institūcija ALTUM, Centrālā
finanšu un līgumu aģentūra, Lauku atbalsta dienests) un konsultatīvā atbalsta institūcijas. Informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, iespējams
saņemt RSEZ pārvaldē, Latgales
uzņēmējdarbības centrā, Rēzeknes Uzņēmēju biedrībā.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija uzņēmējiem pētniecības nolūkos piedāvā moderni aprīkotas
laboratorijas – materiālu mehānisko īpašību, ķīmijas, ekoloģijas, mehatronikas, plūsmu mehānikas un hidraulikas, lāzertehnoloģiju u.c. jomās. Savukārt Latgales aparātbūves tehnoloģiskais
centrs piedāvā laboratoriju jauna
produkta fiziskai izgatavošanai
visos posmos no 3D modeļa līdz
testēšanai.

Rēzekne – pilsēta
nākotnei

Rēzeknē ir attīstīta vide ne tikai uzņēmējdarbībai, bet arī kultūrai, tūrismam, atpūtai un sportam.
Par kultūras klātesamību Rēzeknē un reģionā rūpējas 2013.
gadā atklātā Latgales vēstniecība
GORS, kas ar savu vizuālo identitāti slavina un izceļ latgaliešu valodu un reģiona krāsaino kultūru.
Nākotnē pilsēta kļūs arvien
pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, gan potenciālajiem investoriem, pateicoties
vairākiem realizācijā esošiem projektiem.
• Rekreācijas centra izveide
tūrisma attīstībai

K

rista Freiberga ir dzimusi
un augusi Rēzeknē. Pēc
Rēzeknes Valsts ģimnāzijas absolvēšanas 2016. gadā
ieguvusi bakalaura grādu Rīgas
Juridiskajā augstskolā, absolvējot programmu «Tiesības un bizness». 2018. gadā ieguvusi divus
maģistra grādus, absolvējot Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu «RISEBA» programmā «Personālvadība», iegūstot personāla
vadītāja kvalifikāciju, un Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju programmā «Tiesību zinātne», iegūstot jurista kvalifikāciju. Līdz šim Krista
Freiberga ir strādājusi gan privātajā biznesā un komercdarbības
jomā, gan pašvaldībā. Līdzšinējā
darba pieredze ir saistīta ar tirdzniecības jomu, personāla vadību,
valdes locekļa amatu privātā biznesa sektorā un darbu projektu
vadītāja amatā pašvaldībā – Rēzeknes pilsētas domē.
Rēzeknes SEZ Uzraudzības
padomes priekšsēdētājs Aleksejs

Stecs par izvēlēto kandidāti: «Veiksmīga Rēzeknes SEZ darbība ir nozīmīgs faktors visa Latgales reģiona attīstībā, līdz ar to uz pārvaldnieka pleciem gulstas liela atbildība.
Krista Freiberga jau ir pazīstama ar
Rēzeknes SEZ specifiku, realizējot
ar uzņēmējdarbības atbalstu saistītus projektus un strādājot kā koordinatore Rēzeknes SEZ mārketinga pasākumu īstenošanas projektā, kura ietvaros sadarbojās ar
«Foreign Direct Investment» (Anglija) ekspertiem. Sagaidām, ka
līdzšinējā pieredze būs pamats
darbam jaunajā amatā.»
Komentējot savu motivāciju
stāties Rēzeknes SEZ pārvaldnieka amatā, Krista Freiberga skaidro: «Pašvaldību kopīgā iestāde
«Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde» ir organizācija, kurā es saskatu profesionālās
izaugsmes iespējas, un esmu pārliecināta, ka līdzšinējās zināšanas,
prakse un mērķtiecība ļaus man kā
profesionālei pilnveidoties un dot
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Rēzeknes biznesa inkubatorā pavasarī
uzņemti 26 jauni dalībnieki
Projektā paredzēta SPA ēkas
izbūve trijos stāvos, kā arī apkārt
esošās teritorijas labiekārtošana
ar gājēju celiņiem, autostāvvietu,
apgaismotu promenādes zonu un
laipu gar ezeru. Ēka tiks iznomāta
komersantam konkursa kārtībā.
• Kovšu ezera parka būvniecība
Projekta rezultātā tiks izveidots Kovšu ezera parks ar sešām
labiekārtotām zonām: pludmales,
promenādes, Kovšupes, dabas takas, laivu mājas un kempinga zonas. Jāpiemin, ka arī šim objektam pašvaldība meklē nomniekus.
• Raiņa parka pārbūve
Rēzeknes kultūras un atpūtas parka labiekārtošanas laikā
pārmaiņas piedzīvojis parka bērnu laukums. Beigusies skeitparka
būvniecība, kura tapšanā izmantoti neordināri dizaina elementi,
iestrādājot metāla konstrukcijās
Rēzeknes pilsētas logo, bet pašlaik vēl notiek velotrases un āra
trenažieru laukuma būvniecība.
Sporta jomas attīstībai tika uzbūvēts «Olimpiskais centrs Rēzekne», kas nodrošina iedzīvotājiem
iespēju ievērot veselīgu dzīvesveidu, bet profesionālajiem sportistiem – sasniegt lieliskus rezultātus
nacionālā un starptautiskā līmenī.
Nākotnē sagaidām arī tādus
sporta objektus kā:
• Kristapa Porziņga brīvdabas basketbola laukums, kas papildinās «Olimpiskā centra Rēzekne» infrastruktūru;
• Slēgtā futbola halle, lai futbolistiem būtu iespēja arī ziemā
spēlēt un trenēties komfortablos
apstākļos.
Rēzeknes nosaukumu latgaliski izrunā atšķirīgi – platāk (Rjāzekne) vai šaurāk (Riezekne). Jebkurā variantā nosaukumā ir iekodēts
vārds – izarīzt, rīztīs ‘izriezties, izcelties’. To pierāda ambiciozie
pašvaldības projekti, kurus citas
pašvaldības neuzdrošinās īstenot.
Taču šī drosme ir radījusi labvēlīgus apstākļus jaunu viesu un galvenais – jaunu investoru uzņemšanai, kas nākotnē vēl vairāk veicinās reģiona attīstību, radot jaunas darba vietas.
Informācija no
RSEZ mājaslapas

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa
inkubatoros noslēdzies 2021. gada pavasara biznesa ideju
un jauno uzņēmumu atlases process atbalsta saņemšanai
pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās.
«Redzam, ka ar katru gadu biznesa inkubatora programmas kļūst
arvien populārākas un biznesa ideju autori un jaunie uzņēmēji piesakās, lai izmantotu LIAA sniegtās
iespējas sava biznesa attīstīšanai.
Salīdzinot ar iepriekšējo pieteikšanos 2020. gada rudenī, kopējais
pieteikumu skaits palielinājies par
65%, kas apliecina, ka pandēmijas laikā interese par savas uzņēmējdarbības attīstību ir pieaugusi,»
saka LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace.
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatorā pavasara uzņemšanā tika
saņemti 36 pieteikumi, no tiem 21
uz pirmsinkubāciju (tajā skaitā 2
no Latvijas diasporas ārvalstīs) un
15 uz inkubācijas atbalsta programmu. Izteikta līdere pirmsinkubācijas pieteikumu vidū ir dažādu
dizaina priekšmetu, apģērbu un
aksesuāru ražošanas nozare. Otra
populārākā ir pārtikas nozare – veselīgu produktu ražošana un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
Trešajā vietā ir dažādi produkti un
pakalpojumi bērniem. Daudzkārt
pārstāvētas arī idejas no citām nozarēm – tūrisms, dažādu mājlietu
un kosmētikas ražošana.
Inkubācijas atbalstu Rēzeknes biznesa inkubatorā turpmāk
saņems 5 jaunuzņemtie dalībnieki – uzņēmēji, kuri pārstāv Rēzeknes un Balvu novadus un Daugavpils pilsētu. Starp tiem ir SIA
«00000000», kas attīstīs ideju par
gudru un izglītojošu atkritumu
pārstrādi, SIA «Safira L», kas ražos
augļu un ogu pulverus un vegānisko konditoreju, sieviešu trikotāžas
apģērbu ražotājs SIA «KerryLat»,
mazizmēra moduļu māju ražotājs
SIA «Wild House Company» un
SIA «Kureti Sport», kas sniegs izklaides un sporta pakalpojumus.
Kopā ar šopavasar jaunuzņemtajiem dalībniekiem LIAA Rē-

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldei izraudzīts jauns vadītājs
Noslēdzies pašvaldību kopīgās iestādes «Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde» (Rēzeknes SEZ) pārvaldnieka
amata konkurss, un Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome 4. jūnijā nolēma pārvaldnieka amatā iecelt Kristu Freibergu.

Uzņēmējdarbība

savu ieguldījumu iestādes darbībā.
Runājot par nākotnes plāniem, uzskatu, ka galvenās ilgtermiņa prioritātes Rēzeknes SEZ pārvaldībā ir
attīstīta infrastruktūra industriālajās
teritorijās, efektīva pārvaldība un
atpazīstams Rēzeknes SEZ tēls nacionālā un starptautiskā mērogā.»
Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Rēzeknes SEZ
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs, tās sastāvā bija: Uzraudzības padomes
priekšsēdētāja vietniece Elvīra
Pizāne, Uzraudzības padomes
loceklis Staņislavs Šķesters un
Uzraudzības padomes locekle Ilvija Pastare. Bez balsstiesībām
komisijā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.
Rēzeknes SEZ pārvalde ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes pārraudzībā
esoša kopīga pašvaldību iestāde,
kuras izveidošanas mērķis ir lietderīga un efektīva Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšana, veicinot tirdzniecību, attīstot rūpniecību un satiksmi, kā arī

preču eksportu un importu caur
Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai, veicinot Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstību.
Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:
Rēzeknes SEZ izveidota 1997.
gada 23. aprīlī, pamatojoties uz
«Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu». Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas
un izmantošanas kārtību, prasības
komercdarbības un ieguldījumu

PIEVIENOJIES SEPTEMBRĪ
rezekne@liaa.gov.lv | 62401095

zeknes biznesa inkubatorā savas
idejas attīsta 58 dalībnieki, no tiem
37 uzņēmumi inkubācijas programmā un 21 pirmsinkubācijas
programmā. Ja arī tev ir biznesa ideja un vēlies noskaidrot, vai
tai ir potenciāls, tad jāatceras, ka
jaunu dalībnieku uzņemšana norisināsies 2021. gada septembrī!
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu
un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
idejas attīstīšanai nepieciešamo
vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru atbalstu un
līdzfinansējumu biznesa attīstībai.
Evija PIEBALGA,
LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora
vecākā projektu vadītāja

veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ
pārvaldes funkcijas un uzdevumus.
Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās». Rēzeknes SEZ
reģistrētās komercsabiedrības var
saņemt gan tiešās nodokļu atlaides
(nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot
ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.
Rēzeknes SEZ kopplatība ir
1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības
statusu 2021. gadā darbojas 19
komercsabiedrības.
Papildu informācija: Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, tālrunis: (+371) 2863 3550;
e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv
Daiga UTĀNE,
Rēzeknes SEZ pārvaldes
ārējo sakaru organizatore
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2021. gada 30. jūnijā

Pārvalde «Sociālais dienests» informē

Jauna asistenta pakalpojuma
apmaksas kārtība
personām ar invaliditāti

Labklājības ministrija sagatavoja un iesniedza Ministru
kabinetā tiesību aktu projektu asistentu pakalpojuma pilnveidei pašvaldībās. 18. maijā tika apstiprināti jauni MK noteikumi Nr.316 «Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti». Izmaiņas stāsies
spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

P

rojekts paredz nopietnas
izmaiņas asistenta pakalpojumu sniegšanas un
apmaksas kārtībā. Par to stāsta
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere.
– Turpmāk dokumentu iesniedzējiem, kuri piesaka asistenta pakalpojumus, nebūs jāiesniedz atskaites. Tā vietā noteiks apmaksātu asistenta pakalpojum apjomu
(stundu skaitu mēnesī), ko persona ar invaliditāti varēs izmantot saskaņā ar izvēlēto mērķi. No
2021. gada 1. jūlija asistenta pakalpojums tiks sniegts I un II grupas invalīdiem, ja tiem ir redzes,
kustību vai garīga rakstura traucējumi vai ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija (VDEĀK) nosaka medicīniskus
norādījumus speciālas ierīces instalēšanai automašīnā un pabalsta
saņemšanai transporta izdevumu
segšanai.

