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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

1. Rēzeknes novada pašvaldības statuss un funkcijas 

 

Novada pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, kā arī citos 

LR likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu 

izpildi novada administratīvajā teritorijā. Rēzeknes novada pašvaldības darbu 

reglamentē 2009.gada 1.jūlijā apstiprinātais Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikums. 

Novada pašvaldība pilda: 

1.likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās autonomās funkcijas: 

1.1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā , kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

1.2. gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

1.3. nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, 

ja likumos nav noteikts citādi; 

1.4. gādā par iedzīvotāju izglītību; 

1.5. rūpējas par kārtību un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību; 

1.6. nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu  

dzīvesveidu un sportu; 

1.7. nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi); 

1.8. gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 

tiesību un interešu aizsardzību; 

1.9. sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

1.10. sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpējas par bezdarba samazināšanu; 

1.11. izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

1.12. piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkaro žūpību un 

netiklību; 

1.13. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt nosaka 

zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

1.14. nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu; 

1.15. veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

1.16. savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

1.17. veic nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 

1.18. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

1.19. organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

1.20. organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības 

metodisko darbu; 

1.21. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 
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1.22. īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.   

               

2. Rēzeknes novada pašvaldības konsolidācijā iesaistītās pagastu 

pārvaldes, novada dome un iestādes 

1.1.         Audriņu pagastsa pārvalde; 

1.2.         Bērzgales pagasta pārvalde; 

1.3.         Čornajas pagasta pārvalde; 

1.4.         Dricānu pagasta pārvalde; 

1.5.         Feimaņu pagasta pārvalde; 

1.6.         Gaigalavas pagasta pārvalde; 

1.7.         Griškānu pagasta pārvalde; 

1.8.          Ilzeskalna pagasta pārvalde; 

1.9.          Kantinieku pagasta pārvalde; 

1.10. Kaunatas pagasta pārvalde; 

1.11. Lendžu pagasta pārvalde; 

1.12. Lūznavas pagasta pārvalde; 

1.13. Maltas pagasta pārvalde; 

1.14. Mākoņkalna pagasta pārvalde; 

1.15. Nagļu pagasta pārvalde; 

1.16. Nautrēnu pagasta pārvalde; 

1.17. Ozolaines pagasta pārvalde; 

1.18. Ozolmuižas pagasta pārvalde; 

1.19. Pušas pagasta pārvalde; 

1.20. Rikavas pagasta pārvalde; 

1.21. Sakstagala pagasta pārvalde; 

1.22. Silmalas pagasta pārvalde; 

1.23. Stoļerovas pagasta pārvalde; 

1.24. Stružānu pagasta pārvalde; 

1.25. Vērēmu pagasta pārvalde; 

1.26. Bērnu - jaunatnes sporta skola; 

1.27. Tiskādu bērnu nams;  

1.28. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts;  

1.29. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”; 

1.30.  Adamovas sanatorijas internātpamatskola; 

1.31.  Maltas speciālā sanatorijas internātpamatskola; 

1.32.  Tiskādu sanatorijas internātpamatskola; 

1.33         Rēzeknes novada pašvaldības dome. 

 

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 

lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 

izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši 
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kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.  

3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam sastāv no 17 (septiņpadsmit) deputātiem.  

4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 

dome no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas: 

4.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

4.2. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

4.3. sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 8 locekļu sastāvā; 

4.4. teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

4.5. teritoriālo komiteju 8 locekļu sastāvā.  

5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas struktūrvienības: 

5.1.         Audriņu vidusskolu; 

5.2.         Dricānu vidusskola; 

5.3.         Kaunatas vidusskola; 

5.4.         Makašānu amatu vidusskola; 

5.5.         Maltas 1.vidusskola; 

5.6.         Maltas 2.vidusskola; 

5.7.         Nautrēnu vidusskola; 

5.8.         Tiskādu vidusskola; 

5.9.          Feimaņu pamatskola; 

5.10. Gaigalavas pamatskola; 

5.11. Jaunstrūžānu pamatskola; 

5.12. Kalnezeru Katoļu pamatskola; 

5.13. Rēznas pamatskola; 

5.14. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola; 

5.15. Verēmu pamatskola; 

5.16. Audriņu  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.17. Bērzgales  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.18. Čornajas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.19. Dricānu  pirmsskolas izglītības iestāde ; 

