Attīstības plānošanas nodaļas 2012.gadā paveiktais
Projekti – izstrāde un ieviešana
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, kuras ietvaros tiek veikta ēkas fasādes un ēkas pamatu rekonstrukcija, apkures
sistēmas un ventilācijas sistēmu montāžas darbi, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu
montāžas darbi, elektrosistēmas un ugunsdrošības sistēmas pārinstalācijas darbi, zibens
aizsardzības sistēmas ierīkošanas darbi, notiek iekštelpu rekonstrukcijas darbi,
rekonstrukcijas darbu ietvaros, saskaņā ar arhitektoniski mākslinieciskās izpētes AAD
metodi un tehnisko projektu, tiek atjaunoti vēsturiski nozīmīgi elementi (ēkas logi,
durvis, furnitūra, kāpņu margas, kāpnes, grīdu segumi u.c.). Projekta koordinatore –
Rēzeknes novada pašvaldības projektu vadītāja Anita Bringule.
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. Projekta koordinatore – Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore
Inta Rimšāne.

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. Projekta koordinatore - Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore
Inta Rimšāne.
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 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). Projekta koordinatore - Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru
organizatore Inta Rimšāne.
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. Projekta koordinatore - Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru
organizatore Inta Rimšāne.
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. Projekta koordinatore - Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo
sakaru organizatore Inta Rimšāne.
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 nodrošinās vietējām vajadzībām pieskaņotu
informāciju par ES. Projekta vadošais partneris Rēzeknes novada pašvaldība, partneri –
Krāslavas un Preiļu novadu pašvaldības un Ludzas bibliotēka. Projekta koordinatore –
Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.
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. Projekta koordinatore Tatjana Kārkliniece.
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. Projekta vadītāja - Tatjana Kārkliniece.
10. Turpinās
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„Rēzeknes

novada
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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.
Projekta koordinatore – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja Brigita Arbidāne.
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
griezumā no efektivitātes viedokļa. Tādejādi pašvaldība iegūst informāciju, kāda ir
iespējamā teritoriju attīstība, neveicot investīcijas teritoriju attīstībā, kā arī to, kādi ir
efektīvākie teritoriju attīstības veidi, ja tiek piesaistītas investīcijas to attīstībai. Otra
projekta aktivitāte ir sešu apmācību semināru noorganizēšana, kas paredzēti Rēzeknes un
Viļānu novadu pašvaldību darbiniekiem, kuri šobrīd nodarbojas vai nākotnē nodarbosies
ar projektu izstrādi un realizāciju. Kopumā projekta īstenošanas laikā ir apmācīti 128
kultūras, izglītības, komunālās saimniecības un citu jomu speciālisti. Projekta kopējais
budžets ir 23 439 lati, to 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekts tika
īstenots laika posmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.jūlijam. Projekta vadītāja
- Anna Jaudzema.
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.
Kontaktpersona – Anna Jaudzema.

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. Kontaktpersona Brigita Arbidāne.
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. Projekta koordinatore –
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga
Romančuka.
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 siltināšanu; aukstuma tiltu novēršanu nojumēm virs ieejas;
ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošanu. 2012.gadā sagatavotas 4 atskaites LVIF, notikušas
12 būvniecības sanāksmes. Projekta vadītāja – Terēzija Kruste.
16. Sākusies
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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.). Kontaktpersona – Anna Jaudzema.

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšana
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. Pirmo reizi tika organizēts pasākums „Rēzeknes novada uzņēmēju diena 2012”, kas
turpmāk domāts kā ikgadējs novada uzņēmēju godināšanas un atpūtas pasākums
Jāzepa dienā – 19.martā. Pasākumu apmeklēja ap 200 novada uzņēmēji.
3. Tiek organizēts pasākums „Rēzeknes novada uzņēmēju diena 2013”. Iedzīvotāju
konsultatīvās padomes izvirzīja 33 uzņēmējus, kurus izvērtēja ar domes lēmumu
izveidota komisija. Labākie 11 uzņēmēji tiks godināti pasākumā 2013.gada 19.martā.
4.

