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Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības sagatavotais 2014. gada publiskais pārskats
sniedz ieskatu par aizvadītajā gadā paveikto, kā arī kalpo kā izziņas materiāls par
visām pašvaldības pārraudzītajām sfērām. Rēzeknes novads turpina mērķtiecīgi
attīstīties, ko apliecina izaugsmes rādītāji. Taču jāatzīmē, ka iedzīvotāju skaita
samazinājums ir kā negatīvs faktors 2014. gadā. Kvalitatīvus pakalpojumus
nodrošina novadā esošās pašvaldības iestādes. Izglītības iestādes kvalitatīvi turpina
sagatavot skolēnus profesionālo un augstskolu programmu apguvei. Novadā
notiekošie kultūras un sporta pasākumi piesaista ne tikai vietējo iedzīvotāju interesi,
bet pulcē arī ciemiņus no citiem novadiem un ārvalstīm.
Rēzeknes novada pašvaldībai 2014.gads ir bijis ļoti veiksmīgs dažādu
projektu realizācijas jomā. Eiropas Savienības finansējuma piesaiste šobrīd ir
svarīgākais attīstības veicinātājs novadā. Plānotās idejas realizēt tikai par
pamatbudžeta līdzekļiem novada pašvaldībai ir mazas iespējas, tāpēc projektu
līdzekļi ir ļoti svarīgi. Pagastos īstenoti nozīmīgi projekti Lauku atbalsta dienesta
programmas “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Pateicoties
šīs programmas finansējumam, veikti kultūras namu remontdarbi, rekonstruēti ceļi
un tilti, labiekārtota apkārtne, uzlabotas siltumapgādes sistēmas u.c. Projektu
realizācijai finansējumu piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
Novada pašvaldība 2014.gadā izstrādāja un ieviesa vairākus nozīmīgus projektus.
Kā viens no apjomīgākajiem ir „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu
infrastruktūras attīstība” projekta ieviešana. Projekta mērķis ir uzlabot publisko
pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības
sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiek veikti četru
novada nozīmes vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai skaitā stacionāro iekārtu,
aprīkojuma iegāde, uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana). 2014. gada noslēdzās trīs
vidusskolu ēku rekonstrukcija:
1) Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija;
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2) Kaunatas vidusskolas internāta ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija;
3) Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija;
4) Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas un Skolas ielas
rekonstrukcija.
Turpinās Maltas vidusskolas ēkas 1. korpusa rekonstrukcija, Maltas
vidusskolas ēkas 2. korpusa vienkāršotā rekonstrukcija, Maltas vidusskolas kopējās
infrastruktūras rekonstrukcija. Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un
Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās tiks izveidotas telpas skolēnu mācību-ražošanas
uzņēmumiem – četri objekti novadā, kā arī četri izglītības-uzņēmējdarbības
kontaktpunkti minētajos ciemos. Rēzeknes novada pašvaldība cerīgi raugās nākotnē,
ka, veicot šos pasākumus, izdosies aktivizēt jauniešus un veicināt nodarbinātību. Šī
projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11,5 miljoni EUR, tai skaitā pašvaldības
finansējums – 4,7milj. EUR.
Ir noslēdzies projekts „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija,kas atbilst zema
enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ieviešana. Projekta apjoms bija nedaudz vairāk
par 900 tūkstošiem EUR., tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums sastādīja 371
tūtstoti EUR. Tiskādu vidusskolā veikta pamatu siltināšanu; pirmā stāva grīdu
ierīkošana un siltināšana, drenāžas izveide; logu un durvju iebūvēšana siltinājuma
zonā, nepieļaujot termisko tiltu veidošanos; fasādes siltināšana; jumta konstrukciju
siltināšana; aukstuma tiltu novēršana nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar
rekuperāciju ierīkošana.
Turpinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts
„Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un
teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas - Krievijas robežpilsētās”. Lielākās
aktivitātes Ančupānu meža parka sakārtošanā norisinājās 2012. un 2013.gadā, bet
iepirkumu procedūru rezultātā ietaupīto finansējumu Rēzeknes novada pašvaldība
2014. gada oktobrī novirzīja papildus darbiem, padarot Ančupānu meža parku vēl
pievilcīgāku Rēzeknes novada un pilsētas iedzīvotājiem. Memoriāla teritorijā tika
uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas
margas, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi.
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Ir īstenots Rēzeknes novada pašvaldības projekts „Lūznavas muižas ēkas
rekonstrukcija ”, kā rezultātā ir rekonstruēta Lūznavas muižas ēka, kurā vietu atradīs
Rēzeknes novada nozīmes saietu nams. Īstenotais projekts ir viens no Rēzeknes
novada nozīmīgākajiem projektiem, gan finanšu apjoma ziņā, gan veikto
rekonstrukcijas darbu apjomā, tas ir unikāls ar savu vēsturi, objekts ir valsts nozīmes
kultūras piemineklis, kurš sākotnēji atradās ļoti bēdīgā stāvoklī, ēka steidzami bija
rekonstruējama. Ņemot vērā objekta nozīmīgumu un tā kultūrvēsturisko vērtību,
liels darbs ir ieguldīts atjaunojot muižas ēkas logus, durvis, koka apdares paneļus,
grīdas parketu, kāpnes. Ēkas dienvidu daļā atjaunotas kapelas telpas. Lūznavas
muižas ēka, kā saietu nams tiks izmantots semināru, mākslas plenēru un citu svinīgu
pasākumu organizēšanai un norisei. Turpmāk būs iespēja apmeklēt un izmantot šo
kultūrvēsturisko objektu ne tikai Lūznavas pagasta un Rēzeknes novada
iedzīvotājiem,

bet

arī

Latgales,

Latvijas

un

ārzemju

viesiem.

Objekta

rekonstrukcijas kopējās izmaksas sastādīja1,3 miljoni EUR.
Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām Rēzeknes novada
pašvaldība no 2013. līdz 2017. gadam realizē projektu „Europe Direct informācijas
centrs

Austrumlatgalē”. Centra uzdevums ir sniegt informāciju, padomus un

palīdzību saistībā ar Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt iedzīvotāju
jautājumus, viedokļus un ieteikumus.
Arī 2014.gadā sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru turpinājās
projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. Triju gadu laikā šajā
projektā Rēzeknes novadā bija iesaistīti 5652 bezdarbnieki un kopā izlietoti EUR 2
296 109,98 ESF finansējuma.
Aizvadītajā gadā tika izstrādāts projekts par Rēzeknes novada publisko
Interneta pieejas punktu attīstību. Projekta mērķis ir izveidot jaunu un uzlabot esošo
publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes novada teritorijā,
nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt
internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas
nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta
pakalpojumus. Kopējā projekta summa ir 143 tūkstoši EUR, no tiem ERAF
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finansējums – 85%, pašvaldības līdzfinansējums – 15%. Projekta ietvaros plānots
izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos interneta pieejas punktus, no
tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un 7 punktos būs pieejama
bezvadu interneta piekļuves zona.
Bez projektu realizācijas novada pašvaldība turpina rūpēties par sociālās
situācijas uzlabošanu novadā. Bez valsts nodrošinātā finansējuma 1-3 klašu skolēnu
brīvpusdienām, arī novada pašvaldība 2014.gadā sniedza atbalstu brīvpusdienām
gan skolēniem ,gan pirmskolas izglītības iestādes bērniem, kuri nāk no daudzbērnu
ģimenēm, trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm 50-100 % apmērā.
Tāpat tiek turpināta pabalstu izmaksa jaundzimušo aprūpei no 71-142 EUR apmērā.
Prognozējot novada nākotnes darījumus – investīcijas, kapitālieguldījumus
piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, regulāri plāno finanšu politikā
prognozēto un esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras pagasta
pārvaldes maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti. Rēzeknes novada dome realizē
mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta
izstrādes procesa pārskatāmību, gan arī savlaicīgu tā plānošanu. Rēzeknes novada
pašvaldības finanšu politika vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības
nodrošināšanu, vienlīdzības un godīguma principu nostiprināšanu pašvaldības
finanšu resursu sadalē.
Novada pašvaldībai attīstību bremzējošs moments ir tas , ka nav iespējams
savu darbību plānot ilgtermiņā, jo pie esošās likimdošanas bāzes nevar budžetu
plānot vairākiem gadiem uz priekšu. Neapmierina arī Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda sadales mehānisms. Ja jau tas ir izlīdzināšanas fonds, tad arī
finansējumam jābūt izlīdzinātm, lai visas pašvaldības varētu attīstītis vienlīdzīgi, bet
diemžēl tā nenotiek. 2016. gadam Finanšu ministrija piedāvā jaunu pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas modeli, kas ir nedaudz cerīgāks.Vislielākos riskus pašvaldība
var sagaidīt no neprognozējamas likumdošanas izmaiņām. Nekādas īpašas reformas
novada pašvaldībā netiek plānotas.
Lai nodrošina iedzīvotāju informētību par novada pašvaldības darbību un
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nodrošina iedzīvotāju iespējas piedalīties lēmumu apspriešanā, ir ik nedēļu –
pirmdienās rīkotās preses konferences, kurās novada pašvaldības vadība informē
žurnālistus par iepriekšējā nedēļā notikušajiem pasākumiem un plānotajiem nedēļas
pasākumiem, tostarp par novada pašvaldības un pastāvīgo komiteju sēdēm. Sēdes ir
atklātas, tajās piedalās žurnālisti, kas presē atspoguļo pieņemtos lēmumus. Latgales
Reģionālajā televīzijā, Latgales radio un novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” regulāri tiek veidoti sižeti un sniegta
informācija par novada pašvaldības darba aktuāliem jautājumiem. Novada
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sastāvā strādā sabiedrisko attiecību
speciālists. Novada pašvaldībai ir mājas lapa interneta tīklā, kas tiek aktualizēta ik
dienu.
Arī turpmāk Rēzeknes novada pašvaldības darbs būs vērsts uz to, lai
novadā turpinātos izaugsme, ekonomiskā attīstība, jaunu darba vietu radīšana, lai
uzlabotos iedzīvotāju sociālekonomiskais stāvoklis un tiktu apzinātas un realizētas
iedzīvotāju vēlmes. Būsim pateicīgi par Jūsu ierosinājumiem, viedokļiem un arī
konstruktīvu kritiku, jo mēs visi vēlamies dzīvot un strādāt sakoptā un ekonomiski
attīstītā novadā.

Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs

M.Švarcs
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Rēzeknes novada pašvaldības statuss un funkcijas
Novada pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par
pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, kā arī citos LR likumos
un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada
administratīvajā teritorijā. Rēzeknes novada pašvaldības darbu reglamentē 2009.gada 1.jūlijā
apstiprinātais Rēzeknes novada pašvaldības nolikums.
Novada pašvaldība pilda:
1.likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās autonomās funkcijas:
1.1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds;
1.2. gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
1.3. nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos
nav noteikts citādi;
1.4. gādā par iedzīvotāju izglītību;
1.5. rūpējas par kārtību un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību;
1.6. nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu;
1.7. nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);
1.8. gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību
un interešu aizsardzību;
1.9. sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
1.10.

sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas par

bezdarba samazināšanu;
1.11.

izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;

1.12.

piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkaro žūpību un netiklību;

1.13.

saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt nosaka zemes

izmantošanas un apbūves kārtību;
1.14.

nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

1.15.

veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

1.16.

savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas;

1.17.

veic nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;

1.18.

piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

1.19.

organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus;
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1.20.

organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

1.21.

veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

1.22.

īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidācijā iesaistītās pagastu pārvaldes, novada dome
un iestādes
1.1.

Audriņu pagastsa pārvalde;

1.2.

Bērzgales pagasta pārvalde;

1.3.

Čornajas pagasta pārvalde;

1.4.

Dricānu pagasta pārvalde;

1.5.

Feimaņu pagasta pārvalde;

1.6.

Gaigalavas pagasta pārvalde;

1.7.

Griškānu pagasta pārvalde;

1.8.

Ilzeskalna pagasta pārvalde;

1.9.

Kantinieku pagasta pārvalde; *

1.10. Kaunatas pagasta pārvalde;
1.11. Lendžu pagasta pārvalde;
1.12. Lūznavas pagasta pārvalde;
1.13. Maltas pagasta pārvalde;
1.14. Mākoņkalna pagasta pārvalde;
1.15. Nagļu pagasta pārvalde;
1.16. Nautrēnu pagasta pārvalde;
1.17. Ozolaines pagasta pārvalde;
1.18. Ozolmuižas pagasta pārvalde;
1.19. Pušas pagasta pārvalde;
1.20. Rikavas pagasta pārvalde;
1.21. Sakstagala pagasta pārvalde;
1.22. Silmalas pagasta pārvalde;
1.23. Stoļerovas pagasta pārvalde;
1.24. Stružānu pagasta pārvalde;
1.25. Vērēmu pagasta pārvalde;
1.26. Bērnu - jaunatnes sporta skola;
1.27. Tiskādu bērnu nams;
1.28. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts;
1.29. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”;
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1.30. Adamovas sanatorijas internātpamatskola;
1.31. Maltas speciālā sanatorijas internātpamatskola;
1.32. Tiskādu sanatorijas internātpamatskola;
1.33

Rēzeknes novada pašvaldība.

* Ar 2014.gada 1.jūniju Rēzeknes novada pašvaldības iestāde - Kantinieku pagasta
pārvalde reorganizēta par Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienību „Kantinieku pagasta pārvalde”, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2014.gada
30.aprīļa lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Kantinieku pagasta
pārvalde - reorganizāciju” (protokols Nr.11, 54.§).
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome,
kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda
pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
17 (septiņpadsmit) deputātiem.
4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
4.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā;
4.2. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
4.3. sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 8 locekļu sastāvā;
4.4. teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu
komiteju 8 locekļu sastāvā;
4.5. teritoriālo komiteju 8 locekļu sastāvā.
5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
5.1.

Audriņu pamatskola;

5.2.

Dricānu vidusskola;

5.3.

Kaunatas vidusskola;

5.4.

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola;

5.5.

Maltas 1.vidusskola; **

5.6.

Maltas 2.vidusskola; **

5.7.

Nautrēnu vidusskola;

5.8.

Tiskādu vidusskola;

5.9.

Feimaņu pamatskola;
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5.10. Gaigalavas pamatskola;
5.11. Jaunstrūžānu pamatskola;
5.12. Kalnezeru Katoļu pamatskola;
5.13. Rēznas pamatskola;
5.14. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
5.15. Verēmu pamatskola;
5.16. Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde;
5.17. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde;
5.18. Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.19. Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde ;
5.20. Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.21. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde;
5.22. Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde;
5.23. Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde „ Zvaniņš”;
5.24. Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;
5.25. Maltas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.26. Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestāde;
5.27. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”;
5.28. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”;
5.29. Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.30. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde „ Skudriņa” ;
5.31. Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.32. Stoļerovas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.33. Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”;
5.34. Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde;
5.35. Maltas bērnu mūzikas skola;
5.36. Maltas bāriņtiesa;
5.37. Kaunatas bāriņtiesa;
5.38. Vērēmu bāriņtiesa;
5.39. Ozolaines bāriņtiesa;
5.40. Gaigalavas bāriņtiesa;
5.41. Sociālais dienests;
5.42. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības

kopīgā pašvaldību

iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskā zona”.
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** Ar 2014.gada 28.augustu Maltas 1.vidusskola un Maltas 2.vidusskola reorganizētas,
apvienojot un izveidojot jaunu izglītības iestādi - Maltas vidusskola, pamatojoties uz
Rēzeknes novada domes 2014.gada 28.februāra lēmumu “Par Maltas 1.vidusskolas
un Maltas 2.vidusskolas reorganizāciju” (protokols Nr.5, 1.§).
Dalība kapitālsabiedrībās, biedrībās
Novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1 .SIA „ Strūžānu siltums”;
2. SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”;
3. SIA „ Rūķis L”;
4. SIA „Viļānu slimnīca”;
Novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās kapitālsabiedrībās:
1. SIA “Latgales uzņēmējsabiedrību atbalsta centrs”;
2. SIA “Rēzeknes Vēstis”;
3. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība;
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos)
1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme””;
3. biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
4. biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”;
5. nodibinājumā „Rēzeknes novada miktouzņēmēju atbalstam”.
Pašvaldības administrācijas struktūra
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no 9 struktūrvienībām:
1. juridiskā un lietvedības nodaļa;
2. finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļa;
3. attīstības plānošanas nodaļa;
4. informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centrs;
5. izglītības pārvalde;
6. kultūras nodaļa;
7. saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa
8. būvvalde;
9. dzimtsarakstu nodaļa.
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Rēzeknes novada pašvaldības raksturojums
Rēzeknes novads atrodas pašā Latgales vidū. Tā lielākā daļa atrodas Latgales
augstienē, tās ziemeļu un ziemeļrietumu nogāzē. Rietumdaļa – Vidusdaugavas zemienē un
Lubānas līdzenumā, bet ziemeļdaļa nedaudz iesniedzas Ziemeļlatgales pacēlumā. Rēzeknes
novads atrodas netālu no Latvijas valsts ( arī visas Eiropas Savienības) austrumu robežas ar
Krieviju un Baltkrieviju, kas paver plašas potenciālās sadarbības iespējas visās jomās.
Attālums no novada administrācijas atrašanās vietas līdz Rīgai – 242 km, attālums līdz
Krievijas robežai – 38 km. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles
Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa
maģistrāles šajos pat virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.
Novada administratīvā teritorija sastāv no 25 pagastu pārvaldēm – Audriņu, Bērzgales,
Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas,
Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Pušas, Rikavas,
Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Strūžānu, Vērēmu. Pēc platības Rēzeknes novads ir lielākais
Latvijā – 2524 km². Tas aizņem 3,9% no Latvijas platības. Novads sastāda 17,35% no
Latgales reģiona kopējās platības. Salīdzinājumam, Latvijas mazākais Saulkrastu novads ir 48
km², Latvijas novadu vidējā platība – 586km². Novada iedzīvotāju skaits pēc PMLP datiem uz
01.01.2011.g sastāda 31377, bet blīvums 12,4 iedz./km². Novada iedzīvotāju nacionālais
sastāvs – latvieši 57%, krievi 37%, poļi 1,1%, ukraiņi 0,5%, baltkrievi1,1%, citas tautības –
2,6%.
Rēzeknes novada unikālās pasaules mēroga kultūras vērtības atbilstoši Latvijas kultūras
kanonam ir Latgales podniecība, Maija dziedājumi pie krusta un mirušo piemiņai psalmu
dziedājumi Latgalē. Rēzeknes novada robežteritoriju veido 9 novadi – Aglonas,Ludzas,
Ciblas, Riebiņu, Dagdas, Viļānu, Kārsavas, Balvu un Madonas novads.
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Rēzeknes novada administratīvā teritorija
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Izglītības pārvaldes pārskats par darbu 2014. gadā
Kopējā statistiskā informācija
Rēzeknes novadā uz 01.09.2014. darbojas sekojošas izglītības iestādes:
Struktūr

Pagasts

Vidusskola

Pamat
skola

vienības
(pamat
skolu
posms)

1(mācības

Audriņu pagasts

1

pagasts
Čornajas

1

Feimaņu pagasts

skolas

grupas

(nodrošina

skolās

pamatizglītība
s apguvi)

1

1
2

1

pagasts
Griškānu

1
1

pagasts
Ilzeskalna

1

1

pagasts

pagasts

iestādes

1

Gaigalavas

Kaunatas

izglītības

PI

1

pagasts
Dricānu pagasts

as

Internāt

1

krievu val.)

Bērzgales

Pirmsskol

1
(divplūsm

1

u)

Lendžu pagasts

1

Lūznavas

1

pagasts
1
Maltas pagasts

(divplūsm

1

u)
Mākoņkalna

2

1
(divplūsmu)

1
15

pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu
pagasts

1
1

1
1(mācība

Ozolaines

s krievu

pagasts

1

val.)

Rikavas pagasts

1

Sakstagala

1(divplūsm

pagasts

u)

1

2

1

3

1

1(mācības

(mācības

Silmalas pagasts krievu

krievu

val.)
Stoļerovas

1

Strūžānu

2

1

pagasts

krievu val.)

val.)
1

pagasts

1(mācības

Vērēmu pagasts

1

1

Kopā

6

8

1

5

18

4

1

15

3
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Vēl novada teritorijā darbojas 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Rēzeknes
novada bērnu- jaunatnes sporta skola , Maltas mūzikas skola un Lūdzas bērnu mākslas
skolas Nautrēnu filiāle), kā arī

Profesionālās izglītības kompetences centra Rēzeknes

tehnikums filiāle.
Vispārizglītojošo skolu skaits un pedagogu likmes Rēzeknes novadā uz 1.septembri (2009.2014.gados – Rēzeknes novadā).
Tai skaitā
Skolu skaits

Skolēnu skaits

Pedagogu likmes

skolotāju
likmes

2009.

18

3273

553,537

411,254

2010.

18

3026

498,964

437,365

2011.

18

2930

493,28

429,87

2012.

18

2773

464,32

400,70

2013.

18

2659

443,725

394,306

2014.

17

2621

441,91

395,553

Skolēnu skaits Rēzeknes novada skolās pa

gadiem:

Pavisam novada vispārizglītojošajās skolās nodarbināti

522 pedagogi.
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Rēzeknes novada skolās mācības notiek latviešu un krievu valodās.
Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas:

Gads
2014./15.mācību
gada sākums

Skolēnu

Mācību valoda

skaits

latviešu

krievu

2621 (-38)

1739 (-48)

882 (+10)

Novada trijās speciālajās izglītības iestādēs ( Adamovas speciālā internātpamatskola, Tiskādu
speciālā internātpamatskola, Maltas speciālā internātpamatskola), kuras tiek finansētas no
valsts budžeta, uz 2014.gada 1.septembri kopējais skolēnu skaits bija 328 (+9).
Sakarā ar to, ka novadā ir daudz skolu ar nelielu skolēnu skaitu ( septiņās skolās un piecās
struktūrvienībās mācās mazāk kā 100 skolēni ) raksturīga ir apvienoto klašu sistēma.
2014./2015.mācību gadā novada vienpadsmit skolās un piecās struktūrvienībās ir 90
apvienotās klases 45 klašu komplektos.
Olimpiāde, eksāmeni.
2014.gadā tika organizētas:
14 mācību priekšmetu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotās olimpiādes;
12 izglītības iestādēs 50 centralizētie eksāmeni 345 skolēniem.
Valsts olimpiādēs vislabākos rezultātus sasniedza Nautrēnu vidusskolas (2.vieta latviešu
valodā un literatūrā, 1.vieta un Atzinība vēsturē), Maltas 1.vidusskolas (3.vieta vēsturē un
krievu valodā, Atzinība ģeogrāfijā) un Rēznas pamatskolas struktūrvienības Zarečnajas
pamatskolas ( 2.vieta latviešu valodā) skolēni.
Obligātajos centralizētajos eksāmenos visaugstākos rādītājus, pārsniedzot vidējos rādītājus
valstī kopumā, sasniedza: angļu valodā -Nautrēnu vidusskola, Dricānu vidusskola un
Maltas 1.vidusskola,

matemātikā – Nautrēnu vidusskola, Kaunatas vidusskola, Dricānu

vidusskola un Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola, latviešu valodā - Maltas
1.vidusskola, krievu valodā – Kaunatas vidusskola un Maltas 1.vidusskola, vēsturē –
Nautrēnu vidusskola,

latviešu valodā 9.klasei – Kaunatas vidusskola, Tiskādu vidusskola

un Maltas 2.vidusskola.

Pirmsskolas izglītība
2014. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā darbojās 18 pirmsskolas izglītības iestādes un 8
skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības programmas
apguve tika nodrošināta 923 pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 1,5 - 7g. Feimaņu
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pamatskolā un Kruķu pamatskolā darbojās rotaļgrupas, kuras apmeklēja 18 bērni vecumā no
3 - 4 gadiem.
Pirmsskolas izglītojamo skaitu veido:
 485 bērni līdz 5 gadu vecumam;
 438 5 – 6 gadu vecuma bērni.

Pirmsskolas izglītojamo skaita vecumstruktūra Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības
iestādēs 2014. gadā
Pirmsskolas izglītības programmu apguve:
 772 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu;
 151 bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu.
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Pirmsskolas izglītojamo skaits sadalījumā pēc apgūtās pirmsskolas izglītības
programmas Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2014. gadā

Pirmsskolas izglītojamo skaits Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādes laika
periodā no 2009. līdz 2014. gadam
Pirmsskolas izglītības mācību satura mērķis ir: sekmēt bērna vispusīgu un harmonisku
attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu
un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos darot.
2014.gadā, novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācību un audzināšanas darbā strādāja pēc
šādām prioritātēm:
 Fiziskās izglītības un veselības audzināšanas aktualizācija mācību procesā.
 Tēlainās domāšanas attīstīšana caur bērna praktisko darbību (zīmēšana, veidošana,
aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi).
Pirmsskolas izglītības iestādēs ir noritējis aktīvs darbs, realizējot pirmsskolas izglītības
programmas gan ikdienas mācību procesā, gan kopjot tautas tradīcijas dažādos tematiskajos
svētku pasākumos un aktīvi piedaloties novada pirmsskolas vecuma bērniem rīkotajos
pasākumos.
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Nodrošinot pirmsskolas skolotāju un iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidi, tika
organizēti izglītojoši semināri, pieredzes apmaiņas braucieni. Kopumā tika rīkoti:
Pasākumi

Skaits

Informatīvi un izglītojoši
semināri pirmsskolas iestāžu
vadītājiem

6

Apmācību semināri
pirmsskolas skolotājiem

Pieredzes apmaiņas
braucieni PII vadītājiem un
pirmsskolas skolotājiem

Novada pirmsskolas
bērniem tika organizēti
pasākumi:
 TEĀTRA DIENAS
Rēzeknes novada
pirmsskolas
izglītības iestāžu
audzēkņiem

3

7

5 pasākumi:
Lūznavas KN
Kaunatas PII „Zvaniņš
Gaigalavas PII
Ilzeskalna KN
Uļjanovas PII „Skudriņa”



Bērnu radošo darbu
izstāde „Ziedēšanas
brīnums”

1



SPORTA SVĒTKI
Rēzeknes novada

5 pasākumi:

Rezultāts

Apzinātas pirmsskolas
darba aktualitātes un
svarīgi jautājumi pie
kuriem jāstrādā, lai
mērķtiecīgi nodrošinātu
izglītojamajiem iespēju
kvalitatīvi sagatavoties
pamatizglītības apguvei
Skolotājiem tika piedāvāts
piedalīties apmācību
seminārā par fizisko
aktivitāšu daudzveidību un
pielietojumu pirmsskolas
mācību un audzināšanas
procesā, dota iespēja apgūt
dabas pedagoģijas atziņas
uu to svarīgo lomu
pirmsskolā.
Deva iespēju iepazīt
Rēzeknes novada
pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu un citu
novadu pirmsskolas
izglītības iestāžu darba
organizēšanas un vadīšanas
tendences un labākās idejas
pārņemt savam darbam.
Pasākumos piedalījās liels
skaits pirmsskolas vecuma
bērnu. Ikvienam bērnam
tika sniegta iespēja parādīt
savu fizisko veiklību,
apjaust savas spējas,
prasmes, zināšanas,
talantus un parādīt tos
plašākai sabiedrībai, radot
un gūstot prieku par savu
veikumu
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pirmsskolas
izglītības iestāžu
audzēkņiem

Maltas sporta zālē
Tiskādu vidusskolā
Nautrēnu sporta hallē
Griškānu KN
Strūžānu KN

Novada pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistījās

dažādos projektos gan

Latvijā, gan ārvalstīs, tādējādi daudzās iestādēs tika labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi un gūtas
pozitīvas emocijas un pieredze.
Tika sniegta metodiskā palīdzība pirmsskolas skolotājiem, iestāžu vadītājām un
konsultācijas vecākiem.

Pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība 2014. gads
Metodiskais atbalsts 2014. gadā pedagogiem tika sniegts, izmantojot dažādas pieejas:
 Rīkojot radošās darbnīcas, informatīvus un izglītojošus seminārus, kuros tika uzaicināti
lektori gan no Latvijas augstskolām, skolām, gan no mācību centriem, kā arī psihologi
un dažādu citu jomu speciālisti;
 Lai veicinātu pedagogus pievērst lielāku uzmanību aktivitātēm dabā, jēgpilnai IT
izmantošanai un pētniecisko prasmju attīstīšanai skolēnos, tika organizēta intensīvās
pamācības nometne;
 Ar mērķi iepazīt tuvāku un tālāku kaimiņu pieredzi izglītības darbā, tika organizēti
pieredzes apmaiņas braucieni;
 Ar mērķi veicināt novada pedagogu profesionālo meistarību, dalīties pieredzē un
veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu tika organizētas skolu Metodiskās dienas.
Rēzeknes novada pašvaldībā saskaņotas 12, bet

223 pedagogi apguva

7

pedagogu

profesionālās pilnveides A programmas:
1) „ Emocionālā inteliģence un stresu vadības pamati skolotāja darbā” (12 stundas,
lektore D. Lapiņa)
2) „Mūsdienu radītie izaicinājumi un risinājumi bērnu un pusaudžu audzināšanā”( 12
stundas, lektore A. Lilienfelde )
3) „Globālās attīstības tendences un jauniešu interešu attīstība” (12 stundas, lektore L.
Volkova)
30

4) „IT tehnoloģiju izmantošana pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas
pilnveidei”( 24 stundas, lektore D. Barkāne)
5) „Talantīgas domāšanas pamati ” (18 stundas, lektors J. Muraškovskis)
6) „Novadmācība” (36 stundas, lektori V. Malahovskis, I. Matisovs, I. Dukaļska, V.
Dundure)
7) „Informācijas tehnoloģiju un brīvdabas pedagoģijas paņēmienu lietošana izziņu
veicinoša mācību procesa nodrošināšanai” (36 stundas, lektores L. Krūmiņa, A.
Ieriķe, M. Melne)
Tika realizētas divas Latviešu valodas aģentūras pedagogu profesionālās pilnveides A 12
stundu programmas latviešu valodas un literatūras skolotājiem: „Mācīšanās un domāšanas
prasmju attīstīšana" un „Skolēnu runas un saziņas prasmes pilnveide" ( programmas apguva
49 pedagogi). 29 skolotājiem, kuri realizē speciālās izglītības programmas, bija iespēja apgūt
VISC apstiprināto 36 stundu programma „ Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā
iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām”.
Sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu, J. Ivanova Mūzikas vidusskolu, Rēzeknes tehnikumu,
Viļānu vidusskolu, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, Narmadas Tautskolu, Viļānu vidusskolu un
Rēzeknes 1. Vidusskolu un, izmantojot vietējos resursus, ir notikuši 17 izglītojošie semināri,
praktikumi un radošās darbnīcas, kuru mērķauditorija bija dažādu mācību priekšmetu
skolotāji un klašu audzinātāji.
Noorganizēti seši mūžizglītības semināri: „Runas prasmes saziņā” ( nodarbības vadīja L.
Smildziņa), trīs no tiem Dienas vecākiem (28.08.2014, nodarbības vadīja I. Gargurne, S.
Kraukle, L. Skudra) ietvaros, bet divi arī Radošuma dienas ietvaros

( nodarbības vadīja V.

Paura, L. R. Zarembo)
2014. gadā notika divas Skolu metodiskā dienas: pavasara un rudens brīvdienās.
27.martā Rēzeknes novada skolu Metodiskā diena notika Adamovas speciālajā
internātpamatskolā. Ikkatram klātesošajam tika piedāvāta iespēja piedalīties vienā no Skolu
atbalsta centra speciālistu Natālijas Melnes ( "Bērnu neirozes un psihosomatizācija") un
Ilonas Bruskovskas ("Mācīšanās traucējumi - mīti un realitāte") nodarbībām. Savukārt
Adamovas speciālās internātpamatskolas pedagogi bija ieplānojuši parādīt savu labāko
pieredzi, noorganizējot 7 meistarklases: matemātika sākumskolā – skolotāja Z. Vasiļkova;
angļu valoda sākumskolā, pamatskolā – skolotāja G. Kolesnikova; ādas apstrāde – interešu
izglītības skolotāja I. Baufale; logoritmika – skolotāja I. Pivore; matemātika pamatskolā –
skolotāji A. Šmits, I. Mihailova; koriģējoša vingrošana- skolotāja Z. Ivanova; papīra plastika31

skolotāja M. Kozlova. Meistarklasēs katrs pedagogs varēja pārņemt kādu ideju, atrast kādu
jaunu mācīšanas paņēmienu un izprast darba īpatnības (skat. 1.,2. attēlu).

1. attēls.

2. attēls
04.04.2014. novada PII vadītāji un skolu direktori viesojās Līvānu novadā. Pieredzes
apmaiņas brauciena laikā tika apmeklēta Jaunsilavas pamatskola un pirmsskolas izglītības
iestāde „Rūķīši”. Viens no brauciena mērķiem bija uzzināt šīs lauku skolas veiksmes stāsta
noslēpumu, jo Jaunsilavas pamatskolā, kura atrodas Līvānu pilsētas pievārtē, skolēnu skaits
nevis sarūk, bet aizvien palielinās. Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pedagogi dalījās
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pieredzē kā strādāt pēc pašu izstrādātajām programmām, kā izmantot IT iespējas un kā attīstīt
bērnu talantus.
Sākumskolas skolotāji 24.04.2014. pieredzes apmaiņas braucienā uz Bauskas sākumskolu,
kurai 2013. gadā LIZDA piešķīrusi titulu „ Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”.
Rēzeknes novada pedagogiem bija iespēja piedalīties Mazā Biznesa skolas nodarbībā un
animāciju veidošanas stundā 2. Klasē. Vērotais, kā, mācoties dzejoļus un izmantojot
tehnoloģijas, rosināt bērnos radošumu un dabīgā, nepiespiestā veidā izzināt uzņēmējdarbības
principus jau sākumskolā, bija pārdomas rosinošs. Mūsu novada pedagogi tika iesaistīti aktīvā
darbībā, tāpēc kopā ar bērniem aizrautīgi darbojoties, nevilšus radās idejas par novitāšu
ieviešanu un pedagoģiskā darba stila maiņu. Interesanti bija uzzināt (skat.3.,4.,5.attēlu)

3.attēls

4.attēls
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5.attēls
18.-20. 08.2014. Adamovas speciālajā internātpamatskolā sadarbojoties ar „Fondu ASNI” tika
noorganizēts seminārs- nometne „Talantīgas domāšanas pamati”( Jūlijs Murškovskis, Jurģis
Muraškovskis). Šajās trīs dienu nodarbībās pedagogi apguva paņēmienus kā mācīt skolēniem
domāt drosmīgi un patstāvīgi, kā apgūt spēju ātri un stabili risināt jebkādas problēmas.
21.-23.08.2014. Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā notika intensīvā praktiskās
apmācības nometne „ MUSLI veselīgai un saturīgai dzīvei= modernās tehnoloģijas+
brīvdabas pedagoģija”. Rēzeknes novada pedagogiem Līga Krūmiņa no Alūksnes novada
vidusskolas ierādīja interesantus paņēmienus darbam ar IT, Saldus 1. vidusskolas skolotājas
Anitas Ieriķes vadībā pedagogi praktiski apguva brīvdabas pedagoģijas paņēmienus, bet
Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas pedagoģe Marika Melne demonstrēja un mudināja
skolotājus izmantot eksperimentus, lai mācīties būtu aizraujoši ( skat. 6., 7.,8. attēlu).

6.attēls
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7.attēls
2014. gada rudenī

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizēja

pedagogu metodisko izstrādņu neklātienes konkursu. Tā mērķis bija: veicināt Rēzeknes
novada pedagogu pieredzes apmaiņu, rosinot uzdrīkstēšanos un novitāšu iedzīvināšanu
izglītības procesā
Uzdevumi: 1) iepazīt vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogu kvalitatīvāko un radošāko
pieredzi; 2) popularizēt metodiskās izstrādnes, publicējot tās Rēzeknes novada pašvaldības
informatīvajā portālā.
28.oktobrī Tiskādu speciālajā internātpamatskolā tika noorganizēta skolu metodiskā diena.,
kurā novada pedagogi ne vien noklausījās Valentīnas Švalbes lekciju „Psihiskās veselības
traucējumi bērniem un pusaudžiem”, bet arī guva ieskatu skolas ikdienas darba specifikā.
Metodiskās dienas ietvaros notika latviešu valodas un literatūras, sākumskolas, sociālo zinību,
krievu valodas un klases audzinātāju pieredzes apmaiņa.
28.10.2014. uzņēmām viesus: Rēzeknes novadā viesojās

Smiltenes novada pirmsskolas

izglītības iestāžu pedagogi, kuri apmeklēja Verēmu pamatskolu un Griškānu pirmsskolas
izglītības iestādi.
2014. gada oktobrī tika uzsākta ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1(K1)
pieaugušo izglītības sektora projekta “Apskāviens nākotnei”( Līguma Nr. 2014- 1-LV01KA104-000218), realizācija. Projekta ietvaros ir izveidota pieaugušo izglītotāju komanda 9
cilvēku sastāvā, kuri, balstoties uz mobilitātes laikā ( Malta, Lielbritānija, Itālija, Igaunija)
gūtajām zināšanām un

vēroto pieredzi 4 ES valstīs,

izstrādās 3 programmas vecāku

apmācībai, pilnveidos vietni un papildinās ar 3 videolekcijām vietni „Vecākiem” Rēzeknes
novada informatīvajā portālā, realizēs apmācību seminārus. Projekts turpināsies līdz 2016.
gada maijam.
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2014. gada novembrī

tika izsludināts Rēzeknes novada mūžizglītības pasākumu

finansēšanas konkurss, kurā pieteicās un atbalstu guva 10 pieteicēji( 2 kultūras nami, 2 saieta
nami, 1 tautas nams, 3 skolas, 1 bibliotēka, 1 sabiedrisko aktivitāšu centrs). Finansiāls atbalsts
tika piešķirts 13 pasākumiem: radošajām

darbnīcām, semināriem, pieredzes apmaiņas

darbnīcām.
2014. gada decembrī tika uzsākta NordPlus projekta „Green is good” (projekta Nr. NPJR2014-PV/10093) realizācija. Projekta mērķis: iepazīt Zviedrijas pirmsskolu ikdienas darbu un
sagatavot pieteikumu NordPlus mobilitāšu projektam. Galvenā aktivitāte: projekta
sagatavošanas un pieredzes apmaiņas vizīte Infjarden pirmsskolā, Pitea pašvaldībā, Zviedrijā.
2014. gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā kvalitātes
pakāpi saņēma 33 pedagogi Rēzeknes novada izglītības iestādēm ( 2. kvalitātes pakāpe -5
pedagogi; 3. kvalitātes pakāpe- 22 pedagogi; 4. kvalitātes pakāpe- 5 pedagogi , 5. kvalitātes
pakāpe- 1 pedagogs), taču septembrī novērtēšanas procesu uzsāka 12 skolotāji.
Darbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
Aktivitāte
Sadarbībā ar vispārējās un
pirmsskolas izglītības iestādēm
noorganizētas tikšanās ar
pedagogiem, skolēniem un
vecākiem. Sadarbība ar SIA
„Bērnu Oāze” struktūrvienības
Mākoņkalns speciālistiem un
pedagogiem.
Pārraudzības vizītes novada
izglītības iestādēs

Rādītājs
17

Rezultāts
Dalība vecāku sapulcēs, sarunas ar
skolēniem, tikšanās ar pedagogiem par
bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, par
bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību,
par vecāku atbildību bērnu audzināšanas un
izglītošanas jautājumos; sniegta palīdzība
konfliktsituāciju risināšanā.

16

Neattaisnotie mācību stundu kavējumi;
savstarpējās
attiecības
un
konfliktu
risināšana; mācību darbs sākumskolā un
pirmsskolā; diennakts grupu darbs PII.
Sniegtas individuālas konsultācijas vecākiem
(aizbildņiem), pedagogiem, sociālā dienesta
darbiniekiem, bāriņtiesu pārstāvjiem un
citiem novada pagastu pārvalžu speciālistiem
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
Izskatīti 22 gadījumi un, sadarbojoties
vairākām institūcijām, rasti risinājumi
dažādos jautājumos, kas saistīti ar bērnu
tiesību aizsardzību.
Notikušas septiņas sēdes, tai skaitā 4
paplašinātās.
Piedalīšanās tiesas sēdēs, kur izskata
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu
piemērošanu
septiņiem
nepilngadīgām
personām un krimināllietas, kurās celta
apsūdzība pret vienu nepilngadīgu personu.

Konsultācijas bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos

82

Starpinstitucionālās sadarbības
padomes sociālajam riskam
pakļauto bērnu/jauniešu
atbalstam darbība

22

Dalība Rēzeknes tiesas sēdēs

5
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Obligāto izglītības vecumu
sasniegušo bērnu uzskaite

Informācijas sagatavošana,
sniegšana un apkopošana

Darbība Rēzeknes novada
pašvaldības administratīvās
komisijas darbā

Informācijas precizēšana VIIS datu bāzē un
pārbaudīšana
par bērniem, kuri nav
ieradušies izglītības iestādēs, kuri, saskaņā ar
IKVD datiem, nav minēti nevienā izglītības
iestādē (uz 30.12.2014. – 184 obligāto
izglītības vecumu sasniegušais, no tiem 183
skolēns izbraucis no valsts).
Pēc
Apkopota informācija par dažādiem ar bērnu
nepiecieša tiesību aizsardzību saistītiem jautājumiem no
-mības
novada pašvaldības izglītības iestādēm,
pagastu pārvaldēm, IKVD, IZM, citām
institūcijām.
9 sēdes
Izskatīti administratīvie pārkāpumi, tai skaitā
lietas par bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu, par smēķēšanu un alkohola
lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, par
skolas
iekšējās
kārtības
noteikumu
pārkāpumiem.
4 reizes
gadā

Sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām labdarības
pasākumu organizēšanā bērniem

7
pasākumi

Dalība Rēzeknes novada
pašvaldības institūciju
speciālistu un pedagogu
semināros, citu pašvaldību
institūciju speciālistu semināros

3

Sadarbība ar Latvijas Bērnu
fondu

8
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Sadarbībā ar biedrību „Eņģeļi ar mums”
noorganizētas divas nometnes 22 bērniem
invalīdiem un viņu vecākiem; Sadarbībā ar
Latvijas un Norvēģijas LION CLUB,
biedrībām „Boņuks” un „Rika” sniegta
humānā palīdzība 134 novada ģimenēm no
12 pagastiem. Sadarbībā ar Norvēģijas LION
CLUB
noorganizēta
Norvēģu
bērnu
sagatavoto
Ziemassvētku
dāvanu
pasniegšanas pasākumi Rēzeknes novada
daudzbērnu ģimeņu bērniem no sešām
Rēzeknes novada izglītības iestādēm.
Dalība seminārā novada izglītības iestāžu
sociālo zinību pedagogiem: Bērnu un
jauniešu tiesības un pienākumi.
Sadarbībā ar Sociālo dienestu dalība
Skrīveru novada sociālā dienesta speciālistu
pieredzes
apmaiņas
semināra
par
Strapinstitucionālās sadarbības padomes
darbību.
Dalība interešu izglītības skolotāju (tautas
deju) semināra par gatavošanos XI skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem: Svētku
dalībnieku ģērbšanās kultūra - Tautas tērpu
valkāšanas un izgatavošanas pamatprincipi.
8 Rēzeknes novada bērni ar speciālām
vajadzībām saņem ikmēneša pabalstu no
sponsoriem Vācijā un Anglijā. Tiek
koordinēta un nodrošināta vēstuļu apmaiņa
ar sponsoriem, visu ar sponsorēšanu saistīto
jautājumu risināšana
Noorganizēt brauciens uz cirka izrādi Rīgā
bērnu invalīdu biedrības „Eņģeļi ar mums”
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pārstāvjiem. Cirka izrādes bērniem bija bez
maksas.
Sadarbība ar sociālo dienestu,
bāriņtiesām, Valsts policiju un
citām institūcijām

Pastāvīgi

Sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem
nodrošināta izglītības apguve trijiem
bērniem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem un vairākiem smagiem
fiziskās veselības traucējumiem, nodrošināti
nepieciešamie atbalsta pasākumi un ierīces
bērnam invalīdam ar smagiem fiziskās
attīstības traucējumiem. Apsekotas sociālā
riska ģimenes un veicināta šo ģimeņu
sadzīves apstākļu un ģimenes mikroklimata
uzlabošana.u.c.

Pedagoģiski medicīniskā komisija
Rēzeknes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija darbojas Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā un veic Rēzeknes novada pašvaldības un Viļānu
novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko
izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.
Aktivitāte
Pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēdes,
tai skaitā izbraukuma sēdes

Rādītājs
24
5

Konsultāciju sniegšana
jautājumos, kas saistīti ar
Pedagoģiski medicīniskās
komisijas darbību, speciālo
izglītību un atbalstu bērniem ar
īpašām vajadzībām.
Dalība IP un izglītības atbalsta
centra rīkotajos semināros

41

Apmeklētas izglītības iestādes,
kas realizē speciālās izglītības
programmas

4

3

Rezultāts
Izvērtēti 82 izglītojamie:
Sniegti atzinumi par atbilstošākās izglītības
programmas ieteikšanu 82 izglītojamajiem,
tai skaitā 3 speciālās pirmsskolas izglītības
programmas, 43 speciālās pamatizglītības
programmas, 2 vispārējās izglītības
programma; ieteikta 24 ilgstoši slimojošo
izglītojamo
mācību
organizēšana
izglītojamā dzīves vietā; konsultēti 10
izglītojamie.
Konsultācijas izglītības iestāžu vadītājiem,
pedagogiem, vecākiem (aizbildņiem),
bāriņtiesu un sociālā dienesta darbiniekiem
par dažādiem jautājumiem.
Informācija izglītības iestāžu vadītājiem,
skolu atbalsta speciālistiem par aktualitātēm
pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā.
Rēzeknes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo izglītības
iestāžu darbs izglītojamo ar speciālām
vajadzībām izglītošanā, lai tie saņemtu
izglītību atbilstoši veselības stāvoklim,
spējām un attīstības līmenim un izglītojamo
ar speciālajām vajadzībām individuālo
izglītības plānu sagatavošana.
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Sadarbība ar citām pašvaldībās
pedagoģiski medicīniskās
komisijas pakalpojumu
sniegšanā

1
Pamatojoties uz sadarbības līgumu, veikta
pašvaldību Viļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo izpēte.
Absolventu tālākizglītība
2013./2014.mācību gads



Samazinājies to absolventu skaits, kuri neturpina izglītību.



Daļa absolventu, kuri neturpina izglītību, iesaistās algotā darbā. Iesaistīšanos algotā
darbā izsauc gan ģimenes materiālais stāvoklis, gan arī pašu skolēnu vēlme iegūt
papildus līdzekļus.



Daļa no pamatizglītību un vidējo izglītību ieguvušajiem tālāko izglītību turpina tikai
vienu gadu vai pat īsāku laiku. Iemesli – vēlme nopelnīt, vilšanās izvēlētajā mācību
iestādē vai profesijā, ģimenes materiālie apstākļi, neprasme patstāvīgi risināt radušās
problēmas u.c.

Vispārējo vidējo izglītību ieguvušie

Absolventu skaits
kopā:
no tiem :
Augst. māc. iest.
Koledžās
Prof.māc.iest.
Mācās kursos
Neturpina izglītību

2014.
107

40
22
15
1
29

Pamatizglītību ieguvušie

Absolventu skaits
kopā:
no tiem:
Iegūst vidējo izgl.
Iegūst prof., arodizgl.
Atkārtoti 9.kl.
Neturpina izglītību

2014.
241

125
107
2
7
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Pašvaldību savstarpējie norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem


Nodrošināta dokumentu sagatavošana un nosūtīšana par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;



Vienu reizi četros mēnešos saskaņoti izglītojamo saraksti (pārbaudīts izglītojamo
mācību statuss un deklarētā dzīves vieta), ja nepieciešams, veikti grozījumi līgumos ar
citām pašvaldībām pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem;



Lielākais Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo skaits, kuri
apmeklē citas pašvaldības izglītības iestādes ir: Rēzeknes pilsētā

– 913, Viļānu

novada pašvaldībā – 53, Rīgas pilsētā – 41 izglītojamais.
Savstarpējo norēķinu

Noslēgti
līgumi ar
pašvaldībām

Izglītojamie deklarēti Rēzeknes novada
administratīvajā teritorijā, bet apmeklē citas
pašvaldības izglītības iestādes
Izglītojamie deklarēti citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rēzeknes
novada pašvaldības izglītības iestādes

33

Personu
skaits, par
kurām tiek
veikti
norēķini
1112

55

403

Izglītības atbalsta centra darbība
Pedagogu un skolu atbalsta personāla izglītošanas virzienā tika organizētas sekojošas
aktivitātes:


Mācību semināri: (11)



Novadītas 4 metodiskās apvienības speciālajiem skolotājiem (12 skolotāji) 4 MA
psihologiem (10), 2 MA logopēdiem (10 skolotāji)

Informācijas vākšana:
Gada sākumā tika izveidota un izanalizēta datu bāze


Par strādājošiem Rēzeknes novada skolās speciālistiem



Skolām, kas realizē speciālās izglītības programmas



Datu bāzes pilnveidošana (sociālais portrets skolās)
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Specialīzētas palīdzības sniegšana bērniem un pedagogiem virzienā visa gada garumā
notika


Skolotāju informēšana, izglītošana par pedagoģiska procesa psiholoģiskajiem
aspektiem 72



Vecāku informēšana , izglītošana par ģimenes audzināšanas un socializācijas procesa
jautājumiem. 91



Novadītas 27 vecāku sapulces.



Konsultatīvais darbs.



Vienreizējas izskaidrojoši informatīvas konsultācijas ( iepriekšēja pierakstīšana ) 269
cilvēks



Individuālās un grupu konsultācijas – 127



Individuālās bērnu konsultācijas - 131



Izbraukumi uz skolām un PII – 64



Bērnu ar speciālām vajadzībām korekcijas darbs – 217 nodarbības



Metodiskās palīdzības sniegšana mācību priekšmetu skolotājiem (10 pedagogiem)

Palīdzība problēmsituāciju risināšanas stratēģisko plānu izstrāde:


Savstarpējas pieredzes apmaiņas nodrošināšana. Metodisko materiālu izdale skolām.
(21 skolai)



Bērnu uzvedības traucējumiem korekcijas darbs ar audzēkņiem- 20



Darbs ar audzēkņiem, kas neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācību iestādi- 14



Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām – 8



Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas – 1



Starpinstitucionālā padomes sēde -7



Preventīvi izglītojošais darbs PII un skolās -11 izgl.iestād. (Džimbas programma)
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Pieredzes apmaiņas braucieni uz Norvēģiju un Franciju
 The Health Center for pregnant, babies and children.
 Asdal resource center for children with special needs
 Education for children with special needs from 1st - 13th grade. “Transition from
school to work”
 “Alternative education” at Sam Eyde high school

Interešu izglītība 2014
Interešu izglītība nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē
personiskās un nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot
skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
savas skolas, novada sabiedriskās, kultūras un sporta veidošanā. Interešu izglītība ir
preventīvais darbs, kas novērš negatīvo tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.)
attīstību jaunatnes vidū. Interešu izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam
darbam un dzīvei derīgu papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums,
interešu izglītības iestāžu un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba
tirgus, valsts sociālās, ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.
2014./2015.mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 23
vispārizglītojošās izglītības iestādes, 12 pirmskolas izglītības iestādes, 1 bērnu un jauniešu
centrs (Maltā), 3 pagastu pārvaldes (Sakstagala, Ilzeskalna, Čornajas).
2014./2015.mācību gadā Rēzeknes novadā no mērķdotācijas līdzekļiem īstenotas tiek 243
interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm,
pagastos un jauniešu centros. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir nepieciešami 1012 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada skolēns no visiem 2400
skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem. Protams, aktīvākie skolēni apmeklē 4 vai 5
pulciņus, līdz ar to, būs kāds, kurš, dažādu iemeslu dēļ, neapmeklēs pulciņa nodarbības.
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Kopumā Rēzeknes novadā pulciņu ir kultūrizglītības programmās (66%). Tās ir dejas (tautas
dejas, modernās dejas, līnijdejas), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas, instrumentālie
ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (daiļlasītāji, teātra sports, skolas teātris, dramatiskie
kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla, apgleznošana, gleznošana,
aušana, tekstildarbi u.tt.), sporta izglītības programmas (18%) (sporta spēles, slēpošana un
tūrisms), vides izglītības (6%) (dabas draugi, ornitoloģija) un tehniskās modelēšanas izglītības
(6%) (velosipēdisti, modelēšana) un citās (4%) (mazpulki, metodiskā darba, skolas avīzes)
programmās (sk.1.tabulu).

1.tabula
Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.
Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas sastāda 18,5 likmes pedagogu atalgojumam uz
visām Rēzeknes novada interešu izglītības programmu realizācijas vietām. Pateicoties
Rēzeknes novada pašvaldībai tika atrasts papildus finansējums (6,4 likmes), lai vēl vairāk ļaut
bērniem darboties neformālajā izglītībā. 2014.gadā tiek atbalstīti 12 pirmsskolas izglītības
iestāžu pieprasījumi realizēt pulciņa nodarbības bērnudārzos.
Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi,
tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, floristika, vizuālā un lietišķā māksla,
noformēšana, interjera dizains, darbs ar tekstilu, ādas plastika, rotkaļi, keramika, mākslas
valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, jaunsargi, mazpulki, tehniskā modelēšana,
avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, slēpošana, dambrete, šahs.
Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes vai tā
tika slēgta samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir Ilzeskalna pagastā – koris, ansamblis,
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florbols. Sakstagala pagasta Ciskādos – basketbols zēniem un meitenēm, muzeja pedagoģiskā
darbība, Čornajā – tautas dejas, teātris, Ratniekos – ģitāristi, rokdarbu pulciņi.