5.20. Gaigalavas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.21. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.22. Ilzeskalna  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.23. Kaunatas  pirmsskolas izglītības iestāde „ Zvaniņš”; 

5.24. Lūznavas  pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”; 

5.25. Maltas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.26. Mākoņkalna  pirmsskolas izglītības iestāde;  

5.27. Nautrēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”; 

5.28. Ozolaines  pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”; 

5.29. Rikavas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.30. Uļjanovas  pirmsskolas izglītības iestāde „ Skudriņa” ; 

5.31. Silmalas  pirmsskolas izglītības iestāde;  
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5.32. Stoļerovas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.33. Strūžānu  pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”; 

5.34. Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.35. Maltas bērnu mūzikas skola; 

5.36. Maltas bāriņtiesa; 

5.37. Kaunatas bāriņtiesa; 

5.38. Vērēmu bāriņtiesa; 

5.39. Ozolaines bāriņtiesa; 

5.40. Gaigalavas bāriņtiesa; 

5.41. Sociālais dienests; 

5.42. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības     

kopīgā pašvaldību iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskā zona”. 

                          3. Dalība kapitālsabiedrībās 

Novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1 .SIA „ Strūžānu siltums”; 

2. SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”; 

3. SIA „ Rūķis L”; 

4. SIA „Viļānu slimnīca”; 

 Novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās kapitālsabiedrībās: 

             1. SIA “Latgales uzņēmējsabiedrību atbalsta centrs”; 

2. SIA “Rēzeknes Vēstis”; 

3. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība; 

                           4. Pašvaldības administrācijas struktūra 
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām struktūrvienībām: 

1.  juridiskā un lietvedības nodaļa; 

2. finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļa; 

3. attīstības plānošanas nodaļa; 

4. informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centrs; 

5. izglītības pārvalde; 

6. kultūras nodaļa;  

7. saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa 

8.  būvvalde; 

9. dzimtsarakstu nodaļa. 

 

5. Būtiskākie notikumi pārskata gadā, kas ietekmējuši iestādes 

darbību. 

Rēzeknes novada pašvaldībai 2012.gads ir bijis ļoti veiksmīgs 

dažādu projektu realizācijas jomā. 

Eiropas Savienības finansējuma piesaiste šobrīd ir svarīgākais 

attīstības veicinātājs novadā. Plānotās idejas realizēt tikai par 

pamatbudžeta līdzekļiem novada pašvaldībai ir mazas iespējas, tāpēc 

projektu līdzekļi ir ļoti svarīgi. Pagastos īstenoti nozīmīgi projekti Lauku 
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atbalsta dienesta programmas “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. Pateicoties šīs programmas finansējumam, veikti 

kultūras namu remontdarbi, rekonstruēti ceļi un tilti, labiekārtota 

apkārtne, uzlabotas siltumapgādes sistēmas u.c. Projektu realizācijai 

finansējumu piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. 

Novada pašvaldība 2012.gadā izstrādāja un  ieviesa  sekojošus projektus: 

 

1.Turpinās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” projekta „Lūznavas muižas rekonstrukcijas darbi 

(ietverot lokālus restaurācijas darbus)” realizācija. Projekta kopējais 

budžets: 775 806,85 LVL. Projekta ieviešanas laiks no 04.08.2010. līdz 

31.04.2013. Paveiktais kopš projekta sākuma: objekta arhitektoniski 

mākslinieciskā izpēte, tehniskā projekta izstrāde, ēkas rekonstrukcijas 

darbu pirmā kārta – jumta pārseguma rekonstrukcija (siju nomaiņa jauna 

jumta seguma nomaiņa), autoruzraudzība un būvuzraudzība 

rekonstrukcijas darbu pirmajā kārtā. Turpinās rekonstrukcijas darbu otrā 

kārta.  

2.Turpinājās ES mūžizglītības programmas „Comenius Regio” projekta 

”Step2Peak,Activate&Respond2Kids (saīsinājums SPARK-

dzirkstele)” realizācija. Kopējais budžets: 28 781 LVL, projekta 

ieviešanas laiks: 01.08.2011. – 31.07.2013. Projekta īstenotāji: Sisak-

Moslavina pašvaldība Horvātijā (vadošais partneris) un Rēzeknes novada 

pašvaldība Latvijā (partneris). 2012. gadā novada pedagogi un vecāki 

apmeklēja seminārus par to, kā identificēt talantīgus bērnus, atbalstīt 

viņus un pareizi novērtēt sasniegumus un izveidot jaunas izglītības 

programmas. 24 Horvātijas izglītības darbinieki apmeklēja Rēzeknes 

novadu un iepazinās ar mūsu pedagogu darbu ar talantīgiem bērniem. 