Asistenta pakalpojuma
pieteikšanas
mērķa izvēle

Turpmāk «Sociālais dienests»
vērtēs cilvēka aktivitātes līmeni.
Labklājības ministrija paredz iespēju izvēlēties mērķi, kādam pilngadīga persona ar invaliditāti var
pieteikt asistenta pakalpojumu.
Pirmais mērķis – apmaksāta darba veikšanai, ieņēmumu gūšanai
no saimnieciskās darbības, kā arī
mācībām augstskolā vai koledžā,
vai paraolimpiskā sporta nodarbībām – 80 stundas mēnesī. Otrais
mērķis – pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iegūšanai, kā

arī biedrības, sabiedrības vai komercsabiedrības valdes locekļa
pienākumu pildīšanai – 60 stundas
mēnesī. Trešais mērķis – brīvprātīgā darba veikšanai (tikai ar oficiāli
noformētu līgumu), kā arī dienas
centra vai specializētās darbnīcas
apmeklēšanai, ārsta noteikto medicīnisko procedūru saņemšanai
(ne retāk par vienu reizi nedēļā),
piemēram, hemodialīze, ķīmijterapija – 40 stundas mēnesī. Ceturtais mērķis – citu darbību veikšanai, piemēram, ārsta, sociālo pasākumu apmeklēšanai – 15 stundas mēnesī. Vērtējot klienta gadījumu, sociālais darbinieks ņems
vērā cilvēka funkcionalitāti. Atkarībā no iegūtā koeficienta piešķirto stundu skaitu noteiks katram
klientam individuāli.

Jaunās sistēmas trūkumi

I. Nipere norādīja, ka, izanalizējot «Sociālā dienesta» pakalpojumu lietotājus, darbinieki pārliecinājās par to, ka, pirmkārt, līdz šim
daļa personu ar invaliditāti ar asistenta palīdzību varēja apmeklēt
dienas centrus, fizioterapijas nodarbības. Tagad to neņems vērā
asistenta pakalpojumu apmaksā,
paliek tikai palīdzība brīvajā laikā.
Atkarībā no personas ar invaliditāti
stāvokļa un aktivitātes līmeņa tiks
apmaksātas tikai 15 vai 30 stundas
mēnesī. Tas, protams, ir maz. Vecuma ziņā diezgan jauniem cilvēkiem ar invaliditāti par labu stimulu
var kalpot (ja tas ir iespējams) mācības vai darbs. Tāpat jāņem vērā,
ka vairākiem mērķiem paredzētais
stundu skaits nesummējas, bet
gan tiek pielietots mērķis ar lielāko stundu skaitu (pamatojoties uz

MK noteikumu Nr.316 1. pielikuma
7.3. apakšpunktu). Ar 2021. gada
1. jūliju tiks palielināta asistenta
pakalpojuma stundas tarifa likme – turpmāk tā būs 4,50 eiro
stundā pirms nodokļu nomaksas.

Par pakalpojumiem
bērniem ar invaliditāti
I. Nipere:
– Mūsu strādājošiem klientiem, kuriem bija noslēgts līgums
par asistenta pakalpojumu periodam no šī gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, paliek spēkā līgums, kas
darbojas pēc iepriekš spēkā bijušās sistēmas. Kad beigsies šī līguma termiņš, cilvēkam jāvēršas
«Sociālajā dienestā», darbinieki
veiks atkārtotu vērtēšanu, un tad
stāsies spēkā jaunā kārtība. Ja
līdz šim stundu skaits tika aprēķināts uz iesniegto dokumentu pamata, turpmāk bērnu, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe, asistentiem apmaksās tikai 80 stundas mēnesī. Ir arī kas pozitīvs, –
šajā grupā iekļaus arī bērnus ar
invaliditāti, kuriem nepieciešama
īpaša aprūpe. Vecākiem būs jāvēršas ar iesniegumu VDEĀK, lai
iegūtu tiesības izmantot pavadoņa pakalpojumu. Plānots, ka tiks
apmaksātas 60 stundas mēnesī,
taču vecākiem būs jāiesniedz «Sociālajā dienestā» tabele, kurā norādīs, kurās dienās tika saņemti
pakalpojumi.
Vēl viens papildinājums – ar
1. jūliju VDEĀK neizsniegs izrakstus no lēmumiem par to, ka cilvēkam ar invaliditāti nepieciešams
asistents.

Jauni sociālie
pakalpojumi pašvaldībā
Rēzeknes pilsētas dome apstiprinājusi izmaiņas štatu sarakstā
sakarā ar to, ka paredzēts atvērt
Daudzfunkcionālo centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tas atradīsies ēkā Viļānu
ielā 10. Centrā būs pieejami divi
jauni pakalpojumi – dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas (šūšanas, kokapstrādes un
sveču liešanas). Jauno centru varēs apmeklēt personas, kuras jau
bija iekļautas deinstitucionalizācijas (DI) projektā un kurām ir atbalsta plāns ar rekomendācijām apmeklēt dienas centru un specializēto darbnīcu.
Savukārt ar 1. augustu «Sociālais dienests» sāks dokumentu sagatavošanu, lai atvērtu Dienas centru bērniem ar invaliditāti pārvaldes «Sociālais dienests»
ēkas otrā stāva telpās (Zemnieku
ielā 16A), kā arī Sociālās rehabilitācijas centru bērniem.

Biedrības «Eņģeļi ar mums»
vadītājas Ineses Muhambergas
komentārs: «Mūsu biedrība jau
11. gadu pēc kārtas cieši sadarbojas ar pārvaldi «Sociālais dienests».
Pārvaldes atbalsts ļauj nodrošināt biedrības darbību – organizēt
dažādus pasākumus (labdarības
koncertus, modes skati «Odziņa»,
Tēva dienu utt.), kā arī rīkot radošas
meistarklases, kas nepieciešamas
bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām, kā arī ekskursijas gan
biedrības bērniem un jauniešiem,
gan viņu vecākiem. Visbeidzot, sadarbības rezultātā ir iespēja aicināt
speciālistus biedrības bērniem un
jauniešiem, kā arī vecākiem – speciālo pedagogu, psihologu, sporta
treneri un citus speciālistus konsultantus. Visas mūsu biedrības vārdā pateicos par ilggadēju sadarbību un ļoti ceru uz tās veiksmīgu
turpinājumu.»
Rēzeknē noteikti ir nepilngadīgas personas ar invaliditāti vai bērni un jaunieši ar garīga
rakstura traucējumiem, kuri vēl
nebija vērsušies pēc palīdzības
pārvaldē «Sociālais dienests».
Kā var palīdzēt viņiem?
I. Nipere:
– Šiem cilvēkiem stingri iesakām vērsties pārvaldē, tad varēsim palielināt klientu skaitu, lai viņi
varētu saņemt daudzveidīgus pakalpojumus, un mums ir svarīgi zināt, cik cilvēkiem mūsu pilsētā tie
ir nepieciešami. Sadarbojamies ar
ģimenes ārstiem, dažādām biedrībām, iespēju robežās iesaistām
pieaugušos un bērnus ar invaliditāti dažādos projektos, lai sniegtu daudzveidīgu atbalstu.
Nobeigumā vēl viena laba
ziņa. Pensionāru dienas centrā
pašlaik notiek remonts. Sadarbībā ar Rēzeknes Invalīdu biedrību
jau ir aprīkotas rehabilitācijas telpas. Trenažieru zālē katrs trenažieris nodarbina noteiktu muskuļu grupu. Treniņi palīdz stiprināt
ķermeņa muskuļus. Vingrinājumu
komplekss paredz dažādu trenažieru izmantošanu, kas ļauj uzlabot muskuļu aerobo un fizisko izturību un labvēlīgi ietekmē sirds
un asinsvadu sistēmas darbību
un veicina vispārējo muskulatūras
tonusu. Senioru pašsajūtas uzlabošanai, imunitātes stiprināšanai,
stresa mazināšanai Dienas centra telpās pieejama sāls istaba,
šīs procedūras labvēlīgi ietekmē
cilvēka veselību: attīra elpošanas
ceļus, nodrošina alerģisku slimību,
infekciju un vīrusu, kā arī elpošanas orgānu slimību profilaksi; uzlabo limfas cirkulāciju, asinsriti un
vielmaiņu; palīdz ādas kopšanā,
nodrošina ādas slimību profilaksi; nomierina, atbrīvo no emocionālās spriedzes un stresa. Relaksācijas istaba nomierinoši iedarbojas uz cilvēka organismu. Lai
mazinātu stresu un atpūstos, relaksācijas istabā ir gulta ar ūdens
matraci, masāžas krēsli un gaismu iekārtās.
Aicinām seniorus un Invalīdu
biedrības locekļus izmantot minētos pakalpojumus (pieraksts, zvanot uz tālr. 20204795 – Pensionāru dienas centrs).

 Kurš
atbildēs

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

Par garantēto
minimālo
ienākumu līmeni
Kāds 2021. gadā ir garantētais minimālo ienākuma
(GMI) līmenis vientuļiem pensionāriem? Plašsaziņas līdzekļos minētais pabalsts
272 eiro apmērā trūcīgajiem
ir mītiska summa vai realitāte? Kā veidojas šī summa?

Uz

lasītāja jautājumiem atbild pārvaldes «Sociālais dienests» Sociālās palīdzības nodaļas darbinieki:
– 2021. gadā garantētā minimālā ienākuma pabalsts palielinājies no 64 eiro uz 109 eiro par
pirmo ģimenes locekli, visiem pārējiem ģimenes locekļiem tas ir 76
eiro uz vienu cilvēku. Ja cilvēks ir
vientuļš, šis pabalsts viņam ir 109
eiro (tostarp pensionāram).
Jāpiebilst, ka ienākumu slieksnis trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai šogad ir 272 eiro
par pirmo un vienīgo mājsaimniecības locekli un 190 eiro par katru nākamo. Iegūstot trūcīgas mājsaimniecības statusu, cilvēks vai
ģimene ir tiesīga saņemt kompensāciju komunālo pakalpojumu apmaksā, pārtikas pakas, kā arī bez
maksas vērsties pie ģimenes ārsta un citiem speciālistiem. Ja mājsaimniecībā ienākumu līmenis iepriekšējos trīs mēnešos pirmajam
vai vienīgajam ģimenes loceklim
nepārsniedz 364 eiro un pārējiem
ģimenes locekļiem 255 eiro, ģimene pretendē uz maznodrošinātas
mājsaimniecības statusu. Iegūstot šo statusu, cilvēkam ir tiesības
pretendēt uz kompensāciju siltum
apgādes pakalpojuma apmaksā.
Savukārt ja ģimenes ienākumu līmenis pēdējos trīs mēnešos ir 327
un 229 eiro attiecīgi, tad ir iespēja
saņemt pārtikas pakas.
Ar visiem jautājumiem par pabalstu saņemšanu vērsieties pie
Sociālās palīdzības nodaļas vadītājas Alīnas Klimones, zvanot
uz tālr. 29214429.