Interešu izglītības realizēto programmu un iesaistīto bērnu skaits:
Mācību gads
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2.tabula

Programmu skaits
245
251
230
122
178
217
239
235
243

Iesaistīto audzēkņu skaits*
2025
2772
2530
1665
1950
2200
2453
2230
2160

*interešu izglītībā kopējo audzēkņu skaitu veido katrā atsevišķā pulciņā iesaistīto audzēkņu
skaits kopā, līdz ar to netiek ņemts vērā fakts, ka viens audzēknis var darboties vairākos
pulciņos vienlaikus.
Ir daudz kultūrizglītojošie kolektīvi, kas piedalās ne tika Rēzeknes novada pasākumos, bet arī
Valsts nozīmes konkursos, festivālos, dziesmu svētkos utt.
Tautas deju kolektīvi – 22
Skolu kori – 7
Mūsdienu deju kolektīvi – 6
Rēzeknes novada Pūtēju orķestris – 1
Maltas pagasta Pūtēju orķestris - 1
Mazie mūzikas kolektīvi, (ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi) - 23
Folkloras kopas - 9
Teātri, dramatiskie kolektīvi -17
Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi – 20
Pēdējo gadu laikā pieaug gan interešu izglītības realizēto programmu, gan tajās iesaistīto
bērnu skaits. Interešu izglītībā iesaistīties skolēniem traucē skolēnu autobusu pārvadājumu
grafika noteikumi, kad visām klasēm ir jāatstāj izglītības iestāde vienā laikā, neatkarīgi no
interešu pulciņu nodarbībām.
Izglītības pārvaldes organizētie interešu izglītības pasākumi 2014.gadā
Mūzikas konkursi, koncerti:
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”
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Latviešu tautas dziesmu sadziedāšanās sacensība “Dziesmu dziedu kāda bija”
Dejošanas un spēlmaņu sacīkstes “Vedam danci”

Muzikantu konkurss “Klaberjakte”
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Rēzeknes novada skolu koru skate

Rēzeknes novada skolu tautas deju skate

Prasmju un talantu šovs “Vara Talants” Bērzgalē
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Danču vakars folkloras kopām un stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”
Muzikālā prāta banka pamatskolēniem

Mūsdienu deju koncerts – skate
Ziemeļlatgales un Kūkovas novada folkloras kopu sarīkojums Gaigalavā

Vizuālā un lietišķā māksla:
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „LIDICE”
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Cik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”
Skatuves runas konkursi:
Skatuves runas konkurss
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Literāro kompozīciju konkurss
Skolas teātru skate

Teātrasports – Improvizācijas teātris
Vides izglītības konkursi:
Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!”
Vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”
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Izglītojošie pasākumi:
“Erudīts 2014” vidusskolēniem «SPORTS»

Uzvarētāji ”Erudīts 2014” Maltas vidusskolas komanda
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Konkurss pamatskolu komandām «Mana Latvija 2014»

Konkurss sākumskolu komandām «Mini mīklu 2014»

Konkurss vidusskolēniem «Ar sirdi Rēzeknes novadā 2014»
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Konkursa «Erudīts» dalībnieku ekskursija Tartu, Igaunija

Koru Festivāls „Mana dziesma Latvijai”

Iniciatīvu konkursi:
Skolu jaunatnes talantīgākie un aktīvākie kolektīvi varēja pieteikties uz Rēzeknes novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par finansējuma piešķiršanu bērnu un jauniešu
individuālajām un kolektīvu iniciatīvām 2014.gadā. Kopā saņemti 3 pieteikumi un atbalstīti
tika visi.
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Valsts nozīmes pasākumi:
Pūtēju orķestru koncerts Rēzeknē
Piedalījās Rēzeknes novada pūtēju orķestris, vadītājs Romāns Ivanovs
Folkloras kopu nacionālais sarīkojums Pulkā eimu, pulkā teku Viesītē. Piedalījās Rēzeknes
novada skolu jaunatnes 8 folkloras kopas
CSDD sacensības jaunajiem velosipēdistiem Rēzeknē
Piedalījās Rēzeknes novada Nautrēnu, Rikavas pamatskolu komandas.

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Gulbenē. Piedalījās Rēzeknes novada 9 tautas
deju kolektīvi.
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Domājot par prioritātēm interešu izglītībā mūsu Rēzeknes novadā, tad vairāk vēlamies
attīstīties tehniskās jaunrades jomā. Šobrīd ir panākta vienošanās ar Rēzeknes augstskolu par
tehniskās jaunrades pulciņu realizēšanu uz RA materiālās bāzes, kur bērni un jaunieši no
skolām katru otro sestdienu dodas uz Rēzekni, lai darbotos šajos pulciņos. Augstskolas
piedāvājums: 8 programmas (Mehatronika (3 grupas), Robotika, vides dizains, interjera
dizains, alternatīvā enerģija, vides izlūki (kopā 8 grupas), katrā grupā no 15-20 skolēniem,
kopā 130 skolēni no Rēzeknes novada skolām Tiskādi, Dricāni, Nautrēni, Kaunata, Rēzna,
Malta, Kruķi, Gaigalava, Liepas, Sakstagals, Jaunstrūžāni, Feimaņi (2014.gadā). Norises
vietas: RA inženieru fakultāte, ekonomikas fakultāte, pedagoģijas fakultāte. Nodarbības divas
reizes mēnesī (oktobris-aprīlis, katra otrā sestdiena)

Darbs ar jaunatni Rēzeknes novadā 2014.gadā.
Darbs ar jaunatni pagastos


21 pagastā izveidotas vai veidojas jauniešiem piemērotas telpas brīvā laika
pavadīšanai un neformālās izglītības aktivitāšu veikšanai.



Darbu ar jaunatni pagastos ikdienā veic 22 jaunatnes koordinatori.



Rezultāti – pēdējā gada laikā dažādu projektu ietvaros jauniešiem piesaistīts ~180 000
Eur finansējums resursu iegādei un dažāda veida pasākumu un aktivitāšu
organizēšanai pagastos (LAD LEADER, NVA, „Erasmus +”, Šveices instrumenti,
novada projekti).

Nevalstiskās organizācijas
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Novadā vairāk vai mazāk aktīvi darbojas 9 jauniešu nevalstiskās organizācijas.
Aktīvākās no tām ir biedrības „Maltys zīds”, „Jaunieši Rogovkai”, „Kukuži”(Dricānos),
„Latgales multimediju darbnīca” (Ozolainē) un „Lead 4 Real”(Kaunatā), kas realizējušas
vairākus jauniešu projektus (LAD LEADER, NVA, „Jaunatne darbībā” u.tml.)
Novada Skolu jaunatnes parlaments.
Darbojas skolēnu pašpārvalde (sanāksmes 1 reizi mēnesī).
To dalībnieki piedalās novada jauniešu pasākumu, aktivitāšu plānošanā un organizēšanā.
Dalība projektos:


Dalība „EMPLO YOUTH” projektā, kurā piedalās 15 partneri no 7 ES valstīm. 2014.gadā
notika 2 projekta konferences par jauniešu nodarbinātību, bezdarbu, uzņēmējdarbību, un
projektu iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem Zviedrijā un Spānijā.



Latvijas-Šveices sadarbības programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos Latvijas reģionos”, apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu
centrs Rogovkā” realizācija.

Jauniešu organizētas aktivitātes novadā.
„RN mini Hokeja līga”

„Jaunatnes diena” Rogovkā
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Skrējiens „Rāzna – Muokūņkolns”

„Ģitāristu Forums”

„RN Jaunatnes forums Kaunatā”
„Rēzeknes novada svētki”
Video konkurss „As Saeimys deputats 2022”
http://www.draugiem.lv/rnjaunatne/news/?p=10878375
Pašvaldības jauniešu projektu konkursi:


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss – iesniegti 37 projekti, atbalstīti 25
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Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu konkurss – iesniegti 22 projekti,
atbalstīti 14 – 12600 Eur;



Jauniešu darba prakses vasaras periodā – iesniegti 25 pieteikumi, pieņemti darbā 16
jaunieši, kas pagastos organizēja jaunatni vasaras periodā – 6000 Eur;
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Jaunatnes inventāra iegādes projektu konkurss – iesniegti 43 projekti, atbalstīti 25 –
15000 Eur;



Konkurss „Aktīvākais jaunatnes pagasts” – iesniegti pieteikumi no 11 aktīvākajiem
pagastiem – 4500 Eur;



Konkurss „Jaunais uzņēmējs” – iesniegtas 12 un atbalstītas 3 jauniešu idejas – 4500
Eur.

Informāciju par Izglītības pārvaldes darbu apkopoja pārvaldes vadītāja
Lilija Žukovska
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Kultūras nodaļas darbs 2014. gadā
Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami. 18. novembrī
Stoļerovas pagastā tika atklāts jaunais saietu nams. Pasākumi un tautas mākslas kolektīvu
darbība tiek organizēta arī Kantinieku sporta un atpūtas centrā, Sakstagala sabiedrisko
aktivitāšu centrā, sabiedrisko aktivitāšu centrā „Strūžānu skola” Gaigalavas pagastā un
Lūznavas pagastā. Novadā darbojas 3 valsts akreditēti muzeji.
Kultūras iestādēs 133 dažādos pašdarbības kolektīvos tiek iesaistīti 1707 dalībnieki.
Novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties četros koros, 14 tautas deju kolektīvos, divos
pūtēju orķestros, 23 dramatiskajos kolektīvos, 20 vokālajos ansambļos, 16 folkloras kopās un
54 dažādos interešu kolektīvos.
Ar vērā ņemamiem panākumiem un radošo pieeju darbojas novada nozīmes
pašdarbības kolektīvi: jauktais koris „Ezerzeme”, Rēzeknes novada

un JIRMV pūtēju

orķestris, vokālā studija „Skonai”, TLMS „Rēzeknes apriņķa podnieki”.

Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība
Jauktais koris „Ezerzeme”
Nozīmīgākās aktivitātes:
2014. gada nozīmīgākais sasniegums jauktajam korim „Ezerzeme” ir panākumi 8. Pasaules koru
olimpiādē. Atklātajā koru sacensībā Jaukto koru grupā ieguva lielāko punktu skaitu un zelta

medaļu
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20. – 23. augustā dalība Starptautiskajā ērģeļmūzikas festivālā Gdaņskā Polijā.
Kora skanīgais dziedājums ir neatņemama sastāvdaļa visos nozīmīgākajos novada pasākumos:
Rēzeknes novada dienās, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā,
Ziemassvētku labdarības koncerts.
Rēzeknes novada un J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūtēju orķestris
Nozīmīgākās aktivitātes:




15. martā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē B grupā ar 43,75 punktiem
iegūta I pakāpe
29. un 30. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notika
Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais VI Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā
piedalījās 37 pūtēju orķestri no visas Latvijas. Kopvērtējumā Rēzeknes novada pūtēju
orķestris trešās grūtības pakāpes grupā ar 44,67 punktiem ieguva II vietu

Vokālā studija „Skonai”
Nozīmīgākas aktivitātes:





28. februārī prezentē oriģināluzvedumu „Dasadūrt dabasim”
12. aprīlī vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2014” fināla sacensībās iegūst augstāko
rezultātu
21. – 27. jūlijam radošā vasaras nometne
18. septembrī videoklipa prezentācija dziesmai „Skani debestiņ”
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Labdarības koncerti – 22. decembrī Rēzeknes novada pašvaldības zālē, 24. decembrī
Rēzeknes novada Bērzgales Romas katoļu draudzes baznīcā, 27. decembrī Kaunatas
Romas katoļu baznīcā, 28. decembrī Dricānu kultūras namā, kuros skan gan studijas
mākslinieciskās vadītājas Guntras Kuzminas, gan pašu jauniešu komponēti darbi ar
Voldemāra Vogula un Inetas Atpiles-Juganes vārdiem. Tika savākti līdzekļi Eliasa un
Endija veselības uzlabošanai.

Tautas lietišķās mākslas studija „Rēzeknes apriņķa pūdnīki”
Nozīmīgākās aktivitātes:


Latgales podnieku dienas 2014





Gadatirgus Brīvdabas muzejā
Rēzeknes novada dienas
8.-9. augustā cepļa kurināšana Raiņa muzejā „Jasmuiža”

 Rēzeknes novada pasākumi
 Par tradīciju ir kļuvis gadu sākt ar novada kultūras darbinieku un bibliotekāru
pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru. 2014. gada 15. janvārī ar kultūras dzīvi
savā pagastā iepazīstināja Silmalas pagasta kultūras darbinieki.
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2014. gada 11. janvārī Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu skate koncertkarnevāls
„Jautrais sadancis” iepriecināja Feimaņu pagasta iedzīvotājus. Koncertā piedalījās 20
deju kolektīvi



14.februārī Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu parādes „Kaudzēm smieklu”
dalībnieki šogad apdzīvoja Gaigalavas kultūras nama skatuvi. Piedalās 16 kolektīvi.



Rēzeknes novada uzņēmēju godināšanas pasākums 19. martā Bērzgales pagasta
kultūras namā. Koncertā piedalās Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” jaunākā
grupa, Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Troks voi”, postfolkloras grupa
„RIKŠI”, Zanes Ludboržas mūzikas skolas akordeonistu ansamblis.
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Rēzeknes novada folkloras ansambļu skate “Baltica 2015” Dricānu pagasta kultūras
namā 23.martā. Skatē piedalās 16 folkloras kopas.



Rēzeknes novada vokālo ansambļu skate sadziedāšanās 29. martā Audriņu pagasta
kultūras namā. I pakāpe tiek piešķirta:
o Sakstagala pagasta sieviešu vokālajam ansamblim, vadītāja Aija Cīrule Leiduma,
o Nagļu tautas nama vokālajam ansamblim „Trio rondo”, vadītāja Anita Mičule,
o Gaigalavas kultūras nama vīru vokālajam ansamblim „Ritums”, vadītājs Jānis
Trūps.



25. aprīlī „Latgales podnieku dienu 2014” keramikas cepļa kurināšana Andra Ušpeļa
darbnīcā Griškānu pagasta „Moldedžus”. 26. aprīlī Fr.Trasuna muzejā „Kolnasāta”
keramikas un foto kluba „Artērija” biedru un draugu izstādes „Uguns” atklāšana.
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2014. gada maijā notiek rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100 - gades pasākumi.
„Rēzeknes novada dienas 2014” norit nedēļas garumā visā novadā, un noslēguma
pasākums 19. jūlijā izvēršas bagāts un krāšņs. Neaizmirstams piedzīvojums un
pārdzīvojums – „Pagastu dižošanās”, kurā visas 25 novada pagastu pārvaldes rāda to,
ar ko tās ir bagātas un stipras.



Rēzeknes novada grāmatu svētku programma ir plaša un daudzveidīga, kur visu
vecumu apmeklētāji, gan bērni, gan pensionāri, var gūt daudz jaunu zināšanu un
iespaidu.
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Fraņča Trasuna 150. gadadienas atceres pasākumi



Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības 2014. gadā notiek Rikavas
pagasta kultūras namā. Svētku koncertā piedalās Novada jauktais koris „Ezerzeme”,
operdziedātāja Ilona Bagele un grupa „Laimas muzykanti”.

Bibliotēku darbība
Bibliotēku nozares galvenie uzdevumi pārskata periodā:
 metodiskā, praktiskā palīdzība un konsultāciju sniegšana bibliotekārā darba
jautājumos Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības un skolu bibliotēkām;
 bibliotēku darba pārskatu saņemšana, statistikas datu analizēšana, apkopošana un
iesniegšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtam;
 novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegto statistisko datu rediģēšana Latvijas
Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā;
 bibliotēku personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu
(semināru, kursu, pieredzes apmaiņas) organizēšana;
 gatavošanās atkārtotai bibliotēku akreditācijai;
 metodisko materiālu, e-dokumentu un cita veida aktuālās profesionālās informācijas
saņemšana, izvērtēšana un nodošana bibliotēkām;
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 regulāra bibliotēku kontaktinformācijas precizēšana un e –informācijas aktualizēšana
reģiona galvenās bibliotēkas mājas lapā (rezeknesbiblioteka.lv);
 bibliotēku darba publicitātes nodrošināšana, bibliotēku pasākumu plānu ievietošana
novada portālā (rezeknesnovads.lv);
 valsts mēroga realizācijā esošo projektu koordinācija (Gaismas tīkls, Trešais tēva dēls,
Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”);
 no LNB BAI un citiem avotiem saņemto dāvināto iespieddarbu apstrāde un sadale;
 bibliotēku krājumu pārbaudes organizēšana (sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas CB);
 starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņas nodrošināšana.
Pārskata gadā paveiktais:
 organizēti 5 profesionālās pilnveides pasākumi (semināri), kuros sniegta informācija
par sekojošām tēmām:














bibliotēku darba vispārīgie jautājumi;
reģiona bibliotēku 2013. gada darba rezultāti;
elektroniskā vide un e-pakalpojumi;
sociālo mediju piedāvātās iespējas bibliotēku darbā;
Latvijas mācības Eiropai - eiro ieviešana, emigrācijas un sociālās noslāņošanās
riski, reformas, reģionālās attīstības izaicinājumi;
ES fondi Latvijai kā attīstības finansējums un dzīves kvalitātes uzlabošanas
faktors;
īss ieskats par darbu Eiropas Savienības institūcijās;
„Profesiju pasaule” – virtuālais karjeras attīstības atbalsta resurss;
E-grāmatas;
Latvijas bibliotēku portāls;
LNB Digitālā bibliotēka;
Latvijas bibliotekāru 11.kongress „ Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas
iespējas”;
Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference „Pi gaismys olūta
veļdzietīs nuoc…” u.c.

 11 bibliotēkām organizēti Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE apmācības kursi;
 sniegtas konsultācijas par bibliotēku krājumu veidošanu, norakstīšanu, uzskaiti, par
Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par bibliotēku pakalpojumiem, par
reģionālā elektroniskā kopkataloga izmantošanas iespējām u.c.;
 skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas par gada darba pārskatu,
lasītāju un krājumu uzskaiti;
 izstrādāts pieteikums Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas kultūras projektam „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”.
Projekta ietvaros saņemtas 52 vērtīgas dažāda satura tulkotās un
latviešu
oriģinālliteratūras grāmatas par summu € 443,55. Saņemtie jaunieguvumi sadalīti starp
projektā iesaistītajām novada bibliotēkām;
 nodrošināta novada bibliotēku dalība Kultūras ministrijas bibliotēku atbalsta
programmā „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana: Grāmatu un citu izdevumu
iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”. Programmas
ietvaros saņemti un nodoti bibliotēkām 27 eksemplāri grāmatu par summu € 301,30;
 gada laikā saņemti un sadalīti bibliotēkām 1957 eksemplāri dāvinājumu no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas un citām institūcijām;
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 sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku 6 novada bibliotēkās veikta krājumu
pārbaude, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”;
 apkopoti un nosūtīti Latvijas bibliotēku atbalsta biedrībai konkursa „Lielā lasītāju
balva - 2014” rezultāti par Rēzeknes reģiona bibliotēkām;
 organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 13.Grāmatu svētki Feimaņos ar plašu
pasākumu piedāvājumu pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem;
 publicitātes jomā no pagastu bibliotēkām regulāri saņemta, apkopota un sagatavota
ievietošanai novada mājas lapā informācija par plānotajiem valsts mēroga bibliotēku
pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu
u.c.;
 organizēts brauciens uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas akciju „Gaismas ceļš –
grāmatu draugu ķēde”.

Rēzeknes novadā, tāpat kā visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, turpinās bibliotēku
pakalpojumu attīstība. Turpinās Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstītā projekta „Trešais
tēva dēls” aktivitāšu realizācija. Bibliotēkas aktīvi iesaistījušas lietotājus dažādos konkursos,
kuros tika izmantoti bibliotēkās pieejamie e-resursi, tādējādi uzlabojot reģiona iedzīvotāju
prasmes meklēt informāciju. Visās bibliotēkās ar projekta „Trešais tēva dēls„ atbalstu tika
nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”.
2014.gadā viena no bibliotēku darba prioritātītēm bija darbs ar bibliotēku krājumu,
veidojot kvalitatīvu, mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas krājumu, kas dod iespēju lietotājiem
operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju.
Visās novadu publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku
informācijas sistēmu ALISE. Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 14
bibliotēkās. Pārējās publiskās bibliotēkas un 8 skolu bibliotēkas aktīvi turpina krājumu
rekataloģizāciju, izmantojot BIS ALISE.
2014. gadā Rēzeknes novadā darbojās 32 publiskās bibliotēkas un 23 izglītības iestāžu
bibliotēkas. Nautrēnu pagasta bibliotēkā izveidots un pastāvīgi darbojas Dekteru ārējās
apkalpošanas punkts.
Rēzeknes novada publisko bibliotēku lietotāju skaits 2014. gadā - 6862, apmeklējumu
skaits – 158 978, dokumentu izsniegums – 239 559 eksemplāri.
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Bibliotēkas statistikas spogulī:
•
•
•
•
•
•
•
•

23% novada iedzīvotāju izmanto bibliotēku pakalpojumus.
Ir vidēji viena bibliotēka uz katriem 937 novada iedzīvotājiem.
Bibliotēkās glabājas vidēji 7 dokumenti (informācijas vienības) uz katru iedzīvotāju.
Bibliotēkās glabājas vidēji 31 dokumenti (informācijas vienības) uz katru bibliotēkas
lasītāju.
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju – vidēji 23 reizes gadā.
Lasītāju skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku – vidēji 191 lasītāji.
Krājumu apgrozība – 1,1 (dokumentu/informācijas vienību vidējais izsniegums gadā).
32 publiskās un 8 skolu bibliotēkas darbojas integrētajā bibliotēku informācijas
sistēmā ALISE.
2014.gadā Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kaunatas 1., Lendžu, Maltas, Nautrēnu,

Rikavas, Stoļerovas, Strūžānu un Verēmu pagastu publiskās bibliotēkas, kā arī Lūcijas
Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas bibliotēka piedalījās VKKF lasīšanas veicināšanas un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšanas programmā „Bērnu/Jauniešu žūrija”, kuras
mērķis - veicināt bērnos lasītprieku, iesaistīt bērnus un viņu vecākus lasīšanas veicināšanas
programmas attīstībā.
Audriņu un Feimaņu pagastu bibliotēku vadītājas piedalījās Latvijas bibliotekāru 11.
kongresā „Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas” Rīgā.
Audriņu, Bērzgales un Maltas pagastu bibliotēku vadītājas piedalījas Latgales reģiona
publisko bibliotēku darbinieku konferencē „Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…” Daugavpilī.
Audriņu, Feimaņu, Kaunatas pagasta 1.bibliotēkas vadītājas un Maltas pagasta
bibliotēkas vecākā bibliotekāre piedalījās Latgales reģiona konferencē „Lasītprasmes
veicināšana Eiropā un Latvijā” Preiļos.

Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja

Ināra Pleikšne
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Attīstības plānošanas nodaļas paveiktais 2014. gadā
Vadītājas Annas Jaudzemas IEVADVĀRDI
Ņemot vērā nepieciešamību paaugstināt nodarbinātību Rēzeknes
novadā, uzlabot iedzīvotāju labklājību un aizkavēt darbspējīgo
iedzīvotāju izbraukšanu, kā viena no svarīgākajām prioritātēm Rēzeknes
novada administrācijai un iestādēm ir noteikta uzņēmējdarbības
aktivizēšana Rēzeknes novadā. Līdz ar to, šī prioritāte tika integrētā
vairākās novada attīstības sfērās.
Ir notikušās vairākas diskusijas ar uzņēmumiem, regulāri notiek apmācības un
semināri par uzņēmējiem aktuālajām tēmām, sadarbībā ar citām pašvaldībām un
uzņēmējdarbību atbalstošām institūcijām tika organizēti uzņēmēju pieredzes apmaiņas
braucieni, tirdzniecības misijas ar mērķi dažādot un pārorientēt produkcijas noietu, dalība
vietējās un starptautiskajās izstādēs. Pēc uzņēmēju pieprasījuma regulāri notiek arī
individuālās konsultācijas, kur nodaļas darbinieki palīdz risināt uzņēmējiem radušās
problēmas gan investīciju piesaistes jomā, gan par pašvaldības infrastruktūras uzlabošanas
nepieciešamību, teritorijas plānošanas jomā un citur. Regulāri notiek informācijas
sagatavošana potenciāliem investoriem.
2014. gadā notika iedzīvotāju apmierinātības aptauja, kur tika piedāvāts izteikt
viedokli par attīstības virzieniem un konkrētām aktivitātēm, kas veicinātu saimnieciskās
darbības aktivizēšanu. Apkopojot rezultātus, mēs saņēmām arī vairākas idejas, kuras
nekavējoties sākām vai arī turpinām realizēt:


Kā viena no idejām, kuru nosauca vairākums respondentu, bija finansiālā atbalsta

sniegšana biznesa uzsākšanai. 2014. gadā notika apjomīgs darbs pie šīs idejas realizācijas. Ir
aktivizēta jau sen izveidotā nodibinājuma Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā
(LEARN) darbība: tika izstrādāta konkursa uzņēmējdarbības uzsācējiem dokumentācija, un
izsludināts pats konkurss. Kopējais konkursa finansējuma fonds sastāda 30 000 EUR, un ir
plānots atbalstīt līdz 10 perspektīvākos uzņēmējdarbības attīstības projektus Rēzeknes
novadā.


Otrā

ideja,

kuru

nosauca

vairāki

desmiti

respondentu,

bija

konsultācijas

uzņēmējdarbības jautājumos tuvāk dzīves vietai. Arī pie šīs idejas īstenošanas notiek darbs.
2013.-2014.gados sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru (LLKC) bija sniegta
palīdzība Rēzeknes novada esošiem un topošiem uzņēmējiem. Lai nodrošinātu šādu palīdzību
pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai, papildus pieciem valsts piešķirtajiem
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konsultantiem, Rēzeknes novads finansēja vēl piecus šādus speciālistus, kā arī nodrošināja
sakaru un transporta izmaksas visiem desmit konsultantiem. Lai ar šādiem pakalpojumiem
tiktu pārklāts viss novads, konsultantu laiks tika sadalīts, sastādot grafiku ar viņu
pieņemšanām pagastos. Šo pakalpojumu aktīvi izmantoja iedzīvotāji, saņemot konsultācijas
un praktisko palīdzību gan finansējuma piesaistē saimniecībām, gan biznesa plānošanā, gan
arī specifiskajos lauksaimniecības jautājumos.