Savukārt 12 Rēzeknes novada pedagogi decembrī piedalījās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Horvātiju. 2012. gada vasarā 40 Rēzeknes novada 

talantīgie skolēni piedalījās trīs dienu vasaras skolā. Projekta ietvaros tika 

sagatavots DVD.  

3. Sadarbībā ar Vācijas organizāciju Brandenburgische Sportjugend tika 

sagatavots un ES programmā „Jaunatne darbībā” apstiprināts projekts 

"Street Soccer Bridges over the Oder" (Ielas futbols Oderas krastos-

LV). Programmas ietvaros ES finansē 70% no kopējā budžeta. Projekta 

ietvaros Rēzeknes novada futbola komanda brauca uz Vāciju un 

piedalījās ielu futbola starptautiskajā turnīrā laikā no 28.-5.jūnijam kopā 

ar vēl 4 ES valstīm.  

4. Laika periodā no 01.12.2012.-30.10.2012. tika realizēts ES 

programmas „Eiropa pilsoņiem” projekts „Revealing Solidarity” 

(„Domājot par solidaritāti”). Projekta kopējais finansējums: 2465,37 

LVL, t.sk. ES finansējums 1737,38 LVL, novada pašvaldības 
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līdzfinansējums 727,99 LVL. Projekta īstenotāji: Grieķija (vadošais 

partneris), Bulgārija, Dānija, Holande, Igaunija, Kipra, Itālija, Latvija, 

Lietuva, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija, Vācija. 

Projekta laikā interesentiem tika organizēti kursi projektu vadībā. Četri 

Rēzeknes novada administrācijas un viens novada skolas direktors 

piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos Atēnās (Grieķijā) un Debrecen 

(Ungārijā 

5. Tika uzsākts Igaunijas - Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības 

projekts „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai 

pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas - 

Krievijas robežpilsētās” (saīsinātais nosaukums – „Zaļais 

menedžments”). Projekta darbības laiks: 01.05.2012. – 30.04.2014. 

Projektā piedalās NVO “Lake Peipsi Project, Pskov” (vadošais partneris), 

Pleskavas pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte, 

Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas 

zinību Universitāte (Tartu), Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojs, 

Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība un Daugavpils 

Universitāte. Kopējais budžets visu projektā iesaistīto partneru aktivitāšu 

realizēšanai sastāda 1,9 miljonus eiro. Rēzeknes novada pašvaldības 

kopējais finansējums ir 171 996 EUR, t. sk. 5 % līdzfinansējums- 

8599,80 EUR. Projekta laikā tiks uzlabots celiņu segums Ančupānu 

memoriāla apkārtnē, izveidots tehniskais projekts Ančupānu meža parka 

celiņu labiekārtošanai, noorganizēti kursi administrācijas un pagastu 

darbiniekiem par Autocad programmas izmantošanu un pieredzes 

apmaiņas braucieni uz Tartu un Pleskavu.  

6. Sadarbībā ar Turcijas organizāciju Milli Egitim Mudurlugu, kas 

atrodas Duzce pilsētā, tika sagatavots un finansējumu ieguva ES 

programmas „Jaunatne darbībā” projekts  

 

„Workshop of Dreams”. Programmas ietvaros ES finansē 70% no 

kopējā budžeta. 2013. gadā četri Rēzeknes novada pārstāvji piedalīsies 

pieredzes apmaiņas seminārā Francijas pilsētā Kalmārā.  

7. Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām tika sagatavots 

un Eiropas Komisijai iesniegts projekts „Uzturētājstruktūru atlase tīkla 

Europe Direct informācijas centriem 2013.-2017. gadam”. Projekta 

kopējais budžets ir 23 051, 84 LVL. No tiem 50 % (23 051, 84 LVL) 

finansē Eiropas Komisija. Pārējos 50 % līdzfinansē Krāslavas novada, 

Preiļu novada un Rēzeknes novada pašvaldības. Rēzeknes novada 

līdzfinansējuma daļa sastāda 3560, 41 LVL. Projekta laikā no 2013. gada 

līdz 2017. gadam Latgales austrumdaļā darbosies EUROPE DIRECT 

informācijas centrs/tīkls, kas sniegs informāciju, padomus un palīdzību, 

uzklausīs iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus, kā arī 
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nodrošinās vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju par ES. Projekta 

vadošais partneris Rēzeknes novada pašvaldība, partneri – Krāslavas un 

Preiļu novadu pašvaldības un Ludzas bibliotēka.  