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. Ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju
pētījumiem iepazīstināja zinātnes centra darbinieki, kā arī eksperti no Latvijas un
Lietuvas. Koordinēta 17 novada amatnieku, uzņēmēju, mājražotāju dalība pasākumā.
Nākamā “Lauku diena” norisināsies 2013.gada 11. jūlijā.

5. Koordinēta amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes novada diena”
21.jūlijā (kopējais uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju skaits – 57), dalība pasākuma
organizēšanā.
6. 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.

Zemes ierīcība
1. 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. Sniegtas atbildes uz 60
personu iesniegumiem, domes sēdēm sagatavoti 362 lēmumu projekti. Ar
deleģēto Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumu „Par lēmuma
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vecākajam zemes lietu speciālistam” sagatavoti 220 lēmumi un nosūtīti
VZD Latgales reģionālajai nodaļai un personām. Gada garumā tiek sniegtas
konsultācijas zemes lietu speciālistiem un personām par zemes jautājumiem.
Atbildīgā – vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule.
2. 2012.gadā (marts – decembris) noslēgtie zemes nomas līgumi. Atbildīgā – zemes
lietu speciāliste Anita Bringule.
Nr. p.
k.

Mēnesis

Pašvaldībai
piekritīgā zeme

Rezerves zemes
fonda zeme

Atteikumi

Kopā:

21

Grozījumi/
nomas
laušana
13

1.

Marts

30

0

64

2.

Aprīlis

59

22

28

0

109

3.

Maijs

51

16

25

0

92

4.

Jūnijs

33

14

19

0

66

5.

Jūlijs

18

13

13

0

44

6.

Augusts

7

2

9

0

18

7.

Septembris

37

9

19

0

65

8.

Oktobris

33

11

16

0

60

9.

Novembris

27

3

12

0

42

10.

Decembris

24

2

32

2

60

Kopā

10

319

113

186

2

620

3. Laika posmā no 2012.gada marta līdz 2012.gada decembrim, veikta sarakste par
zemes nomas jautājumiem, sniegtas atbildes uz 14 personu iesniegumiem, kopā
sagatavoti un domes sēdēs apstiprināti 620 ar nomu saistītie lēmumi. Atbildīgā
– zemes lietu speciāliste Anita Bringule.

Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra darbība
1. Lai piesaistītus tūristus savam reģionam Rēzeknes novada TIC darbinieki piedalījās
starptautiskajās tūrisma izstādēs, kur tika izplatīti tūrisma materiāli par Rēzeknes novadu:


„Balttour - 2012” Rīgā (10.02.2012.-12.02.2012.), apmeklētāju skaits - 23 000.
Latgalei kopā ar LT, BY un RUS partneriem tika izveidots pēc platības vislielākais
stends izstādē (230 m²)! Stenda sauklis: LATGALE VIENO!



„Tourest - 2012” Tallinā (17.02.2012.-19.02.2012.), apmeklētāju skaits - 26 080.



„Vivatour - 2012” Viļņā (02.03.2012.-04.03.2012.), apmeklētāju skaits - 16 000.

2. Tūrisma materiāli par Rēzeknes novadā piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem tika izplatīti
arī citās starptautiskajās tūrisma izstādēs, kur piedalījās pārstāvji no Latgales:


“Matka 2012” Helsinkos (Somija), 19.-22.janvārī, apmeklētāju skaits: 71098.



“ITB 2012” Berlīnē (Vācija), 7.-11.martā. 26 izstādes halles apmeklēja 113 006
interesenti no visas pasaules!

3. Tūrisma informācijas centrs turpina uzsākto darbu pie Krievijas tūrisma tirgus iekarošanas.
Tūrisma materiālu gatavošana un dalība starptautiskās tūrisma izstādēs „Otdix bez granic.
Leto 2012” Sanktpēterburgā aprīļa sākumā un rudenī tūrisma gadatirgus „Invetex - 2012”:


“MITT 2012” Maskavā (Krievija), 21.-24.martā. 4 izstādes halles apmeklēja 82 933
cilvēki.