Trešā ideja, kas izskanēja respondentu atbildēs bija saražoto preču, produkcijas noieta

veicināšanas nepieciešamība, organizējot tirdziņu iespējas Rēzeknes pilsētā. Šo aktivitāti
Rēzeknes novada speciālisti sadarbībā ar LLKC konsultantiem jau vairākus gadus ir
īstenojuši. Pa šiem gadiem ir izdevies nodibināt mājražotāju tirdziņu tradīciju. Protams, daudz
kas vēl ir darāms šajā sfērā, bet mēs esam panākuši, ka par Rēzeknes novada uzņēmēju
produkciju zina pilsētas pircējs, pakāpeniski rodas arī pieprasījums, informācija par mūsu
tirdziņiem ir izskanējusi arī citās Latvijas pašvaldības. Otrs svarīgs ieguvums no šādiem
tirdziņiem ir mājražotāju un uzņēmēju iespēja izmēģināt savas produkcijas dažādošanu,
izvērtēt noietu, ieklausīties pircēja viedoklī, attīstīt savas pārdošanas prasmes, pasmelties
idejas no citiem uzņēmējiem, pierast pie sistēmas un disciplīnas darbam ar klientu. 2015. gadā
vēlamies no uzņēmējiem sagaidīt vairāk pašiniciatīvas un jau mazināt pašvaldības, kā
noteicošā organizatora, lomu, nododot to pašu uzņēmēju rokās.
2014. gadā pēc vairākiem semināriem, diskusijām un pieredzes apmaiņas braucieniem,
ar nodibinājuma LEARN iniciatīvu un informatīvu atbalstu Rēzeknē bija izveidots Tiešās
pirkšanas pulciņš. Pateicoties tam, ir radīti labvēlīgi priekšnosacījumi Rēzeknes novadā
saražotās produkcijas noieta veicināšanai, nodrošinot tiešas piegādes no ražotāja līdz
pircējām. Tādas kustības aktīvi darbojās vairākos Latvijas novados, ne tikai maksimāli
saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam, bet arī veidojot starp tiem personiskās savstarpējās
attiecības un uzticēšanos. Uzskatam, ka tas ir pamats ražotāja ilgtspējīgam, pastāvīgam
noietam.
Viena no iespējam veicināt lauku labumu noietu, ko pašvaldība var izmantot, ir masu
pasākumu organizēšana, izveidojot unikālās, interesantas programmas, piesaistot pēc iespējas
lielāku iedzīvotāju skaitu katram pasākumam, piedāvājot uzņēmējiem iespēju tirgot savu
produkciju. Šo paņēmienu pielieto arī Rēzeknes novads. Pasākumu dalībnieku skaits ir
pieaudzis līdz vairākiem tūkstošiem, to ir novērtējuši arī uzņēmēji, labprāt piesakoties savas
produkcijas tirdzniecībai. 2014. gadā bija plaši apmeklēti gan Lauku diena, gan Aviācijas
diena, gan arī tradicionālā Novada diena.
Īstenojot vairākus attīstības projektus, pašvaldība veicina uzņēmējdarbību Rēzeknes
novadā. 2014. gadā noslēdzies projekts, kura ietvaros tika rekonstruēts vērtīgs pašvaldības
69

objekts – Lūznavas muiža. Tas ir tūristu, apmeklētāju piesaistes objekts, kas nodrošinās
klientus vietējiem uzņēmējiem. Turpināsim darbu pie šī objekta tālākas attīstības, meklēsim
finansējumu, lai sakārtotu parku teritoriju, pakāpeniski sakārtosim arī muižas parka teritorijā
esošās ēkas. Mūsu mērķis ieinteresēt apmeklētājus un nodrošināt viņiem laika pavadīšanas
iespēja vismaz divām dienām. To mēs nevarēsim panākt bez mūsu uzņēmējiem, kuri
nodrošinās izmitināšanas, ēdināšanas, izklaides iespējas. Aktīvākie uzņēmēji jau ir griezušies
pašvaldībā ar savām idejām, kuras mēs labprāt arī uzklausām un iesaistāmies to īstenošanā!
2014. gadā tika uzsākts darbs pie pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas un
pielāgošanas uzņēmējdarbības attīstībai. Plānojam rekonstruēt saimnieciskai darbībai
nozīmīgus pašvaldības ceļus, nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamos pievadus (elektrība,
ūdensapgāde, kanalizācija, platjoslas internets). Tam tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības
finansējumu. Programmas prasība ir nodrošināt investīciju palielināšanu un jaunu darbavietu
radīšanu, atbilstoši tam arī tika izvēlēti šie ceļi. Plānots attīstīt arī tik unikālo objektu kā
lidlauks „Rēzekne”.
Saprotot kvalitatīvas izglītības nozīmi reģiona attīstībai, tiek īstenots projekts, kura
rezultātā četrās vidusskolu telpās tiks izveidoti izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti un
mācību-ražošanas uzņēmumi, ierīkotās tam nepieciešamās telpas. Speciālisti katrā no tādiem
kontaktpunktiem strādās ar jauniešu un skolēnu karjeras izglītību jeb profesionālo orientāciju,
palīdzēs izveidot mācību uzņēmumus, palīdzēs prakses vietu meklēšanā; strādās ar esošiem
un topošiem uzņēmumiem, sniedzot konsultācijas, organizējot seminārus un apmācības par
uzņēmējiem aktuālajām tēmām. Tās būs vietas, kur varēs satikties un dalīties ar pieredzi un
idejām esošie – pieredzējušie – uzņēmēji ar jauniem un topošiem uzņēmējiem, kuri sper
pirmos soļus biznesa pasaulē.
Ļoti nozīmīgi svētki Rēzeknes novadam ir Uzņēmēju diena ik gadu 19. martā, kad no
25 novada pagastiem tiek aicināti un godināti uzņēmēji. Skatoties uz pilno zāli ar
enerģiskiem, ideju pilniem cilvēkiem, pārņem lepnums, ka mūsu novadā, neraugoties uz
brīžiem smagiem apstākļiem, uzņēmīgi cilvēki atrod veidu, kā pelnīt, kā nodarbināt sevi un
apkārt esošos cilvēkus. Viņi veido vidi ap sevi, piedaloties pagastu sabiedriskajā dzīvē,
atbalstot skolas, baznīcas, kultūras pasākumus.
Noslēgumā gribu pateikt, ka Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti ir atvērti idejām
un priekšlikumiem. Tālāk pārskatā Jums ir iespēja iepazīties ar mūsu darbības rezultātiem
2014. gadā. Aktīvs darbs turpinās arī 2015. gadā, tāpēc mēs esam gatavi uzklausīt Jūsu
viedokli un priekšlikumus, lai varam strādāt vēl labāk un uzlabot dzīves apstākļus mūsu
kopīgajās mājās – Rēzeknes novadā!
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1. Projekti – izstrāde un ieviešana
1.1. Ir uzsākta projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras
attīstība” ieviešana. Finansējums saņemšanas Eiropas Savienības (ES) darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriskā attīstība” aktivitātes „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu parakstīts
18.12.2013. Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā,
veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa
sasniegšanai tiek veikti četru novada nozīmes vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai skaitā
stacionāro iekārtu, aprīkojuma iegāde, uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana). 2014. gada
noslēdzās trīs vidusskolu ēku rekonstrukcija:
1)

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija;

2)

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija;

3)

Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija;

4)

Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas un Skolas ielas
rekonstrukcija.

Turpinās Maltas vidusskolas ēkas 1. korpusa rekonstrukcija, Maltas vidusskolas ēkas
2. korpusa vienkāršotā rekonstrukcija, Maltas

vidusskolas

kopējās

infrastruktūras

rekonstrukcija.
Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās tiks
izveidotas telpas skolēnu mācību-ražošanas uzņēmumiem – četri objekti novadā, kā arī četri
izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti minētajos ciemos.
Projekta ieviešanas periods: 01.2014.-07.2015. Kopējās projekta attiecināmās
izmaksas ir
11 516 046.71EUR, tai skaitā pašvaldības finansējums 477526,92 EUR
Projekta vadītāja: Alīda Jasmane; atbildīgie: Jānis Volks, Kristaps Kaļva
1.2. Noslēgusies projekta KPFI 10/79 „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst
zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ieviešana.
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Projekta kopējais budžets: 912 368,95 EUR, no kura atbalsta summa (KPFI
līdzfinansējums) sastāda 540 935,88 EUR, pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās
izmaksas sastāda 371 433,07 EUR.
Tiskādu vidusskolā veikta pamatu siltināšanu; pirmā stāva grīdu ierīkošana un
siltināšana, drenāžas izveide; logu un durvju iebūvēšana siltinājuma zonā, nepieļaujot
termisko tiltu veidošanos; fasādes siltināšana; jumta konstrukciju siltināšana; aukstuma tiltu
novēršana nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana.
Projekta vadītāja: Terēzija Kruste.
1.3. Turpinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekts „Tartu,
Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai
plānošanai Igaunijas – Latvijas - Krievijas robežpilsētās” (saīsinātais nosaukums – „Zaļais
menedžments”). Projekta darbības laiks: 01.05.2012. –31.10.2014.
Lielākās aktivitātes Ančupānu meža parka sakārtošanā norisinājās 2012. un
2013.gadā, bet iepirkumu procedūru rezultātā ietaupīto finansējumu Rēzeknes novada
pašvaldība 2014. gada oktobrī novirzīja papildus darbiem, padarot Ančupānu meža parku vēl
pievilcīgāku Rēzeknes novada un pilsētas iedzīvotājiem. Memoriāla teritorijā tika uzstādīti
jauni soliņi un atkritumu urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas margas, lai
cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi.
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Projektā piedalījās NVO “Lake Peipsi Project, Pskov” (vadošais partneris), Pleskavas
pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte, Peipsi Pārrobežu sadarbības
Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas zinību Universitāte (Tartu), Eiroreģiona „Ezeru
zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība un Daugavpils
Universitāte.
Kopējais budžets visu projektā iesaistīto partneru aktivitāšu realizēšanai sastāda 1,9
miljonus EUR. Rēzeknes novada pašvaldības kopējais finansējums ir 170 238 EUR, t. sk. 5 %
jeb EUR 8511,90 ir valsts līdzfinansējums un 5% pašvaldības līdzfinansējums.
Informācijas

par

projektu

mājas

lapā:

http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/zalais-menedzments/
Projekta koordinatore: Inta Rimšāne

1.4.

Ir īstenots Rēzeknes novada pašvaldības projekts „Lūznavas muižas ēkas

rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”, kā rezultātā ir rekonstruēta
Lūznavas muižas ēka, kurā vietu atradīs Rēzeknes novada nozīmes saietu nams.
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Īstenotais projekts ir viens no Rēzeknes novada nozīmīgākajiem projektiem, gan
finanšu apjoma ziņā, gan veikto rekonstrukcijas darbu apjomā, tas ir unikāls ar savu vēsturi,
objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurš sākotnēji atradās ļoti bēdīgā stāvoklī, ēka
steidzami bija rekonstruējama.
Uzsākot muižas rekonstrukcijas darbus, sākotnēji tika veikta muižas mākslinieciski
arhitektoniskā izpēte, izstrādāts Tehniskais projekts un uzsākti muižas rekonstrukcijas
(ietverot lokālus restaurācijas darbus) darbi, veikta ēkas un ārējā pagraba jumtu konstrukciju
rekonstrukcija, atjaunoti dūmvadi, nomainīts ēkas jumta un ārējā pagraba jumta segums.
Atjaunotas uz jumta esošās vēsturiskās detaļas, jumta logi.
Projekta ietvaros rekonstruēti ēkas pamati un veikti hidroizolācijas darbi. Muižā
ierīkota apkures un ventilācijas sistēma, ēkā ir paredzēta daļēja silto grīdu apkure un iespēju
robežās saglabāta un autentiski atjaunota esošā. Veikta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu
montāža, uzstādītas elektrosistēmas, tai skaitā pārinstalētas ugunsdrošības sistēmas un ierīkota
zibens aizsardzības sistēma, veikti muižas ēkas ārējās fasādes rekonstrukcijas darbi.
Lūznavas muižas rekonstrukcijas laikā veikti rekonstrukcijas darbi muižas ēkas
iekštelpās (atjaunotas sienas, griesti, grīdas segumi), pilnībā ir rekonstruēts muižas
pagrabstāvs, pagrabstāva telpas ir izmainījušās līdz nepazīšanai, tās kļuvušas par plašām
telpām, kas paredzētas izglītojošo pasākumu organizēšanai. Atjaunotas muižas ēkas pirmā,
otrā un trešā stāva iekštelpas, t.sk. lielā svētku zāle ar nepieciešamajām palīgtelpām. Ēkas
pirmajā stāvā visas telpas būs pilnīgi pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Ņemot vērā objekta nozīmīgumu un tā kultūrvēsturisko vērtību, liels darbs ir ieguldīts
atjaunojot muižas ēkas logus, durvis, koka apdares paneļus, grīdas parketu, kāpnes. Ēkas
dienvidu daļā atjaunotas kapelas telpas.
Lūznavas muižas ēka, kā saietu nams tiks izmantots semināru, mākslas plenēru un citu
svinīgu pasākumu organizēšanai un norisei. Turpmāk būs iespēja apmeklēt un izmantot šo
kultūrvēsturisko objektu ne tikai Lūznavas pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotājiem, bet arī
Latgales, Latvijas un ārzemju viesiem.
Nākotnē Lūznavas muiža varētu attīstīties kā Starptautisks vides izglītības un mākslas
centrs, kurā darbosies vairāki pulciņi, tiks rīkotas starptautiskas nometnes, organizēti
semināri, mākslas plenēri.
Centrs, kas sniegtu izpratni par tradīciju un kultūras mantojumu un apvienotu to ar
jaunākajām tehnoloģijām, jaunu konkurētspējīgu produktu radīšanā un Rēzeknes novada
attīstībā.
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Pašvaldība nākotnē plāno Lūznavas parka attīstību, paredzot valsts, pašvaldības un ES
finansējuma piesaisti un attīstot tālāko muižas un parka darbību.
Finanšu instruments: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Objekta rekonstrukcijas kopējās izmaksas: 1 297 395,70 EUR (ar PVN)
Projekta kopējās izmaksas

970 3644,52 EUR (bez PVN)

Attiecināmās izmaksas

515 246,47 EUR

ELFLA finansējums

463 721,83 EUR

Projekta īstenošana: 04.08.2010- 31.12.2014.
Projekta vadītāji: Anita Bringule, Kristaps Kaļva, Jānis Volks
1.5. Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām Rēzeknes novada
pašvaldība no 2013. līdz 2017. gadam realizē projektu „Europe Direct informācijas centrs
(EDIC) Austrumlatgalē”. Centra uzdevums ir sniegt informāciju, padomus un palīdzību
saistībā ar Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un
ieteikumus, kā arī nodrošināt vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju.
2014. gada projekta kopējais budžets bija EUR 32 800, no kuriem 50% bija Eiropas
Komisijas dotācija un 50% Rēzeknes novada, Preiļu novada un Krāslavas novada pašvaldību
līdzfinansējums. Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada projekta budžets bija 10 132, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums – 50%.

Lielākās projekta aktivitātes 2014. gadā:


Semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, tai skaitā:
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 „Veidojot biznesu Eiropas Savienībā: ar ko sākt?” (divu dienu kursi topošajiem un
jaunajiem uzņēmējiem, kuru laikā tika stāstīts par biznesa ideju attīstīšanu, biznesa
plānu rakstīšanu, efektīvu mārketinga paņēmienu izmantošanu, reklāmu sociālajos
tīklos un konkurentu tirgus izpēti),
 „ALTUM atbalsta programmas – iespējas biznesa uzsākšanai un attīstībai”,
 „Izglītības, pieredzes un finansiāla atbalsta gūšanas iespējas Eiropas Savienībā
ceļā uz karjeru uzņēmējdarbībā”. Lekcijas laikā jaunā uzņēmēja modes salona
LAGU īpašniece Gunta Nagle dalījās savā pieredzē, kā kļūt par veiksmīgu uzņēmēju,
 Izbraukuma seminārs vietējiem mājražotājiem „Īso piegādes ķēžu veidošanās un
attīstības veicināšana, popularizējot bioloģiski ražotas pārtikas pieejamību
vietējā mērogā”. Brauciena dalībnieki viesojās maiznīcā „Dzīles” Kārsavas novada
Malnavas pagastā, apmeklēja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
“Viļāni”, lai iepazītos ar veiksmīgas kooperācijas pieredzi un runātu par bioloģiskās
piena produkcijas ražošanas līnijas ieviešanas idejas realizāciju. Tāpat bija iespēja
uzklausīt Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekus par šī dienesta prasībām
ražošanas uzņēmumiem mājas apstākļos, kā arī Latvija Expo 2015 pārtikas projektu
vadītāju Brigitu Puriņu – par pieprasījuma tendencēm ES un Latvijā pēc tīras un
dabīgas, vietēji audzētas sezonālas pārtikas.


Semināri par izglītības un darba iespējām Eiropas Savienībā



Ziemassvētku tirdziņa pasākumi ar tematiskiem semināriem un radošām darbnīcām



Semināri par personības izaugsmi un sociālo mediju izmantošanas iespējām
Lai popularizētu Latgales pašvaldību, uzņēmumu un organizāciju pieredzi ES fondu

apgūšanā, regulāri tika izdota informatīva ziņu lapa, veidoti video sižeti, kā arī uzturēta mājas
lapas

sadaļa

Informācija

par

projektu

mājas

lapā:

http://rezeknesnovads.lv/edic-

austrumlatgale/
Projekta koordinatores: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta
Rimšāne, Laura Ieviņa.
1.6. 2014. gada augustā noslēdzās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu
sadarbības programmas projekts „TREŠAIS SOLIS”. Vadošais partneris projektā bija
Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs (visi LV biedri, tai skaitā Rēzeknes novada
pašvaldība).
Projekta 18 mēnešos Eiroreģionam „Ezeru zeme” izstrādāta stratēģija 2014.–2020.
gadam un organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums Glubokoje (Baltkrievija), vides
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forums Švenčionē (Švenčionys) (Lietuva), dziesmu svētki „GOSTI” Rēzeknē, kuros piedalījās
gandrīz 600 dalībnieku no Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Sešiem Eiroreģiona Direktorāta
dalībniekiem bija iespēja pārstāvēt Eiroreģionu OPENDAYS, Briselē. Savukārt 28
Eiroreģiona „Ezeru zeme” biedru darbinieki varēja apgūt jaunas zināšanas un pieredzi,
stažējoties četras dienas divās valstīs.
Projekta kopējais budžets bija 299 880,60 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 269
892,54 EUR, nacionālais finansējums 10%- 29 988,06 EUR.
Projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā: Inta Rimšāne.
1.7. Rēzeknes novada pašvaldība ES programmas „Nordplus Horizontal” ietvaros
realizē projektu „Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs
(Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries)”. Tā
īstenošanas termiņš ir 2013.-2016. gads, un tā laikā 21 projekta dalībnieks – skolu pedagogi
un universitāšu lektori no septiņām valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Īslandes,
Somijas un Zviedrijas) –piedalās pieredzes apmaiņas braucienos, gatavo un aprobē mācību
materiālus savās skolās, kā arī runā par jaunām pieejām valodu apguvē starptautiskās
zinātniskās konferencēs, kas paredz integrēt svešvalodas dažādos mācību priekšmetos,
piemēram, ekonomikā, matemātikā, vēsturē un ģeogrāfijā.
Latviju šajā projektā pārstāv Rēzeknes novada Maltas vidusskolas skolotājas Inna
Mironova, Sandra Štekele un Skaidrīte Babre.
2014. gadā projekta ietvaros Maltas vidusskolā tika veikta skolotāju aptauja, kuras
rezultāti liecina, ka pedagogi pozitīvi vērtē jaunas pieejas ieviešanu valodu apguvē, tomēr reti
kurš no viņiem šobrīd būtu gatavs to pielietot savā darbā. Lai domātu par jaunās valodu
mācīšanās sistēmas attīstību, 2014. gadā Maltas vidusskolas skolotājas piedalījās arī
starptautiskā projekta konferencē Viļņā.
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Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldībā ārējo sakaru koordinātore Inta
Rimšāne.
1.8. No 2012. gada 24. janvāra līdz 2014. gada 16. decembrim tika koordinēts ESF
projekts

„Algotie

pagaidu

sabiedriskie

darbi

pašvaldībās”

Nr.

1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001. Triju gadu laikā šajā projektā Rēzeknes novadā bija
iesaistīti 5652 bezdarbnieki un kopā izlietoti EUR 2 296 109,98 ESF finansējuma.
Projekta koordinētāja: teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece.
1.9. Tika izstrādāts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts
elektromobiļu

un

to

uzlādes

infrastruktūras

ieviešanai”

projekta

pieteikums

–

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu
elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai”.
Projektu mērķis ir jauna, rūpnieciski ražota elektromobiļa iegāde Rēzeknes novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kura nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši
normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri,
elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.
Projekts īstenots no 16.06.2014. līdz 31.12.2014. Auto iegādes izmaksas – 28 910
EUR, tostarp 18 500 EUR – Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums.
Atbildīgie: Inga Zapāne, Andris Koļčs

1.10. Lai paaugstinātu ugunsdrošību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem novadu
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, Rēzeknes novada pašvaldība uzsāka dalību Latvijas
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– Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiks ierīkotas
ugunsaizsardzības sistēmas Nautrēnu, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā un
Čornajas pirmsskolas izglītības iestādē. Projekta kopējās izmaksas 22 108,19 LVL (31457,12
EUR), no tām Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10 % jeb 2 210,82 LVL
(3145,71 EUR). Projekta īstenošanas termiņš: 31.07.2014.
Atbildīgā: Anna Jaudzema
1.11. Februāra sākumā Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” vadītāji Guntra
Kuzmina un Edgars Jukna, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Madara Ļaksa piedalījās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā”
projektā „Wake Up” („Mosties”) Turcijas pilsētā Akčakočā. Projektā piedalījās jaunieši no
deviņām valstīm, tostarp, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Vācijas un citām.
Projekta mērķis bija apvienot dalībnieku dažādās idejas, pieredzi un zināšanas, lai
rakstītu jaunus projektus un iesaistītu arī citus jauniešus starptautiskās aktivitātēs. Projekta
ietvaros tika organizētas vairākas lekcijas par sadarbības partneru meklēšanu citās valstīs, kā
arī starptautisku projektu rakstīšanu un īstenošanu. Šajā projektā īpaša uzmanība tika
pievērsta pretsmēķēšanas kampaņām un projektiem.
Projekta kopējais budžets bija 2500 EUR.
Projekta koordinatore: Inta Rimšāne
1.12. Aprīļa beigās Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis un
elektrisko ģitāru izgatavotājs Jānis Kuzminskis no Kaunatas pagasta, Čornajas tautas nama
vadītājs Jānis Aleksāns, Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” dalībnieks Dāniels Jukna
no Ozolaines pagasta un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ļaksa
pārstāvēja Latviju Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektā „Barrier-free
Communication” („Komunikācija bez barjerām”) Francijas pilsētā Kolmārā.
Nedēļas garumā Latvijas pārstāvji kopā ar dalībniekiem no Horvātijas, Slovākijas,
Šveices un Turcijas klausījās lekcijas par komunikācijas kanāliem, neverbālo komunikāciju
un citiem saskarsmes aspektiem, kā arī praktiski izmēģināja dažādus komunikācijas veidus un
iespējamās komunikācijas barjeras.
Projekta kopējais budžets budžets bija 3700 EUR.
Projekta koordinatore: Inta Rimšāne
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1.12. Tika sagatavoti projekta pieteikums Valsts programma bērna un ģimenes
stāvokļa uzlabošanai 2014. gadam I sadaļa „Atbalsta pasākums ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem pašvaldībās” projekts – „Jauniešu māja” Rēzeknes novada Tiskādu bērnu nama
bērniem. Diemžēl projekts netika atbalstīts.
Atbildīgā: Inga Zapāne
1.13. Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” projekts „HOMA (HOsting
MAnagement)”.

Tas

paredz

4-6

jauniešu

piedalīšanos

apmācībās

Grieķijā

par

uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu. Apmācību realizācijas periods ir no 2015.gada 18. līdz
28. aprīlim Grieķijā. Kopējais apmācību laiks: 10 dienas.
Atbildīgā: Inta Rimšāne
1.14. Eiropas Komisijas programmas „DEAR” projekts „Globālās skolas 2015:
globālās mācīšanās jautājumu iekļaušana pirmsskolas un sākumskolas izglītības
programmās”. Projekta realizācijas periods ir 3 gadi no 2015.-2017. gadam. Projekta
kopējais budžets ir EUR 2 915 106,81, no kuriem 75% ir Eiropas Komisijas finansējums, bet
25 % ir projekta partneru no 15 ES valstīm līdzfinansējums. Rēzeknes novada pašvaldības
kopējā projekta summa ir EUR 93 423,66.
Atbildīgā: Inta Rimšāne
1.15. Tika izstrādāts „Infrastruktūra un pakalpojumi” darbības programmas
3.2.Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšanas prioritātes 3.2.2. IKT infrastruktūra
un pakalpojumi pasākuma 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība aktivitātes
projekta pieteikums - Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība.
Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir
izveidot jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes
novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt
internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā,
izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.
Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 121414,43
EUR jeb 85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%.
Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos
interneta pieejas punktus, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un 7
punktos būs pieejama bezvadu interneta piekļuves zona.
Atbildīgie: Inga Zapāne, Eduards Medvedevs.
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1.16. Februārī, martā izstrādāti un ar domes lēmumu apstiprināti Latvijas Lauku
attīstības programmas
2014.-2020.gadiem plānotā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” provizoriskie finansējuma saņemšanas kritēriji Rēzeknes novada uzņēmējdarbībā
nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu un ielu rekonstrukcijai. Aprīlī veikta uzņēmējdarbībā
nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas sanāksmju organizēšana visos Rēzeknes novada
pagastos un maijā apkopoti pagastu iesniegtie dati, novembrī datu kopsavilkums nodots
pagastiem tehnisko projektu izdevumu ieplānošanai 2015. gada budžetā.
Atbildīgās: Brigita Arbidāne, Anna Jaudzema, Inga Zapāne, Tatjana Kārkliniece

1.17. 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES projektu ideju izstrāde, sagatavošana un
saskaņošana ar partneriem. Sagatavots lēmums „Par Latgales programmas „Projekti Latgalē
un Alūksnes novadā” sadarbības projektu ideju apstiprināšanu”, kas pieņemts 2014. gada
novembrī.

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne
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2. Uzņēmējdarbības veicinošo pasākumu organizēšana
2.1. Nodaļas speciālisti piedalījās pašvaldības nodibinājuma „LEARN” darbības
aktivizēšanā, mājražotāju tirdziņu tradīcijas iedibināšana Rēzeknes novada domē.
2.2. Tika veikta līdzdalība ikgadējā novada uzņēmēju godināšanas un atpūtas pasākuma
„Rēzeknes novada uzņēmēju diena 2013” organizēšanā Jāzepa
dienā – 19. martā. Pasākumu apmeklēja ap 200 novada uzņēmēji.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Tatjana Kārklinece, Brigita Arbidāne

2.2.

Tika organizēts izvirzīto pretendentu izvērtēšanas konkurss apbalvojumu piešķiršanai

uzņēmēju godināšanas pasākumā „Rēzeknes novada uzņēmējs 2014”. Iedzīvotāju
konsultatīvās padomes un pagastu pārvaldes izvirzīja 30 uzņēmējus (no tiem viens
uzņēmums atteicās no dalības konkursā) septiņās nominācijās, kurus izvērtēja ar domes
lēmumu izveidota vērtēšanas komisija. „Gada lielākais darba devējs” nominācijas
pretendentus izvirza pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem. Konkursā veiksmīgākie 10
uzņēmēji tiks godināti pasākumā 2015. gada 19. martā.

Atbildīgā: Inga Zapāne, Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne
http://rezeknesnovads.lv/noskaidroti-rezeknes-novada-veiksmigakie-uznemeji/
2.3. Sadarbībā ar „Latgales lauksaimniecības zinātnes centru”
noorganizēta ikgadējā „Lauku diena”, kas norisinājās 2014. gada 10.
jūlijā. Apmeklējot izstādi, zemnieki un lauku uzņēmēji varēja uzzināt
par

jaunākajām

aktualitātēm

laukaugu

audzēšanā,

iegūt

sev

interesējošo informāciju par novitātēm augu aizsardzības līdzekļu un
mēslojuma jomā, kā arī apskatīt tehnikas demonstrējumus un
iegādāties sadzīvei un ikdienai noderīgas lietas amatnieku tirdziņā. Ar
laukaugu audzēšanas tehnoloģiju pētījumiem iepazīstināja zinātnes
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centra darbinieki un citi eksperti no Latvijas. Koordinēta novada amatnieku, uzņēmēju,
mājražotāju dalība pasākumā. Nākamā “Lauku diena” norisināsies 2015. gada 9. jūlijā.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Tatjana Karkliniece, Brigita Arbidāne, Inga Zapāne.
2.4.