8. 2012. gada 24. janvārī sākās ESF projekta „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr. 1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001 

realizācija. Projekta realizācijas laiks ir no 01.02.2012. līdz 01.06.2014.. 

2012. gadā šajā projektā Rēzeknes novadā bija iesaistīti 1910 

bezdarbnieki un izlietoti 599 528,61 LVL ESF finansējuma. Bezdarbnieki 

par mazkvalificēta darba veikšanu saņem atalgojumu Ls 100, un Ls 10 – 

tiek maksāti sociālajām garantijām. Viņiem tiek nodrošināta veselības 

apdrošināšana un veselības pārbaude Ls 20 apmērā viena darba perioda (4 

mēnešu) laikā.  

9. Noslēdzās projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām”. Novada 

pašvaldības administrācijā tika izveidota viena darba vieta bezdarbniekam 

ar invaliditāti Sociālā dienesta lietveža amatā uz periodu no 01.06.2010. 

līdz 31.05.2012. Projekta budžets: 8 420,00 Ls  

10. Turpinās projekts „Rēzeknes novada attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis ir paaugstināt Rēzeknes 

novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot jaunus 

novada plānošanas dokumentus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, likumdošanas 

izmaiņām atbilstošu vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

procesu. Projekta ietvaros Rēzeknes novada teritorijai jau izstrādāta 

Attīstības programma 2012-2018 (apstiprināta 01.03.2013.) un 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, turpinās Teritorijas plānojuma 

izstrāde (plānots apstiprināt saistošos noteikumus  

 

08.2013.). Projekta kopējais budžets ir 50 000 LVL, kas 100% ir Eiropas 

Savienības Sociālā fonda finansējums. Projekta numurs ir 

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057.  

11. Lai sekmētu novada ekonomisko un sociālo attīstību, 2011. - 2012. g. 

Rēzeknes novada pašvaldība īstenoja projektu Nr. 

1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/027/33 „Rēzeknes un Viļānu novadu 

pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes 

stiprināšana”. Projekta galvenā aktivitāte ir pētījums par Vērēmu, 

Griškānu, Ozolaines, Ozolmuižas un Audriņu pagastu piepilsētas 

teritorijām, kur atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem 

noteikta rūpnieciskā izmantošana. Pētījumā saistībā ar esošo situāciju 

(infrastruktūra, teritorijas attīstības ierobežojumi, attīstības plānošanas un 

politikas dokumentu prioritātes, pieejamie finanšu resursi) un 

nepieciešamajiem ieguldījumu apjomiem, lai teritorijas padarītu 

piemērotas uzņēmējdarbības attīstībai, ir izstrādātas to attīstības 

alternatīvas, modelējot iespējamo teritorijas daļu attīstību nozaru 
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griezumā no efektivitātes viedokļa. Projekts tika īstenots laika posmā no 

2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam.  

12. Pārrobežu sadarbības projekta „Ilgtspējīgā tūrisma attīstības 

Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” 

realizācijas atskaišu dokumentācijas kārtošana. Projekts norisinājās 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. 

gadam ietvaros no 20.03.2009. – 20.09.2011. Projekta kopējais budžets: 1 

028 208 EUR. Projekta mērķis - radīt pievilcīgu vidi Kupišku un 

Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta galvenās aktivitātes 

Rēzeknes novadā – ūdenstūrisma attīstības centra “Bāka” rekonstrukcijas 

un jaunbūves darbi, Lubānas ezera pludmales labiekārtošana, kā arī divas 

sakopšanas talkas Lubānas ezera apkārtnē. Projekts ir noslēdzies un 

ūdenstūrisma centra oficiālā atklāšana notika 2011. gada 27. maijā.  

