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Ievads 
 Rēzeknes novada attīstības programma (turpmāk tekstā AP) 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas paredz veicamos pasākumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai. Gan Rēzeknes novada AP (2012-2018), gan novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033 (apstiprinātā 21.02.2013., sēdes protokols Nr.5, 95.§), nosaka vienotu novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes (1.attēls).  

1.attēls  Rēzeknes novada attīstības stratēģiskais ietvars 

 
 Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība  Rēzeknes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 58 uzdevumus atbilstoši 3 izvirzītājām vidēja termiņa attīstības prioritātēm. Lai nodrošinātu Rēzeknes novada attīstības novērtēšanas iespējas un izvērtētu attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšanas progresu, Rēzeknes novada pašvaldība ir izstrādājusi AP īstenošanas uzraudzības sistēmu, kas nodrošina iespēju novērtēt pašvaldības attīstību kopumā:  - novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu;  - demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to sabiedrību, deputātus un citas ieinteresētās puses;  - identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;  - pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.   Atbilstoši AP noteiktajam, AP īstenošanas uzraudzības pārskata izstrādi veic Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļa. AP īstenošanas uzraudzības pārskats tiek izstrādāts,  iegūstot nepieciešamo informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā pieejamo informāciju sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienību, iestāžu vadītājiem, nodaļu speciālistiem. Dotais 
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dokuments ir otrais AP īstenošanas uzraudzības pārskats. Pirmais AP uzraudzības pārskats par 2012. un 2013.gadu tika izstrādāts un apstiprināts 2015.gada 19.februārī. Sakarā ar to, ka AP tika apstiprināta 2012.gada 1.martā,  2012. gads tiek uzskatīts par nepilnu gadu un tādēļ 2012. gada pārskats tika apvienots ar 2013.gada pārskatu vienotā dokumentā. 
 Pamatojoties uz AP noteikto, šis pārskats ir izstrādāts par trīs gadu periodu (2012., 2013., 2014.), kura izstrādes ietvaros tika veikta arī trešā ikgadējā uzraudzības pārskata (par 2014.gadu) izstrāde. Trīs gadu perioda pārskata izstrādes ietvaros izmantots informācijas apkopojums no pirmā (par 2012. Un 2013.gadu) ikgadējā uzraudzības pārskata, nepieciešamības gadījumā jau iepriekš apkopoto informāciju papildinot, uzlabojot vai pat precizējot, kā arī no trešā (par 2014.gadu) ikgadējā uzraudzības ziņojuma, kura izstrāde norisinājās vienlaicīgi ar trīs gadu perioda pārskata izstrādi. Papildus tika apkopota arī cita veida informācija, kas atspoguļo attīstības un darbības tendences. 

 Pārskata saturs: 
 pirmajā nodaļā ir sniegts Rēzeknes novada vispārējs attīstības raksturojums, iekļaujot Rēzeknes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītājus; 
 Otrajā nodaļā, vērtējot AP īstenošanas progresu, ir sniegta informācija par katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajām aktivitātēm (īstenotajiem projektiem) 2012-2014.gadā; 
 Trešajā nodaļā, apkopojot AP vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītājus, ir sniegts pārskats par AP Rīcības plāna īstenošanas progresu; 
 Pārskata ziņojuma noslēdzošajā daļā ir doti kopējie secinājumi un rekomendācijas turpmākai darbībai. 
Pārskatu par trīs gadu periodu un uzraudzības ziņojumu izstrādāja Rēzeknes novada attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā ar pašvadības iestādēm un struktūrvienībām. Komentārus, priekšlikumus un jautājumus lūdzam sūtīt teritorijas plānotājai Līgai Romančukai:e-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv, tālr.64607205 vai iesniegt personīgi vai pa pastu Rēzeknes novada pašvaldība Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV 4601. 
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1. Rēzeknes novada attīstības vispārējs raksturojums 
1. tabula Rēzeknes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji  Tabulā ar atsevišķu krāsu un simbolu atzīmēti: rādītāji, kuru vērtības tendence ir pozitīva vēlamajai attīstības tendencei rādītāji, kuru vērtības tendence ir negatīva vēlamajai attīstības tendencei 

Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība bāzes gadā Rādītāja vērtība 2012.gadā Rādītāja vērtība 2013.gadā Rādītāja vērtība 2014. gadā 
Vēlamā attīstības tendence 2017.gadā 

Datu avots 

1 TAI rangs 97. vieta (starp 109 novadiem, 2010.gada datiem) 
98. vieta  

102. vieta  98. vieta  VRAA 

2 Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss 
99. vieta pēc 2010.gada datiem salīdzinot ar 2009.gada vērtību 

99. vieta pēc 2011. gada datiem salīdzinot ar 2010. gada vērtību 

VRAA nav izstrādāts Teritoriju attīstības līmeņa novērtējums 2013.gadā 

-0,859 un 98.vieta pēc 2014.gada datiem salīdzinot ar 2013.gada vērtību 


VRAA   

3 TAI vērtība -1,166 (2010. gads) -1,113  
-1,141 -1,093  VRAA 

4 Iedzīvotāju skaits 31377 (2011. gads) 30901 30217  29772  PMLP 

5 Iedzīvotāju dabiskais pieaugums -424 (2010. gads) -244 -305 -176  CSP 

6 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju pašvaldības budžetā 

133,10 Ls (2010. gads) 
151,60 Ls (215.71 EUR) 166,90 Ls (237,47 EUR) 257,1 EUR 

 VRAA  

7  Bezdarba līmenis  25,1 % (2011. gads) 24,8% (4418) 22,3% (3955) 20,8% (3615)  NVA 

8 
Ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

54 (2009. gads) 68,74 65,72 71,31  CSP 

9 Reģistrēto uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem* 1,5 (2010. gads) 3,1 2,5 1,7  LURSOFT PMLP 

10 Demogrāfiskā slodze 499,4 (2011. gads) 505,4 497,2 502,1  VRAA 

11 
Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

9,3 (2009. gads) 11,9 13,1 14,0  CSP 

12 Ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits 1818 (2009.gads) 2124 1986 2123  CSP 

13 Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā 
% no aptaujāto skaita, (2012.gads) 61,4 %**   RNP  

*Pārskata gadā reģistrēto uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem ** Rēzeknes novada pašvaldības laika posmā no 01.09.2014.-01.11.2014. organizētās iedzīvotāju aptaujas dati 
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Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir „[..]strukturāls rādītājs, kas parāda, kuras teritorijas atrodas virs vidējā valsts attīstības līmeņa un kuras zem, t.sk. parādot, cik liela ir šo teritoriju attīstības novirze no vidējā valsts līmeņa. 

Teritorijas attīstības indeksu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, aprēķina Valsts reģionālās attīstības aģentūra ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Teritorijas attīstības indeksi republikas pilsētām, novadiem un plānošanas reģioniem aprēķināti pēc 8 rādītājiem un aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.  

Skaidrojumi un papildus informācija par 1.tabulā noteiktajiem attīstības izvērtēšanas rādītājiem   

Rēzeknes novada teritorijas attīstības indekss pēc 2014.gda datiem ir –1,093, ieņemot 7.vietu starp 19 Latgales reģiona novada pašvaldībām (2.tabula). Salīdzinājumā ar 2012.gada un 2013.gada rādītājiem, vērojama pozitīva tendence - tas ir nedaudz uzlabojies. Rēzeknes novads 110 novadu pašvaldību reitingā uz doto brīdi atrodas 98 vietā. Blakus esošo pašvaldību teritorijas attīstības līmeņa indeksi ir līdzīgi. 2.tabula 
Latgales reģiona novadu teritorijas attīstības līmeņa indekss un vieta reitingā 2014.gadā 

  Nr.p.k. Teritoriālā vienība Teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 2014.gada datiem Vieta reitingā 
1. Preiļu novads  -0,347 63 
2. Ilūkstes novads  -0,677 84 
3. Līvānu novads  -0,747 89 
4. Balvu novads  -0,864 93 
5. Vārkavas novads  -0,986 95 
6. Ludzas novads  -1,007 97 7. Rēzeknes novads  -1,093 98 
8. Krāslavas novads  -1,094 99 
9. Riebiņu novads  -1,138 100 
10. Daugavpils novads  -1,179 101 
11. Rugāju novads  -1,195 102 
12. Dagdas novads  -1,259 103 
13. Aglonas novads  -1,307 104 
14. Viļakas novads  -1,308 105 
15. Viļānu novads  -1,337 106 
16. Ciblas novads  -1,427 107 
17. Baltinavas novads  -1,435 108 
18. Kārsavas novads  -1,540 109 
19. Zilupes novads -1,623 110 *___novadi, kas robežojas ar Rēzeknes novada teritoriju 

Datu avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 
 
Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes informāciju, 2015. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 milj. 986,1 tūkst. iedzīvotāju – par 15,4 tūkst. mazāk nekā pirms gada. Reģionu griezumā iedzīvotāju skaits palielinājās tikai Pierīgas reģiona novados. Savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums bija Latgales reģionā – par 4,7 tūkst. Rēzeknes novadā, līdzīgi kā citos Latgales reģiona novados, iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskā pieauguma, gan migrācijas dēļ. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas atspoguļotas 2. un 3. attēlā un 3.tabulā. 

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas 
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Migrācijas saldo (CSP) -  ir starpība starp 
konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu 
dzīvi ieradušos un no tās uz citām pastāvīgās 
dzīvesvietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu 
noteiktā laika periodā. 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums  (CSP) - ir 
starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un 
mirušo skaitu. 

3.tabula Iedzīvotāju skaita izmaiņas un to ietekmējošie faktori Rēzeknes novadā uz gada sākumu 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Iedzīvotāju skaits gada sākumā 31876 31 377 31 164 30 901 30 217 29 772 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas -860 -598 -162 -204 -518 -233 
Dabiskais pieaugums -301 -424 -276 -244 -305 -176 
Migrācijas saldo -559 -174 114 40 -213 -57 Datu avots: Centrālās statistikas pārvalde (CSP) 

 2.attēls 
Iedzīvotāju skaits Rēzeknes novadā uz gada sākumu 
 

 Datu avots: Centrālās statistikas pārvalde (CSP) 
3.attēls 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas un to ietekmējošie faktori Rēzeknes novadā uz gada sākumu   

 Datu avots: Centrālās statistikas pārvalde (CSP) 
 
 Pamatojoties uz NVA datiem, Rēzeknes novadā pēdējo divu gadu laikā bezdarba līmenis ik gadu ir 

samazinājies vidēji par 2 % - bezdarba līmenis no 24,8 % (ar bezdarbnieku skaitu  4418) 2012.gadā līdz 
20,8 % (ar bezdarbnieku skaitu 3615) 2014.gadā. Lai arī bezdarba līmenis ir samazinājies valstī un katrā 
reģionā kopumā, tomēr augstākā tā tendence ir saglabājusies Latgales reģionā (4.attēls). Reģistrētais 
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Bezdarba līmenis (CSP) - Bezdarbnieku 
īpatsvars atbilstošās vecuma grupas 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, 
procentos. 

Bezdarbnieki (CSP) -  Bezdarbnieki ir personas (vecumā no 15 līdz 74 gadiem), kuras vai nu ir, vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā un kuras atbilst visiem nosacījumiem: 1. Pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba. 2. Pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu. 3. Darba atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko 2 nedēļu laikā) sākt strādāt. Šajā kategorijā ieskaita arī personas, kuras darbu jau ir atradušas un uzsāks to 3 mēnešu laikā. 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (CSP) –  Abu dzimumu personas, kuras pārskata periodā piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus veido nodarbinātie un bezdarbnieki (gan reģistrētie Nodarbinātības valsts aģentūrā, gan nereģistrētie), kuri aktīvi meklē darbu. 

bezdarba līmenis uz 2014. gadu Latgalē sastādīja 17,8%, otrais lielākais bezdarba rādītājs Kurzemes 
reģionā 10,7 %. Rēzeknes novads bezdarba līmeņa rādītājos Latgales reģiona kontekstā 2013. un 
2014.gadā ierindojas 15.vietā starp 19 novadiem (2012.gadā – 14.vietā). Nodarbinātības tendences 
Rēzeknes novadā atspoguļotas 4.tabulā un 5.attēlā. 

4.attēls 
Bezdarba līmenis reģionos uz 31.12.2014. 

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)   4.tabula Nodarbinātības tendences Rēzeknes novadā uz gada 31.decembri  
31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2014. 

Bezdarbnieku 
skaits 

Bezdarba 
līmenis  

Bezdarbnieku 
skaits 

Bezdarba 
līmenis  

Bezdarbnieku 
skaits 

Bezdarba 
līmenis  

Bezdarbnieku 
skaits 

Bezdarba 
līmenis  

Bezdarbnieku 
skaits 

Bezdarba 
līmenis  

5254 24,9 % 4937 23,6 % 4418 24,8 % 3955 22,3 % 3615 20,8 %  5.attēls 
Bezdarba līmenis Rēzeknes novadā uz gada beigām 

 
Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
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Ekonomiski aktīvs 
uzņēmums  
 (CSP) - Uzņēmumi, kas pārskata periodā ražoja produkciju, sniedza pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā. 