Informācija senioriem
Paziņojam, ka Pensionāru dienas centra ēkā (Zemnieku ielā 16A) notiek remontdarbi, līdz ar to tas nestrādā. Uzreiz pēc remonta plānots atvērt
pulciņus, kas darbojās līdz šim.
Par izmaiņām seniorus informēsim laikus – izdevumā «Rēzeknes Vēstnesis».
***
Pensionāru sociālo pakalpojumu centra (Rēznas ielā
41) administrācija paziņo, ka
turpmāk rēzeknieši var apmeklēt centrā dzīvojošus radiniekus
parka teritorijā, ievērojot visas
epidemioloģiskās normas. Radinieku var apciemot divi cilvēki
no vienas ģimenes. Par apmeklējuma laiku obligāti jāvienojas
iepriekš, zvanot centra sociālajām darbiniecēm Guntai Petrovai, tālr. 26674766, Tatjanai Kuzikai, tālr. 20227651.
Atļauts arī nodot paciņas
caur dežurantu. Pakas tiek pieņemtas no plkst. 8.00 līdz 18.00
(uz pakas jānorāda adresāta
vārds un uzvārds).
Lappusi sagatavoja
Irina VAĻIUĻINA

2021. gada 30. jūnijā

Izglītība
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Notiek vasaras nometnes bērniem un jauniešiem!
Jau ziņojām, ka ARPC «Zeimuļs» izsludinātajā konkursā
par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem Rēzeknes pilsētas
dome atbalstīja 13 nometņu projektus.
ARPC «Zeimuļs» jaunatnes
lietu speciāliste Eleonora Ivanova pastāstīja, ka šovasar bērnu nometnes tiek organizētas un
darbojas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.981 «Bērnu nometņu organizācijas un darbības kārtība»,
2020. gada 9. jūnija MK noteikumiem Nr.360 «Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»
un vadlīnijām par drošības pasākumiem bērnu nometņu organizācijai. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.360, nometņu rīkošana atļauta ar šī gada 14. jūniju.
Jāievēro šādi pamatprincipi: informēšana, distance, higiēna un veselības stāvokļa kontrole, tostarp
testēšana uz Covid-19.
Nometņu darbinieki un dalībnieki veic testus, ja nometne norisinās ilgāk par septiņām dienām,
kā arī notiek informācijas apmaiņa par testiem pirms nometnes
sākuma un instruktāža par dienas
kārtību darbiniekiem un dalībniekiem. Jāņem vērā, ka dienas un
diennakts nometņu dalībniekiem
ne agrāk kā septiņas dienas pirms
nometnes sākuma jāsaņem ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka
bērnam nav infekcijas slimību pazīmju un ka bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 slimniekiem vai ar
to kontaktpersonām.
No 14. jūnija darbu uzsāka
vairākas bērnu nometnes ARPC

Jāsaka, ka programma ir visnotaļ piesātināta – Olimpiskā centra
āra peldbaseina un Ledus halles
apmeklējums, brauciens uz Preiļu
Leļļu muzeju, kur mazās princeses
un džentlmeņi varēja pielaikot senus tērpus. Visiem atmiņā paliks
arī brauciens uz zirgu sētu «Untumi», kur varēja piedalīties jāšanas
meistarklasē, kā arī šķēršļu trases
«Rāznas priedes» apmeklējums,
kur visi piedzīvoja emocionālu dienu. Nobeigumā O. Kuksa piebilda:
bērni ir laimīgi, ka var tik aizrautīgi
pavadīt laiku kopā, savukārt vecāki ir priecīgi, ka viņu atvašu atpūta
ir tik labi organizēta.

Vēl viena nometne – «Brīnumzeme» arī uzsāka darbu 14. jūnijā 3. vidusskolā. Par interesantām
nodarbēm un izklaidēm piesātinātu programmu stāsta nometnes organizatore Jekaterina Borisovska-Cvetkova.
Pirmā diena paliks atmiņā ar
piepūšamajām atrakcijām un batutiem, ko bērni varēja baudīt visu
dienu. Katru dienu tika piedāvātas
dažādas nodarbes: olimpiskā centra slidotavas un āra peldbaseina
apmeklējums, nodarbība «Jautrā
ķīmija», sporta diena, dažādas radošās darbnīcas, viena no kurām
bija veltīta Līgosvētkiem. Bija arī
3. vidusskolas ilggadēja sadarbības partnera – teātra «Joriks» apmeklējums. Un vai vasaras atpūta
ir iedomājama bez dejām? Tāpēc
par tradicionālu kļuva pasākums

«Ķeram ritmu!». Skolas pagalmā
notika arī pirmā stafete ar radiovadāmām mašīnām, savukārt nometnes 10 dienu programmas noslēgumā tika organizēts brauciens
uz zirgu sētu «Untumi», kur bērni
vizinājās uz zirgiem, rīkoja pikniku
un vēroja stārķu ligzdu.
Jekaterina Borisovska-Cvetkova pateicas par iespēju organizēt
vasaras nometni bērniem un saka
paldies par veiksmīgu sadarbību
ARPC «Zeimuļs» jaunatnes lietu
speciālistei Eleonorai Ivanovai, pilsētas domei – par piešķirto līdzfinansējumu, pateicība arī visiem,
kuri palīdzēja organizēt nometni,
un, protams, paldies vecākiem
par uzticību.
«Zeimuļs», viena no tām – «Mazo
princešu un džentlmeņu skola».
Par to, ar ko nodarbojas tās dalībnieki, pastāstīja ARPC metodiķe
Olita Kuksa.
Pirmā diena – iepazīšanās.
Bērni labprāt piedalījās komandu
stafetēs, īpaši visus iepriecināja
iespēja lieliski pavadīt laiku piepūšamajās atrakcijās un uz batutiem 3. vidusskolā. Nometnes
dalībnieki lietderīgi pavadīja laiku
radošās darbnīcās, tostarp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

1. jūnijā ARPC «Zeimuļs» organizēja diskusiju aktivitāti «Saldējums ar lielajiem», kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem. Aktivitāte tika rīkota
jau astoto gadu.

B

ērni devās uz SIA «Austrumlatvijas koncertzāle»
āra terasi, kur nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē pārrunāja dažādus jautājumus ar pašvaldības lēmumu pieņēmējiem, kā arī
uzdeva jautājumus pašvaldības
lēmumu pieņēmējiem.
Aktivitātē piedalījās: Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva, Rēzeknes pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas
attīstības un investīciju jautājumos
Aleksejs Stecs, kā arī Rēzeknes
pilsētas domes deputāti Aleksejs
Grehovs, Ināra Groce, Olga Strode un Juris Guntis Vjakse.
Bērni stāstīja, ka viņiem Rēzeknē patīk gan pastaigas pie upes
pa Krasta ielas promenādi, gan atjaunotais Raiņa parks, gan vēsturiskās ēkas, gan Rēzeknes iedzīvotāji, pasākumi un daba.
Tāpat bērni dalījās ar dāvanām,
ko viņi gribētu uzdāvināt Rēzeknei: lielu parku ar meža dzīvniekiem; zemi, lai varētu uzcelt dabas parku ar interesantām skulptūrām; drošus ceļus, zooloģisko

dārzu, akvaparku, kamaniņu trasi,
finansējumu jauniem projektiem,
automašīnu un elektroskrejriteņu
nomu, gan saldējuma ražotni un
pat labu garastāvokli uz mūžu!
Bērniem šī bija neaizmirstama
aktivitāte, kuras laikā viņi kopā ar
lēmumu pieņēmējiem varēja gan
nepiespiestā gaisotnē aprunāties,
gan ēst saldējumu un satikt dzīvnieku figūras.
Vēlamies pateikties visiem, kuri
atbalstīja un iesaistījās aktivitātē
«Saldējums ar lielajiem», it īpaši
Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, pilsētas bērniem un Jauniešu domes aktīvajiem jauniešiem par aktīvu līdzdarbošanos
aktivitātes laikā.
(Aktivitāte norisinājās, ievērojot
valstī noteiktos epidemioloģiskās
drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.)

Labi vārdi

Ar pateicību par mūsu bērniem

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs vasarā
Informē Izglītības pārvaldes
pirmsskolas iestāžu speciāliste
Natālija Ančupāne:
– Rēzeknē šovasar strādā visas 10 pirmsskolas izglītības ie
stādes, vasaras režīmā, tas nozīmē, ka pedagogiem tiks piešķirti
atvaļinājumi, līdzi ar to vadītāji ir
apvienojuši grupas, kurās tiks nodrošināts iestādes apmeklējums
tiem bērniem, kuriem nepieciešams šis pakalpojums.
Izglītības iestādēs tiek ievēroti
epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas nosaka, ka 2021. gada
jūnijā, jūlijā un augustā pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās
grupās līdz 24 bērniem vienā izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus

Aktivitāte
«Saldējums ar lielajiem»

un nodrošinot apvienotās grupas
izglītojamo sastāva nemainību ne
mazāk kā mēnesi. Ierobežojumu
bērnu apmeklējumiem iestādēs
nav, vienīgi – bērnam jābūt veselam, nedrīkst būt ar Covid-19 slimā kontaktpersona.
Patlaban PII programmās
notiek grupu komplektācija
2021. gada 1. septembrim. Vecākiem tiek izsūtītas vēstules, ka
bērnam tiek nodrošināta vieta pilsētas pirmsskolas izglītības ie
stādēs, vecākam noteiktā termiņā ir jāgriežas pie vadītāja, lai uzrakstītu iesniegumu, ka bērns no
2021. gada 1. septembra var apmeklēt iestādi. Kopā tiks nodro-

šinātas 239 vietas 2017., 2018.,
2019., 2020. gadā dzimušiem bērniem. Rindā paliks 87 bērni.
***
Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas visu gadu
bez noteiktiem brīvlaikiem, tāpēc
vasaras mēnešos iestāžu pedagogi turpinās strādāt ar bērniem,
maksimāli izmantojot āra vidi. Šogad pirmsskolas iestādēs ir paredzēti līdzekļi tikai avārijas darbu
veikšanai, ja tādi būs. Pašlaik notiek finanšu un iepirkuma procedūras jautājumu risināšana siltināšanas veikšanai un remontdarbu
veikšanai pirmsskolas izglītības
iestādē «Vinnijs Pūks».
Sagatavoja Irina VAĻIUĻINA

Jau mazliet vairāk nekā 50 gadus Rēzeknē PII «Auseklītis» skolai sagatavo mazos pirmklasniekus. Arī šogad grupiņas «Bitītes» bērni rotaļu stūrīti, lelles un mašīnas pēc pāris mēnešiem nomainīs skolas klase, grāmatas un burtnīcas. Mums, vecākiem, noteikti ir pārliecība, ka bērni, aizverot PII «Auseklītis» durvis, ir gatavi spert šo nākamo nozīmīgo un atbildīgo soli.

D

audzveidīgas nodarbības, aizraujoši eksperimenti, tematiski pasākumi, dejas un rotaļas – dārziņa
panākumu atslēga bērnu audzināšanā. PII «Auseklītis» apmeklējumi sagādā prieku gan bērniem,
gan vecākiem. Vecāku sirdis var
būt mierīgas, redzot, kā bērni attīstās, mācās, iepazīst un iemīl visu
labo, kas ir mums apkārt.
Mēs, grupiņas «Bitītes» vecāki, vēlamies teikt milzīgu paldies
visam sirsnīgajam PII «Auseklītis»
kolektīvam, katrai auklītei un skolotājai par šo brīnišķīgo, bezbēdīgo laiku, kas pavadīts bērnudārzā.
Mīļās, jaukās un foršās skolotājas! Paldies jums par to, ka lo-

lojāt un apčubinājāt mūsu bērnus
visus šos gadus, šūpojāt uz ceļiem, lasījāt pasakas un dziedājāt
šūpuļdziesmas. Paldies, ka palīdzējāt atklāt, izzināt un iemācīties
pasaules kārtību un noteikumus,
smējāties, priecājāties un slaucījāt arī kādu asaru, kas ritēja pār
bērnu vaigu.
Vēlam, lai PII «Auseklītis» telpās vienmēr skan bērnu smiekli un čalas. Lai skolotājas turpina
ar tikpat lielu sirsnību un degsmi
palīdzēt bērniem spert pirmos soļus patstāvīgajā dzīvē.
Paldies Jums!
PII «Auseklītis» grupiņas
«Bitītes» bērni un vecāki
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«Olimpiskais centrs Rēzekne»
atsāk pieņemt apmeklētājus

15. jūnijā stājās spēkā kārtējie ar Covid-19 saistīto ierobežojumu atvieglojumi, līdz ar to vairāki «Olimpiskā centra Rēzekne» pakalpojumi atkal pieejami apmeklētājiem.