Koordinēta

amatnieku-uzņēmēju

dalība

pasākumā

„Rēzeknes Novada diena” 19. jūlijā (kopējais uzņēmēju,
amatnieku, mājražotāju, ēdinātāju skaits – 76), dalība pasākuma
organizēšanā, ārzemju delegāciju uzņemšana, darbs ar masu
medijiem. Atbildīgās: Anna Jaudzema, Inta Rimšāne, Madara
Ļaksa, Anna Rancāne, Terēzija Kruste, Tatjana Kārkliniece,
Laura Ieviņa, Brigita Arbidāne.

2.5. Koordinēta pasākuma „Aviācijas diena” norise 9. augustā, dalība pasākuma
organizēšanā, viesu uzņemšanā, amatnieku un ēdinātāju organizēšanā, darbs ar masu
medijiem. Aptuveni astoņiem tūkstošiem Aviācijas svētku apmeklētāju dienas garumā bija
iespēja apskatīt Valsts robežsardzes koledžas un Zemessardzes tematiskās izstādes, aplūkot
lidmašīnas un kā īstiem aviatoriem pasēdēt pilota kabīnē, skatīt lidmašīnu parādi, kā arī vērot
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un robežsardzes mācību uzdevumus, tostarp „Ugunsgrēka
dzēšanu ar helikoptera uguns dzēšanas aprīkojumu”, „Cietušā evakuēšanu ar helikopteri, kurš
aprīkots ar nestuvēm” un „Pārkāpēju aizturēšanu”. Šis pasākums ir nozīmīgs sākums lidlauka
“Rēzekne” turpmākai attīstībai.
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http://rezeknesnovads.lv/aviacijas-entuziasti-tikas-pirmaja-rezeknes-novada-aviacijas-diena/
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne, Inga Zapāne. Madara Ļaksa, Tatjana
Kārkliniece, Laura Ieviņa.

2.6.

Tika turpināta Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmju

koordinēšana, dalība tajās – divas sanāksmes gadā.
Koordinatore - Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne.

2.7. Tika veidots un maketēts Rēzeknes novada galda kalendārs 2015. gadam „Ražots
Rēzeknes novadā”, kur tika attēlota Rēzeknes novadā uzņēmēju ražotā produkcija. Šis
kalendārs tika prezentēts arī Latgales pārstāvniecībā Rīgā.

Atbildīgās: Tatjana Kārkliniece, Inga Zapāne, Anna Jaudzema
3. Aktivitātes vides aizsardzības jomā
1. Sagatavoti 292 lēmumi, kas ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 18.oktobra
lēmumu „Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākajam speciālistam” par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu.
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2. Zivju tīklu (murdu) limitu sadaļas jomā 2014. gadā novada domes sēdēm sagatavoti
88 lēmumu projekti (t.sk. par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai
zvejniecībā).
3. Sagatavoti un noslēgti 292 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi.
4. Sagatavoti 62 rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas sēdes protokoli.
5. Izskatīti 26 iesniegumi par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu komercdarbībai
zvejniecībā un izsniegtas 26 speciālā atļauja komercdarbībai zvejniecībā.
6. Izskatīti 4 iesniegumi par derīgo izrakteņu iegūšanu un izsniegtas 4 bieži sastopamo
derīgo izrakteņu (smilts, grants) atļaujas.

7. Izskatīti un saskaņoti 4 rekultivācijas plāni.
8. Koordinēts peldūdeņu monitorings 22 Rēzeknes novada peldvietās un sniegta
informācija sabiedrībai.
9. Koordinēts 2 slēgto atkritumu izgāztuvju monitorings.
10. Sagatavoti 2 pārskati par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zveju
iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā.
11. Izskatīti 5 iesniegumi un noslēgti 5 līgumi par medību platību izmantošanu.
12. Kontrolēta

saistošo

noteikumu

Nr.

94

„Par

Rāznas

ezera

ekspluatācijas

(apsaimniekošanas) noteikumiem” ievērošana – apsekota Rāznas ezera ūdens līmeņa
regulēšanas hidrotehniskā būve. Sastādīts pārbaudes akts un iesniegts Administratīvā
pārkāpuma protokols izskatīšanai Rēzeknes novada Administratīvajai komisijai.
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13. Sagatavots un realizēts projekts „Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” valsts
atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kā
rezultātā Lubāna ezerā ielaisti 16 000 gab. zandartu mazuļu.

14. Metodiski koordinēta 3 pagastu projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšanu
valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem.
15. Sniegti atzinumi par mikroliegumu izveidošanu.
16. Izskatīti 25 projektu pieteikumi un atskaites no pagastu pārvaldēm, kas iesniegti
Rēzeknes novada vides aizsardzības fonda padomei finansējuma saņemšanai.
17. Izskatīti 46 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes vides
aizsardzības jomā.
18. Uzsākts darbs pie atkritumu šķirošanas laukumu izveides pagastos.
19. Izvērtēti un sniegti priekšlikumi „Par Kameņecas dzirnavu HES ūdens objekta
Rušona ezers ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”.
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20. Piedalīšanās darba grupās un priekšlikumu sniegšanā Ministru kabineta noteikumu
projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 447 „Rāznas
Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru
kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra
noteikumos Nr. 135 „Dabas lieguma „Lubānas Mitrājs” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” izstrādē.
21. Sagatavoti lēmumprojekti par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu (kur nosaka
likumdošana) saistībā ar koku ciršanu ārpus meža zemes.
22. Sagatavots saistošo noteikumu projekts „Par publisko ūdenstilpju iznomāšanas kārtību un
nomas tiesību izsoles principiem Rēzeknes novada pašvaldībā” un iesniegts izskatīšanai
Juridiskai un lietvedības nodaļai.
23. Papildināta informācija par komerczvejas speciālām (atļaujām) licencēm, par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu atļaujām un noslēgtajiem līgumiem par medību tiesību platību
izmantošanu.
24. Pēc nepieciešamības notikuši izbraucieni uz problemātiskajām teritorijām gan par koku
ciršanu ārpus meža zemēm, gan atkritumu apsaimniekošanu, trokšņu problēmām un citām
problēmām saistībā ar vides aizsardzību.
25. Apsekoti dabā lielākie realizētie projekti pagastu teritorijās par Rēzeknes novada Vides
aizsardzības fonda līdzekļiem.
26. Notikusi konsultāciju sniegšana pagastu pārvaldēm un iedzīvotājiem par atkritumu
apsaimniekošanu, koku ciršanu ārpus meža zemes, medību platību izmantošanu un citiem
problēmjautājumiem.
27. Notikusi piedalīšanās Vides aizsardzības fonda sēdēs, komitejās un komisijās (pēc
vajadzības).
Atbildīgā: Vides aizsardzības vecākā speciāliste Terēzija Kruste

4. Aktivitātes teritorijas plānošanas, zemes lietu pārvaldības un pašvaldībai piekritīgas
zemes nomas jomā

4.1.

Izsniegti virs 60 atzinumi par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas
plānojumam, nosacījumi un atzinumi par citu pašvaldību teritorijas plānojumiem.
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4.2.

12.2014. sagatavots un apstiprināts domes lēmums „Par Rēzeknes novada attīstības
programmas 2012.-2108.gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma
apstiprināšanu”.

4.3.

Veikta „Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam
īstenošanas uzraudzības pārskata par 2012. un 2013. gada rezultātiem” izstrādes datu
vākšana, apkopošana, analīze.

4.4.

Organizēta iedzīvotāju aptaujas norise pašvaldības mājas lapā (09.-10.2014.).
Atbildīgā: Teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne.

4.5.

Zemes ierīcības jomā 2014.gadā pagastu zemes ierīkotājiem tika noorganizēti divi
semināri par zemes vienību iznomāšanu lauksaimnieciskajai ražošanai, koku ciršana
ārpus meža, informācijas sniegšana par zemes reformas pabeigšanas procesu lauku
apvidos.

4.6.

Izskatīti 30 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes par zemes
īpašuma tiesību sakārtošanu, ceļa servitūtiem.

4.7.

Tika veikta informācijas apmaiņa elektroniskā formā ar VZD Latgales reģionālo
nodaļu un SIA „Latvijas mernieks” par Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēto datu sakārtošanu, informācijas sniegšanu - kopumā
100 vēstules.

4.8.

Sagatavota viena Vienošanās par ceļa servitūta nodibināšanu.

4.9.

Apkopota informācija LR Aizsardzības Ministrijai par zemes vienībām, uz kurām
atrodas Krievijas karavīru apbedījumi.

4.10. Apkopoti un izvērtēti 260 pagastu pārvalžu iesūtītie lēmumprojekti par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu, zemesgabalu piekritības noteikšanu, maksas par
izpērkamo zemi samazināšanu, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pašvaldības
nekustamā īpašuma sadali, zemes vienību sadali, kas nodoti izskatīšanai un
apstiprināšanai novada domes sēdēm.
4.11. Ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 16. februāra deleģēto lēmumu „Par lēmuma
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vecākajam zemes lietu speciālistam” sagatavoti 377 lēmumi, tai skaitā:
4.11.1. par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu – 34;
4.11.2. zemes vienību robežu un platību precizēšanu – 161 ar 1750 grafiskajiem
pielikumiem;
4.11.3. nekustamā īpašuma sadali, ja nav nepieciešama zemes ierīcības projekta
izstrāde – 121;
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4.11.4. zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamība – 33;
4.11.5. zemes noma – 28.
4.12. Lai nodrošinātu likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta
ceturtās daļas uzdevuma izpildi, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tika izvērtēta Valsts
zemes dienesta sniegtā datu atlase par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām
zemes vienībām un to atbilstība pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem:
4.12.1. par zemi, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu – 7756 zemes vienības;
4.12.2. par zemes lietojumiem kas atrodas fizisku/juridisku personu lietojumā un
tiesiskajā valdījumā – 4338 zemes vienības;
4.12.3. par pašvaldībai piederīgo (piekritīgo) zemi – 1634 zemes vienības;
4.12.4. par zemi zemes reformas pabeigšanai – 498 zemes vienības;
4.12.5. par rezerves zemes fonda zemi – 2776 zemes vienības;
4.12.6. par publisko ūdeņu zemi - 63 zemes vienības.
4.13. 2014.gada laikā tika sniegtas konsultācijas zemes lietu speciālistiem, fiziskām un
juridiskām personām, valsts institūcijām par zemes reformu un nekustamā īpašuma
sakārtošanu saistītiem jautājumiem.
Atbildīgā: vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule
4.14.

Pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes noma, grozījumi zemes nomas
līgumos, sarakste zemes nomas jautājumos
Tabula. Pieņemto lēmumu skaits, saistībā ar zemes iznomāšanu (01.02.2014.-31.12.2014.)

Nr.

Mēnesis

p.k.

Pašvaldībai

Rezerves

Reformas

Grozījumi/

Sarakste/

piekritīgā

zemes

pabeigšanas

nomas līgumu

atteikumi

zeme

fonda

zemes

laušana/

Kopā

līgumu

zeme

pārslēgšana
1.

Janvāris

2.

Februāris

24

4

12

3.

Marts

48

8

2

1

59

4.

Aprīlis

65

6

40

24

1

136

5.

Maijs

51

20

23

8

4

106

6.

Jūnijs

18

6

2

11

1

38

7.

Jūlijs

26

2

1

16

1

46

1

1
40

89

8.

Augusts

28

3

2

18

1

52

9.

Septembris

25

4

4

21

2

56

10.

Oktobris

23

1

1

18

11.

Novembris

33

2

1

23

1

60

12.

Decembris

26

2

4

20

2

54

367

58

78

173

15

691

4.15.

43

Laika posmā līdz 2014. gada 20. februārim, Finanšu patstāvīgai komitejai sagatavots
101 lēmumprojekts, ar domes lēmumu pieņemts 101 lēmums.

4.16.

Laika posmā no 2014. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim, veikta sarakste zemes
nomas jautājumos, sagatavotas un nosūtītas 15 izejošās vēstules, t.sk. pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 62. pantu, tika pieprasīti personu viedokļi, sagatavoti
rīkojumi par personas iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņa
pagarināšanu, sniegtas konsultācijas pagastu pārvaldēm, fiziskām un juridiskām
personām zemes nomas jautājumos.

4.17.

Ar deleģēto Rēzeknes novada domes 2014. gada 20. februāra lēmumu „Par lēmumu
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas zemes lietu speciālistam” kopā sagatavoti 691 lēmumi. Pieņemot lēmumus, tiek
apkopota un izvērtēta pagastu pārvalžu iesūtītā lēmumprojektu dokumentācija,
informācija tiek pārbaudīta, izvērtēta esošā situācija un salīdzināta ar Nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datu bāzē pieejamo informāciju, salīdzināti
grafiskie pielikumi. Lēmumi tie pieņemti atbilstoši esošās likumdošanas normatīvajiem
aktiem.

4.18.

Pārskata posmā sniegta aktuālā informācija zemes nomas jautājumos, novada
pašvaldības organizētajos zemes lietu speciālistu semināros. 2014.gada decembrī,
apkopota un sniegta informācija Valsts zemes dienestam, par Rēzeknes novada
pašvaldībā veiktajiem nomas darījumiem (noslēgtajiem nomas līgumiem, iekļaujot arī
informāciju par pārskata periodā pārslēgtajiem līgumiem, par iznomātajām pašvaldībai
piederošajām ēkām vai telpām, laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada
1.decembrim). Gada laikā celta profesionālā kvalifikācija, apmeklējot Valsts zemes
dienesta rīkotos kursus un seminārus.
Atbildīgā: Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste Anita Bringule.

90

5. Aktivitātes sabiedrisko attiecību joma
2014. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā tika ieviesta jauna amata vienība – mājas
lapas satura redaktors. No 2014. gada 25. marta šajā amatā strādā Anna Rancāne, kura ir
atbildīga par atsūtīto ziņu un rakstu rediģēšanu un ievietošanu mājas lapā, kā arī oriģinālsatura
radīšanu, tostarp rakstu par uzņēmējiem sagatavošanu, pasākumu apmeklēšanu, fotografēšanu
un ziņu rakstīšanu pēc tam.
5.1. Sabiedrības informēšanas jomā paveiktie darbi
 Sabiedrisko attiecību speciāliste vai mājas lapas satura redaktore apmeklē visus lielākos
novada līmeņa pasākumus (Podnieku dienas, Graudaudzētāju konferenci, pašdarbības
kolektīvu jubilejas un citus), lai pēc tam sagatavotu fotomateriālus un rakstus publicēšanai
mājas lapā, kā arī izsūtīšanai medijiem;
 Lai nodrošinātu Rēzeknes novada publicitāti, ik nedēļu vietējiem, reģionālajiem un valsts
nozīmes preses izdevumiem, radio un interneta portāliem tiek sagatavotas un nosūtītas
jaunākās ziņas par Rēzeknes novadu;
 Lai veicinātu Rēzeknes novada atpazīstamību un pozitīvo tēlu, regulāri tiek pasūtīti
prezentācijas materiāli par Rēzeknes novadu (pildspalvas, magnētiņi, dāvanu maisiņi,
keramikas krūzes un citi). Iespēju robežās suvenīri tiek pasūtīti pie vietējiem amatniekiem;
 Sadarbībā ar citām nodaļām, sabiedrisko attiecību speciāliste 2014. gada septembrī
sagatavoja informāciju pētījumam par „E-indeksu” pašvaldībās;
 Mājas lapas satura redaktore sagatavoja publikāciju par bagātīgajām keramikas tradīcijām
Rēzeknes novadā. Materiāls tika publicēts grāmatā „Latvijas Novadu Dārgumi” („Latvijas
Avīzes” izdevniecība).
5.2. Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapa
Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājas lapa internetā
www.rezeknesnovads.lv. No 10. maija darbojas jauna mājas lapa, kuras izveide tika aizsākta
vēl 2013. gadā. Jaunā mājas lapa ir mūsdienīgāka, pārskatāmāka, ērtāk lietojama un
responsīva, tas ir, pielāgota dažāda izmēra mobilajām ierīcēm. Jāatzīmē, ka 2014. gada
pirmajā pusē būtisku darba laika daļu gan mājas lapas satura redaktorei, gan sabiedrisko
attiecību speciālistei aizņēma informācijas arhīva pārnešana no vecās mājas lapas uz jauno.
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Katru dienu mājas lapa papildināta ar vairākām jaunām ziņām, tostarp aktualitātēm,
administrācijas nodaļu informāciju, piemēram, domes sēžu darba kārtību, iepirkumiem,
sludinājumiem, sastādītajiem aktiem un cita veida informāciju.
Visbiežāk jaunas ziņas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2014. gada 12 mēnešos
mājas lapas sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 957 jaunām ziņām (2013. gadā – 871).
Mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” ievietoto ziņu skaits pa mēnešiem

Visvairāk ievietoto aktualitāšu – 283 – bijis par notikumiem Rēzeknes novadā kopumā
(piemēram, „Nedēļas garumā notiks Novada dienas”, „Rēzeknes novada skolēni varēs apgūt
peldētprasmi”). 154 mājas lapā ievietotās aktualitātes tieši nav bijušas saistītas ar Rēzeknes
novadu, taču publicētas, jo ir informatīvi noderīgas novada iedzīvotājiem (piemēram,
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„Biedrība „Latvijas Produkts” aicina uzņēmējus iesaistīties apjomīgā reklāmas kampaņā”,
„Latgales fotogrāfi var piedalīties seminārā Preiļos”).
520 ziņas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos. Visvairāk ziņu
publicēts no Maltas pagasta (63), Dricānu pagasta (44) un Sakstagala pagasta (38). Visi trīs
pagasti arī 2013. gadā bija saraksta augšgalā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vislielākais
kāpums ir bijis Ozolaines pagastam (par 18 ziņām vairāk nekā 2014. gadā), Audriņu pagastam
(+14), Silmalas pagastam (+14) un Kaunatas pagastam (+11). Vienīgais pagasts, no kura visa
2014. gada laikā netika saņemta neviena aktualitāte publicēšanai, bija Griškānu pagasts. Pilnu
sarakstu ar ziņu skaitu no katra pagasta skatīt tabulā.
Ziņu skaits no katra Rēzeknes novada pagasta
1
Maltas pagasts
63
2
Dricānu pagasts
44
3
Sakstagala pagasts
38
4
Audriņu pagasts
37
5
Kaunatas pagasts
34
6
Gaigalavas pagasts
32
7
Silmalas pagasts
31
8
Ozolaines pagasts
30
9
Nautrēnu pagasts
26
10 Vērēmu pagasts
26
11 Bērzgales pagasts
21
12 Feimaņu pagasts
16
13 Čornajas pagasts
14
14 Pušas pagasts
14
15 Ilzeskalna pagasts
11
16 Mākoņkalna pagasts
11
17 Stoļerovas pagasts
11
18 Strūžānu pagasts
11
19 Rikavas pagasts
10
20 Lūznavas pagasts
9
21 Ozolmuižas pagasts
9
22 Lendžu pagasts
8
Sakstagala pag. pārv.
struktūrvienība
7
23 Kantinieku pagasts
24 Nagļu pagasts
7
25 Griškānu pagasts
0
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5.3. Mājas lapā publicēto ziņu temati
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Aktualitātes” tiek publicētas
tematiski dažādas ziņas. Visbiežāk:
1) Kultūra – 186 ziņas – tostarp, informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem
pasākumiem, informācija par novada muzeju aktualitātēm, kā arī informācija par
bibliotēku darbu;
2) Izglītība – 158 ziņas – Izglītības pārvaldes informācija, ziņas no skolām, skolu
īstenotie projekti;
3) Attīstības plānošana – 152 ziņas – tostarp, informācija par projektu īstenošanu, vides
aizsardzību un tūrismu;
4) Pašvaldības paziņojumi – 138 ziņas – tostarp, pagastu pārvalžu paziņojumi, ziņas no
domes un komiteju sēdēm, pašvaldības sludinājumi;
5) Sabiedrība – 103 ziņas – tostarp, informācija par iespējām piedalīties dažādos
konkursos, apmeklēt pasākumus, „Mēs lepojamies”, kā arī vispārīgas ziņas;
6) Sports – 92 ziņas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem sporta notikumiem
un Rēzeknes novada sportistu sasniegumiem;
7) Uzņēmējdarbība – 54 ziņas – tostarp, ziņas par lauksaimniecību, par uzņēmēju
veiksmes stāstiem, par semināriem lauksaimniekiem;
8) Jaunatne – 37 ziņas – informācija par projektu iespējām jauniešiem, par pasākumiem
un konkursiem jauniešiem, par jauniešu sasniegumiem;
9) Sociālā aprūpe – 28 ziņas – informācija par sociālajiem pakalpojumiem un veselības
aprūpi, raksti par ziedojumu kampaņām, labdarības koncertiem;
10) Būvniecība, zemes lietas – 9 ziņas – tostarp, informācija par nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas jautājumiem, Būvvaldes jaunumiem.
Salīdzinot ar 2013. gadu, 1. vietā nemainīgi ir kultūras ziņas (pērn – 156), arī pārējo
ziņu sadalījums ir līdzīgs, izņemot sadaļu „Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība”, kas
piedzīvojusi visstraujāko kāpumu (par 22 ziņām vairāk nekā 2013. gadā) – lielā mērā tas ir
tāpēc, ka pašvaldība ir sākusi aktīvāk veicināt sava novada uzņēmēju publicitāti, piemēram,
2014. gadā tapusi rakstu sērija par mūsu uzņēmējiem („Latgolys špeka meistars Andris
Mejers”, „Lauku konsultanti – neaizstājami laukos” un citi raksti) Šie raksti lasītāju vidū ir
ļoti iecienīti, tāpēc arī 2015. gadā plānots turpināt veidot oriģinālrakstus par Rēzekne novada
interesantākajiem uzņēmējiem un viņu veiksmes stāstiem.
5.4. Informācija mājas lapā







Sadaļā „Kalendārs” 2014. gadā ievietota informācija par 254 gaidāmajiem
notikumiem Rēzeknes novadā. Turklāt pirms lielākajiem svētkiem, piemēram,
Lieldienām, 18. novembra, Ziemassvētkiem un Jaunā gada tiek apkopoti un mājas
lapā ievietoti arī novada pagastos plānotie pasākumi.
2014. gadā mājas lapā ievietotas 82 jaunas fotogalerijas, kā arī 65 video par
Rēzeknes novada aktualitātēm;
Katru mēnesi tiek apkopota un publicēta informācija par novada amatpersonu
atalgojumu;
Divas reizes gadā (pēc 1.janvāra un pēc 1.jūnija) tiek atjaunota tabula par
iedzīvotāju skaitu Rēzeknes novada pagastos;
Mājas lapā regulāri tiek publicēti pagastu pārvalžu sagatavotie informatīvie
izdevumi. Gada laikā publicēti 69 informatīvie izdevumi;
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Pēc vajadzības tiek atjaunota un papildināta informācija no pagastu pārvaldēm
(darba laiki, pārvalžu rekvizīti un cita veida informācija).
5.5. Mājas lapas apmeklētība
Kopš jaunās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas atklāšanas 2014. gada 10.
maijā, lapai ir pieejama „Google Analytics” statistika. Kā liecina statistikas dati, laika posmā
no 2014. gada 10. maija līdz 31. decembrim 45 656 lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības
mājas lapu atvēruši 160 386 reizes un šajā laikā apskatījuši 552 765 lapas, ieskaitot atkārtotus
skatījumus. Vienā sesijā jeb vienā Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas pārlūkošanas
reizē tiek atvērtas vidēji 3,45 lapas (piemēram, sākumlapa  Sadaļa „Uzņēmējdarbība” 
Lapa „Uzņēmējdarbības aktualitātes”).

28,5 procenti no lapas apmeklētājiem bijuši jauni lietotāji, savukārt 71,5 procenti
mājas lapā atgriezušies atkārtoti.
Protams, visvairāk lapas apmeklētāju ir no Latvijas (96,87 procenti). Kā nākamās
populārākās valstis, no kurām skatās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu, ir
Lielbritānija, Vācija, Krievija, Amerikas Savienotās Valstis un Beļģija.

Visbiežāk

pašvaldības mājas lapu skatās pārlūkprogrammā Firefox, Chrome un Internet Explorer (skatīt
zemāk pievienoto tabulu).
Izmantotās pārlūkprogrammas
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Visbiežāk lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā „nonāk”, ierakstot
meklējamo frāzi kādā no interneta meklēšanas portāliem (google, yahoo, bing un citi),
piemēram, ierakstot interneta meklētājā frāzi „Rēzeknes novada pašvaldības kontakti”,
meklētājs uzreiz piedāvā atvērt kontaktu lapu, izlaižot sākumlapas atvēršanu. Otrs
populārākais veids ir tieši pārlūkprogrammas adreses logā ierakstot www.rezeknesnovads.lv,
ko lietotāji izmanto 29,40 procentos gadījumu. Kā nākamais populārākais veids ir lapas
atvēršana no citām interneta lapām – tādā gadījumā pašvaldības mājas lapa visbiežāk tiek
atvērta no dažādiem e-pastiem (inbox.lv, pasts.rdc.lv, saskarsme.lv, gmail.com), kā arī
interneta portāliem latvia.travel, rezekne.lv, vietēja.lv, ozolaine.lv un untumi.lv. Savukārt 9,8
procentos gadījumu Rēzeknes novada pašvaldības lapu ver no sociālajiem tīkliem, visbiežāk
izmantojot facebook.com (48,56 procentos gadījumu) un draugiem.lv (42,68 procentos
gadījumu). Sīkāk – attēlā:

Kā liecina Google Analytics informācija, vidējais Rēzeknes novada pašvaldības mājas
lapas ielādes laiks ir bijis 5,19 sekundes. Visātrāk lapu var atvērt pārlūkprogrammās
„YaBrowser” (2,37 sekundes), Internet Explorer (3,96 sekundes) un Chrome (4,41 sekunde).
Kā redzams zemāk pievienotajā diagrammā, vērojama būtiska atšķirība starp mājas
lapas apmeklējumu un lapu skatījumu biežumu darba dienās un brīvdienās – ja darba dienās
tiek veikti 3000 līdz 4500 lapu skatījumi, tad brīvdienās šis skaitlis noslīd līdz vidēji 700
skatījumiem.
Mājas lapas skatījumu biežums
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Apmeklētākās lapas: Sākumlapa (aktualitātes), Fotogalerijas, Pagastu pārvalžu
kontaktinformācija, Iepirkumi, Kontakti.
Aktualitāšu lapā vispopulārākās ziņas ir bijušas: „Rēzeknes novada dienu programma”
(933 unikāli skatījumi), „Kapusvētki Rēzeknes novada pagastos” (902 unikāli skatījumi) un
„Notiks pirmā Aviācijas diena” (890 unikāli skatījumi).
5.6. Rēzeknes novada pašvaldība sociālajos tīklos
Rēzeknes novada pašvaldībai 2013.gada sākumā tika izveidoti konti sociālajos tīklos
www.draugiem.lv, www.twitter.com un www.facebook.com, kas visa 2014. gada garumā tika
pilnveidoti un papildināti.

www.draugiem.lv

Sociālajā tīklā www.draugiem.lv šobrīd Rēzeknes novadam ir 1140 sekotāji (2013.
gada beigās bija 657 sekotāji – gada laikā pieaugums ir 87 procenti). Kopumā 2014. gadā
novada lapa šajā portālā tika skatīta 49 156 reizes.
Sekotāju skaita sadalījums pēc vecuma
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Rēzeknes novada lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv, visvairāk unikālo apmeklētāju
bijis jūlijā (3774) – tas ir saistīts ar to, ka šajā mēnesī notika Rēzeknes novada dienas nedēļas
garumā, kas plaši tika atspoguļotas sociālajos tīklos.
Rēzeknes novada lapas sociālajā tīklā www.draugiem.lv unikālie apmeklētāji

Rēzeknes novada pašvaldības lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv 2014. gada laikā
pievienotas 382 jaunas fotogrāfijas. Jāatzīmē, ka tieši sadaļa „Fotogalerijas” sociālajā tīklā
tiek skatīta visbiežāk. 2014. gadā Rēzeknes novada pašvaldības lapā pievienoti 548 ziņu
ieraksti. Ziņas un galerijas kopumā 2014. gadā no lapas apmeklētājiem saņēmušas 3486 „like”
jeb „patīk” ierakstus.
www.facebook.com
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Sociālajā tīklā www.facebook.com šobrīd Rēzeknes novadam ir 494 sekotāji. Vidēji
viena www.facebook.com ievietota ziņa sasniedz 202 cilvēku lielu auditoriju. Katrai 2014.
gadā publicētajai ziņai ir vivēji septiņi ieteikumi („Like”). Vispopulārākā 2014. gadā
publicētā ziņa bija gaidāmo Rēzeknes novada dienu programma (37 „Like”).
www.twitter.com

Sociālajā tīklā www.twitter.com Rēzeknes novadam ir 880 sekotāji (2013. gadā bija 442
sekotāji). Gada laikā portālā www.twitter.com ir ievietotas 518 ziņas, tostarp, ziņas par
gaidāmajiem pasākumiem, informācija par aktualitātēm un citas ziņas.
5.7. Rēzeknes ada informatīvais izdevums “Rēzeknes novada ziņas”
2014. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti 7 Rēzeknes novada bezmaksas informatīvie
izdevumi „Rēzeknes novada ziņas” (izdošanas laiks: 2014.gada 29. aprīlis, 18. jūnijs, 9. jūlijs,
26. septembris, 12. novembris, 25. novembris, 18. decembris).
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Atbildīgās:
Madara Ļaksa,
Anna Rancāne,
Tatjana Kārkliniece.