5.tabula Nodarbinātības tendences Latgales reģionā uz 2014.gada 31.decembri 
 Nr. p.k. Pilsēta un novadi  Bezdarbnieku skaits  Bezdarba līmenis  

1.  Daugavpils  4210  7,8%  
2.  Ilūkstes novads  441  9,5%  
3.  Daugavpils novads  1737  11,8%  
4.  Preiļu novads  794  12,2%  
5.  Rēzekne  2312  12,3%  
6.  Krāslavas novads  1304  13,0%  
7.  Vārkavas novads  182  14,6%  
8.  Balvu novads  1270  15,2%  
9.  Riebiņu novads  545  16,3%  
10.  Līvānu novads  1231  16,7%  
11.  Rugāju novads  245  16,8%  
12.  Viļakas novads  559  17,0%  
13.  Dagdas novads  839  17,2%  
14.  Aglonas novads  407  17,7%  
15.  Ludzas novads  1621  19,2%  
16.  Zilupes novads  396  20,1  
17.  Rēzeknes novads  3615  20,8%  
18.  Baltinavas novads  150  21,5%  
19.  Viļānu novads  868  22,7%  
20.  Ciblas novads  403  23,0%  
21.  Kārsavas novads  852  23,2%  

Latgales reģionā 23981  17,8%  
Latvijā 82027  8,5%  

 Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Rēzeknes novadā 2014.gadā sastādīja 2123, kas salīdzinot ar iepriekšējo (2013) gadu ir pieaudzis par 137 vienībām. Lielāko īpatsvaru sastāda pašnodarbinātas personas. Pēdējo piecu gadu laikā ik gadu pieaug komercsabiedrību skaits, bet samazinājums ir vērojams zemnieku un zvejnieku saimniecību sektorā. Statistisko vienību apkopojums atspoguļots 6.tabulā un statistisko vienību dinamika - 6.-10.attēlā. 6.tabula Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Rēzeknes novadā 2010.-2014.gadā. 
 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Pašnodarbinātās personas  969 1061 1074 1030 1109 
Individuālie komersanti  53 58 59 63 64 
Komercsabiedrības    

240   267   308   (Tirgus sektors) 333 (Tirgus sektors) 352 
(Ārpus tirgus sektora) 1 (Ārpus tirgus sektora ) 1 Zemnieku un zvejnieku saimniecības  

547 554 546 469 445 
Fondi, nodibinājumi un biedrības  

76 101 106 122 121 
Valsts budžeta iestādes  2 2 0 0 0 
Pašvaldību budžeta iestādes  

31 31 31 31 31 
KOPĀ  1918 2074 2124 1986 2123 

Datu avots: Centrālās statistikas pārvalde (CSP)   
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Tirgus sektors (CSP) – Juridiskas vai fiziskas personas, kuras pārdod galvenokārt savu vai tikai savu 
produkciju vai pakalpojumus par noteiktu, ekonomiski nozīmīgu cenu. Šajā sektorā tiek klasificētas 
pašnodarbinātas fiziskas personas, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, individuālie 
komersanti un komercsabiedrības, izņemot valsts struktūru kontrolētas un finansētas komercsabiedrības, pie 
valsts struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes. 

Ārpustirgus sektors (CSP) – Juridiskas 
personas, kuras sniedz pakalpojumus par 
brīvu vai par ekonomiski nenozīmīgu 
samaksu. Šajā sektorā tiek klasificētas 
valsts struktūru kontrolētas un finansētas 
komercsabiedrības, pie valsts struktūrām 
ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, 
ostu un brīvostu pārvaldes, valsts un 
pašvaldību budžeta iestādes, fondi, 
nodibinājumi, biedrības. 

 

 

 6.attēls  Pašnodarbinātās personas Rēzeknes novadā 2010.-2014.gadā.  

   7.attēls  8.attēls Individuālie komersanti Rēzeknes novadā 2010.-2014.gadā.  Komercsabiedrības Rēzeknes novadā 2010.-2014.gadā. 
   

 

 

  9.attēls  10.attēls Zemnieku un zvejnieku saimniecības Rēzeknes novadā 2010.-2014.gadā.  Fondi, nodibinājumi un biedrības   Rēzeknes novadā 2010.-2014.gadā. 

 

 

 
 6.-10.attēla datu avots: Centrālās statistikas pārvalde (CSP)   
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Demogrāfiskā slodze (CSP) ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā 

7.tabula Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika  Atbilstoši LURSOFT datiem, līdz 2014.gadam Rēzeknes novadā reģistrēti kopā 2655 uzņēmumi, likvidēti – 892. Pēdējo piecu gadu griezumā, reģistrēto uzņēmumu skaits ir pieaudzis līdz 2012.gadam. Sākot ar 2013.gadu reģistrēto uzņēmumu skaits ir sācis kristies un 2014.gadā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits ir gandrīz vienāds – attiecīgi 50 un 45 uzņēmumi. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika 2010.-2014.gadā atspoguļota 7.tabulā un 11.attēlā. Datu avots: LURSOFT 
 11.attēls Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Rēzeknes novadā 2012.-2014.gadā 

   Demogrāfiskās slodzes līmenis tiek lietots, analizējot procentuālo sadalījumu starp tiem, ka ir darbspējas vecumā un lielākoties ir vai varētu būt ekonomiski aktīvi, un pārējo sabiedrības daļu (skolēniem un pensionāriem), kurus uztur iedzīvotāji darbspējas vecumā. Vadoties no pieejamās statistikas, dati atspoguļoti trīs vecuma grupās: iedzīvotājiem vecuma grupā līdz 15 gadiem (līdz darbspējas vecumam), 15 līdz 62 gadiem (darbspējas vecumā) un virs 62 gadiem (darbspējas vecumu pārsniegušie iedzīvotāji). Rēzeknes novadā pēdējo trīs gadu laikā pakāpeniski pieaug iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam robežās 13,38-13,64% un iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma 19,92-20,12%. Iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā, savukārt, pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies, 2014.gadā sasniedzot 20,12%. Demogrāfiskā slodze 2014.gadā attiecīgi sastādīja 510 iedzīvotājus uz 1000 personām darbspējas vecumā (8.tabula). Salīdzinājumam - Latvijā kopumā vidējais darbspējas vecuma (no 15 līdz 62 gadiem) iedzīvotāju īpatsvars 2014.gadā bija nepilni 63% un demogrāfiskā slodze - 613. 8.tabula  Demogrāfiskās slodzes rādītāji Rēzeknes novadā 2012.-2014.gadā. 

 Datu avots: RAIM aprēķini 
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Reģistrēti
Likvidēti

 Reģistrētie uzņēmumi Likvidētie uzņēmumi Starpība 
2010 47 31 16 
2011 73 39 34 
2012 97 26 71 
2013 77 23 54 
2014 50 45 5 

Rādītājs 2012.gads 2013.gads 2014.gads 
Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam kopējā iedzīvotāju skaitā 13,38% 13,57% 13,64% 

Iedzīvotāju īpatsvars darbspējas vecumā kopējā iedzīvotāju skaitā 66,70% 66,43% 66,24% 
Iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma kopējā iedzīvotāju skaitā 19,92% 20,00% 20,12% 

Demogrāfiskā slodze 499 505 510 
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  Laikā no 01.09.2014.-01.11.2014. Rēzeknes novada pašvaldība veica iedzīvotāju viedokļu izzināšanu caur pašvaldības mājas lapā publicēto aptauju „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā”. Aptaujā kopumā piedalījās 148 respondenti (103 sievietes, 45 vīrieši, respondentu vidējais vecums 38,1 gadi), kuri Rēzeknes novada mājas lapā, izteica savu viedokli par pašvaldības teritorijā pieejamajiem pakalpojumiem, notikušajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem. Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju aptauja tika organizēta 2014.gada nogalē, tiek pieņemts, ka aptaujas rezultāti attiecināmi par pēdējo trīs gadu periodu- 2012., 2013. un 2014.gadu.   Aptaujas rezultāti par pašvaldības sniegto un pieejamo pakalpojumu kvalitāti 
 
 Izglītības pakalpojumi Sabiedriskā kārtība un drošība 

 

Apmierina 69  46.6% Drīzāk apmierina 56  37.8% Drīzāk neapmierina9  6.1%  Neapmierina 8  5.4%  Grūti pateikt 6  4.1%  

 

Apmierina 25  16.9% Drīzāk apmierina 61  41.2% Drīzāk neapmierina34  23%  Neapmierina 24  16.2% Grūti pateikt 4  2.7%  
 Veselības aprūpe  Sociālie pakalpojumi, palīdzība 
 

Apmierina 27  18.2% Drīzāk apmierina 52  35.1% Drīzāk neapmierina35  23.6% Neapmierina 27  18.2% Grūti pateikt 7  4.7%  

 Apmierina 33  22.3% Drīzāk apmierina 60  40.5% Drīzāk neapmierina16  10.8% Neapmierina 25  16.9% Grūti pateikt 14  9.5%     Kultūras un sporta dzīve Apmierina 57  38.5% Drīzāk apmierina 52  35.1% Drīzāk neapmierina20  13.5% Neapmierina 17  11.5% Grūti pateikt 2  

  Aptaujas rezultāti par transporta infrastruktūras kvalitāti un pieejamību 
Pašvaldības ielu, ceļu uzturēšana Ielu apgaismojums Apmierina 26  17.6% Drīzāk apmierina 45  30.4% Drīzāk neapmierina39  26.4% Neapmierina 36  24.3% Grūti pateikt 2  1.4%  

 Apmierina 27  18.2% Drīzāk apmierina 51  34.5% Drīzāk neapmierina35  23.6% Neapmierina 28  18.9% Grūti pateikt 7  4.7%  

 

 Sabiedriskais transports  Valsts ceļu uzturēšana 
Apmierina 30  20.3% Drīzāk apmierina 42  28.4% Drīzāk neapmierina32  21.6% Neapmierina 30  20.3% Grūti pateikt 14  9.5%  

 

Apmierina 18  12.2% Drīzāk apmierina 53  35.8% Drīzāk neapmierina38  25.7% Neapmierina 33  22.3% Grūti pateikt 6  4.1%  

 

 Satiksmes drošība 
Apmierina 19  12.8% Drīzāk apmierina 67  45.3% Drīzāk neapmierina29  19.6% Neapmierina 26  17.6% Grūti pateikt 7  4.7%  

 

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā 
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 Aptaujas rezultāti par pašvaldības sniegto un pieejamo komunālo pakalpojumu kvalitāti  Centralizētā siltumapgāde Ūdensapgāde un kanalizācija 
 

Apmierina 14  9.5%  Drīzāk apmierina 28  18.9% Drīzāk neapmierina10  6.8%  Neapmierina 23  15.5% Grūti pateikt 73  49.3% 

 

Apmierina 36  24.3% Drīzāk apmierina 41  27.7% Drīzāk neapmierina20  13.5% Neapmierina 18  12.2% Grūti pateikt 33  22.3%  Kapsētu sakoptība  Atkritumu apsaimniekošana 
 Apmierina 62  41.9% Drīzāk apmierina 56  37.8% Drīzāk neapmierina9  6.1%  Neapmierina 8  5.4%  Grūti pateikt 13  8.8%  

 Apmierina 45  30.4% Drīzāk apmierina 58  39.2% Drīzāk neapmierina17  11.5% Neapmierina 13  8.8%  Grūti pateikt 15  10.1%  Zaļo zonu labiekārtojums, sakoptība 
 

Apmierina 43  29.1% Drīzāk apmierina 53  35.8% Drīzāk neapmierina26  17.6% Neapmierina 19  12.8% Grūti pateikt 7  4.7%   Atbilstoši aptaujas rezultātiem, ir dažas jomas, kur iedzīvotāju viedoklis svārstās, tomēr vidējais iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības teritorijā pieejamajiem pakalpojumiem ir 61,4%. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka augstākais apmierinātības līmenis iedzīvotājiem ir apmierinātība ar izglītības pakalpojumiem (izvēles – apmierina un drīzāk apmierina) – 84,4%, bet viszemākais – apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem (izvēles – apmierina un drīzāk apmierina) – 53,3%.  Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu kvalitāte neapmierina 51% respondentu, savukārt to par apmierinošu uzskata 48%. Ielu apgaismojums iedzīvotājus vairākumā gadījumu apmierina 53%, tomēr arī neapmierinātības līmenis ir samērā augts - 43%. Iedzīvotāju apmierinātības ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem rādītājs ir augstāks, nekā neapmierinātības rādītājs – attiecīgi 49% un 42%. Vienāds respondentu īpatsvars uzskata valsts ceļu uzturēšanu par apmierinošu un par neapmierinošu – 48% abos gadījumos. Respondentu vairākums jeb 58 % uzskata satiksmes drošību novada teritorijā par apmierinošu. Tā kā novada teritorijā centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta salīdzinoši nelielam iedzīvotāju skaitam – praktiski pagastu centru ciemos dzīvojošiem dažu daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, tad arī 49% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā. Vairākums respondentu jeb 52% kopumā ir apmierināti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem un gandrīz 80% respondentu ir apmierināti kapsētu sakopšanas darbus veikšanu novadā. Līdzīgi iedzīvotājus vairākumā gadījumu apmierina arī atkritumu apsaimniekošana (70%) un zaļo zonu sakoptība novadā (65%). Ar detalizētākiem aptaujas rezultātiem, kā arī iedzīvotāju ieteikumiem un rekomendācijām par veicamajiem uzlabojumiem pakalpojumu attīstībā, aicinām iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības AP 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības pirmajā pārskatā par 2012.-2013.gadu, kas pieejams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā Pašvaldība – Attīstības plānošanas dokumenti.     
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2. Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas progress 
 9. tabulā ir atainota informācija par katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajām aktivitātēm (projektiem). Tabulas kolonnās „Atsauce uz Investīciju plānu” ir norādīts projekta sākotnējais numurs Attīstības programmas Investīciju plānā vai norāde uz to, ka projekts iepriekš nebija paredzēts, bet tiek realizēts. 9.tabula Rēzeknes novada pašvaldības realizētie vai uzsāktie projekti 2012.-2014.gadā 
___ projekts pabeigts; ___ projekts uzsākts un tā īstenošana turpinās pēc 31.12.2014. ___ atzīme par projekta sasaisti ar citā vidēja termiņa prioritātē iekļautu pasākumu 