Peldbaseins

Iestājoties siltajam laikam,
iedzīvotāji īpaši interesējas par
peldbaseina darbu. Jāatzīmē,
ka, to apmeklējot, nav nepieciešams apstiprinājums par
vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanu. Publiskās peldēšanas laiks ir atrodams mājaslapas www.ocr.lv sadaļā «Aktivitātes» http://ocr.lv/pool/#pool-events. Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama.
Vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma un nav iespējams ievērot divu metru distanci, jālieto
mutes un deguna aizsegs (bērni līdz septiņu gadu vecumam
tos var nelietot). Nav pieļaujama apmeklētāju drūzmēšanās
peldbaseina malā, kā arī atrodoties ūdenī.
Maksa pieaugušajiem:
vienreizējs apmeklējums – 5
eiro/stunda un katra nākamā

stunda – 1 eiro. Bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: vienreizējs apmeklējums – 3,50 eiro/
stunda un katra nākamā stunda – 0,50 eiro (apmeklējot āra
peldbaseinu, uzrāda apliecību). Patstāvīgi, bez pieaugušā
klātbūtnes, baseinā tiek ielaisti bērni no pilniem 13 gadiem.
Ar Rēzeknieša karti paredzēta
10% atlaide (tikai kartes īpašniekam), savukārt bērni līdz 3
gadiem pieaugušā pavadībā
peldbaseinu apmeklē bez maksas (tikai bērns).

Publiskā slidotava

Darbu uzsāk arī publiskā slidotava, taču to apmeklēt var tikai noteiktas iedzīvotāju grupas:
• Covid-19 sadarbspējīgs
vakcinācijas sertifikāts, kas
apliecina, ka personai (no 12
gadiem) ir noslēgts vakcinācijas cikls;
• Covid-19 sadarbspējīgs
pārslimošanas sertifikāts, kas
apliecina, ka persona (no 12
gadiem) ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;

• Covid-19 sadarbspējīgs
testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka pēdējo 48 stundu
laikā veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs vai
6 stundu laikā veikts SARSCoV-2 antigēna tests un tas ir
negatīvs;
• bērni vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) kopā ar pieaugušo, kam ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19
tests. (Pieaugušajiem testēšanu bez maksas valsts nodrošinās līdz šī gada 1. augustam,
bērniem no 12 līdz 17 gadiem –
līdz 1. septembrim.)
Pirms ieejas administratoram būs jāuzrāda Covid-19 sadarbspējīgs sertifikāts (izprintēts vai telefonā PDF) un personu apliecinošs dokuments.
Publiskās slidotavas darba laiki:
Piektdien: 16.30–17.30;
17.30–18.30; 18.30–19.30
Sestdien: 17.00–18.00;
18.00–19.00; 19.00–20.00
Svētdien: 14.30–15.30;
15.30–16.30
Maksa: publiskā slidošana – 2,50 eiro/stunda; slidu
noma – 1,50 eiro/stunda; slidošanas abonements – 20 eiro/10
reizes (abonements derīgs 1
mēnesi no iegādes brīža).

Trenažieru zāle

Arī OCR trenažieru zāles
sniegtos pakalpojumus varēs
saņemt personas, kurām ir.
• Covid-19 sadarbspējīgs
vakcinācijas sertifikāts, kas
apliecina, ka personai (no 12
gadiem) ir noslēgts vakcinācijas cikls;
• Covid-19 sadarbspējīgs
pārslimošanas sertifikāts, kas

Sporta notikumu
apskats
PELDĒŠANA
apliecina, ka persona (no 12
gadiem) ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;
• Covid-19 sadarbspējīgs
testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka pēdējo 48 stundu
laikā veikts SARS-CoV-2 vīrusa
RNS, un tas ir negatīvs vai sešu
6h laikā veikts SARS-CoV-2 antigēna tests un tas ir negatīvs;
• bērni vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) kopā ar pieaugušo, kam ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19
tests. (Pieaugušajiem testēšanu bez maksas valsts nodrošinās līdz šī gada 1. augustam,
bērniem no 12 līdz 17 gadiem –
līdz 1. septembrim.)
Pirms ieejas administratoram būs jāuzrāda Covid-19 sadarbspējīgs sertifikāts (izprintēts vai telefonā PDF) un personu apliecinošs dokuments.
Trenažieru zāles darba
laiks.
No pirmdienas līdz piektdienai: 17.00–22.00,
Sestdiena un svētdiena –
brīvdienas.
Sporta treniņa (nodarbības)
laiks nedrīkst pārsniegt 60 minūtes, kā arī nav pieejami treneru vai saunas pakalpojumi.
Ierobežojumu laikā abonementi nav pieejami. Apmeklējuma cena vienai reizei (60 minūtes) ir 3 eiro.
Pirms un pēc trenažieru lietošanas tie jādezinficē ar dezinfekcijas līdzekli, kas atrodas
trenažieru zālē!
Kārlis POZŅAKOVS,
Komunikācijas nodaļas vadītājs

Olimpiskais mēnesis Rēzeknē
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), kā jau katru gadu,
aicina izglītības iestādes un pašvaldības piedalīties
Olimpiskajā dienā, bet jau otro gadu pēc kārtas diena
pārvērtusies pat par Olimpisko mēnesi.
LOK organizētais Olimpiskais mēnesis sākās LOK dzimšanas dienā, 23. aprīlī, ar devīzi
«Mēs esam #SPORTIŅĀ», apvienojot ap 148 000 dalībnieku
no 102 pašvaldībām, tostarp arī
Rēzeknes. Olimpiskais mēnesis 21. maijā beidzās ar iecienīto Vislatvijas vingrojumu un
pašvaldībās plānotajiem pasākumiem.
Rēzeknē Olimpiskajā mēnesī, rīkojot dažādas sporta un
veselību veicinošas aktivitātes
skolu sporta skolotāju, izglītības darba speciālistu un metodiķu vadībā, aktīvi iesaistījās
pilsētas vispārizglītojošo un
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi.
Paziņojam radošo konkursu, citu sportisko aktivitāšu un
«Olimpiskā diena 2021» sacensību rezultātus.
Tradicionālo Olimpiskās
dienas radošo konkursu uzvarētāji:
Zīmējumu konkurss
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem «Apsveikums
Latvijas sportistiem Tokijas
Olimpiskajās spēlēs». Tika iesniegti 49 darbi. 1. vietā Daniels Uškāns (4 gadi), PII «Bitīte», 2. vietā Darens Naumkovs (4 gadi), PII «Varavīksne»,
3. vietā Alise Ločmele (7 gadi),
PII «Māriņa».
Zīmējumu konkurss (1.–
4. klase) «Apsveikums Latvi-

jas sportistiem Tokijas Olimpiskajās spēlēs». Tika iesniegti
34 darbi. 1. vietā Evelīna Vasile, Rēzeknes Sākumskola, 3.d
klase; 2. vieta – Viktorija Mitrāne, Rēzeknes 3. vidusskola, 1.a
klase; 3. vieta – Markuss Kuzmins, Rēzeknes Sākumskola,
3.m klase. Konkursa finālam
tika pieteikti 22 darbi.
Eseju konkurss (5.–9. klase) «Iedvesmas vēstule Latvijas Olimpiskajai komandai»
vai «Iedvesmas vēstule Olimpietim». Tika iesniegti 22 darbi. 1. vietā Aiga Jermakova,
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija,
8. klase; 2. vietā Eduards Rimša, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, 9.b klase; 3. vietā Dāvids Skudra, Rēzeknes Valsts
1. ģimnāzija, 7.c klase.
Eseju konkurss (10.–
12. klase) «Iedvesmas vēstule Latvijas Olimpiskajai komandai» vai «Iedvesmas vēstule
Olimpietim». Tika pieteikti 10
darbi. 1. vietā Lorete Indriksone, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, 11.a klase; 2. vietā Beatrise Lavrinoviča, Rēzeknes
Valsts 1. ģimnāzija, 10. klase;
3. vietā Amanda Tjarve, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija,
10.b klase.
Visi radošo konkursu dalībnieki saņēma sertifikātus par
dalību Olimpiskā mēneša pasākumos. 1.–3. vietu ieguvēji katrā no konkursa dalībnie-

ku vecuma grupām saņēma
piemiņas medaļas. Divi labākie darbi no katras konkursu
grupas (1.–2. vietu ieguvēji)
tiks iesniegti LOK. Zīmējumu
un eseju konkursu uzvarētājus no visiem Latvijas mērogā
iesniegtajiem darbiem noteiks
LOK žūrija. Konkursu uzvarētāji saņems balvas no LOK un
pasākuma partneriem.
Viktorīnas par tēmu «Olimpiskā kustība, simboli, Latvijas Olimpieši» uzvarētāji:
1. vietā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 6.–7. klašu komanda,
2. vietā Rēzeknes valsts poļu
ģimnāzijas 6.–7. klašu komanda, 3. vietā Rēzeknes 6.vidusskolas 6.–7. klašu komanda.
«Olimpiskā diena 2021»
sacensību (Orientēšanās sacensības ar uzdevumiem Rēzeknes pilsētā + viktorīna)
uzvarētāji: 1. vietā Rēzeknes
Valsts 1. ģimnāzija 6.–7. klašu komanda, 2. vietā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 6.–
7. klašu komanda, 3. vietā Rēzeknes 3. vidusskolas 6.–7. klašu komanda. 1.–3. vietu ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām,
komanda ar vislielāko punktu
skaitu (1. vietas ieguvēja) tika
apbalvota ar galveno LOK balvu, visi dalībnieki saņēma sertifikātus par dalību.
Pasākuma – trases «Pieci Olimpiskie apļi» (soļojot vai
skrienot) aktīvākie dalībnieki:
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 3. vidusskola, Rēzeknes Sākumskola.

Olimpiskā rīta vingrojumu
kompleksa apguves procesa
skolas videoversiju sagatavoja:
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes 6. vidusskola, Rēzeknes Sākumskola, Rēzeknes
pamatskola – attīstības centrs.
Kustība un aktivitāte ir ilgtermiņa veselības ieguvumus
ikvienam! Tikai fiziskā aktivitātē
atjaunojas enerģija un dzīves
prieks. Rosinot bērnus sportot
agrīnā vecumā, fiziskās aktivitātes kļūst par ceļu uz labāku
fizisko un garīgo veselību.
Paldies visiem aktīvajiem
Olimpiskā mēneša dalībniekiem – audzēkņiem un viņu
skolotājiem!

Futbola treniņi
bērniem

Rēzeknes Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļa aicina pieteikties
futbola treniņiem 2015. gadā
dzimušus zēnus. Treneris
Māris Jermaks. Par treniņu
laikiem un norises vietu jāinteresējas, zvanot uz tālruni
26665242.

Maija nogalē Klaipēdā (Lietuva) norisinājās
Lietuvas atklātais čempionāts peldēšanā (50
m peldbaseinā), kurā piedalījās arī Rēzeknes
BJSS Peldēšanas nodaļas audzēkņi trenera
Sergeja Kudrjavceva vadībā. Šajās sacensībās peldētāju uzdevums bija izpildīt sporta
meistarkandidāta (SMK) normatīvu, kas dod
iespēju kvalificēties Latvijas izlases sastāvā.
Ar šo uzdevumu sekmīgi galā tika Aleksandrs
Greiškāns, 200 m kompleksajā peldējumā uzrādot SMK normatīvam atbilstošu rezultātu –
2:19,48 min., tāpat Pāvels Kudrjavcevs – 200
m brasā (2:29,37 min.), Oļegs Mihailovs –
400m brīvajā stilā (4:17,93 min.) un Dainis
Kudrjavcevs – 50 m uz muguras (29,31 sek.).

GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅA
Maija nogalē Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā norisinājās Eiropas čempionāts jauniešiem
(U-15) cīņas sporta veidos – brīvajā cīņā, brīvajā cīņā sievietēm un grieķu-romiešu cīņā.
Latvijas izlases sastāvā startēja pieci Rēzeknes BJSS audzēkņi treneru Vladislava Žukova un Jurija Čača vadībā.
Labāko rezultātu sasniedza Nikita Rižakovs, kurš savā svara kategorijā (līdz 68 kg)
izcīnīja 9. vietu. Astotdaļfināla cīņā Nikita Rižakovs, noliekot uz pleciem, uzvarēja Slovākijas
cīkstoni, bet ceturtdaļfināla cīņā piekāpās Turcijas sportistam un no tālākās cīņas izstājās, jo
viņa pretinieks finālcīņai nekvalificējās.
Svara kategorijā līdz 48 kg Jaromirs Žukovs ierindojās 21. vietā, Kirils Živkovs (līdz
52 kg) – 18. vietā, Artis Elksnis (līdz 57 kg) –
22. vietā, Nikita Starovoitovs (līdz 75 kg) –
17. vietā.
Kopā Eiropas čempionātā piedalījās 208
jaunie cīkstoņi no 22 valstīm.