13. Izstrādāta un apstiprināta projekta „Rēzeknes novada pašvaldības 

ēku infrastruktūras attīstība” ideja finansējuma saņemšanai darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātē "Policentriska 

attīstība". Turpinās darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas 

dokumentācijas izstrādes (iepirkumu veikšana, tehnisko projektu 

izstrāde). Plānotais projekta budžets 5 308 647 LVL (t.sk. 88% valsts un 

ERAF līdzfinansējums). Plānotā projekta norise – 2013.-2015.gads. 

Galvenās aktivitātes – piecu novada bāzes vidusskolu (Maltas 1.un 

2.vidusskolā, Nautrēnu, Dricānu, Kaunatas vidusskolā) un novada domes 

ēkas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, energoefektivitātes 

paaugstināšana un vides pieejamības nodrošināšana.  

14. Lai paaugstinātu ugunsdrošību pirmsskolas un skolas vecuma 

bērniem novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, Rēzeknes 

novada pašvaldība uzsāka dalību Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības 

pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. Projekta 

ietvaros tiks ierīkotas ugunsaizsardzības sistēmas Dricānu, Nautrēnu, 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā un Čornajas pirmsskolas 

izglītības iestādē. Projekta kopējās izmaksas 22 108,19 LVL, no tām 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10 % jeb 2 210,82 

LVL. Projekta īstenošanas termiņš 31.07.2014.  

15. Turpinās projekta „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst 

zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ieviešana. Projekta kopējais 

budžets: 648 380,60 LVL. Projekta ieviešanas laiks: 2011.gada 

16.augusts – 2013.gada 30.septembris. Projekta ietvaros (bez 

pamatbūvniecības) ir plānots īstenot: Tiskādu vidusskolas pamatu 

siltināšanu; pirmā stāva grīdu ierīkošanu un siltināšanu, perimetrālās 

drenāžas izveidi; logu un durvju iebūvēšanu siltinājuma zonā, nepieļaujot 

termisko tiltu veidošanos; fasādes siltināšanu; jumta konstrukciju 
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siltināšanu; aukstuma tiltu novēršanu nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar 

rekuperāciju ierīkošanu. 2012.gadā sagatavotas 4 atskaites LVIF, 

notikušas 12 būvniecības sanāksmes.  

16. Sākusies projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu 

emisikas samazināšanai Rēzeknes novada pašvaldības ēkās, 

pielietojot augstus siltumefektivitātes principus un izmantojot videi 

draudzīgus materiālus” īstenošana. Projekta kopējais budžets ir 6 783 

057,98 LVL. Projekta ieviešanas laiks 2012.-2014.g.g. Projekta ietvaros 

ir plānots īstenot 15 pašvaldības izglītības iestāžu energoefektivitātes  

 

aktivitātes (ēku siltināšana, logu un durvju nomaiņa, lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu atjaunošanu, rekuperācija u.c.).  

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšana 2012.gadā. 
1. Sadarbībā ar “Latgales lauksaimniecības zinātnes centru” noorganizēta 

ikgadējā „Austrumlatvijas graudu un rapšu audzētāju konference”, 

kas norisinājās 2012.gada 2.martā un dalībniekiem tika piedāvāta iespēja 

iepazīties ar jaunāko informāciju par graudaugu šķirnēm, augu 

aizsardzības līdzekļiem, mēslojumu, tehniku un izmēģinājumu 

rezultātiem. Nākamā konference paredzēta 2013.gada 7. martā.  

2. Tiek organizēts pasākums „Rēzeknes novada uzņēmēju diena 2013”. 

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes izvirzīja 33 uzņēmējus, kurus izvērtēja 

ar domes lēmumu izveidota komisija. Labākie 11 uzņēmēji tika godināti 

pasākumā 2013.gada 19.martā.  

3. Sadarbībā ar “Latgales lauksaimniecības zinātnes centru” noorganizēta 

ikgadējā “Lauku diena”, kas norisinājās 2012.gada 12. jūlijā . 

Apmeklējot izstādi, zemnieki un lauku uzņēmēji varēja uzzināt par 

jaunākajām aktualitātēm laukaugu audzēšanā, iegūt sev interesējošo 

informāciju par novitātēm augu aizsardzības līdzekļu un mēslojuma jomā, 

kā arī apskatīt tehnikas demonstrējumus un iegādāties sadzīvei un 

ikdienai noderīgas lietas amatnieku tirdziņā.  

4. Koordinēta amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes novada 

diena” 21.jūlijā (kopējais uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju skaits – 

57), dalība pasākuma organizēšanā.  