Nr. p.k. Projekta numurs Projekta nosaukums Kopējais budžets, EUR 
Realizācijas termiņš Rezultāti 

Atsauce uz Investīciju plānu 

 Plānotie 

Plānā izdalīti atsevišķi kā realizācijas posmā esošie (uz programmas izstrādes brīdi) 

Neplānotie 

1.VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE : Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība 
1 Nr.11-01-L32100-000016 

Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija 88388,48 01.05.2011.-30.09.2012. Tika uzklāts jauns asfalta segums pagasta centrālajai ielai. Ielas garums 0,800 km.  10  

2 Nr.8-21/679 Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija 197489,00 04.11.2010.-14.04.2012. 
Rekonstruētas šādas Ilzeskalna ciemata centra ielas - Parka iela 0,118km; Liepu iela 0,100 km, Jaunatnes iela 0,200 km, Kalna iela 0,400 km.  16  

3 Nr.10-01-L32100-000308 
Ceļu rekonstrukcijas darbi Mākoņkalna pagastā 69461,16 30.07.2010.-01.06.2012. 

Rekonstruēti 3 pagasta autoceļi: Zelenpole - Ļoļi 2,840 km; Ļoļi - Virauda 7,330 km; Dvarči - Dvarču kapsēta - N.Lobanovs 0,600 km. Kopā 10, 77 km.  11  
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4 Nr.10-01-L32100-000193 

Griškānu pagasta autoceļu "Janapole-Janapoles ciems (km 0,712), " Staroščiki - Tuči-Janapole " (km 0,250),  Dreizi - Vipinga (km 0,787)  un Jaunas ielas (km 0,200) rekonstrukcija 
122095,56 01.05.2010.-05.04.2012. 

Veikta sekojošu autoceļu  rekonstrukcija: "Janapole-Janapoles ciems (km 0,712), " Staroščiki – Tuči - Janapole " (km 0,250),  Dreizi - Vipinga (km 0,787)  un Jaunas ielas (km 0,200).  20  

5  Autoceļa 5401 Svētiņi-Strūžāni remonts 22806,00 08.2014.-09.2014. Sakārtota ceļa infrastruktūra 3,3 km garumā 54   
6  Autoceļa 5403 Strūžāni-Dūliņas remonts 13721,00 08.2014.-09.2014. Sakārtota ceļa infrastruktūra 2,1 km garumā 54   
7  Autoceļa 7601 Rēzekne-Pleikšņi-Ritiņi remonts 16425,00 06.2014.-07.2014. Sakārtota ceļa infrastruktūra 1,33 km garumā 54   

8  Autoceļa 6656 valsts autoceļš-„Ezermala”-pagasta autoceļš periodiskās uzturēšanas darbi 29134,00 08.2014.-09.2014. Sakārtota ceļa infrastruktūra 0,705 km garumā 54   

9  Jāņa Zvīdra ielas asfaltbetona seguma remonts 50564,00 09.2014.-10.2014. Sakārtota ielu infrastruktūra 0,605 km garumā 52   
10  Autoceļa 7202 Zelenpole-B.Tukiša remonts 12975,00 08.2014.-09.2014. Sakārtota ceļa infrastruktūra 0,4 km garumā 52   

11 Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/002 
Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība  142 840,50 01.10.2014.- 30.06.2015. Izveidoti 19 jauni un pilnveidoti 18 esoši publiskā interneta pieejas punkti Rēzeknes novada teritorijā 77   

Kopā 765 899,7     
2.VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE : Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

1 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/070/022 
Ūdenssaimniecības attīstība Bērzgales ciemā 447997,19 28.11.2011.-31.08.2013. 

Tika paaugstināta pakalpojumu kvalitāte esošajiem klientiem, nodrošināta iespēja racionāli izmantot dabas resursus, samazinātas sistēmas ekspluatācijas izmaksas, uzlabota notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, infiltrācijas samazināšana, nodrošināta visiem centralizētās ūdensapgādes klientiem pieeja centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem. 
 13  
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2 Nr.2012-SM2N-05 

Pārmaiņu iespēja skolām aktivitātes "Skola, kā kopienas attīstības resurss" projekts "Lauku vides saglabāšanas centra "ZEMDARS" izveide un darbības nodrošināšana Nautrēnu vsk. strukt. Bērzgales psk. 

19946 01.12.2012.-15.12.2013. 

Izveidots daudzfunkcionāls lauku vides saglabāšanas centrs „Zemdars” Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā. Izglītoti 4 centra darbinieki un aptuveni 40 interesenti, kuri būs apguvuši zināšanas un prasmes citu aktivitāšu un projektu realizēšanai. Saglabājot mazās skolas statusu, 65 skolēni iepazīstināti un 70 % ieinteresēti lauku dzīves veidā, mācot dažādas profesijas, kas veicina lauku vides saglabāšanu. Radīta iespēja maznodrošinātajām ģimenēm un vientuļajiem, veciem cilvēkiem, jaunajām ģimenēm, bez darba palikušajiem saņemt palīdzību ikdienas sadzīves jautājumu (personīgā higiēna, veļas mazgāšana, apģērba un citu izstrādājumu labošana u.c.) risināšanā. Uzlabots psiholoģiskais mikroklimats vietējā sabiedrībā. 

  x 

3 Nr.08-01-L32100-000348 
Čornajas ciema tautas nama rekonstrukcija 229381,15 24.03.2009.-23.03.2012. Rekonstruēts tautas nams 248,58 m², uzbūvēts mansarda stāvs 201,11 m², ierīkots bruģakmens laukums 460,0 m².  9  

4 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/066/032 
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema ūdenssaimniecības attīstība 427627,01 17.01.2012.- 31.08.2013. Nomainītas ūdensvada caurules 835 m, nomainītas notekūdeņu novadīšanas caurules 1532 m un ierīkota jauna NAI.   x 

5 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/067/033 
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība 300361,81 17.01.2012.- 31.08.2013. 

Nomainītas ūdensvada caurules 1151 m, ierīkots jauns artēziskais urbums, nomainītas notekūdeņu novadīšanas caurules 953 m un ierīkota jauna NAI.   x 

6 Nr.11-01-ll23-l413201-000007 
Darba vides un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana Dricānu pagasta kultūras namā un bibliotēkā 

6864,06 02.08.2011.-01.03.2012. 
Tika nomainīti kultūras nama skatuves un zāles aizkari. Bibliotēkā nomainīti visi grāmatu plaukti un uzstādītas žalūzijas bibliotēkas telpu logiem. Iegādāts biljards.  25  

7 Nr.10-01-L32100-000145 
Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība 988264,51 01.06.2010.- 04.05.2012. Uzbūvēta sporta zāle Dricānu vidusskolā, labiekārtota teritorija.  8  

8 Nr.12-01-LL23-L413101-000003 
Bērnu dienas centra izveide Dricānos 4687,34 06.02.2013.-01.09.2013. 

Tika izremontētas divas telpas Dricānu vidusskolā. Iegādāts mēbeles bērnu rotaļu telpām, iegādātas izglītojošas un attīstošās spēles bērniem. 182   

9 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/130 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņu ciemā 574861,16 21.05.2012.- 20.05.2014. 

Projekta rezultātā izbūvēti: ūdens apgādes tīkli – 2271.45 m; kanalizācijas tīkli–2229,31m; spiedvads – 100.22 m; KSS Q=1.4 l/s – 1.gab.; veikta urbuma tamponāža; artēziskā urbuma izbūve; rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 290 m. 
87   



Rēzeknes novada pašvaldība, 2015.gads   17  

10 Nr. 11-01-L32100-000106 
Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana 223216,93 22.09.2011.-01.10.2012. 

Gaigalavas saieta nama telpu remonts (atjaunotas grīdas, sienas, griesti, apgaismojums, izveidota ugunsdrošības signalizācijas sistēma), ierīkota jauna katlu māja un apkures sistēma, labiekārtota saieta nama pieguļošā teritorija (bruģēts laukums, celiņi, kāpnes, invalīdu uzbrauktuve). 
 12  

11 Nr. 12-01-L32100-000012 
Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms 27245,93 01.10.2012.-30.09.2013. 

Turpināta Gaigalavas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija: sakārtota saieta nama lielā zāle, siltināti un sakārtoti zāles griesti, ierīkots mūsdienīgāks apgaismojums, pilnveidota siltuma nodrošināšanas sistēma. 
229; 230   

12 
Nr.12-01-ZL20-Z401101-000007 

Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana 109255 17.04.2013.-31.10.2014. 

Rekonstruēts Gaigalavas pamatskolas sporta laukums, kuram izveidots apļveida skrejceļš 200 m garumā un 2,4 m platumā (divas joslas), 60 m skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola laukums. Izveidots gājēju celiņš no sporta laukuma līdz skolai un aprīkots sporta laukums ar apgaismojumu. Futbola laukumam iesēts speciāls sporta zāliens, skrejceliņam - gumijots segums, savukārt gājēju celiņam - bruģakmens. 

168   

13 Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/092/088 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā 411843,42 09.07.2010.-08.03.2012. 

Izbūvētas jaunā artēziskā aka un ūdens sagatavošanas stacija; rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, rezultātā nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši normatīvajām prasībām. Jaunu NAI izbūve, izbūvēti un rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli, rezultātā nodrošināta notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana un novērsta vides piesārņošana. 
 19  

14 Nr.2012/1/2/7 Patvērums krīzes situācijā 3214 01.03.2013.-20.12.2013. 
Projekta ietvaros pagasta servisa dzīvoklī tika nomainīti vecie logi pret jauniem PVC logiem, tika uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte Ilzeskalnā, radīta kvalitatīva un labvēlīga sociālā vide krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem. 

184   

15 Nr.2012/1/1/50 Aizkaru iegāde Ilzeskalna Tautas namam 4718,00 01.03.2013.-20.12.2013. 
Projekta ietvaros ir nomainīti Ilzeskalna Tautas namam vecie logu un skatuves aizkari pret jauniem. Jaunie aizkari slāpē troksni un rada mājīgumu un omulību. 230   

16 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/027/002 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā 499756,67 09.06.2011.-08.12.2012. Uzbūvēts jauns artēziskais urbums, ūdensvads, kanalizācijas vads.  18  

17 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/073/024 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kaunatas ciemā 456492,85 08.12.2011.-08.12.2012. 

Esošā ūdensvada rekonstrukcija 1900 m , jaunu 23 pieslēguma vietu izbūve, jaunu NAI izbūve esošo NAI vietā, kanalizācijas tīklu paplašināšana.  23  
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18 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/072/023 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Dubuļu ciemā 235123,02 08.12.2011.-07.09.2013. 

Ūdensapgādes rekonstrukcija, tīklu paplašināšana 200m,  kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 220 m, sūkņu stacijas rekonstrukcija, ģeneratora iegāde.  22  

19 Nr.11-01-L32100-000122 
Kalnezeru katoļu pamatskolas sporta zāles piebūves vienkāršotā rekonstrukcija 15023,92 10.08.2011.-30.11.2012. 

Sporta zāles piebūvē pārplānotas esošās tualešu un dušu telpas, izveidojot piekļuves iespējas personām ar kustību traucējumiem, veikts telpu sienu un griestu remonts, izbūvēts grīdas segums ar siltumizolāciju un hidroizolāciju, nomainīta santehnika, kā arī veikta piebūves ārējās sienas siltināšana. 
 14  

20 Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/089/016 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā 186082,15 03.11.2011.-03.01.2013. 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 454,5 m, Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana 523,5m, NAI  izbūve 35m3/dnn, dīzeļģeneratora uzstādīšana  (pie NAI), jauda 5,2 kW, kanalizācijas tīkla izbūve (pie NAI) 113,5 m, t.sk. 6,0 m spiedvads, KSS izbūve 4,34 l/s - 1 gab. 
 15  

21 
Nr.12-01-ZL20-Z401101-000005 

Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā 136050,83 21.03.2013.-15.10.2014. 
Izbūvēts: brīvdabas estrāde ar skatuvi,  deju laukums,  skatītāju sēdvietas ~ 300,  apkārtnes labiekārtošana (gājēju celiņi, apgaismojums).  242   

22 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/089/025/087 

Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta 163933,19 27.09.2013.-26.01.2015. Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli 1385 m.   15  

23 Nr.10-01-L32100-000327 
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus) 

129395,70 (ar PVN) 04.08.2010.- 31.12.2014. Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija, izveidojot vietējās nozīmes saieta namu  4  

24 Nr.12-01-LL23-L413201-000026 
Brīvā laika pavadīšanas iespējas stūrīša "Gudru ņēmu padomiņu" izveide 5644,65 20.02.2013.-20.02.2014. 

Projekta rezultātā iekārtota virtuve ar tai nepieciešamo aprīkojumu: plīti, cepeškrāsni, traukiem, ledusskapi. Šeit tiek rīkotas pieredzes apmaiņas darbnīcas ēdienu gatavošanā un prezentēšanā, adīšanā un citos rokdarbos.  
209; 265   

25 
Nr.12-01-ZL20-Z401101-000001 

Aktīvās  atpūtas centra "Zelta zvīņa" izveide 54318,53 15.04.2013.-31.12.2014. 
Pabeigta plānotā telpu renovācija - 2 telpas nodarbībām, sanitārais mezgls ar duškabīni, noliktava sporta inventāram; telpu apgūšanai paredzēts iegādāties sporta inventāru un inventāru radošai kokapstrādes darbnīcai. 