VIEGLATLĒTIKA
5. jūnijā Jelgavā norisinājās pirmās šī gada
sacensības vieglatlētikā – Latvijas Vieglatlētikas savienības sacensības «SPORTLAND
KAUSS» («World Athletics» E kategorijas sacensības), kurās varēja piedalīties tikai nacionālo federāciju apstiprināti valsts izlases dalībnieki divās vecuma grupās: «U-18» (2004.–
2005. g. dz. ) un apvienotajā grupā – pieaugušie (1998. g. dz. un vecāki, «U-23» (1999.–
2001. g. dz.) un «U-20» (2002.–2003. g. dz.).
Uz pirmajām sacensībām devās Rēzeknes
BJSS vieglatlēti trenera Edgara Kļaviņa vadībā. Sacensību apritē ir atgriezusies Gunta Vaičule, kura 200 m skrējienā izcīnīja 2. vietu
(24,19 sek.), finālā atzīstot Sindijas Bukšas
pārākumu (23,97 sek.). Priekšsacīkstēs gan
Sindijai bija lēnāks skrējiens (24,43 sek.) nekā
Guntai (24,26 sek.). Pirms tam Gunta piedalījās sacensībās «Sprinta diena 2021», kas norisinājās Panevēžā (Lietuva), un izcīnīja 1. vietu 100 m un 200 m skrējienu kopsummā (12,35
sek. + 25,39 sek.).

Foto no LVS mājaslapas
(fotogrāfe Jana Leite)

Jelgavā ar personīgo rekordu 800 m skrējienā ar desmito rezultātu apvienotajā grupā finišēja Dāvis Keišs (2:00,53 min.). Šajā pašā
distancē ar 12. rezultātu finišēja Artis Krasjukovs (2:02,16 min.). Apvienotajā grupā 3000
m šķēršļu skrējienā 3. vieta (13:39,04 min.) Sofijai Kolosovai, bet Jānim Seņkānam 3000
m skrējienā (9:29,36 min) 15. vieta. Jaunākajā grupā («U-18») 100 m skrējienā Samantai
Viļumai 12. vieta (14,24 sek.).
Lappusi sagatavoja Sergejs TIMOFEJEVS
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Par Administratīvās inspekcijas darbu
Administratīvā inspekcija no 21. maija līdz 18. jūnijam atklāja 108 pārkāpumus, no tiem astoņi materiāli nodoti Administratīvajai komisijai soda piemērošanai, divos gadījumos tiek veikta izmeklēšana, 28 gadījumos iestādē uzsākta lietvedība ar pārkāpuma novēršanas termiņa norādi, pieci materiāli nosūtīti pēc piekritības Valsts policijai administratīvā procesa uzsākšanai un 67 gadījumos izteikti mutiski aizrādījumi pēc administratīvo pārkāpumu pazīmju novēršanas noteiktā
termiņā: zāles nopļaušana; teritorijā konstatēto atkritumu novākšana; suņu reģistrācija pašvaldībā u.tml.

No

iedzīvotājiem saņemti 14
zvani (mutiski iesniegumi),
no kuriem divos gadījumos
informācija pēc piekritības nodota citām
iestādēm un vienā gadījumā informācija
neapstiprinājās. No privātpersonām un ie
stādēm saņemti deviņi rakstiski iesniegumi
par pārkāpumiem.
Pēc sešiem Valsts policijas pieprasījumiem sagatavoti un izsniegti pašvaldības
videosistēmā esoši ieraksti.
Rēzeknes pilsētas domes 2019. gada
28. marta saistošo noteikumiem Nr.9 «Rēzeknes pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi» nosaka
zāles vidējo garumu.
Otrais lielākais pārkāpumu skaits (14)
konstatēts par atkritumiem: pa diviem gadījumiem atklāti, kad personas izmeta atkritumus svešā konteinerā; divās adresēs
konstatēts, ka nav līguma ar SIA «ALAAS»
par atkritumu izvešanu; divos gadījumos
personas novietoja liela daudzuma un lielgabarīta atkritumus pie svešiem sadzīves
atkritumu konteineriem; divos gadījumos
personas izlika pie daudzdzīvokļu mājām
atkritumus maisos un ilgstoši tos neveda
projām. Pa vienam pārkāpumam atkritumu
jomā bija konstatēti: nekopta no sīkiem sadzīves atkritumiem teritorija, nogriezto krūmu un zaru kaudze pieguļošā teritorijā, izdedžu izmešana neatļautā vietā un privātā zemesgabalā izveidota izgāztuve. Divās
adresēs konstatēts, ka sadzīves atkritumu
konteineri novietoti svešā zemesgabalā,
nenoslēdzot par to līgumu, kā arī nevienojoties par kopšanas kārtību.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumu Nr.27 «Rēzeknes pilsētas sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi»
19.17. apakšpunkts paredz: «ja nekusta-

mā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru
novietošana nav iespējama, par atkritumu
konteineru novietošanu jāvienojas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu
apsaimniekotāju. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem,
lietotājiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu
savākšana un apsaimniekošana (atkritumu
konteineru lietošana, norēķini)».
Zaļajā zonā novietoto transportlīdzekļu skaits samazinājās, – konstatēti tikai trīs
pārkāpumi.
Bija trīs pārkāpumi par nelikumīgu ielu
tirdzniecību bez pašvaldības noformētām
atļaujām.
Viens gadījums konstatēts, kad persona, klaji ignorējot sabiedriskās kārtības noteikumus, atradās ar atvērtu alkohola pudeli publiskā vietā.
Kultūras un atpūtas parkā (Raiņa iela)
konstatēti divi gadījumi parka kārtības noteikumu neievērošanā. Administratīvā inspekcija atgādina, ka parkā aizliegts: ienest un
lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās
vielas, atrasties to iespaidā un smēķēt; bojāt parka teritorijā esošos aprīkojumu un inventāru, izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem; bojāt apstādījumus, zālāju
un kokus; izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās
vietās; izteikt necenzētus vai nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt
sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas.
Pāvels SAVICKIS,
Administratīvās inspekcijas vadītājs

VUGD Rēzeknes daļas statistika
Laika posmā no 21. maija līdz 19. jūnijam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas ugunsdzēsēji
glābēji saņēma 41 izsaukumu: 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinoši.
22. maijā Rēzeknes ugunsdzēsēji devās
uz Atbrīvošanas aleju, kur pie veikala ieejas
atradās čūska. Tā tika notverta un palaista
brīvībā mežā.
Tajā pašā dienā plkst. 15.37 Rēzeknes
glābēji steidzās uz Austrumu ielu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega
sodrēji 0,5 m2 platībā. Plkst. 18.40 degšana likvidēta.
24. maijā plkst. 15.36 Rēzeknes ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Latgales ielu,
kur vienstāva dzīvojamās mājas ventilācijas
šahtā bija iesprūdis kaķis un pašu spēkiem
tikt ārā jau nevarēja. Izmantojot ķēdes motorzāģi un roku rīkus, kaķis tika atbrīvots un
atdots saimniekam.
25. maijā plkst. 15.23 VUGD saņēma
izsaukumu uz Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, kur dega tirgus nojume 1 m2 platībā.
Plkst. 15.56 degšana likvidēta.
28. maijā plkst. 3.15 tika saņemts izsaukums uz Jupatovkas ielu Rēzeknē, kur
dega garāža 24 m2 un vieglā automašīna 6
m2 platībā. Plkst. 4.36 ugunsgrēks likvidēts.
29. maijā plkst. 23.38 saņemts izsaukums uz Dārzu ielu Rēzeknē, kur divstāvu
dzīvojamās mājas kāpņu telpā dega sols
0,5 m2 platībā. Mājas iemītnieki pirms VUGD
ierašanās pašu spēkiem nodzēsa un iznesa ārā solu.
4. jūnijā plkst. 16.20 saņemts izsaukums
uz Ludzas ielu Rēzeknē, kur zem grīdas se-

guma bija iestrēdzis kaķēns. Ar roku rīku
palīdzību kaķēns tika atbrīvots un nodots
saimniekam.
Plkst. 15.37 VUGD saņēma izsaukumu
uz Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, kur ražošanas uzņēmumā uz granulu bunkura dega
granulu putekļi 20 m2 platībā. Plkst. 17.59
degšana likvidēta.
10. jūnijā plkst. 22.00 saņemts izsaukums uz Rēzekni, kur četrstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī uz plīts
dega piededzis ēdiens 0,5 m2 platībā. Pirms
VUGD ierašanās no mājas evakuēti 25 cilvēki, cietušo nav. Plkst. 22.35 ugunsgrēks
likvidēts.
Irita SLAVINSKA,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas vecākā
inspektore Latgales reģionā

VUGD steidz palīgā
Ienirt vēsā ūdenī, pagulēt krastā –
rēzekniešu iecienītākā atpūta vasaras karstumā, un mums ir paveicies –
mūsu pilsētā ir Kovšu ezers. Nedēļas nogalēs ezera krasts, kas patlaban tiek atjaunots, ir pilns ar pieaugušajiem un bērniem. Taču gada siltākie mēneši ir arī laiks, kad notiek
visvairāk negadījumu pie ūdenstilpēm un ūdenī.

P

irms Līgosvētkiem Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Latgales reģiona brigādes
Rēzeknes daļas Kovšu ezera krastā organizēja interesantu meistarklasi, kuras laikā
tika demonstrētas dažādas slīcēja glābšanas tehnikas atkarībā no tā, cik tuvu krastam ir negadījuma vieta.
Protams, viens no galvenajiem drošības
garantiem ūdenī ir peldētprasme, bet pat
visprasmīgākajam peldētājam jābūt discip-

linētam un stingri jāievēro drošas uzvedības noteikumi. Nemaz nerunājot par bērniem, – viņiem un īpaši viņu vecākiem ir
paaugstinātas prasības. Pieaugušajiem pastāvīgi jāpieskata savi bērni, kad tie spēlējas krastā, nedrīkst izlaist bērnus no acīm,
kad tie iegājuši ūdenī.
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Latgales reģionā Irita Slavinska vērsa klātbijušo uzmanību uz bērnu piepūšamajiem
riņķiem un vestēm, kuras ir krāsainas un
skaistas, bet pilnīgi bezjēdzīgas drošības
ziņā. Ja uzmanīgi skatās, uz šādām vestēm var atrast uzrakstu «nenodrošina drošību uz ūdens». Vestes ir piemērotas tikai
bērnu spēlēm ūdenī, obligāti pieaugušo
uzraudzībā.
Pieaugušajiem jāatceras arī tas, ka bērni
mācās no vecāku uzvedības, proti, ja pieaugušie neuzvedas prātīgi un pārkāpj drošības noteikumus ūdenī, to darīs arī bērni,
jo domā, ka tas ir pareizi.
Ko darīt, ja redzat slīkstošu cilvēku?
Pirmkārt, nekavējoties jāzvana uz tālr. 112
un jāziņo par notiekošo. Obligāti jānosauc
notikuma vieta, lai glābēji un mediķi varētu operatīvi ierasties. Tikai pēc tam, izvērtējot savus spēkus, var mēģināt palīdzēt
slīkstošajam.
Vēlam jauku un drošu atpūtu pludmalēs un pie ūdens!
Sergejs TIMOFEJEVS

Peldies prātīgi, neesi pārdrošs!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina svarīgākās
drošības prasības, kas jāņem vērā,
lai atpūta pie ūdeņiem nebeigtos ar
traģēdiju.

Atcerieties!