5. Sadarbībā ar LLKC tika organizēti informatīvie un apmācību 

semināri, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni dažādu nozaru 

uzņēmējiem (piem. ķiploku, tomātu audzētājiem). Vietējiem 

mājražotājiem un amatniekiem decembrī tika organizēta izstāde-tirdziņš, 

kur uzņēmēji varēja parādīt un pārdot apmeklētājiem savu preci.  
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 Zemes ierīcības jomā 2012.gadā pagastu zemes ierīkotājiem tika 

noorganizēti divi semināri par īpašuma tiesību sakārtošanu, zemes nomu, 

ēkas datu deklarācijas aizpildīšanas kārtību kā arī izmaiņām likumdošanā. 

Gada garumā tiek sniegtas konsultācijas zemes lietu speciālistiem un 

personām par zemes jautājumiem.  

  Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra darbinieces sniedz 

informāciju par apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras 

pasākumiem un citām iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Viļānu novadā 

un visā Latvijā vietējiem un ārzemju tūristiem. TIC konsultē tūrisma 

uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā, organizējot vismaz 

divas reizes gadā informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm. TIC 

sastāda arī individuālo tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali un 

Latvijas teritoriju. Lai piesaistītu tūristus savam reģionam Rēzeknes 

novada TIC darbinieki piedalījās starptautiskajās tūrisma izstādēs 

„Balttour – 2012”Rīgā, „Tourest – 2012” Tallinā, „Vivatour – 2012” 

Viļņā. Tūrisma informācijas centrs turpina uzsākto darbu pie Krievijas 

tūrisma tirgus iekarošanas – dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs 

„Otdix bez granic” Sanktpēterburgā. 

 Novada pašvaldībā kā struktūrvienība darbojas pašvaldības IT 

kompetences centrs, kura galvenais uzdevums ir rūpēties par IT attīstību 

un uzturēšanu novada pašvaldības iestādēs, pagastu pārvaldēs kā arī 

sagatavot vidi e-pakalpojumu ieviešanai un nodrošināt to uzturēšanu: 

lietotāju atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībā.  

-pasta sistēmas uzturēšana 946 lietotājiem un Web – hostings (mājas 

lapu uzturēšana) 78 „web” vietnēm.  

atbalsts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā.  

Rēzeknes novada izglītības iestādēs.  

koordinācija Rēzeknes novadā.  

iestāžu 

datortīklu uzturēšana un datortehnikas apkalpošana, konsultācijas IT 

jomā.  

pašvaldības iestādēm.  

nosūtīšanas reģistra izveide un ieviešana.  

atbalsta sistēmas” uzturēšana.  
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pieteikumiem.  

ersijas 

ieviešana Rēzeknes novada izglītības iestādēs.  

 

6. Būtiskās pārmaiņas novada pašvaldības darbībā un to ietekme uz 

finanšu  rezultātiem. 

 Īpašas pārmaiņas novada pašvaldībā nav notikušas, kas būtiski 

varētu ietekmēt novada finansiālo stāvokli.  

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta galvenais uzdevums 

ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Rēzeknes novada 

iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas Republikas un Rēzeknes novada 

pašvaldības normatīvajiem aktiem.  

2012.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 2608 

ģimenēm jeb 6570 personām. Sociālās palīdzības pabalstiem izlietoti 

1288343 lati.  

Trūcīgas personas/ģimenes statuss Sociālajā dienestā 2012.gadā 

izvērtēts un piešķirts 5997 personām jeb 2376 ģimenēm. Tieši trūcīgo 

iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi – 

1158650 lati (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas pabalsts, 

pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos, 

pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju). 

No visiem pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem 85% tika novirzīti 

pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas 

ir viens no noteiktajiem pabalstiem, kuru obligāta izmaksa noteikta 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 2012. gadā GMI 

pabalsta saņēmēji bija 1936 ģimenes jeb 4699 personas.   

Dzīvokļa pabalsta izmaksas aizvadītajā gadā sastādīja 7% no 

kopējās pabalstiem izmaksātās summas un saņēmēju skaitā bija 1181 

ģimene jeb 4177 personas. 

Dienests sniedz palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem 

bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās.  

7. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski  ietekmēt novada 

pašvaldības darbību nākotnē. 