209; 278   
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26 Nr.07.4-14/18/05.06.2012 

Projekts  "Skaņas un gaismas aprīkojuma iegāde Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas darbības un pasākumu nodrošināšanai" 
2980,9 05.06.2012.- 29.10.2012. 

Tika iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas darbības un pasākumu nodrošināšanai, kas radīja labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, nodrošinot jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas. 
209; 269   

27 Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/IUMEPLS/124 
„Izglītības  iestāžu informatizācija: Feimaņu pamatskolas informatizācija” 11957,77 07.2010.- 06.2013. Uzstādīti 5 stacionārie datori datorklasē, 1multimēdiju iekārta, 1lokālais tīkls, 2 portatīvie datori Feimaņu pamatskolai 166   

28 Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/IUMEPLS/076 

„Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” ,tajā skaitā Maltas pagasta Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas informatizācija  

143009,99 07.2009. - 31.12.2012. 

Tika modernizēti skolu lokālie tīkli un tīkla tehnika, kas savukārt nodrošina Interneta un lokālā tīkla stabilitāti. Izglītības iestādēm tika izveidoti interaktīvās multimediālas klases, kas uzlabo izglītības kvalitāti iestādē. Iegādāti skolēnu un skolotāja datorkomplekti, kas nodrošina atbilstošu IT infrastruktūru skolā (Maltas 1.vidusskola - 24 datorkomplekti, 1LAN; Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskola -6 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 2 mobīlie telefoni, 2 m.m.tāfeles, 1 LAN) 

166   

29 
Nr.12-01-ZL20-Z401101-000003 

Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide 100351,79 10.04.2013.-05.12.2014. Veikta Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra būvniecība 209; 273   

30 Nr.2012-SM2N-25 Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra attīstība Nagļos 15000,00 01.12.2012-15.12.2013. 

Projektā īstenotas 6 aktivitātes: "Radošo domu lidojums", "Datorprieks", "Novadpētnieku klubiņš "Savējie"", sociālie pakalpojumi "Ātrās reaģēšanas vienība", "Prieka darbnīca", "Kustību prieks", iegādāti pamatlīdzekļi: elektriskā plīts ar cepeškrāsni, fotoaparāts, elektriskais ūdens sildītājs, datorkomplekts, multifunkcionālā iekārta (lāzerprinteris, skeneris), portatīvais dators, šujmašīna, daudzfunkcionālais trenažieris, universāls atlētiskais sols, adītājs-tinējs. Tika iegādāti piederumi pērļošanai, šūšanai, dekupāžai, virtuvei, sporta inventārs.  

209; 265; 273; 278 
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31 Nr.3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/041 
Rēzeknes novada Nagļu pagasta, Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība 680000 01.09.2013-15.12.2014 

Centra NAI rekonstrukcija-BIO tehnoloģiskās iekārtas ar montāžu, t.sk.dūņu mineralizators, opt.plūsma 65 kbm/dnn,1 kompl., ūdensvada caurules- 829,90 m, pašteces kanalizācijas caurules- t.sk.spiedvads 23,01 m, kopā 1083,8 m, ŪAS izbūve Centra sistēmā (dīzeļgenerators 8,5kW) 1 gab., esošā centra sistēmas urbuma rekonstrukcija, 1 kompl., jauna hidrofora uzstādīšana Centra sistēmā, 1 gab., Centra NAI rekonstrukcija-notekūdeņu pieņemšanas kameras izbūve, 1 gab. 

97   

32 Nr.10-01-L32100-000330 
Nautrēnu pagasta sporta halles-kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība 191975,84 20.09.2010.-01.06.2013. 

Tika veikta ēkas rekonstrukcija,  ierīkojot tualeti cilvēkiem ar kustību traucējumiem un papildus vienu vīriešu un vienu sieviešu tualeti, mazā zāle tika sadalīta divos līmeņos, izveidojot izstāžu zāli ar garderobi. Projektā esošajai ēkai tika piebūvēta skatuve ar papildus telpām. 
 21  

33 Nr. 10-01-L32100-000311 
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām 119938,11 30.07.2010-17.09.2012 Veikts Rikavas kultūras nama remonts 230   

34 Nr.10-01-L32100-000263 

Uļjanovas ciema parka labiekārtošanas bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība 
31465,06 30.07.2010.-30.06.2012. 

Uzbūvēta brīvdabas vasaras estrāde, labiekārtota teritorija, ieklāts bruģis, iestādīti košumkrūmi un izbūvēts bērnu rotaļu laukums. 
173; 242   

35 Nr.3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/039/022 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā 311086,45 22.07.2011.-17.10.2012. 

Rekonstruēts kanalizācijas un ūdensvada tīkls, uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un ūdens atdzelžošanas stacija. Iedzīvotāji saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni, uzlabojusies vides kvalitāte, līdz 15% no kopējā iegūtā ūdens daudzuma samazinājušies ūdens zudumi. Novērstas notekūdeņu noplūdes un iespējamā eksfiltrācija. 
  x 

36 Nr.3DPP/3.4.1.1.0./12/APIA/CFLA/040/014 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā 492686,89 28.08.2013.-28.08.2015 

Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādi. Kanalizācijas tīklu izbūves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības rezultātā, tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām.  
95   

37 Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077/086 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā 213 084,12 14.07.2011.-16.12.2012. Rekonstruēti: artēziskais urbums, ūdens atdzelžošanas stacija, ūdensvads 1595 m, attīrīšanas iekārtas.    94   
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38 Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/005/004 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Kruķu ciemā 531179,67 02.09.2013.-01.08.2014 

Rekonstruēti: ūdenstornis, urbums, ūdens atdzelžošanas stacijas ēka, kanalizācijas tīkli 606.4 m, ūdensvada tīkli 1748,5 m, spiedvadi 189.9m; izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un  attīrīšanas iekārtas (Q 60 m3/dnn) 
94   

39 Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/006/083 
Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Štikānu ciemā 575235,93 24.09.2013.-23.08.2014. 

Rekonstruēti: ūdenstornis, urbums, ūdens atdzelžošanas stacijas ēka, kanalizācijas tīkli 606.4 m, ūdensvada tīkli 1748,5 m, spiedvadi 189.9m; izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un  attīrīšanas iekārtas (Q 60 m3/dnn) 
94   

40 Nr.11-01-L32100-000259 
Stoļerovas pagasta saieta nama izveide 368528,15 02.01.2012.-15.09.2014. 

Stoļerovas saieta nama uzbūvēta  vienstāvu jauna ēka ar platību 217,7 m² tā ir aprīkota ar apgaismojumu un atskaņas aparatūru, ir skatuves aizkari, krēsli. Ēka paredzēta kultūras pasākumu organizēšanai visām iedzīvotāju grupām – bērniem, skolēniem, jauniešiem, pensionāriem un citiem. 
231   

41  Dricānu pagasta kultūrvēsturiskās pērles 432,48 22.08.2012.-31.10.2012. 
Rezultātā ir uzstādīti 4 informatīvie stendi pie ievērojamākajiem Dricānu pagasta kultūrvēsturiskajiem objektiem 243   

42 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/095/038 

Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā 605359,70 15.06.2011.-31.12.2013. 

Stoļerovas ciematā veikta ūdensapgādes tiklu rekonstrukcija – garums 3700 m; uzstādīti ūdens skaitītāji  pie maģistrālo tiklu  atzariem, uzbūvēta sūkņu stacija, uzbūvēts pašteces kanalizācijas tikls 1100 m; papildus ar  jauno kanalizācijas tiklu nodrošināti  36 iedzīvotāji. Ar kvalitatīvo ūdeni  un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumiem  nodrošināti 342 ciemata iedzīvotāji, tas ir 95% no Stoļerovas ciemata iedzīvotāju kopskaita, un arī Rēznas pamatskola (skolēnu skaits 83) pirmskolas iestāde (apmeklētāju skaits ap 50), pārvaldes administrācijas ēka, bibliotēka, Stoļerovas feldšeru punkts,  divi veikali, saieta nams, SIA “Kopdarbs”, baznīca. 

90   

43 Nr.11-01-L32100-000020 
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija 204837,69 18.08.2011.-18.08.2013. 

Projekta realizācijas gaitā nomainīts grīdas segums,  skatuves grīda, podesti, griestu segums, veikta pilnīga labierīcību renovācija, renovētas kāpnes, foajē, nomainīti lielās zāles krēsli, logi, izveidoti divi jauni kabineti pirmajā stāvā, ieliktas kvalitatīvas plastikāta durvis. 
230   

44 Nr.12-01-LL23-L413201-000056 
Strūžānu kultūras nama skatuves, zāles apgaismojuma nomaiņa un fasādes apgaismojuma ierīkošana 5832,15 18.03.2013.-31.12.2013. 

Pilnībā nomainīti visi skatuves prožektori, iegādāta jauna apgaismojuma DJ sistēma 230   
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45 Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā 278474,03 

2013.3.ceturksnis-2014. 4.ceturksnim ieskaitot 

Ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti  kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta  ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais  ūdens un   nodrošinātas  vides aizsardzības prasības 

92   

46 
Nr.2010/0010/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/605 

"Izglītības iestāžu informatizācija" Sakstagala pamatskolas informatizācija 25547,14 01.01.2010.-30.06.2012. Iegādāti jauni datorkomplekti 166   

47 Nr.12/152  
Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija 

198136,04  
19.09.2011.-01.07.2012.  

Tika veikta siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība, kuras rezultātā panākts CO2 rādītāja samazinājums 96,19 gadā; efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu (0.88 kgCO2/LVL gadā); tehnoloģiskās iekārtas darba stundas gadā (2650 h/gadā); iekārtas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms (344,5  MWh/gadā) 

124   

48 Nr. 12-01-LL23-L413201-000049 
Dricānu kultūras nama skatuves aprīkojuma iegāde 5 562,46 18.02.2013.-30.09.2013. Uzstādīti jauni 4 skatuves darba gaismas prožektori,6 zāles prožektori. Pilnībā nomainīts skatuves aizkaru mehānisms 230   

49 

  Nr. KPFI – 12/152 
Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas un apkures sistēmas rekonstrukcija 

198 136,04 19.09.2011.-01.07.2012.  

- CO2 rādītāja samazinājums 96,19 gadā; - efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu (0.88 kgCO2/LVL gadā); - tehnoloģiskās iekārtas darba stundas gadā (2650 h/gadā); -iekārtas plānotais saražotais siltumenerģijas apjoms (344,5  MWh/gadā); 

 6  
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50 

      Nr. KPFI 10/79 

Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām 
922 562,48  16.08.2011.-13.06.2014.  

Nosiltināti ēkas pamati; veikta 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; veikta ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana. 
 3  

51 
  Nr. KPFI 10/75 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām 
909 833,68  16.08.2011.-23.07.2014. 

Nosiltināti ēkas pamati, veikta fasādes un ēkas jumta konstrukciju siltināšana; veikta logu iebūve siltinājuma zonā; veikta visu ārdurvju ieejas mezglu durvju izbūve, nepieļaujot termiskos tiltiņus; veikta ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana. 
 5  

52 
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 

Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība 
11 516 046,71 2012.- 06.2015.  

-Vidusskolu rekonstrukcija četros novada nozīmes attīstības centros : Nautrēnos ,Dricānos, Kaunatā, Maltā; - 4 Izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunktu izveide. 
124; 288   

53 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/089/025/087 

Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta 163933,19 27.09.2013.-26.01.2015. Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli 1385 m.   15  

54 Nr.13-01-LL23-L413201-000004 
Pasākumu kvalitātes uzlabošana un vides modernizācija  Dricānu kultūras namā 11065,31 03.03.2014.-05.06.2014. Iegādāti: foto un biroja tehnika, saliekamie galdi, skatītāju krēsli. 230   

55 Nr. 14-01-LL23-L413101-000016 Sociālā punkta izveide 2638,69 15.09.2014.-31.12.2014. 
Iegādāti celtniecības materiāli un izremontētas 2 telpas Maltas pagasta sociālajā punktā, iegādāts friziera darba vietas aprīkojums, dīvāns uzgaidāmajai telpai 185   

56 Nr. 13-01-LL23-L413201-000045 LUX 11372,00 24.03.2014.-30.11.2014. Tika iegādātas un uzstādītas Feimaņu pagasta kultūras nama skatuvei gaismas iekārtas 230   

57 Nr. 14-01-LL23-L413101-000021 
Veļas mājas izveide ar interneta pieejas punktu 3289,52 25.08.2014.-30.04.2015. Nodrošināts aprīkojums veļas mājas ar interneta pieejas punktu izveidei Mākoņkalna pagastā 77; 200   
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58 
 Nr. 14-01-ZL20-Z401101-000002  

Viraudas ezera teritorijas labiekārtošana izbūvējot laivu piestātni ar piebraukšanas laukumu Lendžu ciemā 
27564,88 24.11.2014.-31.08.2015. Piebraukšanas laukuma ierīkošana, Peldošā piestātne, Laivas komplekts 249   

59 
Pr.nr.13-01-LL23-L413201-000018.  

Strūžānu ciemata jauniešu interneta kluba izveide 3842,00   09.07.2014.-01.12.2014. 
Projekta ietvaros ir iegādāti 10 datori un krāsainais printeris. Par pagasta līdzekļiem tika izremontētas telpas un iegādātas mēbeles interneta kluba izveide. 