Visdrošāk ir peldēties oficiālajās peldvietās! Ja tādas nav, peldvietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs
jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume,
tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu.
Nepeldieties viens! Ja uz ūdens radīsies problēmas, līdzās var nebūt citu cilvēku, kas spētu ekstremālā situācijā palīdzēt.
Nepeldieties stiprā vējā, naktī vai negaisa laikā! Nakts nav labākais peldēšanās laiks, jo aizpeldot tālāk no krasta, var
apjukt un zaudēt orientēšanās spējas, lai
atgrieztos atpakaļ.
Nepārvērtējiet savus spēkus! Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt pāri upei, nav tā vērta, lai riskētu ar
savu dzīvību. Turklāt, ja iepriekšējā sezonā
varēji pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka
fiziskā sagatavotība ir tāda, ka vari to izdarīt arī pašlaik.
Ja esat pārkarsis saulē, ūdenī ejiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa temperatūras maiņa, kas var izraisīt muskuļu krampjus
vai sirdsdarbības un asinsrites traucējumus.
Vizinoties ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, obligāti uzvelciet glābšanas vesti.
Bērniem atļauts ūdenī spēlēties ar piepūšamām rotaļlietām, ja pieaugušais atrodas ūdenī starp krastu un dziļumu.
Ja bērns ūdenī atrodas dziļāk par jostasvietu, tad ar viņu nepārtraukti jāuztur vizuālais kontakts.
Bērni jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli,
ka mazulis no tā vien zaudē līdzsvaru. Tur-

klāt vilkmes straume nemanot peldētāju var
ienest dziļāk jūrā.
Ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas, tie jānorobežo tā, lai bērni vieni paši klāt netiktu,
un mazulis obligāti ir nepārtraukti jāuzrauga. Piemājas baseinos neatstājiet peldošas
rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību.
Ja esi iekļuvis straumē, jāsaglabā miers,
jāpeld pa straumi uz priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk krastam.
Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt
«Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā, kad tiešām
būs vajadzīga palīdzība, neviens vairs nepievērsīs uzmanību.

Aizliegts:

• Peldēties alkohola reibumā!
• Lēkt ūdenī no tramplīna, laipas, tilta vai krasta, ja neesat izpētījis ūdenstilpnes gultni.
• Atstāt bērnu pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir ūdenstilpne. To vēlams norobežot tā, lai bērns neiekristu.
• Peldēt aiz bojām, kas ierobežo peldvietu!
• Peldēties ūdens tilpnēs, kur tas ir aizliegts!

Kā palīdzēt?

Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi
apguvis peldēšanas tehniku un zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt viņu
krastā. Vienlaicīgi parūpējieties par savu
drošību, izmantojot kādu peldlīdzekli (piemēram, bumbu, piepūšamās rotaļlietas
u.tml.).
Slīcējam var sniegt palīdzību no krasta,
pametot virvi vai kādu peldošu priekšmetu,
kas palīdzētu noturēties virs ūdens.
Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauciet glābējus pa tālruni 112, pēc iespējas
precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas. Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās vieta!

Derīga informācija
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Izstādes Latgales Kultūrvēstures muzejā

Darba laika izmaiņas Centrālajā bibliotēkā

Informējam, ka no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam Rēzeknes Centrālā bibliotēka darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) strādā no plkst. 11.00 līdz 19.00, sestdienās un svētdienās – slēgta.

No 4. jūnija muzejs atvērts apmeklētājiem

Ar prieku paziņojam, ka no 4. jūnija Latgales Kultūrvēstures muzeja izstāžu un ekspozīciju zāles
būs atvērtas individuālajiem apmeklētājiem!
Atgādinām muzeja darba laiku vasaras sezonā:
• trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās plkst. 10.00–18.00,
• svētdienās plkst. 11.00–17.00,
• pirmdienās un otrdienās – slēgts.
Iespējama arī iepriekšēja apmeklējuma pieteikšana pa tālr. 646 22464.
Aicinām būt atbildīgiem un lūdzam atlikt muzeja apmeklējumu, ja jums ir elpceļu infekcijas pazīmes.

Jaunas grāmatas Centrālajā bibliotēkā

J

ūnijā Rēzeknes Centrālās
bibliotēkas abonementa
krājums tika papildināts ar
jaunām grāmatām. Turpinājumā –
neliels ieskats daļā no tām.

pamīšus izkārtoti divu dažādu skatupunktu vēstījumi. Viens no tiem
ir Marija – sieviete, kuras dzīve uzplaiksnī visdažādākajās zemeslodes malās. Un tomēr tā nav visu
laiku viena un tā pati Marija…
Andra Zeibota grāmatā «Lēngaitis» caur radošajām personībām Konstantīnu Raudivi un Zentu Mauriņu atklājas romāna pamattēma – kara ietekme uz cilvēku.
Ir pagājuši 20 gadi pēc Otrā pasaules kara, rakstniece un viņas
dzīvesbiedrs ir nonākuši Vācijas
dienvidos, taču pasaule vēl nevar
noslāpēt kara sekas.

Danas Gulbes grāmata «Sakārto māju, sakārto prātu» iedvesmos un palīdzēs atbrīvoties
no nekārtības uz visiem laikiem.
Praktiski padomi apvienojumā
ar fotogrāfijām izved soli pa solim cauri katrai telpai, lai tu iegūtu mājas, kurās vienmēr prieks atgriezties.
Gvido Straubes un Māra Zandera grāmatā «Labie zviedru laiki. Vai tiešām?» var rast atbildes
uz jautājumiem, kādi bija Zviedrijas patiesie mērķi Vidzemē : vai tiešām zviedri gribēja te atcelt dzimtbūšanu un rūpējās par zemnieku
izglītību, vai vietējie muižnieki tiešām bija varmākas, vai mācītāji
bija muižnieku pakalpiņi utt.
Kerolas Dvekas grāmatā «Kāpēc cilvēki ir tik dažādi» galvenā vērība pievērsta cilvēka attieksmei pret sevi un savām spējām.
Šajā grāmatā analizēti abi attieksmes tipi: statiskais un dinamiskais.
Daiļliteratūras jaunumu klāstā
Noras Ikstenas romāns «Ūdens
mirdzēšana», kura tekstu veido

Baibas Zīles dokumentālo
stāstu krājums «Piezīmes no Citurzemes» ir ne tikai vēstījums par
autores dzīvi Vācijā un citviet Eiropā, bet arī refleksija par kultūršoku un adaptēšanos svešā vidē.
Romānu sērijā «Es esmu…»
izdotais Ilzes Jansones romāns
«Laika rēķins» ir par pirmo latviešu modernā romāna autori, ceļotāju, poligloti, antropoloģi un bibliotekāri Ilzi Šķipsnu.
«Vakara romāna» sērijas cienītājiem piedāvājam Ivetas Blodones debijas darbu «Meli un porcelāns». Romānā Lora Blumberga pēc šķiršanās no vīra un iepazīšanās ar brīvdomātāju Rihardu
pamet labi atalgotu darbu un atver savu kulināro iepazīšanās klubiņu. Kaimiņos darbojas antikvariāts, kura īpašnieks Georgs draudzējas ar Loru. Taču tad sākas dīvaini un nepatīkami atgadījumi…
Čehu rakstnieka Vāclava Kaplicka vēsturiskais romāns «Raganu veseris» ir par raganu procesiem 17. gadsimta otrajā pusē Morāvijā – mūsdienu Čehijas Republikas austrumu reģionā. Romāna

inspirācijas avots ir dominikāņu
mūku 1486. gadā sarakstītā grāmata «Malleus maleficarum» jeb
«Raganu veseris».
Angļu rakstniece Ketrina Eljota jaunākajā romānā «Aiz slēgtām
durvīm» spilgti parāda, ka mainīt
savu dzīvi nekad nav par vēlu un
mīlestība var atnākt brīdī, kad esi
to vismazāk gaidījis.
«Sieviete, kura nenovecoja» ir godalgota franču rakstnieka
Greguāra Delakūra pirmais latviešu valodā izdotais darbs. Romānā ir autora pārdomas par to, kas
ir patiesi svarīgs un kāpēc, viņa
mierinājums un apsolījums mums
visiem, kuri noveco un novecos.
Amerikāņu rakstnieces Keitas Elizabetes Raselas romāns
«Mana tumšā Vanesa». Ilgojoties
būt pieaugusi, apdāvinātā un ambiciozā Vanesa, kurai ir 15 gadu,
attopas attiecībās ar harizmātisko
un neuzticamo Džeikobu Streinu –
42 gadus veco angļu valodas pasniedzēju. Streinu seksuālā vardarbībā atmasko viņa bijusī skolniece. Un kā Vanesa varētu atraidīt savu pirmo mīlestību?
Angļu rakstnieka Tonija Pārsonsa spriedzes romānā «Trīstūkstoš un viena nakts» Tārai Kārverei – mīlošai mātei un sievai, darījumu sievietei, kas vada savu uzņēmumu, – ir perfekta dzīve. Viņa
ir tik burvīga, ka ikviens tādu vēlētos sev kaimiņos un draugos.
Bet – kāda viņa ir patiesībā?
Visi grāmatu jaunieguvumu saraksti pieejami bibliotēkas mājaslapas rezeknesbiblioteka.lv sadaļā «Grāmatas».
Zita GORSVĀNE,
RCB Abonementa
nodaļas vadītāja

Lūgums palīdzēt ēkas remontā!
Nesen labdarības fonds «Radīšana» sāka ilgtermiņā īrēt tukšu māju Brīvības ielā 18 ar mērķi
organizēt tajā «Sociālo centru»,
kur tiks realizēti dažādi sociāli
nozīmīgi projekti, piemēram,
nodrošināts veļas mazgāšanas
pakalpojums maznodrošinātiem
iedzīvotājiem, sociālā frizētava,
mantu izsniegšanas punkts trūcīgajiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi utt.
aču ēka ir veca, un, lai
turpmāk to varētu izmantot, jāveic remonts
(jānomaina logi un durvis, jāizbūvē sliekšņi, jāizremontē jumta
segums, krāsnis un dūmvadi, jāveic iekšējā un ārējā apdare utt.).
Darba ir daudz, un pašu spēkiem
mēs galā netiksim. Tāpēc aicinām visus nevienaldzīgos pilsētas iedzīvotājus, kuri var kaut kā
palīdzēt, kā arī būvuzņēmumus
atsaukties uz mūsu lūgumu. Mēs
pieņemsim jebkādu palīdzību, sākot ar būvmateriāliem, beidzot ar
pašu speciālistu līdzdalību būvdarbos un remontā. Ēka Brīvības
ielā 18 ir vēsturiska, kādreiz tajā
atradās pilsētas pasta nodaļa. Tikai kopā mēs varam atjaunot vēl

 Līdz 25. jūlijam izstāde
«Esi brīvs un radošs!»
Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas absolventu diplomdarbu radošā izstāde ir atbilde uz
dažādu mākslu mijiedarbības jautājumiem.
Izstādē piedalās mākslu izglītības programmas jauniešu un
topošie restauratoru diplomdarbi, metāla, koka izstrādājumu un
reklāmas dizaina programmās
radītās vizuālās identitātes, rotas,
koka dizaina risinājumi. Apskatāmi arī keramikas dizaina izglītības
programmā izstrādātie dekoratīvie
šķīvji «Viltnieces stāsts» un tekstil
izstrādājumu dizaina sēdspilvenu
un pirts kreklu komplekts.
 No 7. jūlija līdz 8. augustam porcelāns izstādē «Pļuskovas puķes/Pļuskovys pučis».
Izstādes autore – māksliniece
Maruta Marija Raude (1965–2018)
dzimusi Varakļānos Veronikas un
Jāņa Skuruļu ģimenē. 1985. gadā
pabeidza Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, bet 1986. gadā
iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. 1992. gadā absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina
grafikas nodaļu ar diplomdarbu –
apgleznotiem porcelāna šķīvjiem –
«Manu draugu pasaules – pasaules maniem draugiem».
Marutas Raudes personālizstāde ir mākslinieces daiļrades
retrospekcija, kurā izvēlēti darbi
no iepriekšējo gadu izstādēm, kā
arī citi. Māksliniece strādāja dažādās tehnikās, starp kurām dominē-

ja porcelāns, tā veidošana un apgleznošana. Darbu tēmas ir cilvēku un dabas attiecības. Strādājusi
arī grafikā, oforta tehnikā.
 No 28. jūlija līdz 29. augustam Eduarda Utāna fotoizstāde
«Daudzveidīgā Latgale».