7. Tūrisma informācijas centra aktivitātes
7.1. Gada garumā notiek Tūrisma informācijas centra darbinieču darbs pie
informācijas sniegšanas apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras
pasākumiem u.c. iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Viļānu novadā un visā Latvijā
vietējiem un ārzemju tūristiem. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus
pa Latgali un Latvijas teritoriju.
7.2. TIC konsultē tūrisma uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā,
organizējot vismaz divas reizes gadā informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm.
7.3. Lai piesaistītus tūristus savam reģionam TIC ik gadu piedalās Starptautiskajos
tūrisma gadatirgos „Balttour - 2014” Rīgā un „Tourest - 2014” (Tallinā) februārī,
„Vivatour - 2014” Viļņā martā, kur tika izplatīti tūrisma materiāli par Rēzeknes un Viļānu
novadiem. Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma
informācijas centriem, Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā un visa gada garumā
tūrisma informācijas centrā Rēzeknē. Tūrisma informācijas centrs turpina uzsākto darbu
pie Krievijas tūrisma tirgus iekarošanas. Tūrisma materiālu gatavošana un dalība
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starptautiskās tūrisma izstādēs „Otdix bez granic. Leto 2014” Sanktpēterburgā 4. – 6.
aprīlī
7.4. Dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties „Latgales kultūras dienām
Sanktpēterburgā 2014” jūnija sākumā, amatnieku un folkloras kopu koordinācija.
Pasākumu organizē Latgales attīstības aģentūra sadarbībā ar LR ģenerālkonsulātu
Sanktpēterburgā.
7.5. Sagatavota informācija Tūrisma kartei - 2015 par Rēzeknes un Viļānu novados un
Rēzeknē piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem trijās valodās (latviešu, krievu, angļu) pa
5000 eksemplāru RU un ENG valodās. 10000 eksemplāru LV valodā. Karte tūristiem tiek
prezentēta Starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour - 2015” Rīgā, kā arī saņemama TIC
telpās Krasta ielā 31 un Rēzeknes un novada pašvaldībā. Sagatavota informācija 4 tūrisma
maršrutiem Rēzeknes un Viļānu novados.
7.6. Vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos,
apskates objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. 2014. gadā Rēzeknē, Rēzeknes un
Viļānu novadā kopējais tūristu skaits bija ~ 259 000 cilvēku gadā. Tūrisma informācijas
centrā ienākuši 13408 apmeklētāji. Dotas atbildes arī uz telefona zvaniem un e pastiem.
7.7. Dalība reklāmas braucienā uz Latgali organizēšana tūrisma operatoriem un masu
mediju pārstāvjiem, grupas sagaidīšana un pavadīšana Rēzeknē un Rēzeknes novada
teritorijā.
7.8. Koordinēta tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma reklāmlapu maketēšana un
drukāšana.
7.9. Iesniegts projekta ietvaros finansētu (saskaņojamu, izgatavojamu un uzstādāmu)
ceļa norāžu (Nr. 706, brūnās) saraksts - 147 Rēzeknes novada teritorijā, 23 Viļānu novada
teritorijā. Ir daļa ceļa norāžu jau uzstādītas: (Ozolmuižas katoļu baznīca, Podnieka
darbnīca, "Meirānu krasts", Bērzgales katoļu baznīca, Antona Rupaiņa muzejs,Bērzgales
katoļu baznīca, Antona Rupaiņa muzejs, Teuvo tulio piemiņas vieta, Mini zoo "Rozīte",
Puderovas vecticībnieku baznīca, Pilcenes katoļu baznīca, Dricāna katoļu baznīca,
Strūžanu katoļu baznīca, Bikavas muiža, Gaigalavas pamatskola, Zirgu sēta “Untumi”).
Bet pārējās ceļa norādes vēl tiek saskaņotas un tiks uzstādītas.
7.10 Tūrisma informācijas sagatavošana par Rēzeknes un Viļānu novadiem pārrobežu
projekta „Bella Cuisine” ietvaros izdodamai tūrisma brošūrai.
7.11. Apkopota informācija par Rēzeknes novada tūrisma uzņēmējiem, kuri
izmantojuši ESF līdzekļus jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai vai esošo uzlabošanai.
Atbildīgās: TIC speciālisti: Ligita Harčevska, Ilze Zelča
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7.12. Lai veiktu Rēzeknes novadā esošo izmitināšanas uzņēmumu sniegto
pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu, kā arī izvērtētu Rēzeknes novadā esošo izmitināšanas
uzņēmumu darbinieku profesionalitāti laika posmā no 04.2014. līdz 10.2014.Rēzeknes
novadā notika aktivitāte „Slepenai viesis”. Aktivitātē tika iesaistīta lauku tūrisma eksperte
Aivita Heniņa kopā ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu Tūrisma
informācijas centra darbiniekiem Ligitu Harčevsku un Ilzi Zelču. Aktivitātes ietvaros bija
apsekotas Rēzeknes novada naktsmītnes- kopā 49 objekti. Pēc apsekojuma izvērtējuma ir
atzītas 12 kvalitatīvākās naktsmītnes Rēzeknes novadā: „Bāka”, „Zaļā sala”, „Ezerkrasti”,
„Rāznas līcis”, „Vītoli”, „Rāznas stāvkrasti”, „Rūmes -1”, „Meirānu krasts”, „Osmany”,
„Sala”, „Zvejnieki”, „Selena”. Šie uzņēmumi tika īpaši atzīmēti novada tūrisma kartē.
7.13. 2014. gadā tika maketēta, veidota, tulkota un publicēta „Rēzeknes un Viļānu
novadu, Rēzeknes pilsētas tūrisma karte” A2 formātā. Tā ir izdota trijās valodās: latviešu
krievu un angļu valodā.

Atbildīgās: maketētāja Tatjana Kārklinece, tulks: Inta Rimšāne, TIC speciālisti: Ligita
Harčevska, Ilze Zelča.
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8. Citas Attīstības plānošanas nodaļas aktivitātes
8.1. Nodaļas speciālisti, atbilstoši savai kompetencei, piedalījās vairāku normatīvo aktu
un likumu izstrādes procesā.
8.2. Sagatavota dažāda veida informācija ministrijām un citām institūcijām.
8.3. Tika organizēti starpnovadu un starptautiskās sadarbības pasākumi. Atbildīgā Inta
Rimšāne.
8.4. Darbības nodrošināšanas vajadzībām tika veidots plašs kartogrāfiskais materiāls
(Izglītības nodaļai tika veidota Izglītības iestāžu karte, kurā tika norādīts skolēnu skaits,
Skolēnu autobusu maršrutu karte, PII iestāžu karte, Sociālo darbinieku, bāriņtiesas karte,
Novada fizioģeogrāfiskā karte Nautrēnu vidusskolai, Feldšeru punktu karte, māksliniecei tika
veidota vienkrāsaina Rēzeknes novada karte ar ceļiem un pagastu centriem, kā arī novada
kontūru karte dažādās krāsās, veidotas pagastu grantceļu 34 shēmas).

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece
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Būvvaldes paveiktais 2014. gadā
2014. GADĀ IZSKATĪTI 236 BŪVNIECĪBAS PIETEIKUMI – UZSKAITES KARTES

2014. GADĀ IZSKATĪTI 188 BŪVPROJEKTI

2014. GADĀ AKCEPTĒTAS 46 APLIECINĀJUMA KARTES UN TEHNISKĀS SHĒMAS
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2014. GADĀ IZSNIEGTAS 137 BŪVATĻAUJAS
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2014. GADĀ IZSNIEGTAS 137 BŪVATĻAUJAS, TAI SKAITĀ LIELĀKIE OBJEKTI:


Maltas 1. un 2. vidusskolas rekonstrukcija;



Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija;



Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagastā;



Ūdenssaimniecības attīstība Ozolmuižas pagastā;



Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu pagastā;



Ūdenssaimniecības attīstība Vērēmu pagastā;



Ūdenssaimniecības attīstība Lendžu pagastā;



Ūdenssaimniecības attīstība Silmalas pagastā;



Zivju pārstrādes ceha ar jaudu līdz 350 t gadā būvniecība Sakstagala pagastā;



Mehānisko darbnīcu pārbūve par kūdras pārstrādes cehu Viļānu pagastā;



Asfaltbetona rūpnīcas ar jaudu līdz 1200 t/dnn būvniecība Vērēmu pagastā;



Angāra-noliktavas būvniecība Ozolaines pagastā;



Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana pret plūdu draudiem- Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija.
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2014. GADĀ IZSNIEGTO BŪVATĻAUJU SKAITS
PAGASTOS:
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2014. GADĀ PIEŅEMTI EKSPLUATĀCIJĀ 104 OBJEKTI
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2014. GADĀ LIELĀKIE EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMTIE OBJEKTI
 Metālapstrādes ražotne ar jaudu līdz 400 tonnām mēnesī
Ozolaines pagastā;
 Liellopu ferma 350 vietām Viļānu novadā;
 Tiskādu speciālās internātskolas rekonstrukcija Silmalas
pagastā;
 Lauksaimniecības ēkas rekonstrukcija par koksnes
padziļinātās apstrādes cehu Vērēmu pagastā;
 Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagastā;
 Saietu nams Stoļerovas pagastā;
 Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija;
 Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas
rekonstrukcija;
 Skolas ielas rekonstrukcija Nautrēnos;

 Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona
"Križevņiki" infrastruktūras attīstība;
 Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija;
 Augļu un ogu pirmapstrādes cehs ar lauksaimniecības nojumi
Feimaņu pagastā;
 Ražošanas ēka (ar jaudu 1t metāla izstrādājumu
mēnesī)Sakstagala pagastā;
 Ogļu noliktava Vērēmu pagastā;
 Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā;
 Maģistrālie optikas tīkli Rēzeknes un Viļānu novadā;
 Ūdenssaimniecības attīstība Vērēmu pagastā;
 Ūdenssaimniecības attīstība Lendžu pagastā;
 Ūdenssaimniecības attīstība Silmalas pagastā;
 Ūdenssaimniecības attīstība Feimaņu pagastā.

2014. GADĀ VEIKTIE CITI DARBI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saskaņotas 64 izvietojuma shēmas mazēkām, labiekārtojuma elementiem, dīķiem (līdz 0,1ha);
Izskatīti 129 fizisko un juridisko personu iesniegumi;
Izsniegtas 134 izziņas;
Izsniegti 203 Plānošanas un arhitektūras uzdevumi;
Sastādīti 219 Atzinumi par būves pārbaudi;
Sastādīti 23 Administratīvā pārkāpuma protokoli.

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča
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Sociālā dienesta pārskats par darbu 2014. gadā
Sociālā dienesta mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo
palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj
nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un
kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.
2014. gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 2927 ģimenēm jeb 6414
personām. Sociālās palīdzības pabalstiem izlietoti 1 163 227 euro.
Trūcīgas personas/ģimenes statuss Sociālajā dienestā 2014. gadā izvērtēts un piešķirts
5359 personām jeb 2466 ģimenēm. Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
izlietoti vislielākie līdzekļi – 985 172 euro (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas
pabalsts, pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos, pabalsts
pusdienu apmaksai trūcīgo , maznodrošināto, daudzbērnu, aizbildņu ģimeņu skolēniem un
bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes).
No visiem pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem 74% tika novirzīti pabalsta garantētā
minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas ir viens no noteiktajiem pabalstiem,
kura obligāta izmaksa noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 2014.
gadā GMI pabalstu saņēma 1340 ģimenes jeb 3033 personas.
Dzīvokļa pabalsta izmaksas aizvadītajā gadā sastādīja 8% no kopējās pabalstiem
izmaksātās summas un saņēmēju skaitā bija 878 ģimenes jeb 2883 personas.
Izmaksātie pabalsti 2014. gadā
Izlietotā

Saņēmušo

Saņēmušo

summa

ģimeņu skaits

personu skaits

GMI pabalsts

854 056

1340

3033

Dzīvokļa pabalsts

87 748

878

2883

Pabalsts pusdienu apmaksai

28 352

853

974

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

30 877

268

281

Pabalsta veids

Sociālās

garantijas

bērniem

bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušajiem

bērniem

pēc

43 628

59

59

43 480

17

34

Apbedīšanas pabalsts

3323

22

22

Pabalsts veselības aprūpei

1025

6

6

Pabalsts ārkārtas situācijā

12 048

73

117

Aprūpes mājās pabalsts

36 897

101

102

11 693

44

141

4725

221

225

personām

4777

109

109

Pabalsts personām pēc atbrīvošanās

598

21

21

pilngadības sasniegšanas
Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsts
maksājumu

īres

un

apmaksai

komunālo
sociālajos

dzīvokļos
Pabalsts 1. klases skolēniem
Pabalsts

politiski

represētām

no ieslodzījuma vietas

Dienests sniedz palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem vai bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 2014. gadā
pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 17 personām.
Ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības
iestādēs, profesionāli tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 59
personām. Pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai izmaksāts 10 personām. Pabalsts
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sociālo garantiju nodrošināšanai bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem sastādīja 4% no kopējās pabalstiem izmaksātās summas.
Lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vai bērniem bāreņiem
ģimenisku vidi, dienests izmanto 13 audžuģimeņu pakalpojumus. 2014. gadā audžuģimenēs
dzīvo 19 novada bērni, kuru bioloģiskajās ģimenēs tika konstatēti bērna attīstībai un veselībai
nepiemēroti apstākļi. Audžuģimenēm ik mēnesi tika izmaksāts pabalsts audžubērna uzturam
un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Šī pabalsta izmaksas sastādīja 4% no kopējās
pabalstiem izlietotās summas.
3% no kopējās pabalstu summas, izlietotas pabalstam jaundzimušā aprūpei. 2014.
gadā pabalstu saņēmušas 268 mūsu novada ģimenes, divās ģimenēs piedzimuši dvīņi.
2014. gadā Sociālajā dienestā veikts darbs ar 82 augsta riska ģimenēm, kurās vecāki
nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šajās ģimenēs nebija nodrošinātas bērna
pamatvajadzības, emocionālais atbalsts, starp ģimenes locekļiem vērojams sociālo prasmju
trūkums. Sociālie darbinieki strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu
audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši
saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu
brīvo laiku. Savās vecāku ģimenēs un no tuviniekiem varētu iegūt pozitīvas ģimenes modeļa
izpratni, kam būtu jābūt katra vecāka atbildībai un pienākumam. Strādājot ar minētajām
ģimenēm ikdienā, sociālie darbinieki veica rūpīgu, iejūtīgu un profesionālu sociālās
korekcijas darbu, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes/personas atveseļošanas
programmu, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus un slēdzot sadarbības līgumus. Tas ir
ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir
nelieli panākumi un pozitīvas izmaiņas.
2014. gadā no uzskaitē esošajām augsta riska ģimenēm slēgt varēja tikai 6 ģimeņu
lietas, sakarā ar bērnu pilngadību un situācijas uzlabošanos ģimenēs. 74 ģimenes lietas tika
pārņemtas no 2013. gada, 8 ģimeņu lietas tika uzsāktas no jauna. Galvenā problēma šajās
ģimenēs ir alkoholisms un tā radītās sekas (nesaskaņas starp ģimenes locekļiem, saskarsmes
problēmas starp vecākiem, starp vecākiem un bērniem, prasmju trūkums no vēcāku puses,
uzvedības problēmas bērniem, mācīšanās problēmas, skolas neattaisnoti kavējumi).
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (psihologa pakalpojumi) dzīvesvietā saņēmuši
84 bērni un 12 vecāki. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Rasas pērles, Talsu
krīžu centrs, Valdardze) saņēmuši 26 bērni un 6 vecāki.
Bez pabalstu izmaksas Sociālais dienests apmaksā pakalpojumus ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijās (Strūžānu veco ļaužu pansionāts, Viļānu SAC sociālās gultas, Maltas
SAC, Dagdas SAC, Alūksnes SAC, Rēzeknes pilsētas SAC”). Vienai ģimenei (māte ar bērnu)
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apmaksāts pakalpojums grupu dzīvoklī personām ar garīga rakstura traucējumiem. Vienam
bērnam ar īpašām vajadzībām apmaksāts dienas centra pakalpojumus Rēzeknes pilsētas
dienas centrā ,,Īpašais bērns”.
Dienests piedāvājis iespēju iedzīvotājiem stāties rindā dažādu valsts sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 2014. gadā šo iespēju izmantojušas 82 personas ar
funkcionāliem traucējumiem, 3 Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki, 3 politiski
represētās personas. Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem
par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikti 3 novada iedzīvotāji. 29
novada iedzīvotāji izmantojuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta
līdzekļiem.
Gadījumos, kad personas veselības stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests
nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu. Kopumā 2014. gada laikā aprūpes mājās pakalpojums
(aprūpētāja pakalpojumi) tika nodrošināts 88 pensijas vecuma personām. Aprūpes mājās
pabalsts gada laikā izmaksāts 102 pensijas vecuma personām.
Pirmās un otrās grupas invalīdi varēja pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai
pašvaldībā. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un
nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās
aktivitātes. 2014. gadā asistenta pakalpojumu Rēzeknes novadā pieprasīja un saņēma 152
invalīdi.
Rēzeknes novada Sociālajam dienestam izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas
Sarkanā krustu Rēzeknes filiāli. Gada garumā novada trūcīgās ģimenes/personas varēja
saņemt humāno palīdzību apģērba un apavu veidā.
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā 36 sociālie darbinieki,
psihologs un 53 aprūpētāji. 35 sociālajiem darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā
un divi iegūst augstāko sociālā darbinieka izglītību.
Lai pilnveidotu savu profesionalitāti, Sociālā dienesta vadītāja, psiholoģe un sociālie
darbinieki apmeklēja seminārus, konferences un kursus par dažādām tēmām, piemēram:
sociālā darbinieka atzinuma sniegšana bāriņtiesai veiksmīgas sadarbības procesā; apsekošanas
dzīvesvietā, ģimenes apstākļu izvērtēšana; rehabilitācijas plānu izstrāde pašvaldību sociālo
dienestu klientiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu plānošana; jauninājumi un
aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā; bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstība
Latvijā; mūsdienīgas testēšanas un mācību metodes bērniem ar īpašām vajadzībām. Visi
sociālie darbinieki izgāja supervīzijas ciklu 18 stundas.
2014. gadā Sociālais dienests no dažādām institūcijām un iedzīvotājiem tika saņēmis
102 vēstules. Veikta sarakste, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniegtas atbildes, izstrādāti
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grozījumi saistošajos noteikumos, sagatavotas dažādas atskaites, 2013. gada statistikas
pārskats, kārtota dokumentācija ilgstoši glabājamo lietu nodošanai Valsts arhīvā un citi darba
pienākumi. Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti
datorprogrammā Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA”.

Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale
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Dzimtsarakstu nodaļa apkopotā informācija par paveikto 2014.
gadā
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 167 jaundzimušie (2013.g. – 172), t.sk. reģistrēti
vecāku laulībā – 74 gadījumos, ar paternitātes atzīšanu – 74 gadījumos, ar trīspusējo
paternitāti – 4, bez ziņām par bērna tēvu – 15. Vecāki izteikuši vēlmi deklarēt jaundzimušā
dzīvesvietu Rēzeknes novadā 153 ģimenēs.
No 167 reģistrētajiem jaundzimušajiem 89 ir zēni, 78 – meitenes.
Vairāk jaundzimušo reģistrēts augustā, septembrī (18) un aprīlī (17), vismazāk –
jūnijā (9) un novembrī (11).
Vislielākais jaundzimušo skaits ir reģistrēts Maltas pagastā (16), Ozolaines (14),
Čornajas un Silmalas pagastos (13), bet Kantinieku un Lendžu pagastos reģistrēts tikai 1
bērniņš, Bērzgales un Pušas pagastos – 2, bet Dricānu, Ilzeskalna Rikavas pagastos pa 3
jaundzimušajiem.
79 novada ģimenes pagājušajā gadā sagaidījušas pirmdzimto, 53 – otro, 22 – trešo, 7 –
ceturto, 1 – piekto, 1 – sesto, 2 – septīto, 1 – devīto bērniņu, bet viena ģimenīte jau desmito
bērniņu.
Populārākie meiteņu vārdi pagājušajā gadā bija – Samanta (5), Aleksandra (4), Diāna
(3), Alise (2), Milana (2).
Populārākie zēnu vārdi 2014. gadā – Artjoms (5), Maksims (4), Nikita (4), Matīss (3),
Glebs (3), Mihails (3), Daniels (2), Markuss (2), Raivis (2).
Vecāki saviem mazuļiem izvēlējušies arī divus vārdus – Nensija Jevgēnija, Gabriēls
Jans, Raiens Dominiks. Bērniņiem doti arī retāk sastopami vārdi – Aliks, Kora, Airika, Zlata,
Damirs, Ariana, Arvis, Alija un citi. Protams, pagājušais gads neizpalika bez tādiem
latviskiem vārdiem kā Līga, Jānis, Anna, Marija, Andrejs, Mārtiņš, Baiba.
2014. gadā nodaļā reģistrēti 615 miršanas gadījumi – 357 novada iedzīvotāji un
258 citu pašvaldību iedzīvotāji. (2013. gadā nodaļā reģistrēti 476 miršanas fakti).
Vislielākais mirušo skaits ir reģistrēts decembrī (69), janvārī (61), oktobrī (65),
vismazākais – augustā (33), novembrī (42), aprīlī (45).Vislielākais mirušo personu skaits
reģistrēts Maltas pagastā (44), Silmalas pagastā (30), Griškānu pagastā (25), Sakstagala un
Nautrēnu pagastos – 18. Vismazākais mirušo personu skaits reģistrēts Stoļerovā (4), Nagļu,
Gaigalavas pagastos (5), Lendžu pagastā

(6). No 357 novadā deklarētajām mirušajām
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personām 180 bija vīrieši, 177 – sievietes, no citu pašvaldību deklarētajām mirušajām 258
personām 132 bija vīrieši, 126 – sievietes. Visizplatītākais nāves cēlonis – sirds un asinsvadu
slimības, onkoloģiskās slimības, traumatisms, arī pašnāvības.
2014. gadā novadā reģistrētas 55 laulības (2013. g. – 57). 33 laulības reģistrētas
dzimtsarakstu nodaļā, bet 22 – Rēzeknes novada teritorijās esošajās baznīcās. Visvairāk
laulības tika noslēgtas Bikavas Romas katoļu baznīcā – 7, Dricānu, Ciskādu, Rozentovas
Romas katoļu baznīcās laulājās 3 pāri, Feimaņu un Pušas Romas katoļu baznīcā – 2, bet
Bērzgales un Kaunatas Romas katoļu baznīcās – pa vienam pārim. Rēzeknes novada
dzimtsarakstu nodaļā ,,JĀ” vārdu teikuši ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no
Līvānu, Balvu, Gulbenes, Ludzas, Dagdas, Bauskas, Mārupes, Kārsavas, Preiļu, Krustpils,
Vecpiebalgas, Varakļānu, Viļānu un Rugāju novadiem, Rīgas, Rēzeknes, Jēkabpils pilsētu
iedzīvotāji, arī Krievijas pilsoņi.
42 līgavas stājušās laulībā pirmo reizi, 11 – otrajā un 2 – trešajā laulībā, savukārt 41
līgavainis stājies pirmajā, 12 – otrajā laulībā, viens – trešajā laulībā, bet viens līgavainis,,jā”
vārdu teicis jau ceturto reizi.
No 55 noslēgtajām laulībām 41 pārim tā ir bijusi pirmā laulība.
Kad divi cilvēki satiek un iemīl viens otru – agrā jaunībā vai brieduma gados –
mīlestība vienmēr ir skaista. Vecākais šī gada līgavainis lepojās ar skaistu dzīves gadu skaitli
– 78, bet līgava – ar 74 gadiem, savukārt jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, bet līgavai – 20
gadi. Lai mīlestība un uzticība ir ikvienas ģimenes pavadones!
No nodaļas arhīva izsniegtas 128 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 66 izziņas
fiziskām un juridiskām personām, sagatavotas un izsniegtas 24 izziņas par laulības
noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Arhīvā esošajos laulības reģistros, pamatojoties uz tiesas spriedumiem un notāru
paziņojumiem, izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu, šķirtas 22 laulības, 21 gadījumā vienam
no vecākiem atņemtas bērna aizgādības tiesības, civilstāvokļa aktu reģistros kopumā gada
laikā veikti 78 papildinājumi un labojumi.
2014. gadā noformētas 4 uzvārda maiņas lietas.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja

Mārīte Deksne
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Informācijas tehnoloģiju Pašvaldības kompetences centra
darbības pārskats 2014. gadā
Darbības virzieni:
•

ZZ Dats informācijas sistēmu (SOPA, PERS, DZIMTS, NINO, NOMA) lietotāju
atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībā

•

E-pasta sistēmas uzturēšana aptuveni 1000 lietotājiem un Web – hostings (mājas lapu
uzturēšana) 85 „web” vietnēm

•

Datortīklu administrēšana, datortehnikas apkalpošana, IT lietotāju atbalsts Rēzeknes
novada pašvaldības administrācijas ēkā

•

Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) lietotāju atbalsts Rēzeknes novada
izglītības iestādēs

•

E-prasmju nedēļas koordinēšana Rēzeknes novadā

•

Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un pakļautībā esošo iestāžu datortīklu uzturēšana
un datortehnikas apkalpošana, konsultācijas IT jomā