209; 269    

60 
Pr.nr.13-01-LL23-L413201-000017.  

Veļas mazgātuves izveide Strūžānu ciematā  
2991,83   20.10.2014.-28.05.2015. 

Projekta ietvaros tiks iegādātas divas pusprofesionālās veļas mazgājamās mašīnas, veļas žāvētājs un divas gludināmās iekārtas. Par pagasta līdzekļiem tiks pielāgotas un  remontētas telpas veļas mazgātuves izveidei. Projekts paredz sociālo pakalpojumu dažādošanu, kā ietvaros vietējiem iedzīvotājiem par pašizmaksu tiks piedāvāta iespēja kvalitatīvai veļas kopšanai. 

200   

61  Strūžānu ezera labiekārtošana  3811,10   10.05.2014.-10.09.2014. 
Projekta ietvaros tika padziļināta un iztīrīta ezera gultne, piegulošās teritorija un pludmales labiekārtošana. Šis projekts no dabas resursiem tiks turpināts arī 2015. gadā.  

115; 249   

62 14-01-LL23-L413101-000003 
Pensionāru dienas centra „Sondori izveide” Vērēmu pagastā 3695.08 29.08.2014.- 29.05.2015. Iegādāti būvmateriāli , veikta dienas centra vienkāršotās renovācija, iegādātas mēbeles. 265; 271   

63 Nr.KPFI-15.3/68 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vērēmu pamatskolā 

386 930,06 30.06.2014.-06.01.2015. 

Vērēmu pamatskolai ir veikti kompleksi energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi , kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisiju. Pamatojoties uz  ēkas energoefektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts  oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 51569,46 kg CO2  gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinājuma  attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kg CO2/euro un ēkas apkures sistēmas energoefektivitātes novērtējums 73,78 kWh/m2 gadā. Visi sasniegtie energoefektivitātes rādītāji ir augstāki par projektā plānotajiem. 

124   
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64 Nr. KPFI – 16/17 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai 

28 910,00  16.06.2014.-31.12.2014. Elektromobiļa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības funkciju īstenošanai   X 

65 Nr.KPFI-15.3/156 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš” 

199 111,83  30.06.2014.- 31.01.2015. 
Īstenoti PII ēkas būvdarbi,  oglekļa dioksīda emisijas samazinājums, uzlabojot PII “Jāņtārpiņš” ēkas energoefektivitāti 124   

66 Nr.KPFI – 15.2/146 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas specialajā internātpamatskola 

161809,01 01.10.2012.-  30.06.2014. 
Projekta ietvaros ir nosiltināta ārsiena, cokola un logu aiļu siltināšana, jauna siltumenerģijas skaitītāja ierīkošana,  logu nomaiņa, koka ārdurvju nomaiņa uz energoefektīvajām pakešu durvīm. 

124   

67 Nr.2012/1./2./10 Mēs saviem bērniem 3100,00 10.03.2013.-30.09.2013. Rotaļu laukuma izveidošana ar sešiem vingrošanas rīkiem - līdzteku, šūpolēm, karuseli, mērķi, baļķi, rāpšanās stieni. 173   

68 Nr.12-01-LL23-L413101-000010 Baltās mājas 3284,73 12.02.2013.-29.11.2013. 

Pašvaldībai piederošajās telpās ierīkots higiēnas centrs - veikts remonts , uzstādīta duša, 2 veļas mazgājamās mašīnas , veļas žāvētājs - kurā mazaizsargātajām personām (trūcīgām ģimenēm/personām, daudzbērnu ģimenēm,  bērniem- bāreņiem, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti) par pašizmaksas cenu, bet pārējiem Vērēmu pagasta iedzīvotājiem par noteiktu cenu ir iespēja izmazgā, izžāvēt un izgludināt veļu, kā arī izmantot dušu, fēnu.   

200   

69 Nr.  ELRI-177 

Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās/ GreenMan 
 

1 948 194,78, , t.sk. RNP daļa – 170 238 
01.05.2012.-31.10.2014 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības programma -Ančupānu memoriāla teritorijā ir atjaunots bruģakmens segums, sakārtota akmens mūra siena, renovētas kāpnes un izbūvēta autostāvvieta, padarot šo vietu pievilcīgiem apmeklētājiem. Izstrādāts tehniskais projekts divus kilometrus garai grants seguma dabas takai, paredzot auto stāvlaukuma ierīkošanu, soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu statīvu izvietošanu, videonovērošanas, atbalsta margu, informatīvā dēļa un ceļa zīmju uzstādīšanu. 

239   

70 Nr. 13-01-LL23-L413201-000043 “Jo krāsaināk, jo labāk” 4853,53 24.03.2014.-19.12.2014. 
Attīstošo rotaļlietu komplekta, mēbeļu komplekta un tehniskā aprīkojuma komplekta iegāde Nagļu bibliotēkā un Nagļu tautas namā 

230; 236   
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71 Nr. KPFI – 15.3/63 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2. kārta 

38612,83 01.12.2014. 31.01.2015. Skolas telpu apgaismojuma nomaiņa – modernizācija. 124   

72 Nr. 4-7/10 „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” 87373,18 2014.-2015. Rogovkā (Nautrēnu pagasts) izremontēts un aprīkots Jauniešu centrs. 254   

73 Nr.KPFI -15.4/59 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā 303 750,03 01.2014.-04.2015. -CO2 emisiju samazinājums gadā-66 065,82 kg CO2 gadā  124   

74 Nr. KPFI-15.4/60 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē 

253 248,69 01.2014.-04.2015. -CO2 emisiju samazinājums gadā-49 555,54kg CO2 gadā  124   

75 13-01-LL23-L413201-000039 
Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu tautas namā 10672.38 20.05.2014.-12.11.2014. Iegādāts un uzstādīts granulu apkures katls, rekonstruēta siltumapgādes sistēma: nomainīti radiatori, skurstenis. 230   

76 Nr.14-01-LL23-L413201-000024 “Ērtāk un elegantāk” 4603,78 15.12.2014.-01.06.2015. Mēbeļu komplekta iegāde Nagļu Tautas namam 230   

77 Nr. 13-01-LL23-L413201-000013 Skaņa labai dzirdamībai 9994,29 09.05.2014.-09.07.2014. Uzlabota akustika Nautrēnu sporta hallē- kultūras namā  230   

78  Jauniešu darba prakses vasaras periodā 8000 01.06.2014.-31.08.2014. Vasaras periodam pieņemti darbā 18 jaunieši  210   

79  
Adamovas ezera zivsaimnieciskā izpēte un pludmales labiekārtošana 

7731,00 
2014.gads 

Izstrādāti Adamovas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, Adamovas ezera peldvieta Vecborisovā norobežota ar bojām, uzstādīti soli, ģērbtuves un atkritumu tvertne (šie labiekārtojuma elementi tiks uzstādīti sākoties peldsezonai). 
115   

80  
Gailumu ezera pludmales labiekārtošana 3819,00 2014.gads Veikta Gailumu ezera pludmales iztīrīšana un smilšu seguma atjaunošana, laipas uzstādīšana, nojumes ar galdu, soliem, ģērbtuves, tualetes uzstādīšana. 115   

81  Stružānu pagasta pludmales labiekārtošana 3881,00 2014.gads Veikta Strūžānu ezera pludmales labiekārtošana, kur tika paplašināta un iztīrīta pludmales zona,  iestādīti priežu stādi. 115   
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82  
Āra atkritumu urnu un solu iegāde, Grāvja tīrīšanas darbi 5714,00 

2014.gads 
Arhitektūras pieminekļa „Bikavas muižas apbūve” un „Parks” piegulošajā teritorijā tika iztīrīts grāvis, Gaigalavas un Strūžānu ciemu centros uzstādīti soli un atkritumu urnas. 239   

83  
Labiekārtošanas darbi Rikavas pagastā 3839,00 

 2014.gads 
Labiekārtota pagasta piegulošā teritorija, kur atjaunota ietve, izveidots nobraucams celiņš, atjaunotas kāpnes un invalīdu panduss, uzstādīti jauni soli un atkritumu urnas. 

115    

84  
Uļjanovas ciema labiekārtošana. Sakstagala ciema labiekārtošana 5830,00 

2014.gads 
Uļjanovas ciema centrā labiekārtots bērnu rotaļu laukums, kur uzstādītas smilšu kastes, atkritumu urnas, soli, šūpoles, rotaļu namiņi. Sakstagala ciemā labiekārtots bērnu rotaļu laukums, kur uzstādīti soli, nojume ar galdu, šūpoles un atkritumu urnas. 

173   

85  
Pagasta dīķa pludmales ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana 

4039,00 
2014.gads 

Paplašināts esošais dīķis, ierīkota peldvieta, uzstādīta jauna laipa, tualetes, slidkalniņš un ierīkots volejbola laukums. 115   

86  Līgo kalna labiekārtošanas projekts 26 251,00 2014.gads Labiekārtots „Līgo” kalns. 115   

87  Vides labiekārtošana pie Maltas kultūras nama skvēra. 9161,00 2014.gads Veikta pakāpienu un atbalsta sienu atjaunošana pie Maltas kultūras nama skvēra. 115   

88  

Apzaļumošanas un apkārtējās vides uzlabošanas pasākumi Silmalas pagastā-Teritorijas labiekārtošana Tiskādu bērnu nama un Tiskādu speciālās internātpamatskolas bērniem 

9488,00 

2014.gads 

Apzaļumota teritorija ap pagasta norādes zīmi un pagasta pārvaldes ēku, uzstādīta videonovērošanas sistēma. Labiekārtots Tiskādu bērnu nama un Tiskādu speciālās internātpamatskolas bērnu sporta un atpūtas laukums – noplanēts un ierīkoti bruģēti celiņi. 
115   

89  
Feimaņu ezera piekrastes labiekārtošana 3941,00 

 2014.gads 
„Aktīvajā” pludmalē uzbūvēta pontontipa laipa ar platformu, kas šī gada pavasarī tiks uzstādīta. 115   

90  Lipušku ciemata labiekārtošana 3168,00 2014.gads Lipušku ciematā uzstādīti koka soli un betona atkritumu tvertnes, iztīrīts ciemata centrā esošais dīķis. 115   
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91  
Sakārtota vide cilvēkam 7331,00 

 2014.gads 
Uzstādīti soli un atkritumu urnas Dubuļu un Kaunatas ciemos, iestādīti dekoratīvie stādi, iegādāts zāles pļāvējs, divi trimmeri un minitraktors teritoriju sakopšanām. 115   

92  
Pušas ezera pludmales labiekārtošana 3478,00 

 2014.gads 
Ezera pludmales zonā izveidota jauna 10 m gara laipa, uz kuras izvietoti soliņi, lapenes komplekts ar galdu un soliņiem, izvietotas atkritumu urnas. 115   

93  
Kloneišu karjera ģeoloģiskā izpēte un rekultivācija un Rogovkas ciema labiekārtošana 

7247,00 
 2014.gads 

Veikti topogrāfijas darbi karjerā atbilstoši esošajai situācijai. Veikts ģeoloģiskās izpētes pārrēķins, izgatavota karjera pase un sagatavots karjera izstrādes projekts, kā arī veikta karjera izstrādātās daļas rekultivācija. Uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu urnas Rogovkas ciemā. 
115; 294   

94  

Sprūževas parka, Zarečnajas pamatskolas teritorijas labiekārtošanas darbi 
10 033,00 

 
2014.gads 

Sprūževas parkā labiekārtota teritorijas iedzīvotāju atpūtai – uzstādīti soliņi un atkritumu tvertnes, veikta dīķa tīrīšana, kāpņu ierīkošana pie dīķa. Zarečnajas pamatskolas teritorijā tika sagatavots laukums sporta inventāra uzstādīšanai – veikti grunta rakšanas un izlīdzināšanas darbi, celmu izcelšana, būvgružu izvešana, grunts drenējošā slāņa un blietēto šķembu pamatnes ierīkošana. 

115; 168   

95  
Ērta un kvalitatīva pļaušana, Par tīru ūdeni ciematu dīķos 7368,00 

 2014.gads 
Iegādāts jaudīgs zāles pļāvējs-raiders. Ratnieku un Čornajas ciema dīķos tika ielaistas zivju sugas, kas ar laiku uzlabos ciematu dīķu ūdens kvalitāti. 115   

96  
Sakopta vide – mūsu nākotne 3537,00 

 2014.gads 
Veikta Nagļu ciemā esošā novadgrāvja padziļināšana un tīrīšana. 115   

97  
Kantinieku pagasta Liužas ciema centra un daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana, Kantinieku pagasta Kašu kapsētas apzaļumošana. 

3570,00 
 2014.gads 

Liužas ciemā veikta teritorijas labiekārtošana, ierīkojot jaunu stāvlaukumu daudzdzīvokļu nama pagalmā, uzstādīti un atjaunoti soliņi un atkritumu urnas. Kašu kapsētā iestādītas tūjas. 
115; 123   
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98  
Dricānu pagasta dīķa tīrīšana 7090,00 

 2014.gads 
Veikta Dricānu ciema dīķa paplašināšana un padziļināšana, izvesta grunta no dīķa, lai varētu šajā gadā šo teritoriju labiekārtot. 115   

99  Lūznavas parka dīķu un piegulošo teritoriju apsaimniekošana 2323,00 2014.gads Veikta niedru pļaušana un novākšana Lūznavas parka dīķos un dīķa dambja malas uzbēršana, laivas iegāde. 115   

100  
Materiālu iegāde Lendžu ciema brīvdabas estrādes kompleksa apkārtnes labiekārtošanai 

3779,00 
2014.gads 

Iegādāti materiāli apgaismota gājēju celiņa Lendžu ciema brīvdabas estrādes apkārtnē ierīkošanai, kas tālāk turpināsies šajā gadā. 232   

101  

Audriņu pamatskolas dīķa tīrīšana un apkārtnes labiekārtošana, 1.kārta. Audriņu pamatskolas dīķa tīrīšana un apkārtnes labiekārtošana, 2.kārta. Kuciņu kapsētas apkārtnes sakārtošana. 