Fotogrāfs Eduards Utāns sev
nozīmīgas dzīves un darba jubilejas gadā atskatās uz savu darbošanos fotogrāfijas jomā ar retrospektīvu fotoizstādi «Daudzveidīgā
Latgale». 20. gs. 80. gados fotodarbnīcā rūpīgi «izauklētās» melnbaltās fotogrāfijas izstādē savīsies
ar mūsdienu digitālajiem attēliem,
kas ataino autora prasmi izcelt un
parādīt gan dažādas dabas noskaņas, gan arī cilvēku raksturus
un kaislības.
Jau kopš 1991. gada septembra E. Utāns strādā laikraksta «Rēzeknes Vēstis» redakcijā par fotokorespondentu, kas ļauj viņam
būt daudz un dažādās Latgales
vietās, lai tvertu nozīmīgus mirk
ļus un pārvērstu tos fotogrāfijās.
Izstādē būs apskatāmas fotogrāfijas no dažādiem laika posmiem
un dažādos žanros.

Studijas «Nabaga Joriks» aktieru trupa Čeļabinskā uz dzelzceļa
stacijas platformas pēc teātru festivāla «Melnais kvadrāts».
20. gs. 90. gadu sākums. Aleksandra Bondarenko foto

Muzeja krājums papildināts
ar fotogrāfijām
Latgales Kultūrvēstures muzejs saņēmis dāvinājumu no teātra režisora, mākslinieciskā vadītāja un Rēzeknes Goda pilsoņa Igora Mihailova.
Vairāk nekā 150 fotogrāfijās
varam ielūkoties Rēzeknes Krievu tautas teātra radošajā procesā,
Tautas teātra jauniešu studijas, kā
arī teātra-studijas «Nabaga Joriks»
(no 2002. gada – «Joriks») darbībā. Starp materiāliem ir arī fotog-

rāfijas no režisora I. Mihailova privātās dzīves – ceļojumi, tikšanās
ar bijušajiem studiju biedriem u.c.
Visi materiāli ir digitalizēti un ievadīti Nacionālā krājuma datubāzē
www.nmkk.lv.
Pateicamies Igoram Mihailovam par šo dāvinājumu un vēlam
veselību un veiksmi turpmākajiem
dzīves gadiem!
Renāte VANCĀNE,
LKM galvenā krājuma glabātāja

Rēzeknē vēl viena baznīca

Skaistajā maija pēdējā svētdienā, Svētās Trīsvienības svētkos, Rēzeknē tika iesvētīta Romas katoļu Dieva žēlastības
baznīca pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Ar Covid-19 saistīto
ierobežojumu dēļ svinīgais pasākums, kurā piedalījās daži
Saeimas deputāti un pašvaldības vadība, notika laukumā
pretī jaunajai baznīcai.

T

Pazīstamā rēzeknieša Terentjeva māja, kurā savulaik atradās
pasta kantoris. Attēls datēts ar 20. gs. 20. gadu vidu.

vienu degradējošu ēku pilsētā un
padarīt to par cilvēkiem noderīgu.
Interesenti, kuri vēlas sniegt
materiālu atbalstu, var pārskaitīt ziedojumus uz fonda kontu: «SWEDBANK», LV44HABA0551033229679, labdarības fonds «Radīšana», reģ.
nr. 40008185411, maksājuma

mērķis – «Brīvības 18 mājas rekonstrukcijai».
Visus jautājumu var uzdot, zvanot uz tālr. 27148038
vai rakstot uz e-pasta adresi
lf-radisana@inbox.lv
Labdarības fonda
«Radīšana» valde

J

aunās baznīcas celtniecība Ziemeļu rajonā sākās
2010. gadā, un par tās pamatu tika izmantots padomju laikos ieliktais ceturtās deviņstāvu
ēkas Atmodas ielā pamats. Baznīca tika uzcelta par Rēzeknes-Aglonas diecēzes līdzekļiem un, tāpat
kā visos laikos, par privātiem ziedojumiem. Un, ja sienas tika uzceltas gada laikā, jumta konstrukcija un iekšējā apdare ilga gandrīz
desmit gadus. Tagad baznīca ir pilnībā pabeigta, palikuši tikai nelieli
blakus esošās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Pagaidām dievkalpojumi jaunajā baznīcā notiks katru svētdienu pulksten 15.00, un to apkalpos
Jēzus Sirds katedrāles priesteri,
bet ar nākamo gadu plānots atvērt savu draudzi.

2021. gada 30. jūnijā
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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 30. jūnijā.)
1944. gada 5. septembrī
iznāca avīzes «Pa Staļina
ceļu» pirmais numurs.
Laikraksts iznāk joprojām, vēsturiski mainījies
tā nosaukums: «Pa
Ļeņina Ceļu», «Ausma»,
«Znamja Truda», «Ļeņina
Karogs», «Darba
Karogs», «Rēzeknes
Vēstis». Līdz 1957. gada
30. novembrim tas bija
lasāms latgaliski un
krieviski, pēc tam – latviski un krieviski.

71

Laikraksts «Pa Staļina Ceļu», 1945. gada 4. jūlijs. LKM krājums.

1954. gadā 1. septembrī tika atklāta
Rēzeknes autoosta.

72

Rēzeknes autoosta, 1964. gads. LKM krājums

1956. gadā pēc
padomju laika sabiedrisko ēku tipveida projekta
uzcelta Rēzeknes
izpildkomitejas ēka
(mūsdienās – Rēzeknes
pilsētas dome).

73

Rēzeknes pilsētas izpildkomiteja, 1985. gads. A. Bondarenko foto

Pirmais piecstāvu
nams Rēzeknē
bija sabiedriskā
celtne – 2. vidusskola,
uzbūvēta 1956. gadā.

1956. gadā tika atklāts
kinoteātris «Zvaigzne»
ar vietām 550 skatītājiem. 20. gs. 90. gados
ēkā atradās
naktsklubs «Rēvis»,
kopš 2014. gada tajā
darbojas Rēzeknes
Nacionālo kultūras
biedrību kolektīvi.

75

Kinoteātris «Zvaigzne», 20. gs. 80. gadi. LKM krājums

Skats uz Rēzeknes pilsētas ziemeļu mikrorajonu,
20. gs. 80. gadi. A. Bondarenko foto

74

Rēzeknes 2. vidusskola, 1969. gads. LKM krājums

Rēzeknes Piena konservu kombināta
administratīvā ēka, 20. gs. 80. gadi.
Saražotās produkcijas eksporta
karte. LKM krājums.

1957. gadā ekspluatācijā nodots Rēzeknes
Piena konservu
kombināts. Laika gaitā
tas kļuva par vienu no
lielākajiem piena
konservu ražotājiem
PSRS. Savu saražoto
produkciju eksportēja
uz daudzām pasaules
valstīm. 2001. gada
23. jūlijā Latgales apgabaltiesa pasludināja
uzņēmuma maksātnespēju.

76

Līdz 20. gadsimta vidum aiz dzelzceļa stacijas «Rēzekne II» ziemeļu
virzienā atradās Kleperovas
ciems. Otrā pasaules kara laikā
tā teritorijā bija karagūstekņu
nometnes – padomju («Stalag
347») un vācu (292. nodaļas
5. nodaļa) karavīriem. Šosejas
kreisajā pusē industrializācijas
gados tika uzcelti vairāki lieli rūpniecības uzņēmumi. Arhitekti par
šīs rūpnieciskās zonas projektu
saņēma Vissavienības Ļeņina
Komunistiskās jaunatnes savienības (VĻKJS) prēmiju.

77

1958. gadā
atklāja Rēzeknes
universālveikalu.

1962. gada
8. februārī no
Rēzeknes lidostas
uz Rīgu devās
pirmais lidmašīnas
AN-2 reiss ar 12
pasažieriem.

Avioreisa Rēzekne–Rīga pasažieri, 1962. gada 8. februāris. LKM krājums

Rēzeknes pilsētas domes informatīvais
izdevums «Rēzeknes Vēstnesis».
Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601.
Iespiests SIA «Latgales Druka».
Metiens – 11 245 eksemplāri.
Izplatītājs – SIA «RELLER».

79

78

Rēzeknes universālveikals, 20. gs. 60. gadi. LKM krājums

1963. gadā pie
rakstnieka Jurija
Tiņanova (1894–1943)
kādreizējās dzīves vietas Atbrīvošanas alejā
94 atklāja piemiņas
plāksni, 2012. gadā –
bisti. No 1982. līdz
2014. gadam
Rēzeknē norisinājās
starptautiskā literatūrzinātniskā konference
«Tiņanova lasījumi».
Rakstnieka Jurija Tiņanova bērnības māja,
20. gs. 80. gadi. A. Bondarenko foto.

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.

80

20

Pasākumi
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Vasaras satikšanās festivāls #VASALIGORĀ
Visu vasaru Latgales vēstniecība GORS aicina uz satikšanās festivālu
#VASALIGORĀ. Koncertzāle ir gatava satikšanās reizēm ar apmeklētājiem
un emocijām bagātai vasarai: vakara koncerti sestdienās, kino vakari piektdienās, mākslas izstādes, pasākumi bērniem un piedzīvojums «Izlaušanās»
koncertzālē.
«Mums, Latgales vēstniecībai GORS,
ir ļoti būtiski saglabāt saikni ar saviem apmeklētājiem un pildīt savu misiju, tāpēc arī
iepriekš esam izmantojuši jebkuru iespēju,
lai tiktos klātienē vai digitāli. Visu šo laiku
esam aktīvi strādājuši, piedāvājot digitālos
seminārus un koncertus, organizējot dažādas apbalvošanas ceremonijas un virtuālās izstādes. Darbs pie mums nav rimis ne
mirkli. Satikšanās festivāls #VASALIGORĀ
ir simbolisks – tā ir mūsu atkalsatikšanās
ar apmeklētājiem un reizē arī izaicinājums,
kā arī atļaušanās rīkot pasākumus ne tikai
kā ierasts koncertzālē, bet arī ārpus tās,»
stāsta koncertzāles vadītāja Diāna Zirniņa.
No 5. jūnija līdz pat septembrim Latgales vēstniecība GORS ir gatava satikt ikvienu kultūras baudītgribētāju vasaras satikšanās festivālā #VASALIGORĀ. Sestdienu

vakarus GORU pieskandinās sen gaidītie
koncerti ar lielisku mākslinieku klātesamību: Rūta Dūduma-Ķirse, Jānis Lūsēns,
Einārs un Adrija Eversi u.c. Piektdienu
vakaros romantiskā gaisotnē jumta terasē
notiks īpašie kino vakari. Savukārt piedzīvojumu meklētājus GORS aicina uz prāta
mežģi un orientēšanās piedzīvojumu «Izlaušanās», kas notiks bez gida pavadības
koncertzāles telpās.
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas
vadītāja Ilona Rupaine par gaidāmo vasaru saka: «Tas, ko cilvēki pašlaik vēlas visvairāk, ir dzīva skaņa un dzīva saskarsme.
Paredzot, ka vasaras mēnešos Covid-19 ierobežojumi vēl saglabāsies, mēs meklējām
un radām finansiālu atbalstu GORS āra telpas ierīkošanai. Valsts Kultūrkapitāla mērķprogrammā «Kultūrelpa» koncertzāle sa-

ņēma daļu no finansējuma āra skatuves un
LED ekrānu iegādei. Esam gatavi dažādiem
pasākumu norises scenārijiem gan telpās,
gan arī GORS pagalmos. Pirmais vasaras
koncerts vēl digitālā versijā notika jau 5. jūnijā, kad GORĀ viesojās orķestris «Kremerata Baltica», vijolniece Kristīne Balanas,
ērģelnieks Aigars Reinis un diriģents Andris Veismanis. Jēkaba Jančevska, Marģera Zariņa un Antonio Vivaldi mūziku varēja
baudīt ne vien GORS mājaslapā un sociālajā
tīkla Facebook, bet arī pastaigājoties GORS
tuvumā, – koncerts vienlaicīgi tika translēts
arī GORS āra ekrānos. No 15. jūnija katru
sestdienas vakaru GORA mazajā zālē vai
ārtelpā notiks koncerti ar izcilu mūziķu pie-