•

IT pakalpojumu sniegšana un lietotāju atbalsts Viļānu novada pašvaldības iestādēm

•

Apmācības, kursi, semināri IT PKC datorklasē Rēzeknes novada iestāžu darbiniekiem

•

Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra (ITPKC) „Klientu atbalsta
sistēmas” uzturēšana

•

Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” realizācija un
koordinēšana

IT PKC apkalpes teritorija:
IT PKC apkalpo visas Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, t.sk:
•

Rēzeknes novada pašvaldības administrācija

•

25 pagastu pārvaldes

•

7 vidusskolas, 13 pamatskolas (t.sk. struktūrvienības), 3 speciālās internātpamatskolas

•

19 pirmskolas izglītības iestādes

•

26 kultūras (tautas) nami

•

33 bibliotēkas

•

4 muzeji
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•

3 komunālās saimniecības uzņēmumi

•

Bērnu nams, Veselības un sociālās aprūpes centrs un Veco ļaužu pansionāts

•

Mūzikas skola, Mākslas skola, Bērnu-jauniešu sporta skola, Bērnu un jauniešu centrs

Kopā 140 iestādes, kurās ir vismaz viena datortehnikas vienība
Viļānu novada pašvaldības iestādes (sadarbības līgums par pakalpojumu sniegšanu starp
Rēzeknes un Viļānu pašvaldībām)
•

Viļānu novada pašvaldības administrācija

•

2 pagastu pārvaldes

•

1 vidusskola, 1 pamatskola

•

Mūzikas un mākslas skola

•

2 pirmskolas izglītības iestādes

•

Kultūras nams

•

Muzejs

•

2 bibliotēkas

Informācijas tehnoloģiju Pašvaldības kompetences centra vadītājs

Juris Dombrovskis
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Juridiskās un lietvedības nodaļas informācija par paveikto 2014.
gadā
Laika periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Rēzeknes novada
pašvaldības elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā Doclogix reģistrēts:
1) Saņemtā korespondence – 5509;
2) Nosūtītā korespondence – 2152;
3) Pilnvaras – 232;
4) Līgumi – 1934;
5) Vienošanās – 407;
6) Rēķini – 2623;
7) Izziņas – 2793; (t.sk.160 – izziņas par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju un izziņas
par deklarēto dzīvesvietu)
8) Rīkojumi – 1588: novada administrācijas – 346; par atvaļinājumiem – 310; par
ārzemju komandējumiem – 120; par komandējumiem – 585; par personālsastāvu –
190, Izglītības pārvaldes rīkojumi – 37.
Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem dokumentiem
Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši
šādus dokumentus:
1) 20 saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstus (jauni saistošie
noteikumi un grozījumi), kā arī veikuši citu nodaļu sagatavoto 11 saistošo
noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu koriģēšanu;
2) 7 noteikumu projektus;
3) 53 nolikumu projektus;
4) 22 lēmumu projektus par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai;
5) 23 lēmumu projektus par nosacītās cenas noteikšanu;
6) 268 lēmumu projektus par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā;
7) 19 lēmumu projektus par piekrišanu nekustamo īpašumu iegūšanai īpašumā;
8) 3 lēmuma projektus par būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu;
9) 22 lēmuma projekti par dzīvojamās telpas īri un/vai īres izbeigšanu;
10) 89 lēmuma projekti par dažādām jomām;
11) 20 vienošanos projektus par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības
noteikšanu;
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12) 126 nostiprinājuma lūgumi pašvaldības īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā,
13) 64 uzziņas īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā;
14) 24 izziņas notāriem par nodokļa parādu mirušām personām;
15) 110 dzīvesvietas deklarācijas;
16) 500 rīkojumus personālvadības jautājumos, no tiem 175 rīkojumus par
personālsastāvu,

310

rīkojumus

par

atvaļinājumiem,

15

rīkojumus

par

praktikantiem;
17) 21 līgumus darba tiesisko attiecību nodibināšanai un 159 vienošanās par
grozījumiem darba līgumos;
18) 2 prasījumus maksātnespējas administratoriem par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu;
19) 13 pieteikumus par objektu dzēšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas;
20) 1934 līgumus, no kuriem 301 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, kā arī
veikuši citu nodaļu sagatavoto līgumu koriģēšanu un visu iesniegto līgumu
saskaņošanu;
21) 92 rīkojumus atbilstoši vadības norādījumiem
22) 184 pilnvaras administrācijas darbiniekiem, pārvalžu vadītājiem, fiziskām
personām;
23) 2793 izziņas, no kurām 579 izziņas par atteikumu izmantot pašvaldības
pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 36 izziņas par piekrišanu
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, 50 izziņas par dzīvesvietu;
24) 3585 domes sēžu protokolu izrakstus;
25) 534 atbildes uz iesniegumiem un citi iniciatīvas dokumenti;
26) 630 līgumi, neskaitot iepirkumu līgumus, kā arī citu nodaļu sagatavoto līgumu
koriģēšana un saskaņošana;
27) 108 vienošanās koriģēšana un saskaņošana;
28) 12 paskaidrojumi tiesām civillietās un administratīvajās lietās;
29) 11 darba uzskaites tabeles darbiniekiem;
30) 12 darba uzskaites tabeles deputātiem.
Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem protokoliem
Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši
šādus protokolus:
1) 29 Rēzeknes novada domes sēžu protokolus;
2) 26 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus;
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3) 26 Finanšu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus;
4) 28 Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras
jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus;
5) 21 Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēžu protokolu;
6) 23 Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu
protokolus;
7) 13 Sociālo jautājumu komisijas sēžu protokolus,
8) 4 Komunālo jautājumu komisijas sēdes protokolus,
9) 15 Vides aizsardzības fonda padomes sēžu protokolus,
10) 3 Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas protokolus,
11) 1 Publiskas izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas
protokolu;
12) 6 komisijas protokolus nosacītās cenas noteikšanai;
13) 95 lēmumu projektus par atsavināšanas procedūras izbeigšanu
14) 95 komisijas jautājumu izskatīšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību
izmantošanu sēžu protokolus;
15) 5 Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas sēžu
protokolus (no 1.novembra līdz 31.decembrim);
16) 150 (apmēram) iepirkumu komisiju sēžu protokolus.
Par administratīvo pārkāpumu lietvedību
Administratīvā komisijas sēdēs izskatītas 214 administratīvo pārkāpumu lietas, kurās
pieņemti 214 lēmumi un 214 paziņojumi nosūtīti Sodu reģistram. 66 pieteikumi iesniegti tiesu
izpildītājam par naudas soda piedziņu un 80 brīdinājumi nosūtīti par naudas soda izpildi.
Kopumā uzlikti naudas sodi EUR 5455,46 apmērā, no kuriem piedzītā nauda summa –
EUR 3085,36.

Par valsts amatpersonu sarakstiem
Veicot grozījumus valsts amatpersonu sarakstā, izdarīti un iesniegti EDS 49 grozījumi
valsts amatpersonu sarakstos.
Par personu dzīvesvietas deklarāciju
Laika periodā no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Rēzeknes novada
pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas atbildīgie darbinieki – amatpersonas par personu
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dzīvesvietu deklarāciju veikušas 110 personu dzīvesvietas deklarēšanu un izsnieguši 160
izziņas par dzīvesvietu.
Par pašvaldības mantas atsavināšanu
2014. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim tika iesniegti 65 Rēzeknes novada
pašvaldības zemesgabalu atsavināšanas ierosinājumi, sakarā ar kuriem tika sagatavoti
rīkojumi par administratīvā akta termiņa pagarinājumu un rīkojumi par pagasta pārvaldes
darbībām.
2014. gadā tika atsavināti 17 nekustamie īpašumi, kā rezultātā tika noslēgti 15 pirkuma
līgumi un 2 nomaksas pirkuma līgumi, par kopējo summu EUR 99 172,06.
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 1. marta noteikumu Nr. 6 „Kārtība,
kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā
iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25. punktu pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi sadalāmi šādi: pagastu pārvaldēm –
90 %, pašvaldībai – 10 %, ja nekustamā īpašuma pārdošanas cena nepārsniedz EUR 15 000;
pagastu pārvaldēm – 80 %, pašvaldībai – 20 %, ja nekustamā īpašuma pārdošanas cena
pārsniedz EUR 15 000.
2014. gadā no nekustamo īpašumu, kuru pārdošanas cena nepārsniedza EUR 15 000,
atsavināšanas Rēzeknes novada pašvaldības budžetā tika ieskaitīti EUR 5 735,83 un no
nekustamo īpašumu, kuru pārdošanas cena pārsniedza EUR 15 000, atsavināšanas Rēzeknes
novada pašvaldības budžetā tika ieskaitīti EUR 7 398,51. Kopā Rēzeknes novada pašvaldības
budžetā tika ieskaitīti EUR 13134,33.
2014. gadā no nekustamo īpašumu, kuru pārdošanas cena nepārsniedza EUR 15 000,
atsavināšanas pagastu pārvalžu budžetos tika ieskaitīti EUR 51 622,45 un no nekustamo
īpašumu, kuru pārdošanas cena pārsniedza EUR 15 000, atsavināšanas pagastu pārvalžu
budžetos tika ieskaitīti EUR 29 594,02. Kopā pagastu pārvalžu budžetos tika ieskaitīti
EUR 81 216,48:
noslēgto pirkuma līgumu rezultātā:
Audriņu pagasts – EUR 32 728,98;
Dricānu pagasts – EUR 1 458,85;
Feimaņu pagasts – EUR 8 795,27;
Ilzeskalna pagasts – EUR 1 435,78;
Kantinieku pagasts – EUR 694,72;
Nautrēnu pagasts – EUR 2 248,76;
Ozolaines pagasts – EUR 837,14;
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Rikavas pagasts – EUR 11 017,57;
Silmalas pagasts – EUR 13 549,36;
noslēgto nomaksas pirkuma līgumu rezultātā:
Feimaņu pagasts – EUR 1 092,38;
Gaigalavas pagasts – EUR 1 685,62;
Kantinieku pagasts – EUR 2 251,67;
Maltas pagasts – EUR 1 009,55;
Sakstagala pagasts – EUR 827,74;
Stružānu pagasts – EUR 1 583,11.

Par iepirkumiem
Sagatavoti 27 iepirkumu nolikumi un 27 nolikumi pārbaudīti (pagastu pārvalžu un citu
pašvaldības iestāžu sagatavotie). Sagatavoti 5 paskaidrojumi Iepirkumu uzraudzības
birojam, sakarā ar iesniegtajām piegādātāju sūdzībām, piedalīšanās 4 Iepirkumu uzraudzības
biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs, no tām 2 pieņemti pašvaldībai labvēlīgi
lēmumi.
Izsludināti iepirkumi – 27, t.sk. 3 konkursi un 24 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma
(turpmāk – PIL) 8.2 panta kārtībā.
No tiem:
1) 11 – par preču piegādi;
2) 8 – par pakalpojumu sniegšanu, t.sk. 1 konkurss;
3) 8 – par būvdarbiem, t.sk. 2 konkursi.
No tiem pārtraukti – 3 iepirkumi PIL 8.2 panta kārtībā.
Publicēti 4 paziņojumi par grozījumiem iepirkumu procedūru dokumentos.
Noslēgts 31 iepirkumu līgums, t.sk. par preču piegādi – 13 līgumi; 9 līgumi par
būvdarbu veikšanu, no kuriem 2 būvuzņēmēji noteikti konkursu rezultātā; 9 līgumi par
pakalpojumu sniegšanu, no tiem 1 pakalpojumu sniedzējs noteikts konkursa rezultātā.
Kopējā līgumu summa – EUR 7 331 857,67, t.sk. piegādes līgumu kopējā summa –
EUR 210 974,19; būvdarbu līgumu kopējā summa – EUR 7 000 649,81; pakalpojumu līgumu
kopējā summa – EUR 120 233,67.
Par tiesvedību
Nodaļas darbinieki piedalījušies 11 tiesas sēdēs. Kopumā tiesās izskatītas 22 lietas,
kurās pašvaldība ir procesa dalībnieks, t.sk.
1) Administratīvajā rajona tiesā – 6 (no tiem 4 labvēlīgi nolēmumi un viens izlīgums);
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2) Administratīvajā apgabaltiesā – 5 (no tiem 3 labvēlīgi nolēmumi);
3) Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā – 2 (no tiem 1 labvēlīgs
nolēmums);
4) vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā – 4, t.sk. 2 par juridiska fakta
konstatēšanu un 2 administratīvo pārkāpumu lietas (no tiem 1 labvēlīgs nolēmums);
5) Latgales apgabaltiesā – 4, t.sk. 3 par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo
īpašumu (pašvaldība prasības atzina) un 1 administratīvo pārkāpumu lieta
(nelabvēlīgs nolēmums);
6) Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā – 1 (labvēlīgs nolēmums).
Labvēlīgo nolēmumu īpatsvars – 73 %.
Nozīmētas izskatīšanai 2015. gadā – 10 lietas, t.sk. Administratīvajā rajona tiesā – 3
lietas, Administratīvajā apgabaltiesā – 2 lietas, vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā –
3 lietas, Latgales apgabaltiesā – 1 lieta, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā – 1 lieta.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
98 lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu nodoti Latvijas
Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
2014. gadā Latvijas Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem uz piedziņu tika nodoti
98 lēmumi, kuru kopējā summa sastāda EUR 40 685,98. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem,
veicot piedziņu, Rēzeknes novada pašvaldības kontā 2014.gadā ir pārskaitīti EUR 30 245,49.
Par arhīva darbu
Veicot dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvā sašūtas un apstrādātas 302 lietas,
sagatavoti nodošanai zonālajam valsts arhīvam 2 lietu apraksti un 8 uzskaites saraksti,
1 vēsturiskā izziņa, sagatavoti 2 Fonda apraksti un sastādīti 2 akti par lietu iznīcināšanu.
Jautājumu sagatavošanai izskatīšanai pastāvīgajās komitejās, sniegtas konsultācijas citu
nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem. Tāpat
sniegtas dažādas juridiska rakstura konsultācijas apmeklētājiem un pieteikumu iesniedzējiem.

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas p.i. Iveta Ladnā
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Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas 2014.
gadā paveiktie darbi
1. 2014. gada ietvaros organizēts telpu un tehniskais nodrošinājums domes sēdēm un
komitejām.
2. Uzturētas tīrībā un kārtībā administratīvās ēkas:
2.1. veikts remonts četros kabinetos;
2.2. uzsākta garāžu renovācija administrācijas ēkas cokolstāvā.
3. Nodrošināts transports administrācijas vajadzībām.
4. Organizēti iepirkumi un noslēgti līgumi:
4.1. degvielai administrācijas transportam;
4.2. vieglās automašīnas (9-vietīgas) iegāde administrācijas vajadzībām;
4.3. dzīvnieku izķeršanai un patversmes pakalpojumiem;
4.4. aukstumkameru iepirkums medību kolektīviem Āfrikas cūku mēra ierobežošanas
pasākumu īstenošanai.
5. Darbs civilās aizsardzības jomā:
5.1. Apkopoti līdzekļi, kuri izlietoti Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu
īstenošanai – EUR 208,60, dokumenti iesniegti VARAM un saņemti līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem – EUR 208.
5.2. Darbs ar medību kolektīviem – 17 aukstumskapju un divu aukstumkameru sadale
starp 39 medību kolektīviem Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai
par kopējo summu EUR 38810,58. Iekārtas apdrošinātas BTA.
6. Organizēta un kontrolēta pašvaldības autoceļu uzturēšana, autoceļu fonda līdzekļu
finansējuma

EUR 911892,00 racionāla un efektīva izlietošana, sadarbojas ar VSIA

„Latvijas Valsts autoceļi” un citām valsts un pašvaldību iestādēm:
6.1. organizētas 11 Ceļu fonda padomes sēdes;
6.2. Apkopota informācija par līdzekļu izlietojumu ceļu atjaunošanai vasaras un rudens
lietavu periodos – EUR 41068,58 un EUR 17250,66, dokumenti iesniegti VARAM
un saņemti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 28748 un EUR 12076.
7. Nodrošināta sadarbība ar novada pagastu pārvaldēm būvdarbu jautājumos:
7.1. pārstāvēti pasūtītāji būvsapulcēs, veikta būvsapulču protokolēšana un tāmju kontrole
septiņos objektos:
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Nr.

Projekts/Objekts

p.k
1

Dricānu vidusskolas un katlumājas

-

Iepirkuma

Būvdarbu

procedūra

realizācija
Būvdarbu izmaiņu skaņošana.
Darbu kvalitātes kontrole un

rekonstrukcija

uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana. Objekts nodots
31.10.2014
2

Nautrēnu

vidusskolas,

viesnīcas -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.
Darbu kvalitātes kontrole un

rekonstrukcija

uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana. Objekts nodots
31.10.2014
3

Kaunatas vidusskolas sporta zāles -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

piebūves rekonstrukcija. Kaunatas

Darbu kvalitātes kontrole un

vidusskolas

uzraudzība, izpilddarbu aktu

internāta

ēkas

vienkāršotā rekonstrukcija

pieņemšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana. Objekts nodots
31.10.2014
4

Ančupānu meža parka seguma -

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

vienkāršotā rekonstrukcija

Darbu kvalitātes kontrole un
uzraudzība, izpilddarbu aktu
pieņemšana. Objekts nodots
29.10.2014

5

Rēzeknes

novada

pašvaldības -

administrācijas telpu remontdarbi

Būvdarbu

apjomu

sagatavošana. Darbu kvalitātes
kontrole

un

uzraudzība,

izpilddarbu aktu pieņemšana.
6

Tiskādu

vidusskolas

un -

Būvsapulču vadīšana.

internātskolas rekonstrukcija, kas

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas

Darbu kvalitātes kontrole un

prasībām

uzraudzība, izpilddarbu aktu
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pieņemšana.

Izmaiņu

noformēšana.

aktu

Vidusskola

nodota 13.06.2014. Internāts
nodots 23.07.2014
7

Rēzeknes novada Maltas 1. un Pretendentu

Būvdarbu izmaiņu skaņošana.

2.vidusskolas

Darbu kvalitātes kontrole un

kopējās iepirkuma

infrastruktūras rekonstrukcija.
Maltas

1.

vidusskolas

rekonstrukcija.

dokumentācij

uzraudzība, izpilddarbu aktu

korpusa as pārbaude, pieņemšana.
vērtēšana.

Izmaiņu

aktu

noformēšana.

Maltas 2. vidusskolas ēkas korpusa Būvdarbu
vienkāršotā rekonstrukcija.

iepirkuma
uzvarētājs
SIA
“RBSSKALS
Būvsabiedrie
ba”

Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas vadītājs

Andris Koļčs
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Sēdes protokols „Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā
2014.gada pārskata apstiprināšanu”
IZRAKSTS

RĒZEKNES NOVADA DOME
REĢ.NR.90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
E–pasts: info@rdc.lv
Informācija internetā http://www.rezeknesnovads.lv

SĒDES PROTOKOLS
Rēzeknē
2015.gada 23.aprīlī
Nr.9
1. §
Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 23.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome
n o l e m j:
1.

2.

3.

Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto pamatbudžeta
izpildes pārskatu ieņēmumos 32 377 789 EUR apmērā un izdevumos 34 908 779
EUR apmērā, atbilstoši 1.pielikumam.
Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto speciālā budžeta
izpildes pārskatu ieņēmumos 1 201 587 EUR apmērā un izdevumos 1 228 899 EUR
apmērā, atbilstoši 2.pielikumam.
Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto ziedojumu un
dāvinājumu izpildes pārskatu ieņēmumos 24 858 EUR apmērā un izdevumos
21 879 EUR apmērā, atbilstoši 3.pielikumam.

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Rēzeknes novada pašvaldība
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas p.i.
Rēzeknē, 28.05.2015.

M.Švarcs

L.Vinogradova
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Rēzeknes novada konsolidētais pamatbudžeta un speciālā budžeta
izpildes pārskats par 2014.gadu
Pielikums Nr.1
pie Rēzeknes novada
2015.gada 23.aprīļa ārkārtas domes sēdes prot. Nr.9

Rēzeknes novada konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats
par 2014.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

Precizētais
plāns
2014.g.

Ieņēmumu un izdevumu
nosaukums
Kopā ieņēmumi

33205348

32377789

97,51

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

8603498

8849581

102,86

7458434
966466
117170
61428
263370

7655411
1012085
116864
65221
265243

102,64
104,72
99,74
106,17
100,71

540

552

102,22

33605
48952
17492

31953
63903
16453

95,08
130,54
94,06

Izpilde
par
2014.g.

Izpildes
%

1.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0
2.0.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi

8.0.0.0.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

9.0.0.0.
10.0.0.0
12.0.0.0.

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13.0.0.0.
3.0.

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

162781
1577985

152382
1501477

93,61
95,15

21.3.0.0.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1367591

1290938

94,40

21.4.0.0.
4.0.
21.1.0.0.

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Budžeta iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

210394
16400
16400

210539
16400
16400

100,07
100,00
100,00

22744095

21745088

95,61

5.0.

Transferti

17.0.0.0.
18.0.0.0.

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

22173441

21188815

0,0
95,56

18.6.2.0.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

6964037

6920531

99,38

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie tarnsferti
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem( pasākumiem)

6981451

6462806

92,57

18.6.4.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda

7870532

7448057

94,63

357421

357421

100,00

18.6.9.0.

18.7.0.0.

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti
un
mērķdotācijas no valsts budžeta

0
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18.8.0.0.
19.0.0.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti ES
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti

19.1.0.0.

Pašvaldību budžetu iekšējie transferti
starp vienas pašvaldības budžeta veidiem

19.2.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

.01.000
.02.000
.03.000
.04.000
.05.000
.06.000
.07.000
.08.000
.09.000

Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta,kultūra un reliģija
Izglītība

.10.000

Sociālā aizsardzība

Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )

0
570654

556273

66150

58533

504504

497740

98,66

42326993

34908779

82,47

3848886
10343

3490452
1700

12544813
6087
3639037
132942
2789862
15523825

7380119
6087
3274263
122585
2628936
14694518

90,69
16,44
0,0
58,83
100,00
89,98
92,21
94,23
94,66

3831198

3310119

86,40

-9121645

-2530990

Finansēšana

9121645

2530990

F20010000

Naudas līdzekļi un noguldījumi

3161607

-69380

F21010000
F22010000
F29010000
F40020000

Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
Termiņnoguldījumi
Aizņēmumi

20069
3141538

7404
-76784

5960038

2600370

F50010000

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja:

97,48

I.Zelča

Pielikums Nr.2
pie Rēzeknes novada
2015.gada 23.aprīļa ārkārtas domes sēdes prot. Nr.9

Rēzeknes novada konsolidētais speciālā budžeta izpildes pārskats
par 2014.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

1.0.
5.5.0.0.
5.5.3.0.
2.0.

8.6.0.0.
9.4.0.0.
12.3.0.0.

Koda nosaukums
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem
un valsts
parāda vērtspapīriem
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Dažādi nenodokļu ieņēmumi

Precizētais
plāns
2014.g.
1169418
253271

Izpilde
par
2014.g.
1201587
286330

Izpildes
%
102,75
113,05

253271
253271
17

286330
286330
38

113,05
113,05
223,53

17

38

223,53
0,0
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13.2.0.0.
3.0.
21.3.0.0.
5.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
19.0.0.0.
19.1.0.0.
19.2.0.0.
.01.000
.02.000
.04.000
.05.000
.06.000
.08.000

F20010000
F21010000
F22010000
F29010000
F40020000

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti
no valsts budžeta
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra, reliģija
Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
Termiņnoguldījumi
Aizņēmumi

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja:

4236

0
3327

0,0
78,54

4236

3327

78,54

911894
911894

911892
911892

100,00
100,00

911894
0

911892
0

100,00

1794708
10719

1228899

1115455
648453
17085
2996
-625290
625290
625290
63
625227

920075
294684
12506
1634
-27312
27312
27312
1690
25622

68,47
0,00
0,00
82,48
45,44
73,20
0,00

I.Zelča

Pielikums Nr.3
pie Rēzeknes novada
2015.gada 23.aprīļa ārkārtas domes sēdes prot. Nr.9

Rēzeknes novada konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats
par 2014.gadu.
Precizētais
plāns
2014.g.

Izpilde
par
2014.g.

Kopā ieņēmumi

24588

24858

101,10

23.4.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām
personām

21261

20861

98,12

23.5.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām
personām

3327

3997

120,14

24443

21879

89,51

1029
0
0

2
0
0

0,19
0,0
0,0

Budžeta
klasifikācijas

Koda nosaukums

kodi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
.01.000
.04.000
.05.000

Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

Izpildes
%
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.06.000
.08.000
.09.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta,kultūra un reliģija
Izglītība

.10.000

Sociālā aizsardzība

0
685
8179

0
685
6642

0,0
100,00
81,21

14550

14550

100,00

145

2979

Finansēšana

-145

-2979

Naudas līdzekļi un noguldījumi

-145

-2979

Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
Termiņnoguldījumi

270
-415

-225
-2754

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
F20010000
F21010000
F22010000
F29010000

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja:

I.Zelča
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Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada konsolidētā
pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības
budžets ir iedalīts pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Rēzeknes
novada pašvaldība savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz
dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu
radīšanu uzņēmējdarbības attīstībai, ievērojot Latvijas Republikas likumus „ Par
pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, nodokļu
likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus likumdošanas aktus.
Novada pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks
līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības
ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un
ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm.
Lai varētu izsekot 2014.gada budžeta izpildei, gan ieņēmumu daļai gan arī izdevumu
daļai skat. tabulu Nr.1
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats
par 2014.gadu EUR
Budžeta
klasifik.
kodi
1.0.
1.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0
2.0.
8.0.0.0.
9.0.0.0.
10.0.0.0
12.0.0.0.
13.0.0.0.

Ieņēmumu un izdevumu
nosaukums
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
iznomāšanas pārdošanas un no nodokļu

Precizēt.
plāns
2014.g.
33 205 348
8 603 498

Izpilde
par
Izpildes
2014.g.
%
32 377 789
97,51
8 849 581 102,86

7 458 434
966 466
117 170

7 655 411
1 012 085
116 864

102,64
104,72
99,74

61 428
263 370
540

65 221
265 243
552

106,17
100,71
102,22

33 605
48 952
17 492

31 953
63 903
16 453

95,08
130,54
94,06

162 781

152 382

93,61
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3.0.

21.3.0.0.

21.4.0.0.
4.0.
21.1.0.0.
5.0.

17.2.0.0.
18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.

18.7.0.0.

18.8.0.0.
19.0.0.0.
19.1.0.0.
19.2.0.0.