8879,00 

2014.gads 

Sakopta Kuciņu kapsētas apkārtne un Kuciņu senkapu teritorija; organizēta atkritumu savākšana. Veikti zemes darbi dīķa akvatorijā, izņemta un izvesta liekā grunts, uzbērta smilšu pludmale, veikta atpūtas zonas inventāra (soliņi, atkritumu urnas, peldoša platforma, kas šajā gadā tiks uzstādīti) iegāde, dīķa teritorija sagatavota turpmākai apkārtnes labiekārtošanai.  

115; 123   

102  Meirānu ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība 3714,00 1.08.2014. – 30.09.2014. Meirānu ezera krastā uzstādīta laipa – laivu piestātne, uzstādīts slidkalniņš. 122   

103 Nr. 12-01-L12200-001455 
Pašvaldības meža "Vēris" kopšanas darbi un aprīkojuma iegāde 4810,00 01.09.2012.-30.11.2012. 

Realizējot šo projektu Ilzeskalna pagasta pārvalde ieguva 9,7 ha sakopta meža, kas nākotnē dos lielāka apjoma un kvalitatīvāku koksni,  kā arī uz laiku radīja 2  ( divas ) darba vietas, tādējādi mazinot pašvaldības sociālā budžeta slogu.                                                                                   Projekta realizācijas gaitā tika iegādāta kvalitatīva meža kopšanas tehnika - 1( viens ) motorzāģis un 1( viens ) krūmgriezis, ar kuras palīdzību profesionāli apmācīti pagasta iedzīvotāji  veiks meža kopšanas darbus, tika  iegādāti arī    2  ( divi) komplekti  specapģērba, 2 ( divi ) pāri speciālu zābaku un   2 ( divas ) aizsargķiveres.   

115   

104 Nr. 2014-3-KMA038 Rakstnieka Antona Rupaiņa mēbeļu restaurācija 3 000,00 10.10.2014.- 31.10.2015. Restaurētas A.Rupaiņa muzeja krājuma autentiskās mēbeles Bērzgales muzejā. 239   
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105 Nr. LKP2013/038 
Latgales vēstures izpētes un kultūrvides saglabāšanas pasākumu cikls Maltas vēstures muzejā 

426,86 27.05.2013.-06.12.2013. 

Projekta ietvaros Maltas vēstures muzejā tika izveidoti Latgales vēstures izpētes un  kultūrvides saglabāšanas un attīstības pasākumu cikli. Pateicoties projektam, muzeja darba formas ir daudzveidojušās, pasākumi bija tematiski vienojoši un saturīgi, kurus apmeklēja pagasta bērni un jaunieši, Maltas pagasta iedzīvotāji. 
255   

106  
Latvijas – Šveices sadarbības individuālais projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 

30 277,70 30.05.2013.-31.05.2015. 

Četrās Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs (Dricānu vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā un Čornajas PII) uzstādītas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas; uzstādītas izgaismoto izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, par ugunsdrošību atbildīgajām personām organizētas apmācības. 

   

Kopā 23095221,65     
3.VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE: Radoša zināšanu un prasmju attīstība 

1 
Nr.13-0114LL23-L413201-00000 

Nāc un slēpo Ilzeskalnā 9533 12.12.2013.-15.12.2014. 
Projekta ietvaros  iegādāts jauns sniega motocikls un  piekarams distanču trases veidotājs, kas nodrošinās savlaicīgu un kvalitatīvu distanču slēpošanas trases sagatavošanu. 278   

2 Nr. 12-01-LL23-L413201-000062 
Nautrēnu pagasta jauniešu centra rekonstrukcija 11585,59 18.03.2013.-10.12.2013. 

Projektā tika veikta jauniešu centra ēkas rekonstrukcija, apvienojot vairākas nelielas telpas un izveidojot vienu lielāku aktivitāšu telpu un kabinetu mazpulku organizācijai, ierīkota dušas telpa un  atpūtas telpa apmeklētājiem, visās telpās veikts kosmētiskais remonts. 
269   

3 Nr.12-01-LL23-L413201-000048 Nāc un atpūties aktīvi 5946,84 05.02.2013.-30.06.2013. 
Realizējot projektu, iegādāts sporta inventārs: florbolam, volejbolam, basketbolam, futbolam, slēpošanai, nūjošanai, vingrošanas siena, šautriņas, trenažieri Kaunatas pagasta sporta un atpūtas centrā 

209; 278   

4 Nr. 12-01-LL23-L413201-0000054 
Brīvais laiks krāsaināks  4968,55 12.02.2013.-01.09.2013. 

Iegādāti : sporta inventārs- trenažieri, mēbeles galdi, krēsli, izremontētas telpas, bērniem iegādāti galda spēļu komplekti, nopirkti -adāmmašīna un šujmašīna (Kaunatas pagasts). 
209; 278   
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5 Nr. LLB-2-255 
„Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/ " Move for Life" 

54032 21.03.2013.-20.09.2014. 
Tika iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas darbības un pasākumu nodrošināšanai, kas radīja labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, nodrošinot jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas. 

209; 269; 278   

6 
Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./IPIA/VIAA/001 

Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide 4097,87 27.09.2011.-27.12.2012. 
Izveidoti mācību līdzekļi skolēniem ar speciālajām vajadzībām dažādos mācību priekšmetos. Tie izstrādāti  un pieejami digitālā veidā un drukas  formātā.  Izveidoti metodiskie līdzekļi pedagogiem. Ir apmācīti skolotāji, organizējot kursus pedagogiem darbā ar izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

267   

7 Nr.2011-1-TRI-COM06-24424 6 
Skolu daudzpusējā partnerība  21000,00 01.08.2011.-31.07.2013. 

Starptautiskā mēroga sadarbība ar 7 valstīm - Turciju, Grieķiju, Itāliju, Poliju, Bulgāriju, Beļģiju, Latviju. Veiktas 24 aktivitātes - skolēnu un skolotāju braucieni pieredzes apmaiņā. Izstrādāts gala produkts - vārdnīcas, bukleti, grāmatas, CD. 
279   

8 Nr.11-01-LL23-L413201-000003 Kas, ja ne mēs, kad, ja ne tagad... 8018,04 01.08.2011.-08.11.2012. 

Radīta labvēlīga vide  jauniešu klubiņu veiksmīgai darbībai, kas veicina jauniešu  kultūras līmeņa celšanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu un pilnveidošanu .  Projekta rezultātu sasniegšanai  iegādāti :1)  vienas ārdurvis , vienas iekšējās durvis,  logs; 2)  materiāli telpu kosmētiskajam remontam, santehnika, apkures radiatori; 3)  mēbeļu komplekts; 4) televizors; 5) biljarda galds (Vērēmu pagasts) 

278; 269; 209 24  

9 Nr.12-01-LL23-L413201-000025 
Sanākam, sadziedam, sadancojam 7892,16 18.01.2013.-20.12.2013. 

Projekta rezultātā (iegādājoties tautas tērpus un mūzikas instrumentus) veiksmīgi darbojas Verēmu tautas nama jauktais koris, vidējās paaudzes  deju kopa "Kūzuls", folkloras kopa " Vorpa " un vokāli instrumentālais ansamblis. 
299   

10 
Nr. 1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 

„Pasākumi noteiktām personu grupām” 3225,24  25.05.2010. -31.05.2012.  2012. gadā šajā projektā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā strādāja 1 bezdarbnieks ar invaliditāti.  1  

11 Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/            NVA/001 
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 2296108,61  24.01.2012.-    16.12.2014.  Triju gadu laikā šajā projektā Rēzeknes novadā tika iesaistīti 5652 bezdarbnieki, kuri veica dažādus palīgdarbos pagastos un Rēzeknes novada pašvaldībā.   x 
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12 Nr. LV-11-E22-2012-R1 «New Latvia in the expierienced Europe» 18 100  01.06.2012.-15.10.2012. 

Jaunatnes programmu aģentūra. Sadarbības partneri- Polija, Itālija, Lietuva, Spānija.Projekta rezultātā sabiedrība ieguva motivētus jauniešus, kuri aicinās savus vienaudžus izprast ar ES un Eiropas pilsonību saistītos jautājumus. Mainījās jauniešu uzvedības kodekss, kura maiņa saistīta ar vērtību skalas maiņu no gūtās apmaiņas pieredzes. Projekts aktivizēja katra projektā iesaistītā jaunieša, kā indivīda un kā Eiropas pilsoņa atbildību par notiekošo integrācijas procesu ne tikai Eiropā, bet arī pasaules kontekstā. 

273   

13 - Vides projekts „Waterproof” RNP daļa 853,72 07.-08.2013. 
Lietuvas jaunatnes programmu aģentūras projekts ar sadarbības partneriem Lietuva, Itālija, Spānija, Portugāle. Lietuvas, Kupišķu pašvaldības rīkotais starptautiskais projekts «Waterproof» 

273; 279   

14 - Sociālais projekts „Break free from Barriers” RNP daļa 1422,87 
2013.gadā augustā-septembrī 

Polijas, Lubostron pašvaldības rīkotais jaunatnes programmas Projekts «Break free from Barriers» 273; 279   

15 - „Just Do It” 0,00 2012.gadā novembrī 
Norvēģijas jaunatnes programmas aģentūras projekts, sadarbībā ar RUZIJU, Norvēģiju, Lietuvu, Poliju, Moldovu, Ukrainu, Armēniju. Izveidots sadarbības tīkls 

273; 279   

16 - Konference „EmploYouth” RNP daļa 2134,31 2013.g. – 2014.g. 
Tika organizētas konferences par jaunatnes nodarbinātību 5 projekta dalībvalstīs (Vācija, Zviedrija, Spānija, Itālija, Horvātija, Latvija) 279   

17 
Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
 426861,00 10.2009.-09.2012. 

Pedagogi: 1) iesaistīti pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā, ieguvuši kvalitātes pakāpes 2) apguvuši tālākizglītības kursu programmas 3) apguvuši kursus ar pedagoģiju nesaistītās jomās 
266 26  

18 
Nr. Rēzekne/1083991-2013 

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Austrumlatgalē 
32800, 00 t.sk. RNP daļa - 10 132 

2013.-2017. Sniegta informācija Eiropas pilsoņiem par Eiropas Savienību, it īpaši par ES pilsoņu tiesībām, ES prioritātēm, un veicināta viņu kā pilsoņu aktivitāte vietējā un reģionālā līmenī 288   
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19 
Nr. 516142-EFC-1-2011-1-GR-EFC-CSP 

Revealing Solidarity (Domājot par solidaritāti) 
RNP daļa 
5967,75 

10.2011.-10.2012. 

Diskusijas par vērtībām Eiropas Savienībā, īpaši pievēršot uzmanību solidaritātes tēmai. Projekta dalībnieki (Grieķija (vadošais partneris), Bulgārija, Dānija, Holande, Igaunija, Kipra, Itālija, Latvija, Lietuva, Spānija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Vācija) iepazina dažādu valstu kultūru un tradīcijas, mācījās par dažādiem Eiropas Savienības fondiem, par to, kā projekta ideju finansēt un realizēt ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. 

279; 288   

20 - Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs / DELA-NOBA 158 080,00 
01.08.2013. - 31.07.2016. 

 

Nordplus Horizontal programma (Izglītības iestādes no Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas ) Izstrādāti jauni metodiskie mācību materiāli par svešvalodu integrēšanu dažādos mācību priekšmetos, pielietojot plurilingvisma koncepciju,Izveidoti pamati šīs pieejas  integrēšanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības procesā. 
267   

21 
Nr. 2011-1-HRI-COM13-008132 

„Dzirkstele- solis uz virsotni” („Step2Peak, Activate & Respond2Kids”) 
79 022, t.sk. RNP daļa – 40 952 

01.08.2011. -31.07.2013. 
Pieredzes apmaiņas braucieni, semināri, nodarbības un konsultācijas izglītības iestāžu darbiniekiem un vecākiem, izveidotas brošūras un metodiskie materiāli darbam ar apdāvinātajiem un talantīgajiem bērniem. 

279   

22 Nr.  LLB-1-083 
Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai - kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās 

299 880,60, t.sk. RNP līdzfinansējums EUR 925,89 

01.03.2013-31.08. 2014. 

Izstrādāta Stratēģija 2014.–2020. gadam un organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums Glubokoje (Baltkrievija), vides forums Švenčionē (Švenčionys) (Lietuva), dziesmu svētki “GOSTI” Rēzeknē. Izveidota komanda, nodibināti kontakti, kas līdz 2020. gadam noteikti īstenos svarīgus projektus Eiroreģiona teritorijā 
281   

23 
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057/050 

„Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 62434,22 22.12.2010.-31.12.2012. 
Triju plānošanas dokumentu izstrāde Rēzeknes novada pašvaldībai: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Attīstības programma , Teritorijas plānojums  7  
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24 
Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/027/33 

„Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldības darbinieku investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana” 
33350,69 01.11.2011.-31.07.2012. 