 Novada pašvaldības darbu nevaram iedomāties bez ES projektu 

realizācijas, jo tikai tā varam nodrošināt sava novada attīstību un 

izaugsmi.Veiksmīga ES projektu realizācija turpmākajos gados var 

būtiski ietekmēt novada pašvaldības  attīstību un darbību nākotnē.  2012. 

gadā tika uzsākta projekta “Rēzeknes novada pašvaldības ēku 

infrastruktūras attīstība” realizācija. Jāatzīmē, ka novadā ir samērā vāja 

mācību iestāžu un uzņēmēju sadarbība, kas negatīvi  ietekmē nodarbinātības 

rādītājus. Lai mazinātu tendenci bezdarbnieku skaitam pieaugt uz izglītības 

iestāžu beidzēju rēķina, ir nepieciešama novada skolēnu savlaicīga  
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izglītošana ,  karjeras izvēles un savu spēju praktiskā attīstībā pielietojot 

mācību-ražošanas uzņēmumu izveides modeli un sekmējot tiešo skolas un 

uzņēmēju sadarbību. Lai šo problēmu risinātu ,iepriekš minētā projekta 

ietvaros plānots izveidot 5 izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktus 

(IUK). Viens IUK būs izvietots Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas ēkā un 4 būs Rēzeknes novada pašvaldības attīstības 

programmā noteiktajās bāzes vidusskolās- Maltas, Nautrēnu, Dricānu, 

Kaunatas. Katrā IUK strādās pašvaldības algots biznesa konsultants, kā arī 

regulāri uz vietas ieradīsies dažādu jomu specialist no uzņēmējdarbības 

atbalsta struktūrām Rēzeknē- no NVA, LAD, biznesa inkubatora, Rēzeknes 

augstskolas u.c. Rēzeknes novada pašvaldība cerīgi raugās nākotnē, ka 

veicot šos pasākumus izdosies aktivizēt jauniešus un veicināt nodarbinātību. 

 

8.Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi ar kuriem jāsaskaras novada 

pašvaldībai. 

Rēzeknes novada pašvaldības vadība, prognozējot nākotnes 

darījumus – investīcijas, kapitālieguldījumus piesaistot ES un citus 

finanšu instrumentus, regulāri plāno finanšu politikā prognozēto un esošo 

situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras pagasta pārvaldes 

maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti. Rēzeknes novada dome realize 

mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan 

budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan arī savlaicīgu tā plānošanu.  

Rēzeknes novada pašvaldības finanšu politika vērsta uz stabilitātes un 

ekonomiskās attīstības nodrošināšanu, vienlīdzības un godīguma principu 

nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē. 

Novada pašvaldībai attīstību bremzējošs moments ir tas , ka nav 

iespējams savu darbību plānot ilgtermiņā, jo pie esošās likimdošanas 

bāzes nevar  budžetu plānot vairākiem gadiem uz priekšu. Neapmierina 

arī Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales mehānisms. Ja jau tas 

ir izlīdzināšanas fonds, tad arī finansējumam jābūt izlīdzinātm, lai visi 

reģioni varētu attīstītis vienlīdzīgi, bet diemžēl , tā nenotiek. Vislielākos 

riskus pašvaldība var sagaidīt no neprognozējamas likumdošanas 

izmaiņām. Nekādas īpašas reformas novadā netiek plānotas, lai radītu 

būtiskus finansiālos riskus. 

9. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības 

         darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

   Viens no regulārajiem pasākumiem, kas nodrošina iedzīvotāju informētību 

par novada pašvaldības darbību un nodrošina iedzīvotāju iespējas piedalīties 

lēmumu apspriešanā, ir ik nedēļu – pirmdienās rīkotās preses konferences, kurās 

novada pašvaldības vadība informē žurnālistus par iepriekšējā nedēļā notikušajiem 

pasākumiem un plānotajiem nedēļas pasākumiem, tostarp- par novada pašvaldības 

un pastāvīgo komiteju sēdēm. Sēdes ir atklātas, tajās piedalās žurnālisti, kas presē 

atspoguļo pieņemtos lēmumus. Latgales Reģionālajā televīzijā, Latgales radio un 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” regulāri tiek 
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veidoti sižeti un sniegta informācija par novada pašvaldības darba aktuāliem 

jautājumiem. Novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas sastāvā strādā 

sabiedrisko attiecību speciālists. Novada pašvaldībai ir mājas lapa interneta tīklā, 

kas tiek aktualizēta ik nedēļu. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs    M.Švarcs 
 