.01.000
.02.000
.03.000
.04.000
.05.000
.06.000
.07.000

pamatparāda kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Budžeta iestāžu ieņēmumi no ārvalstu
finanšu palīdzības
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām
iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts
budžeta mērķdotācijas
Pašvaldību budžetā no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību FIF
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta
iestāžu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo
izdevumu transferti un mērķdotācijas no
valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita
budžeta veida
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Kopā izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība

1 577 985

1 501 477

95,15

1 367 591

1 290 938

94,40

210 394
16 400

210 539
16 400

100,07
100,00

16 400
22 744 095
22 173 441

16 400
21 745 088
21 188 815

100,00
95,61
95,56

0

0

6 964 037

6 920 531

99,38

6 981 451

6 462 806

92,57

7 870 532

7 448 057

94,63

357 421

357 421

100,00

0

0

0
570 654

0
556 273

66 150

58 533

504 504

497 740

98,66

42 326 993
3 848 886
10 343
0
12 544 813
6 087

34 908 779
3 490 452
1 700
0
7 380 119
6 087

82,47
90,69
16,44
0,0
58,83
100,00

3 639 037
132 942

3 274 263
122 585

89,98
92,21

97,48
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.08.000
.09.000
.10.000

F20010000
F21010000

Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts
(-)
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi

F22010000

Pieprasījuma noguldījumi

F29010000

Termiņnoguldījumi

F40020000

Aizņēmumi

2 789 862
15 523 825
3 831 198

2 628 936
14 694 518
3 310 119

-9 121 645
9 121 645
3 161 607
20 069

-2 530 990
2 530 990
-69 380
7404

3 141 538

-76 784

5 960 038

2 600 370

94,23
94,66
86,40

1.tabula. Novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pamatbudžeta izpildes pārskats

Ieņēmumi
Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā bija EUR 32 377 789, jeb
gada plāns izpildīts par 97,51 %. (skat.1.tabula). Pamatbudžeta ieņēmumu daļas struktūra pa
ieņēmumu veidiem redzama 1.attēlā.

1.attēls. Novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu veidiem
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2014.gadā novada pašvaldība no Valsts kases sadales konta saņēma iedzīvotāju
ienākuma nodokli EUR 7 655 411 apjomā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds : pašvaldību budžetiem – 80
procentu apmērā un valsts budžetam – 20 procentu apmērā.
Īpašuma nodokļi
2014.gadā nekustamā īpašuma nodoklis saņemts EUR 1 194 170

apmērā, jeb

2014.gada plāns izpildīts par 104,29 %, pārpilde radusies tāpēc, ka ir samaksāts parāds par
iepriekšējiem periodiem EUR 151 552. No kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas
nodokļa maksājumi par zemi sastāda EUR 1 012 085, nodokļa maksājumi par ēkām EUR
116 864 un nodokļa maksājumi par mājokļiem EUR 65 221. Pamatojoties uz likumu „Par
nekustamo īpašuma nodokli” un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2014.gadā piešķirti
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 50% apmērā 86 daudzbērnu ģimenēm, atvieglojuma
summa sastāda 1365,90 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā ir
sniegts 1026 trūcīgajām personām, par kopējo atvieglojuma summu 8472,84 EUR. 50%
apmērā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir saņēmušas 108 politiski represētās
personas par kopējo atvieglojuma summu 2747,17 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums piešķirts trijiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem : SIA
„VEREMS” , SIA „RIGAMET” un SIA „GERBACH” par kopējo summu EUR 28 626,85.
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiņām
un reglamentējošās likumdošanas, kā arī no fizisko un juridisko personu goda prāta samaksāt
pamatparādu un soda sankcijas par iepriekšējiem periodiem. Kopējais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds

uz 31.12.2014.gadu sastāda

EUR 947 035,44. Vislielākie nekustamā

īpašuma nodokļu parādnieki pagastu griezumā ir Silmalas pagasts EUR 92532, Čornajas
pagasts EUR 74 809, Ozolaines pagasts EUR 64 830 , Maltas pagasts EUR 64 076, Nautrēnu
pagasts EUR 62 115, Sakstagala pagasts EUR 59 096, Dricānu pagasts EUR 52 388..
Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 100,71 % un sastāda EUR 265 243. 2014.gadā
ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma sastāda EUR 552, kas ir procentu ieņēmumi par
depozītiem, kontu atlikumiem. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām un kancelejas
nodevām sastāda EUR 31 953. Tās ir nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu
un papildināšanu, pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
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apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodevas par tirdzniecību publiskās vietās, nodevas par
būvatļaujas saņemšanu un citas pārējās nodevas , ko uzliek pašvaldība.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
2014.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem EUR 1 501
477 jeb 95,15 % no plāna. Ieņēmumos no maksas pakalpojumiem un citos pašu ieņēmumos
tiek ieskaitītas maksas par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu nomu, īri, ieņēmumi
par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un
pārējie budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi.
Transferti
Valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti 2014.gadā sastāda 21 745 088 EUR
, jeb 67,16 % no visiem ieņēmumiem, tai skaitā Valsts budžeta transferti sastāda 21 188 815
EUR. No Valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim ir saņemts EUR 6 920 531 , šis
iezīmētais transferts sadalās sekojoši:
Maltas, Tiskādu, un Adamovas sanatorijas internātskolas saņēma EUR 2 739 532, vispārējā
izglītība EUR 3 041 291, 5-6 gadīgo bērnu apmācībai EUR 306 204, mērķdotācija sociālo
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai EUR 176 593, mērķdotācija brīvpusdienām 1,2,3 klase
EUR 104 401, mērķdotācija mūzikas skolas pedagogiem EUR 49 710, mācību grāmatu
iegādei EUR 53 611, tautas mākslas kolektīviem EUR 16 135, izglītības iestāžu asistenta
pakalpojumu nodrošināšanai EUR 8 338 , mērķdotācija dzesētavu iegādei EUR 38 810 ,
mērķdotācija neparedzētiem gadījumiem EUR 41 033, mērķdotācija elektromobīļa iegādei
EUR 9 250, bērnu- jaunatnes sporta skolai EUR 60 396, mērķdotācija Bērzgales pagasta
A.Rupaiņa muzeja krājumu popularizēšanai EUR 844, mērķdotācija zivju resursu
pavairošanai EUR

17 331, dotācija feldšeru punktu uzturēšanai EUR 47 352, klimata

pārmaiņu projektu realizācijai pagastu pārvaldēs EUR 97 723 ,u.c.
Mērķdotācija Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai EUR
6 462 806. No ES projektu realizācijai piešķirtās mērķdotācijas vislielākā summa EUR 4 200
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tiek novirzīta pagastu izglītības iestāžu ( Maltas , Kaunatas , Dricānu, Nautrēnu

vidusskolu) infrastruktūras objektu uzlabošanas projektu īstenošanai, 512 543 EUR saņemta
mērķdotācija ES projekta Algoto pagaidu sabiedrisko darbu finansēšanai, ūdenssaimniecības
attīstības projektu realizācijai pagastu pārvaldēs EUR 1 228 317. Mērķdotācija EUR 305 365
apmērā saņemta Stoļerovas pagasta saieta nama izveidei, Lūznavas muižas rekonstrukcijai,
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Nautrēnu pagasta sporta halles rekonstrukcijai un skatuves daļas būvniecībai. Interneta pieejas
punktu attīstībai saņemts EUR 63 385 EUR, mērķdotācija internātskolām klimata pārmaiņu
projektu īstenošanai EUR

35 444, mērķdotācija vides aizsardzības projekta realizācijai

Audriņu pagastā EUR 6000, EUR 3 926 saņemts projekta „Apskāviens nākotnei” realizācijai,
jaunatnes

starptautisko

projektu

realizācijai

EUR

9 818,

mērķdotācija

jaunatnes

nodarbinātībai vasaras periodā EUR 16 280, mērķdotācija Nautrēnu pagasta pārvaldei
ERASMUS projekta īstenošanai EUR 13 574, multifunkcionālā jauniešu centra izveides
projektam Nautrēnu pagasta Rogovkā EUR 16 435, lauku atbalsta dienesta novirzītie Eiropas
Savienības maksājumi pagastu pārvaldēm EUR 108 813. Dotācija no PFIF pašvaldībai
svarīgo funkciju nodrošināšanai EUR 7 448 057 un pārējie transferti budžeta iestāžu
uzturēšanai EUR 357 421. (iemītnieki veco ļaužu pansionātā līdz 1998.g. EUR 21 350,
dotācija pašvaldībai pēc finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97%
līmenī sastāda EUR 332 071, Kultūrkapitāla fonda atbalsts mazajiem projektiem EUR 4 000 )
Pašvaldību budžeta transferti sastāda EUR 556 273 tai skaitā ieņēmumi no citām
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 2014.gadā saņemti EUR 412
611 ,citu pašvaldību līdzfinansējums projektu realizācijā EUR 11 023, citu pašvaldību
finansējums sociālo funkciju nodrošināšanai EUR 74 106 (Tiskādu bērnu namam). Tāpat pie
pašvaldības budžeta transfertiem pieder arī pašvaldības iekšējie transferti starp vienas
pašvaldības dažādiem budžetu veidiem EUR 58 533.

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi
2014.gadā EUR 34 908 779

2.attēls.Novada pašvaldības izdevumu struktūra EUR un %
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Pēc 1.tabulas redzam, ka, pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 82,47 % - 34 908 779
EUR, tātad tērēts bija vairāk par 2 530 990 EUR, jo bija naudas līdzekļu atlikums uz gada
sākumu.

Rēzeknes

novada

pašvaldības

pamatbudžeta

izdevumu

sadalījums

pēc

funkcionālajām kategorijām redzams 2.attēlā. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda
izglītības iestāžu un pasākumu finansēšana EUR 14 694 518 , jeb 42% no kopējiem
izdevumiem. Izdevumu struktūrā EUR 3 274 263 tērēti pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai jeb 9 %. Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai tika tērēti
EUR 3 490 452 , jeb 10 %. Rēzeknes novada pašvaldība 2014.gadā sociālajai nodrošināšanai
izlietojusi EUR 3 310 119, jeb 10 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem tiek finansēts sociālais dienests, Tiskādu bērnu nams, veco ļaužu pansionāts,
veselības un sociālās aprūpes centrs Malta. Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas
līdzekļiem ir pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka palīdzības
apjoms ir nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – augsts bezdarba
līmenis, uzņēmējdarbības attīstība un esošās paplašināšana ir samērā problemātiska (kredītu
resursi, produkcijas realizācija u.c.) Brīvajam laikam, kultūrai un reliģijai tika izlietoti EUR
2 628 936 , jeb 8 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Ekonomiskajai darbībai bija tērēti
EUR 7 380 119, jeb 58,85 % no šiem līdzekļiem tiek finansēti ekonomiskās darbības projekti
–( lielākie no projektiem ir algotie pagaidu sabiedriskie darbi EUR 514 715, Lūznavas pagasta
muižas rekonstrukcijas projekts EUR 519 133, Rēzeknes novada pašvaldības ēku
infrastruktūras attīstības projekts EUR 4 578 999 ). Lai varētu salīdzināt 2014.gada
konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildi ar 2012.gada, 2013.gada budžeta izpildi un
plānu 2015.gadam skat.tabulu Nr.2
2.tabula
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā
pamatbudžeta ieņēmumi EUR 2012.g., 2013.g.,
2014.g. un plāns 2015.gadam

2012.g.
Ieņēmumi
EUR

2013.g.
Ieņēmumi
EUR

2014.g.
Ieņēmumi
EUR

Koda nosaukums
Nodokļu ieņēmumi

2015.g.
Ieņēmumi
plāns
EUR

7 606 407

8 190 840

8 849 581

8 832 969

6 664 622

7 174 162

7 655 411

7 778 840

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

774 794

842 316

1 012 085

885 987

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

111 509

113 218

116 864

68 235

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
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Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

55 482

61 144

65 221

99 907

238 128

302 999

265 243

213 430

3 140

546

552

491

31 055

30 710

31 953

44 239

53 602

63 903

30 000
70 894

59 520

71 679

16 453

100 174

146 462

152 382

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 584 642

1 950 405

1 501 477

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 416 110

1 379 720

1 290 938

1 392 997

168 532

570 685

210 539

399 845

22 928

12 823

16 400

22 928

12 823

16 400

16 400

17 963 275

17 279 081

21 745 088

14 337 707

17 614 340

16 851 282

21 188 815

13 840 527

1 404

0

0

-

0

0

6 783 761

6 581 207

6 920 531

3 844 671

2 623 027

6 462 806

598 650

6 915 278

7 268 169

7 448 057

7 768 059

70 630

378 879

357 421

696 285

-

0

0

-

0

0

347 531

427 799

556 273

497 180

-

0

58 533

0

347 531

427 799

497 740

497 180

27 415 380

27 736 150

32 377 789

25 193 348

Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas

Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
sniegtajiem .maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

Ārvalstu finanšu palīdzība
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu
palīdzības
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no VB daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un
no budžeta nefinansētām iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
dotācija
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta
mērķdotācijas
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES un pārējās palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību FIF
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu
transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta
Pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta
transferti ES struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas
pašvaldības budžeta veidiem
Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām
Kopā ieņēmumi

12 807

99 238
1 792 842

16 400

4 777 533
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* 2015.gada ieņēmumu plāna - Valsts budžeta transferti nebūtu korekti salīdzināt ne ar
2014.gada, ne ar 2013.gada, ne ar 2012.gada izpildi, jo valsts budžeta mērķdotācijas
2015.gadam ir plānotas tikai astoņiem mēnešiem - (pedagogu darba algas un sociālais
nodoklis).

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi
2012.g.,2013.g.,2014.g. un plāns 2015.g. EUR

3.attēls Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2012.g.,2013.g.,2014.g. EUR un plāns 2015.g.

3.attēla skaidri redzam, ka vislielākais pamatbudžeta ieņēmumu avots ir valsts budžeta
transferti un nodokļu ieņēmumi.

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta
izdevumi EUR 2012.g., 2013.g., 2014.g. un izdevumu plāns
2015.g.
3.tabula
Izdevumi

Izdevumi

Izdevumi

Izdevumu
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Kl.kodi
atb.f.kat
.

Kodu nosaukumi

01.000

Vispārējie valdības dienesti

02.000

2012.g.

2013.g.

EUR

EUR

2014.g.

plāns

EUR

2015.g.
EUR

3 832 905

3 662 520

3 490 452

3 643 981

Aizsardzība

-

4 166

1 700

1 000

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

-

0

0

04.000

Ekonomiskā darbība

2 161 607

2 338 272

7 380 119

7 431 609

05.000

-

857

6 087

110

06.000

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

4 053 523

4 293 264

3 274 263

3 100 936

07.000

Veselība

125 846

139 289

122 585

136 099

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

1 920 020

1 790 896

2 628 936

2 258 628

09.000

Izglītība

12 554 110

13 272 546

14 694 518

13 152 453

10.000

Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Ieņēmumu pārsniegums(+) vai
deficīts (-)
Naudas līdzekļi un noguldījumi
(atlikuma izmaiņas)

3 416 492

3 341 082

3 310 119

3 904 137

28 064 503

28 842 892

34 908 779

33 628 953

(-649 123)

(-1 106 742)

(-2 530 990)

(-8 435 605)

136 126

707 160

-69 380

3 234 273

536 218

476 037

2 600 370

5 201 332

0

0

Aizņēmumi
Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā

(-) 23 221

(-) 76 455

0

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi EUR 2012.g., 2013.g.,
2014.g.un izdevumu plāns 2015.g.
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4.attēls Rēzeknes novada pašvaldības izdevumi EUR 2012.g.,2013.g.,2014.g.un izdevumu plāns 2015.g.

Vislielākais budžeta

izdevumu apjoms no 39 līdz 46 % tiek novirzīts izglītības

funkciju nodrošināšanai, sociālajai aizsardzībai izdevumu apjoms svārstās no 10 līdz 13 %,
ekonomiskajai darbībai no septiņiem līdz 21 % - pārsvarā šis % ir atkarīgs no projektu
realizācijas apjoma. Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem ir samazinājušies no 13.7 %
līdz 10%.
Speciālais budžets
Ieņēmumi
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem tais gadījumos, kad likums
paredz segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir
saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Rēzeknes novada
pašvaldības speciālo budžetu veido : Nodokļu ieņēmumi – dabas resursu nodoklis EUR 286
330, Nenodokļu ieņēmumi – procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem EUR 38,
Maksas pakalpojumi EUR 3 327, valsts budžeta transferti – autoceļu fonda līdzekļi EUR
911 892.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2014.g. EUR 1 201 587

5.attēls Speciālā budžeta ieņēmumi 2014.g. EUR 1201 587

Izdevumi
2014.gada speciālā budžeta izdevumu apjoms bija EUR 1 228 899. Naudas līdzekļi
galvenokārt tika novirzīti ekonomiskajai darbībai – autoceļu uzturēšanai
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EUR 920 075, vides aizsardzībai EUR 294 684,

pašvaldību teritoriju un mājokļu

apsaimniekošanai EUR 12 506 un atpūtas un kultūras vajadzībām EUR 1 634.
Speciālā budžeta izdevumi 2014.g. EUR 1 228 899

6.attēls Speciālā budžeta izdevumi 2014.g. EUR 1 228 899

Ziedojumi un dāvinājumi 2014.gadā EUR
2014.gadā ziedojumi un dāvinājumi ir saņemti EUR 24 858, tai skaitā juridiskas personas ir
ziedojušas EUR 20 861, bet fiziskas personas ir ziedojušas 3 997 EUR. Visi ziedojumi ir
saņemti naudā. Visvairāk ir ziedots Tiskādu bērnu namam 17 467 EUR
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2014.gadā sastādīja 21 879 EUR, tai skaitā
atbilstoši funkcionālajām kategorijām, visvairāk izlietots sociālajai aizsardzībai EUR 14 550,
izglītībai izlietoti 6 642 EUR, atpūtai, kultūrai un reliģijai izlietoti 685 EUR un vispārējiem
valdības dienestiem izlietoti 2 EUR. Ja ziedojumu un dāvinājuma izlietojuma summu 21 879
EUR aplūko pēc ekonomiskajām kategorijām, tad lielākās summas ir tērētas materiāliem,
energoresursiem,

krājumiem,

inventāra

un

biroja

preču

iegādei

EUR10 122

un

pakalpojumiem tērēti 9 838 EUR
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Informācija par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 2014.
gadā
1.tabula
Aktīvi un pasīvi(kopsavilkuma bilance)
Nr.p.k.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

Aktīvi:
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi:
Pašu kapitāls
Kreditori

Pārskata perioda
sākumā (EUR)
61763941
56331181
5432761
61763941
53542828
8221113

Pārskata perioda
beigās(EUR)
68357334
62800798
5556536
68357334
53733933
14623401
2.tabula

Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
Nr.p.k.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.1.0
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Ieņēmumi (kopā):
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budžeta transferti
Pašvaldības budžeta transferti
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi ,materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Kapitālo izdevumu transferti
Pārējie izdevumi kas veidojas

Iepriekšējā
Pārskata
pārskata
gadā
periodā izpilde apstiprināts
pēc
likumā plāns
uzkrāšanas
principa
48720569
29223985
8208600
8309755
305498
208650
21680900
1448103

Pārskata
periodā
izpilde pēc
uzkrāšanas
principa
30144910
8926243
305498
2164088

1343
18105472
418757
27267174
24023988
11023328
2929455
97457
3291855
3075498
24112
115964
87835
2442059

5034
18803826
448617
38504466
24711710
10939686
2912545
134228
3820208
3061053
28726
79536
109799
2678581

16400
18106552
497807
28929900
24980980
11955477
3171870
123656
3561228
3117841
25828
55953
54901
1960992

936425
3134749
3134749
108437

947348
13792756
13792756
-

953234
3901867
3899177
2690
47053
146

pēc uzkrāšanas principa

3.tabula
Pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu izlietojums
Nr.p.k.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

Ieņēmumi ( Kopā)
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldības budžeta transferti
Izdevumi Kopā)
Uzturēšanas izdevumi
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi ,materiāli
Nodokļa maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Kapitālo izdevumu transferti
Pārējie izdevumi kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa

Iepriekšējā
gada izpilde
pēc
uzkrāšanas
principa
1098347
253694
58
137720
706876
1807709
710184
60261
16150
6
458486
174848
433
-

Pārskata
gadā
apstiprināts
likumā
1168451
253271
14
3272
911894
1793741
1756409
63548
16654
84
1457418
218455
250
-

Pārskata
gada izpilde
pēc
uzkrāšanas
metodes
1041289
286330
48
3173
751738
2108182
1030459
58380
15767
756863
199283
166
-

1097525
1097525
-

37332
37332
-

1077723
1077723
-

4.tabula
Pašvaldības iestāžu saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums
Nr.p.k.
1
1.1

Summa
Saņemts pēc uzkrāšanas principa( Kopā)
Procentu ieņēmumi par ziedojumu dāvinājumu
kontu atlikumiem

58761
0
147

1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Ziedojumi dāvinājumi no juridiskām personām
Ziedojumi dāvinājumi no fiziskām personām
Izdevumi( kopā)
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli
Sociālie pabalsti
Kapitālie izdevumi

49074
9687
15779
0
0
4803
10834
142
0

Iestādes vadītājs:

M.Švarcs

Galv.grāmatvede:

V.Jakovļeva
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RĒZEKNES NOVADA DOME
REĢ.NR.90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
E–pasts: info@rdc.lv
Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdē
(protokols Nr.2, 1.§)
Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.49
„Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto
kopsavilkumu 2015.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu

1. Apstiprināt šādus novada pašvaldības konsolidētos pamatbudžeta ieņēmumus 2015.gadam
sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem 25 193 348 EUR apmērā, saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Apstiprināt novada pašvaldības konsolidētos pamatbudžeta izdevumus 2015.gadam
atbilstoši funkcionālajām kategorijām 33 628 953 EUR apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžeta konsolidētos naudas līdzekļu atlikumus uz
2015.gada sākumu 3 234 273 EUR apmērā un konsolidētos pamatbudžeta aizņēmumus
2015.gadam 5 201 332 EUR apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt novada pašvaldības konsolidētos speciālā budžeta ieņēmumus 2015.gadam
sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem 1 244 759 EUR apmērā, saskaņā ar
2.pielikumu.
5. Apstiprināt novada pašvaldības konsolidētos speciālā budžeta izdevumus 2015.gadam
atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 842 741 EUR apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
6. Apstiprināt novada pašvaldības speciālā budžeta konsolidētos naudas līdzekļu atlikumus uz
2015.gada sākumu 597 982 EUR apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu.
7. Budžeta izpildītājiem iesniegt novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai budžeta
iestāžu, projektu un citu pasākumu tāmes 2015.gadam.
8. Budžeta izpildītājiem tekošā gada laikā, vajadzības gadījumā, saskaņojot ar novada
pašvaldības izpilddirektoru, atļaut veikt izmaiņas apstiprinātajās budžeta iestāžu tāmēs
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas ietvaros, nemainot kopējo tāmes izdevumu summu,
kā arī nodrošināt budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietojumu, atbilstoši
paredzētajiem mērķiem.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs

M.Švarcs
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1.pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 29.01.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.49

Budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem 2015. gadam

Klasifikācijas grupa,
kods

Rādītāju nosaukums

2015.
gada plāns

A

B

1

Rēzeknes novads konsolidētais
I.IEŅĒMUMI KOPĀ
01.01.00
1.0.0.0.
01.01.15
1.1.0.0.
01.04.15
4.0.0.0.
4.1.0.0.
01.02.00
8.0.0.0.
8.6.0.0.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
10.1.0.0.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
12.3.0.0.
13.0.0.0.
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
13.5.0.0.
01.03.00
21.3.0.0.

Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Īpašuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts
parāda vērtspapīriem
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529)
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un
kompensācijām
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas // Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un
mantas realizācijas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

25 193 348
8 832 969
7 778 840
7 778 840
7 778 840
1 054 129
1 054 129
1 054 129
213 430
491
491
30 000
20 000
10 000
70 894
70 894
12 807
12 000
807
99 238
13 177
74 648
2 000
9 413
1 792 842
1 392 997
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01.04.00
04.02.15
21.1.0.0.
01.05.00
18.0.0.0.
18.6.0.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.
19.3.0.0.

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi
par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes

01.000
02.000
04.000
05.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

21.4.0.0.

II. IZDEVUMI KOPĀ

1.0.
1.1.
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
2400
2500
1.2.
4000
4300
1.3.
3000
3200
6000
6200
6300
6400

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi (1000+2000)
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba
braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi //
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas

399 845
16 400
16 400
16 400
14 337 707
13 840 527
13 840 527
497 180
497 180
0
33 628 953
3 643 981
1 000
7 431 609
110
3 100 936
136 099
2 258 628
13 152 453
3 904 137

24 860 208
22 115 918
14 972 376
11 792 044
3 180 332
7 143 542
124 219
3 940 238
2 965 840
27 921
85 324
125 619
125 619
125 619
1 727 179
329 020
329 020
1 398 159
1 159 962
37 423
200 774
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Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi (5000+9000)
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas
Kapitālo izdevumu transferti
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti

7000
1.5.
7200
2.0.
2.1.
5000
5100
5200
2.2.
9000
9200

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–
) (I – II)
IV. FINANSĒŠANA
F20010000
NL SAK
F40020000
F4002 SAN
F4002 ATM

Naudas līdzekļi un noguldījumi
NL atlikums gada sākumā
Aizņēmumi
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

891 492
891 492
891 492
8 768 745
8 761 905
8 761 905
25 882
8 736 023
6 840
6 840
6 840

-8 435 605
8 435 605
3 234 273
3 234 273
5 201 332
6 073 895
-872 563

2.pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 29.01.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.49

Budžeta kopsavilkums pa valdības funkcijām un ekonomiskācijas klasifikācijas
kodiem 2015. gadam

Klasifikācijas grupa,
kods

Rādītāju nosaukums

2015.
gada plāns

A

B

1

Rēzeknes novads konsolidētais
I.IEŅĒMUMI KOPĀ
01.01.00
5.0.0.0.
01.09.15
5.5.0.0.
01.02.00
8.0.0.0.
8.6.0.0.
01.03.00
21.3.0.0.

Nodokļu ieņēmumi
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda
vērtspapīriem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

1 244 759
286 000
286 000
286 000
286 000
14
14
14
1 000
1 000
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01.05.00
18.0.0.0.
18.6.0.0.
19.0.0.0.
19.3.0.0.

Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes

01.000
04.000
05.000
06.000

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

II. IZDEVUMI KOPĀ

1.0.
1.1.
1000
1100
1200
2000
2100
2200
2300
7000
1.5.
7200
2.0.
2.1.
5000
5100
5200

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi (1000+2000)
Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
Preces un pakalpojumi
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība
Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi (5000+9000)
Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

III. IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (–) (I – II)
IV. FINANSĒŠANA
F20010000
NL SAK

Naudas līdzekļi un noguldījumi
NL atlikums gada sākumā

957 745
957 745
957 745
0
0
1 842 741
9 728
1 145 665
683 556
3 792

1 778 801
1 778 801
84 041
65 892
18 149
1 694 760
75
1 484 976
209 709
0
0
0
63 940
63 940
63 940
10 000
53 940
-597 982
597 982
597 982
597 982
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Sēdes protokols „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada
Publiskā gada pārskata apstiprināšanu”
IZRAKSTS

RĒZEKNES NOVADA DOME
REĢ.NR.90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,
E–pasts: info@rdc.lv
Informācija internetā http://www.rezeknesnovads.lv

SĒDES PROTOKOLS
Rēzeknē
2015.gada 18.jūnijā
Nr.14
4.§
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, Ministru kabineta 2010.gada
5.maija noteikumu Nr.431 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.pantu, ņemot
vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome
n o l e m j:
1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada Publisko gada pārskatu
(2014.gada Publiskais gada pārskats pievienots).
2. Publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3. Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par Publiskā gada pārskata
pieņemšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu Rēzeknes novada pašvaldības
Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļā un Rēzeknes novada pašvaldības
mājas lapā.
Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Rēzeknes novada pašvaldības
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas p.i.
Rēzeknē, 18.06.2015.

M.Švarcs

L.Vinogradova
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Revidentu ziņojums
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