Pētījuma par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām izstrāde, apmācības semināru un pieredzes apmaiņas braucienu noorganizēšana Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšanai 
 2  

25 - “Būsim pazīstami” 350,00 08.08.2014. Ozolmuižas pagasta jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens 273   

26 Nr.2013-1-Pla-COM06-387887 
Eiropas savienības mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogramma, CMENIUS skolu daudzpusējās partnerības 

16800,00 01.08.2013.-31.07.2015. Pieredzes apmaiņas braucieni uz COMENIUS projekta dalībvalstīm. 279   

27 Nr.2014-1-LV01-KA104-000218 Apskāviens nākotnei 15 000  08.2014.-05.2016. 

Izveidota projekta komanda no 12 cilvēkiem, jau notikušas 2 mobilitātes :Malta( Valleta)- 5 cilvēki;UK ( Portsmuta). Tiek plānots: 2 mobilitātes( Igaunija, Itālija), 6 semināri, 3 vecāku apmācību programmu izstrāde, 2 videolekciju publicēšana, kalendāra ar pozitīvas audzināšanas ieteikumiem sagatavošana un pavairošana 
265   

28 NPHZ-2013/10022 

„Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs (Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries)”  

n/a 2014 - 2016 
Gūt pieredzi par to, kā integrēt svešvalodas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, ekonomikā, matemātikā, vēsturē  un ģeogrāfijā, gatavot un aprobēt mācību materiālus savās skolās.  

266 

  

29  Jaunatnes iniciatīvu projekti 6500 01.2014.-11.2014. Atbalstīti 25 jauniešu iniciatīvu projekti 273   
30  Jaunatnes jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projekti 12000 01.2014.-11.2014. Atbalstīti 14 jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projekti 273   
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31  Jauno uzņēmēju projekti 4500 25.11.2014.-30.04.2015. Atbalstīti 3 jauniešu uzņēmējdarbības projekti   X 
32  Jaunatnes inventāra projekti 14000 01.2014.-10.2014. Atbalstīti 25 jauniešu inventāra projekti 269   

  Kopā 3 023 714,46     
4.VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE: Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība 

1 Nr. 1.6. Zivju resursu aizsardzība Bērzgales pagasta ezeros 6020,17 01.06.2012.-01.08.2012. 
Kvadricikla iegāde ar mērķi aizsargāt Bērzgales pagasta ezeru zivju resursus.    x 

2 Nr.63 Rušona ezera zivju krājumu papildināšana 2754,68 05.2013.-09.2013. Tika iegādāti un Rušona ezerā ielaisti 400 000 līdaku kāpuru    x 

3 Nr.68 Zivju resursu pavairošana un atražošana Feimaņu pagasta Feimaņu ezerā 5033,31 07.2012.-11.2012. Feimaņu ezerā tika ielaisti 24000 zandartu mazuļu    x 

4  Idzipoles ezera zivju resursu pavairošana un atražošana 1156,97 06.2013.-10.2013. Ielaisti ezerā 4800 zandartu mazuļi   x 
5 Nr. 1.16. Zivju resursu pavairošana Viraudas ezerā 2708,01 01.05.2012.-30.10.2012. Ezerā ielaisti 12 000 zandartu mazuļi.   x 
6  Zivju resursu pavairošana Salāju ezerā 4097,59 06.2013.- 10.2013 Ezerā ielaisti 17 000 zandartu mazuļi   x 

7 Nr.1.24. Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā 2556,69 07.2012.-17.10.2012. Adamovas ezerā ielaisti 15 000 zandartu mazuļi   x 

8 Nr.1.23 Ismeru –Žogotu ezera  zivju resursu pavairošana un atražošana 3709,86 2014.gada oktobris Ismeru - Žogotu ezerā ielaisti 14600 zandartu mazuļi   x  
9 Nr. LKP2013/027 Latgaļu rotu daudzveidība R.Cibļa grāmatā „Kalsim rotas" 2589,66 27.05.2013.-30.09.2013. Sagatavoti uz izdoti 500 rotkaļa R.Cibļa grāmatas "Kalsim rotas» eksemplāri. 299    

10 Nr. 1.44. Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana 2131,20 07.2014.-10.2014. Ielaisti 12 000 gabali zandarta mazuļi   x  
11 Nr. 2.18 Ūdenstilpju uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novadā 9770,00 05.2014.-11.2014. Iegādāts kvadricikls un 2 aizsargķiveres ūdenstilpju uzraudzībai   x  
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12 Nr. 5.1.-11- 75 
Telpas izveidošana izstādei „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” Antona Rupaiņa muzejā 

844,00 15.04.2014.- 30.10.2014. 

Ierīkota telpa  izstādei „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti”: -uzlabota eksponējamā krājuma pieejamība apmeklētājiem, - izstāde kļuvusi pārskatāmāka, - uzlabota krājuma glabāšanas drošība. - veicināta izstādes krājuma papildināšana ar vēsturiskiem materiāliem. Sekmēta muzeja kvalitatīva darbība un attīstība; Augusi muzeja popularitāte, tā veicinot kultūrtūrisma un novada attīstību. Savācot un apkopojot stāstus par sadzīves priekšmetiem, veicināts cilvēciskais faktors, ētiskais un estētiskais moments starp paaudzēm. 

235; 255; 303   

13 Nr.1.51. Lubānas ezera zivju krājumu papildināšana 4650,00 01.05.2014.- 31.10.2014. 16 000 zivju mazuļu ielaišana Lubānas ezerā (zivju suga - zandarts)   x  
Kopā 48 022,14     
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Rēzeknes novada attīstības vidēja termiņa prioritātes: VP1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība VP2 Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība VP3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība VP4 Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība 

765899,7

23095221,65

3023714,46
48022,140
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KOPSAVILKUMS PAR VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU IETVAROS VEIKTAJIEM PASĀKUMIEM UN AKTIVITĀTĒM 
 12. attēls 2012.-2014.gadā realizēto un realizācijā esošo projektu  sadalījums pa vidēja termiņa prioritātēm 

  Pēdējo trīs gadu laikā (2012.,2013. un 2014.gadā) kopā uzsākta 162 projektu realizācija (12.attēls), no tiem pēc 2014.gada 31.decembra projektu realizācija turpinās 24 projektiem. 15 projekti un tajos paredzamie darbības rezultāti ir saistīti ar vairāk nekā vienā vidējā termiņa prioritātē iekļautajiem pasākumiem. Projektu finansējums lielākoties piesaistīts no ELFLA un no ERAF līdzekļiem.   13. attēls 2012.-2014.gadā realizēto un realizācijā esošo projektu kopējais  budžets (EURO) sadalījumā pa vidēja termiņa prioritātēm  
 Vidēja termiņa prioritātes VP1 „Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros īstenoti 11 projekti, kas galvenokārt saistīti ar ielu un autoceļu infrastruktūras sakārtošanas darbiem un publisko interneta pieejas punktu attīstību.  

 Vidēja termiņa prioritātes VP2 „Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros īstenoti vai uzsākti īstenot kopā 105 projekti, kur lielākā daļa ir ūdensapgādes infrastruktūras un pašvaldības ēku rekonstrukciju projekti novada ciemos. Vērienīgākais šai prioritātē uzsāktais projekts ir „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ar kopējo projekta budžetu 11 516 046,71 EUR. Projekta ietvaros veikta vidusskolu rekonstrukcija četros novada nozīmes attīstības centros : Nautrēnos ,Dricānos, Kaunatā, Maltā. Lielu īpatsvaru sastāda arī novada zaļo un zilo zonu labiekārtošanas darbu projekti, kas finansēti no Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.   
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 Vidēja termiņa prioritātes VP3 „Radoša zināšanu un prasmju attīstība” ietvaros īstenoti vai uzsākti īstenot 32 projekti. Prioritātes sasniegšanai atbalstīti vairāki jaunatnes iniciatīvu projekti, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni un veicināta starptautiskā sadarbība.  
 Vidēja termiņa prioritātes VP4 „Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība” ietvaros īstenoti lielākoties dabas resursu saglabāšanas projekti - zivju krājumu papildināšana novada ezeros. Lielākā daļa no šiem projektiem programmas Investīciju plānā nav iekļauti. 

3. Rīcības plāna 2012.-2018.gadam īstenošanas progress 
10.tabula Rēzeknes novada AP 2012.-2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji 

Tabulā ar atsevišķu krāsu un simbolu atzīmēti: rādītāji, kuros jau ir sasniegta vai pārsniegta rādītāja plānotā vērtība 2018.gadā 
rādītāji, kuru vērtības tendence ir pozitīva plānotajai sasniedzamajai vērtībai 2018.gadā 
rādītāji, kuru vērtības tendence ir negatīva plānotajai sasniedzamajai vērtībai 2018.gadā  
rādītāji, kuru vērtība salīdzinājumā ar rādītāja vērtību bāzes gadā ir nemainīga 

Nr.p. k. Rādītājs 
Rādītāja vērtība bāzes gadā 

Prognozētā rādītāja vērtība 2018.gadā 
Rādītāja vērtība 2012.gadā 

Rādītāja vērtība 2013.gadā 
Rādītāja vērtība 2014.gadā Datu avots 

VP1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība 
RV1.1. Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība 

1. Asfaltēto autoceļu īpatsvars Rēzeknes novadā 15,14% (2011) 25% 16,4% 18,77% 19,26% VAS Latvijas valsts ceļi, Rēzeknes novada pašvaldība    
2. Pašvaldības asfaltēto/labas kvalitātes ceļu īpatsvars 4% (2011) 10% 4,5% 5,5% 5,9% Rēzeknes novada pašvaldība   

3. Pašvaldības īpašumos labā tehniskā stāvoklī esošo satiksmes pārvadu īpatsvars 
10 (2011) 13 10,2 10,5 10,8% VAS Latvijas valsts ceļi   

4. Loģistikas centru skaits 0 (2011) 2 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība, RSEZ  
5. Lidlauku skaita īpatsvars 0 (2011) 1 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība 
6. Ceļu satiksmes negadījumu skaits 105 (2010) 84 108  145 131 CSDD  

RV1.2. Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 
7. Elektroenerģijas pārtraukumu cietušās mājsaimniecības 2500 (2011) 1500 Netiek veikta  rādītāja statistiska uzskaite* 

* 2011.gadā pašvaldība apkopoja sniega vētras rezultātā elekroenerģijas pārtraukumos cietušās mājsaimniecības, bet VAS Latvenergo šādu statistisko uzskaiti neveic 
8. Mobilo sakaru operatoru bāzes staciju skaits 36 (2011) 42 17 (LMT) 18 (TELE2) 17 (LMT) 18 (TELE2) 20 (LMT) 18 (TELE2) SIA Latvijas mobilais telefons, SIA TELE2  Rēzeknes novada pašvaldība  
9. Interneta pieejas punkti 19 (2011) 25 19 19 37 Rēzeknes novada pašvaldība 
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RV 1.3. Industriālo un transporta/ loģistikas pakalpojumu teritoriju attīstība 
10. Industriālo un loģistikas teritoriju skaits 0 (2011) 2 0 0 1 Rēzeknes novada pašvaldība, uzņēmēji 

VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
RV 2.1. Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

11. Pagastu skaits ar īstenotajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem 
7 (2010) 25 13 16 16 Rēzeknes novada pašvaldība 

12. Iedzīvotāju īpatsvars, kas noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem 
65% (2010) 80% 66 % 66% 67% SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”  

13. Rekonstruētās siltumapgādes infrastruktūras īpatsvars 32% (2010) 40% 34% 35% 36% Rēzeknes novada pašvaldība  

RV 2.2. Izglītības un sporta iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 
14. Izglītības iestāžu īpatsvars ar veiktiem ēku energoefektivitātes uzlabojumiem 

45% (2011) 60% 47% 48% 51% Rēzeknes novada pašvaldības   

15. Sporta bāžu atjaunotā aprīkojuma īpatsvars 19% (2011) 30% 26% 26% 27% Rēzeknes novada pašvaldība  

16. Peldbaseinu skaits 0 (2011) 1 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība 
RV 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu un pieejamas infrastruktūras attīstība 

17. Rekonstruētu sociālās, veselības infrastruktūras ēku/telpu īpatsvars 
39% (2011) 55% 41% 44% 46% Rēzeknes novada pašvaldība  

18. Slimnīcu skaits (sadarbība ar blakus esošām teritorijām) 2 (2011) 2 2 2 2 Rēzeknes novada pašvaldība 

RV 2.4. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
19. Rekonstruēto kultūras namu/centru īpatsvars 45% (2011) 60% 45% 55% 55% Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 

20. Brīvdabas estrāžu skaits  3 (2011) 7 4 5 6 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 
21. Mūsdienīga kultūras namu/centru aprīkojuma īpatsvars 

25% (2011) 35% 25% 27% 30% Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 
22. Bibliotēku skaits 33 (2011) 33 33 33 33 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 
23. Muzeju un privātkolekciju skaits 8 (2011) 9 8 8 8 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 

RV 2.5. Rēzeknes novads – atpazīstams tūrisma galamērķis 
24. TIC skaits 1 (2011) 1 1 1 1 TIC 
25. Tūrisma mītņu skaits 62 (2011) 68 67 61 57 TIC 
26. Vidēji dienā TIC apkalpoto tūristu skaits sezonā 21 (2010) 30 27 29 36 TIC 