Kultūras notikumi Latgales vēstniecībā GORS
JŪLIJĀ

Orientēšanās piedzīvojums
«IZLAUŠANĀS»

Ekskursija/orientēšanās piedzīvojums –
iespēja izstaigāt koncertzāli bez gida pavadības un izpildīt astoņus uzdevumus. Piedzīvojuma beigās sagaidīs pārsteigums –
lielāks vai mazāks, tas atkarīgs no izpildītajiem uzdevumiem. Maksa – 20 eiro. Plašāka informācija un pieteikšanās – 64633303
vai koncertzale.lv

UZGLEZNOTĀ DABA.
Vijas Zariņas izstāde



GORS Mākslas galerija, ieeja bez
maksas

Īpašie kino vakari



Piektdienās plkst. 21.00. Cena 10 eiro
(iekļauts dzēriens, kas pieskaņots filmas ražotājvalstij)
• 02.07. komēdija «Kino un mēs», latviešu valodā.
• 16.07. komēdija «La Belle Epoque»,
franču valodā ar titriem latviešu un krievu valodā.
• 23.07. drāma, fantāzija, romantika
«Endless», angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.
• 30.07. drāma «Dolor y Gloria», spāņu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.
• 06.08. komēdija «Красотка в ударе»,
krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
• 13.08. drāma, romantika «Our friend»,
angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
• 27.08. drāma «Invisible life», portugāļu un grieķu valodā ar subtitriem latviešu un
krievu valodā.
• 30.08. biogrāfiska komēdija «Misbehaviour», angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

PĀRSTEIDZOŠAIS CEĻOJUMS.
Rīgas saksofonu kvartets
un Guntars Freibergs



Sestdiena, 3. jūlijs, 19.00, āra skatuve, 10–12 eiro
Koncertprogrammā apvienojušies mūziķi no Rīgas
Saksofonu kvarteta: Katrīna
Kivleniece-Cābule, Artis Sīmanis, Ainars
Šablovskis,
Baiba Tilhena
un sitaminstrumentālists Guntars Freibergs, kuru sadarbība aizsākās
2020. gadā. Programmas lielāko daļu satur īpaši šādam kameransamblim sacerēta
mūzika. Uz Baroka mūzikas laiku klausītājus vedīs Johana Sebastiana Baha mūzika.
Programmā skanēs arī divi latviešu komponistu jaundarbi, kas tapuši 2020. gadā.

MEŽA DZIESMAS.
Koncertprogramma bērniem

Armands Ekštets. Lomās: Inta Bankoviča
vai Helēna Vasiļevska, Gerda Dinsberga,
Armands Ekštets vai Gatis Cīrulis.

GAISMA KRĪT.
Jolantas GulbesPaškevičas kvintets

Sestdiena, 24. jūlijs, 19.00, mazā zāle,
10–12 eiro
Programmā: Reinholds
Gliērs (1875–
1956), Prelūdija un Skerco no
«Četri skaņdarbi kontrabasam
un klavierēm»,
Pēteris Vasks
(1946*) – Bass
Trip kontrabasam solo, Sezārs Franks (1822–1890) – Vijolsonāte La
Mažorā (E. Eversa pārlikumā kontrabasam
un klavierēm): 1. Alegretto ben moderato,
2. Allegro, 3. Recitativo-Fantasia: Ben moderato, 4. Allegretto poco mosso.



Svētdiena, 4. jūlijs, 12.00, mazā zāle,
1 eiro
Koncertprogrammu komponists Edgars Raginskis radījis, iedvesmojoties no
tēlainajiem un labestīgajiem Jāņa Baltvilka
dzejoļiem bērniem. Skaņdarbi paredzēti
diezgan plašai vecuma grupai – klausītājiem no 4 līdz 10+ gadu vecumam. Programmā piedalās Madara Botmane (mecosoprāns), Arvīds Kazlausks (saksofoni,
balss) un Rihards Plešanovs (taustiņinstrumenti, balss).



Sestdiena, 10. jūlijs, 19.00, āra skatuve, 10–12 eiro
Kvintets
koncertā atskaņos īpaši atlasītas un J. Gulbei
Paškevičai ļoti
nozīmīgu latviešu komponistu
dziesmas. Visām kompozīcijām radīti īpaši aranžējumi,
kuru autori ir
gan Jolanta pati, gan talantīgais džeza pianists Kristaps Vanadziņš. Kvintetā vēl uzstāsies izcils mūziķu sastāvs: saksofonists
Deniss Paškevičs, pianists Kristaps Vanadziņš, basists Jānis Rubiks un bundzinieks
Rūdolfs Dankfelds.

GADALAIKI. MĒNEŠI.
Jānis Lūsēns un
Evija Mundeciema



Sestdiena, 17. jūlijs, 19.00, āra skatuve, 10–12 eiro
Programmas pamatā ir
pēdējā gadā tapušās Jāņa Lūsēna miniatūras
basa flautai un
klavierēm.
Ko m p o n i s ta aizraušanās ir
dažādu mūzikas
instrumentu kolekcionēšana. Koncerts iecerēts kā ieskats komponista jaunradē un
improvizācijās, kurā par nozīmīgu partneri
mūzikā kādu laiku ir kļuvusi flautiste Evija
Mundeciema ar savu interesanto pūšam
instrumentu arsenālu.

KAĶA TOMA ŠOVS.
Koncertizrāde visai ģimenei



Svētdiena, 18. jūlijs, 12.00, mazā zāle,
1 eiro
Kaķim Tomam apnicis sēdēt mājās
un visu laiku spēlēties vienam pašam. Tāpēc klusībā viņš sapņo piedalīties Eirovīzijā
un kļūt slavens. Pēkšņi Tomam rodas lieliska doma, – jāatrod īstā dziesma, jādejo īstā
deja un jāatrod īstie palīgi! Kā Tomam veiksies ar šova izveidi un kas viņam palīdzēs,
uzzināsiet, ja atnāksiet uz izrādi! Režisors

BASS TRIP/KONTRABASA
CEĻOJUMS.
Einārs Everss un Adrija Everse



dalīšanos. Arī citās nedēļas dienās GORĀ
būs ko redzēt, – piedāvāsim koncertus ģimenēm, kino seansus un arī jaunu GORS iepazīšanas piedzīvojumu «Izlaušanās». Vasaras nogalē būsim priecīgi jau trešo reizi tikties festivālā ģimenēm un draugiem «LNSO
Vasarnīca», kurā līdzās Latvijas Nacionālajam simfoniskajam orķestrim muzicēs arī
Raimonds Pauls, Intars Busulis, pianisti
Luks Ģeņušs, Kārlis Lācis, ģitārists Matīss Čudars. Festivālā «LNSO Vasarnīca»,
kas norisināsies no 20. līdz 22. augustam,
brīvā un nepiespiestā atmosfērā vasaras izskaņu Latgalē varēs baudīt gan lielie, gan
mazie klausītāji. Savukārt 27. augustā gaidīsim mūsu uzticīgos teātra apmeklētājus,
jo GORĀ ar izrādi «Oligarhs» viesosies Latvijas Nacionālais teātris.»
***
Plašāka informācija – GORS mājaslapā
latgalesgors.lv, kā arī koncertzāles kontos
@latgalesgors sociālajos tīklos «Facebook»,
«Instagram» un «Twitter».
Kristiāna VALENIECE,
Latgales vēstniecības GORS
mārketinga speciāliste
Petrauskis (pianists), Ruslans Kurlovičs
(dejotājs – automehāniķis Viktors), Karina Bērziņa (teicēja). Ja esi uz ceļa, jābūt
ļoti uzmanīgam. Luksofors un Šlagbauma
kungs uzmanīgi seko līdzi antīkiem un jauniem, ātriem un ne tik ātriem auto, bet mehāniķis Viktors darbojas, lai visas mašīnas
spīdētu un laistītos. Auto, gluži kā cilvēki,
prot viens otram arī iepatikties – Formula 1
skatās uz Vabolīti, bet Traktoram iepatikusies cēlā Volga... Populāra mūzika aizraus
mazos un lielos klausītājus fantāzijas pilnos
ceļu satiksmes piedzīvojumos.

ESI MAN TĀ. Koncertprogramma



Sestdiena, 14. augusts, 19.00, āra skatuve, 10–12 eiro
Koncertā piedalās Marts Kristiāns
Kalniņš, grupas «Putnu balle» solistes Līva
Kalniņa un Kristiāna Stirāne, pianists Jānis Miltiņš, perkusionists Kaspars Kurdeko. Programma veidota, domājot par vasaras skaistajiem vakariem, miglas celšanos
virs ūdens un ziedu burvīgo smaržu. Tieši tādēļ šī programma radīs īpašu atmosfēru, izskanot ūdens tuvumā vai īpašu sajūtu vietās.

VASARNĪCA. LNSO festivāls

VASARAS VAKARA MELODIJAS.
Rēzeknes bigbends un
Normunds Rutulis



Sestdiena, 31. jūlijs, 19.00, āra skatuve, 10–12 eiro
Programmā latviešu komponistu zelta melodijas, aranžējumi un pasaules džeza standarti. Kopā ar Rēzeknes bigbendu
dziedās Normunds Rutulis. Mākslinieciskais vadītājs Lauris Amantovs.

AUGUSTĀ
MIRDZUMS UN KONTRASTI.
MIEJIEDARBĪBA. Carmine Trio



Sestdiena, 7. augusts, 19.00, mazā
zāle, 3 eiro
Trio Carmine (klarnete, vijole un klavieres) apvienojušies spilgtākie jaunās paaudzes mūziķi. Gan Anna Gāgane, gan
Magdalēna Geka, gan Lūkass Loss ir pieredzējuši kamermūziķi un daudzu starptautisku konkursu laureāti. Trio darbībā nozīmīgu vietu ieņem ne tikai standartrepertuārs
šim sastāvam, bet arī mūsdienu mūzika,
īpaši jauno latviešu komponistu mūzika. Tāpat mūziķi vēlas nojaukt robežas, kas atdala
klasisko mūziku no citiem mākslas un radošās darbības veidiem, piemēram, sadarbojoties ar video māksliniekiem un aktieriem.

BRUMM, BRUMM, AUTO BRAUC!
Muzikāla izrāde



Svētdiena, 8. augusts, 19.00, mazā
zāle, 1 eiro
Piedalās: Juris Kaukulis (balss –
Traktors), Aija
Andrejeva
(balss – Vabolīte), Jānis Aišpurs
(balss – Formula 1), Ilona Bagele, (balss – Volga), Raimonds



20.–22. augustā
Pēc neilga pārtraukuma LNSO festivāls «Vasarnīca» atgriežas Rēzeknē. Kā
ierasts būs programma kā maziem, tā lieliem mūzikas baudītājiem – būs Raimonds
Pauls un naktstauriņi, Luks Geņušs un Čaikovska ikoniskais Pirmais klavierkoncerts,
būs spilgtā eksperimentētāja Matīsa Čudara jaundarbs un nepārspējamais Intara
Busuļa un Kārļa Lāča duets. LNSO festivāls – viens no labākajiem veidiem, kā pavadīt vasaras izskaņu Latgalē.

OLIGARHS.
Nacionālā teātra viesizrāde



Piektdiena, 27. augusts, 19.00, lielā
zāle, 10–12 eiro
Luga ir par sodīšanu, piedošanu un
telpu starp šiem jēdzieniem. Luga ir meklējums, kur sākas tieksme sodīt un kur vēlme piedot. Režisors Toms Treinis. Lomās:
Normunds Laizāns un Igors Šelegovskis.
***
Koncertos tiekamies ar apmeklētājiem, kuriem ir derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments
(plašāk – pie katra pasākuma apraksta –
latgalesgors.lv/notikumi).
Programma var tikt papildināta un precizēta. Norāde «GORS» – pasākumi, kurus
rīko SIA «Austrumlatvijas koncertzāle» un uz
kuriem ir spēkā GORS Kultūras vēstnieku
programmas piedāvājumi.
Biļetes: Latgales vēstniecības GORS,
«Biļešu Paradīze» un «Biļešu Serviss» sistēmās.
Saziņai: Latgales vēstniecība GORS
Rēzekne, Pils iela 4. Tālr. +371 64633303.
Plašāka informācija: latgalesgors.lv