27. Tūrisma mītņu norāžu, skatu laukumu īpatsvars 65% (2011) 80% 65% 65% 70% TIC 

28. Valsts un vietējās nozīmes kultūras objektu skaits 237 (2011) 237 195 195 195 VKPI 
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29. Atvērto velonomas punktu skaits 0 (2011) 1 1 1 2 TIC 

30. Jaunu tūrisma maršrutu skaits 2 (2011) 7 2 2 2 TIC 

31. Izveidots novada atpazīstamības zīmols 0 (2011) 1 0 0 0 TIC 
32. Izstrādāts tūrisma mārketinga plāns un stratēģija 0 (2011) 1 0 0 0 TIC 

RV 2.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma racionālā izmantošana 
33. Pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanas plāns 0 (2011) 1 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība 

34. Atjaunojamo energoresursu izmantošana pašvaldības ēkās 2 (2010) 7 5 5 5 Rēzeknes novada pašvaldība 

35. Rekonstruētas un atjaunotas pašvaldības īpašumā esošās ēkas 
1 (2011) 4 9 13 17 Rēzeknes novada pašvaldība 

RV 2.7. Pašvaldības pakalpojumu pieejamības pilnveidošana 
36. Uzlabota pašvaldības mājas lapā pieejamā informācija par pašvaldības pakalpojumiem, novada pašvaldības pakalpojumi iekļauti portālā www.latvija.lv 

50 
pakalpo-jumi iekļauti, visi nav aprakstīti (2011) 

Visi pakalpo-jumi aprakstīti un 75% pakalpoju-mi iekļauti 

50 
pakalpo-jumi iekļauti, visi nav aprakstīti 

52 pakalpo-
jumi iekļauti, visi ir aprakstīti 

52 pakalpo-
jumi iekļauti, visi ir aprakstīti 

Rēzeknes novada pašvaldība, www.latvija.lv  

37. Izveidots klientu apkalpošanas centrs  0 (2011) 1 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība 
38. Ieviesto tiešo e-pakalpojumu  īpatsvars 50 pakalpo-jumi (2011) 

75% 50 pakalpo-jumi 
52 pakalpo-jumi 52 pakalpo-jumi Rēzeknes novada pašvaldība   

39. Publisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv aprakstu skaits 63 (2011) 75% no visiem pakalpoju-miem 

50 52 52 www.latvija.lv   

VP3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība 
RV 3.1. Izglītības kvalitātes uzlabošana 

40. PII skaits 19 (2011)  
19 19 19 18 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

41. Bērnu skaits pirmsskolas grupās pie skolām 158 (2010) 158 169 189 171 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
42. Pamatskolas absolventu īpatsvars, kas turpina izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

95% 2009./ 2010.m.g 

96% 2011./ 2012.m.g. 93% 
2012./ 2013.m.g. 95% 

2013./ 2014.m.g. 96% 
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

43. Vidusskolu absolventu īpatsvars, kas turpina izglītību profesionālajās un augstākās izglītības iestādēs 

50% 2009./ 2010.m.g 

53% 2011./ 2012.m.g. 64% 
2012./ 2013.m.g. 73% 

2013./ 2014.m.g. 72% 
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

44. Interešu izglītībā iesaistījušos bērnu skaits 1950 (2010) 2250 2453 2230 2160 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
45.   Ieviesto inovatīvo, alternatīvo, radošo mācību darba formu īpatsvars  

25% (2010) 75% 41% 50% 40% Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, privātie uzņēmēji, biedrības 
RP 3.2. Aktīva un radoša dzīvesveida iespēju nodrošināšana 

46. Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits 72 420 (2010) 79 640 69 160 72 842 100 605 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 
47. Māksliniecisko kolektīvu 1238 1585 1564 1707 1440 Rēzeknes novada pašvaldības 
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dalībnieku skaits (2010) Kultūras nodaļa 
48. Sportā iesaistīto iedzīvotāju īpatsvars 28% (2010) 35% 29% 31% 30% Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
49. Bibliotēku apmeklētāju skaits   182 209 (2010) 191 319 178 512 169 827 178 512 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 

RV 3.3. Sadarbības tīklu veidošana 
50. Reģistrēto NVO kopējais skaits 164 (2011) 172 202 212 219 LURSOFT 
51. Starptautiskie sadarbības partneri 6 (2011) 9 6 6 6 Rēzeknes novada pašvaldība  
52. Īstenoto privātās publiskās partnerības projektu skaits 0 (2010) 5 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība 

RV 3.4. Uzņēmējdarbības veicināšana 
53. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības  1918 (2010) 1908 2124 1986 2123 CSP  
54. Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

7,6 (2010) 9,8 11,9 13,1 14,0 CSP 

55. Reģistrēto uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem* 45 (2010) 47 3,1 2,5 1,7 LURSOFT , PMLP  
56. Uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju skaits 3 (2011) 4 3 3 6 Rēzeknes novada pašvaldība, RSEZ, NVO 
57. Biznesa konsultāciju kontaktpunktu skaits 0 (2011) 10 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība, uzņēmēji 
58. Novada uzņēmēju e-tirgus portāls 0 (2011) 1 0 0 0 Rēzeknes novada pašvaldība, biznesa atbalsta institūcijas 

*Pārskata gadā reģistrēto uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
VP 4. Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība 

RV 4.1. Dabas resursu izmantošana,  saskaņojot dabas un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību 
59. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

 Saīsinājumi: Mikroliegums - ML Nacionālais parks - NP Dabas parks - DP Dabas liegums - DL 

27 (2011) 27 27 ML 1 NP 1 DP 1 DL 

28 ML 1 NP 1 DP 1 DL 

29 ML 1 NP 1 DP          1 DL 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 

+ 49 dabas pieminekļi: 1 dižakmens un 48 aizsargājami koki 
60. Sabiedrības informēšanas pasākumi par videi draudzīgu lauksaimniecisko darbību 

19% (2010) 37% 20% 22% 25% Rēzeknes novada pašvaldība, LAD 

61. Latvāņu apkaroto teritoriju īpatsvars 17% (2010) 25% 16% 16% 16% Rēzeknes novada pašvaldība, LAD, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 
RV 4.2. Novada kultūrmantojuma tradīciju saglabāšana un popularizēšana 

62. Pašdarbības kolektīvu skaits 109 (2010) 111 134 133 135 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļa 
63. Radošo darbnīcu, interešu izglītības īpatsvars 45% (2011) 65% 48% 52% 50% Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 

RV 4.3. Lauku sētu un mājražošanas attīstība 
64. Pastāvīgo zaļo tirdziņu skaits 0 (2011) 2 0 0 1 Rēzeknes novada pašvaldība 
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Analizējot 10. tabulas datus, var secināt, ka 2014.gadā pozitīvu pakāpeniskas izaugsmes tendenci 
var vērot 36 no 63 rādītājiem (rādītājs Nr.7 netiek ņemts vērā, jo tie bija vienreizēja apsekojuma dati) 
jeb 57 % gadījumu. Nemainīgi ir 16 rādītāji, un negatīvu tendenci var novērot 11 rādītājiem no 63 (skat. 
14. attēlu). Kopaina liecina par pakāpenisku novada vispārējās attīstības procesu un to, ka plānotie 
pašvaldības budžeta līdzekļi tiek izmantoti racionāli un veicina gan llgtspējīgas attīstības stratēģijā, gan 
AP izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu 

14.attēls Rēzeknes novada AP 2012.-2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāju attīstības vektors 2014.gadā 

 
 

3616
11 pozitīvi (+)

bez izmaiņām (0)
negatīvi (-)
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4. Secinājumi un rekomendācijas 

 

Secinājumi  1. Rēzeknes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāju analīze parāda nelielas pozitīvas attīstības tendences – pieaug iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi uz vienu iedzīvotāju, pakāpeniski mazinās bezdarba līmenis, pieaug ekonomiski aktīvo vienību, individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar 2012. un 2013.gada rādītājiem, vērojama pozitīva tendence arī Rēzeknes novada teritorijas attīstības indeksa vērtībā - 1,093, ieņemot 7.vietu starp 19 Latgales reģiona novada pašvaldībām. (Rēzeknes novads 110 novadu pašvaldību reitingā 2014.gadā atradās 98 vietā). Tomēr attīstības tempus negatīvi ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā, reģistrēto uzņēmumu skaita samazinājums un demogrāfiskās slodzes paaugstināšanās, kā arī joprojām augstais bezdarba līmenis – 20,8% 2014.gadā. 2. Atbilstoši iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, nepieciešami pakāpeniski uzlabojumi pašvaldības un citu institūciju sniegto pakalpojumu klāstā, nodrošinot šo pakalpojumu pieejamību novada teritorijā un organizējot arī atbilstošu sabiedriskā transporta pakalpojumu pārklājumu. 3. Pēdējo trīs gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā) no kopā 162 uzsāktajiem un realizētajiem projektiem visvairāk īstenotie projekti un aktivitātes atbilst 2. vidēja termiņa prioritātei „Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība”– kopā 106 projekti, kur lielākā daļa no tiem ir ūdensapgādes infrastruktūras un pašvaldības ēku rekonstrukciju projekti novada ciemos. Projektu finansējums lielākoties piesaistīts no ELFLA un no ERAF līdzekļiem. 4. Analizējot datus par Rēzeknes novada AP 2012.-2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītājiem var secināt, ka 2014.gadā pozitīvu pakāpeniskas izaugsmes tendenci var vērot 36 no 63 rādītājiem jeb 57 %. Nemainīgi ir 16 rādītāji, un negatīvu tendenci var novērot 11 rādītājiem no 63. Kopaina liecina par pakāpenisku novada vispārējās attīstības procesu. 5. Rīcības plāna izpilde kopumā notiek atbilstoši plānotajam, kā arī atbilstoši pieejamiem pašvaldības finanšu resursiem un ES fondu līdzekļiem. Lai izvērtētu atsevišķi katra pasākuma izpildi, nepieciešams veikt detalizētu pasākuma izpildes ietvaros veikto aktivitāšu uzskaitījumu.  Rekomendācijas  1. AP Rīcības un Investīciju plāna aktualizācijas procesa ietvaros veikt AP iekļauto pasākumu un aktivitāšu analīzi, no jauna pievienojot uzsāktās vai plānotās aktivitātes, bet jau īstenotos pasākumus un aktivitātes dzēst. 2. Turpināt īstenot un pabeigt uzsāktos pasākumus un aktivitātes, jaunas aktivitātes un pasākumus plānot atbilstoši AP noteiktajām prioritātēm. 3. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” (2015.gads), kā arī citu pašvaldību labās prakses piemērus AP uzraudzības procesa nodrošināšanā, turpmākās rekomendācijas: a) Ik gadu veikt AP Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna aktualizēšanu, atbilstoši budžeta 
plānošanai un pieejamai informācijai par 2014.-2020. gadā plānotajiem ES un citu fondu 
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atbalsta virzieniem un iespējamo līdzfinansējuma apjomu, papildus ik gadu pilnveidojot 
attīstības plānošanas sasaisti ar pašvaldības budžetu. 

b) Ikgadējā uzraudzības pārskata sagatavošanu, kā arī AP Rīcības plāna un Investīciju plāna 
aktualizācijas izstrādi veikt darba grupā (Attīstības plānošanas komisijā), darba grupu 
veidojot no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā 
pieaicinot pašvaldības iestāžu vadītājus un deputātus, tādējādi nodrošinot pilnīgāku 
pašvaldības iestāžu veikto aktivitāšu un aktualitāšu izzināšanu, kā arī nodrošinot plašāku 
sabiedrības iesaisti. 

c) Ieviešanas uzraudzības pārskata izstrādes ietvaros nepieciešams apzināt un iesaistīt visas 
pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un 
struktūrvienībām veikt detalizētu katra AP Rīcības plānā iekļautā pasākuma ieviešanas 
progresa izvērtēšanu aizvadītajā gadā, uzrādot veiktās aktivitātes un īstenotos projektus 
mērķu sasniegšanā, kā arī sniegt priekšlikumus AP Rīcības plāna t.sk. Investīciju plāna 
aktualizēšanai. 

d) Lai atvieglotu un uzlabotu informācijas apkopošanu ikgadējo uzraudzības ziņojumu 
izstrādei, nepieciešams veikt AP paredzēto rezultatīvo rādītāju datu apkopošanas sistēmas 
pilnveidošanu (t.i. - datu bāzes izstrāde, datu apkopošanas un iesniegšanas sistemātiskums, 
datu apkopošanas koordinators katrā pašvaldības iestādē un struktūrvienībā u.c.).  
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6. Izmantotās informācijas avoti 
 

1. Rēzeknes novada pašvaldības nodaļu un struktūrvienību apkopotā informācija, Tūrisma 
informācijas centra statistika, iedzīvotāju aptaujas dati. 

2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA, http://www.vraa.gov.lv ). 
3. Centrālā statistikas pārvalde (CSP, http://www.csb.gov.lv ). 
4. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA, http://www.nva.gov.lv ). 
5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP, http://www.pmlp.gov.lv ). 
6. LURSOFT datu bāze (http://www.lursoft.lv ). 
7. VAS Latvijas valsts ceļi (http://lvceli.lv ). 
8. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD, http://www.csdd.lv ). 
9. SIA Latvijas mobilais telefons ( https://www.lmt.lv/lv ). 
10. SIA TELE2 (http://www.tele2.lv ). 
11. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (http://alaas.lv ). 
12. Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls (https://www.latvija.lv ). 
13. Reģionālās attīstības indikatoru modulis (RAIM) (http://raim.gov.lv). 
14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (http://www.mantojums.lv ). 
15. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (http://www.daba.gov.lv ). 