“Otdih bez granic. Leto 2012” Sanktpēterburgā (Krievija), 5.-8.aprīlī. Izstādes
apmeklētāju skaits: 7521 cilvēki.

4. Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem,
Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā un visa gada garumā tūrisma informācijas centrā
Rēzeknē.
5. Dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties „Latgales kultūras dienām
Sanktpēterburgā 2012” no 8.-9.jūnijam, amatnieku un folkloras kopu dalības koordinācija.
Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar LR ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā.
6. 2012. gada nogalē un 2013.gada sākumā trijās valodās tika maketēts, veidots un publicēts
„Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma karte 2013”. Tika sagatavota informācija par
Rēzeknes un Viļānu novados piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem trijās valodās (latviešu,
krievu, angļu), 5000 eksemplāru katrā valodā. Karte tūristiem prezentēta starptautiskajā
tūrisma gadatirgū „Balttour - 2013” Rīgā (08.02.2013.-10.02.2013.), kā arī tiek izplatīta TIC
telpās Krasta ielā 31 un Rēzeknes un novada pašvaldības administrācijā – Atbrīvošanas alejā
95, Rēzeknē. Atbildīgās: Tatjana Kārkliniece, Ligita Harčevska.

7. Gada garumā Tūrisma informācijas centra darbinieces sniedz informāciju par apmešanās,
ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Rēzeknes novadā,
pilsētā, Viļānu novadā un visā Latvijā vietējiem un ārzemju tūristiem.
8. Tiek vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos, apskates
objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. 2012. gadā Rēzeknes un Viļānu novadā kopējais
tūristu skaits bija ~ 154 000 cilvēku, kas ir par 26% vairāk kā 2011. gadā. Tūrisma
informācijas centrā ienākuši 2754 apmeklētāji. Dotas atbildes arī uz telefona zvaniem un epastiem.
9. TIC konsultē tūrisma uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā, organizējot vismaz
divas reizes gadā informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm. TIC sastāda arī
individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali un Latvijas teritoriju.
10.

Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Rēzeknes un Viļānu novadiem LRAA

realizētā projekta ietvaros finansētas brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un
Aukštaitijā - 2013” sagatavošanai un izdošanai piecās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu,
angļu), 5000 eksemplāru katrā valodā.
11.

Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Rēzeknes un Viļānu novados

piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem Tūrisma galamērķu “Baltijas ezeru zeme” un “Bella
Dvina” tūrisma kartes sagatavošanai un izdošanai piecās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu,
angļu), 6250 eksemplāru katrā valodā.
12.

Veikta pārrobežu (Latvija – Lietuva -Baltkrievija) tūrisma maršrutu izstrāde: 5 maršruti

LV-LT-BY teritorijā un 5 maršruti LV-RUS teritorijā.
13.

No 21.maija- 1.jūnijam līdzdalība 10 konkursu organizēšanā ar jautājumiem par Latgali

“TOP RADIO” un no 28.maija līdz 1.jūnijam: 5 konkursi radio “SKONTO”.
14.

No

19.-23.jūnijam

dalība

reklāmas

brauciena

uz

Latgali

organizēšana
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Sanktpēterburgas tūrisma operatoriem un masu mediju pārstāvjiem, grupas sagaidīšana un
pavadīšana Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā.
15.

No 25.-30. septembrim reklāmas brauciena uz Latgali organizēšana 30 Sanktpēterburgas

tūrisma operatoriem un masu mediju pārstāvjiem, grupas sagaidīšana un pavadīšana Rēzeknē
un Rēzeknes novada teritorijā.
16.

Koordinēta tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma reklāmlapu maketēšana un drukāšana.

17.

Iesniegts LRAA realizētā projekta ietvaros finansētu (saskaņojamu, izgatavojamu un

uzstādāmu ) ceļa norāžu (Nr. 706, brūnās) saraksts - 147 Rēzeknes novada teritorijā, 23
Viļānu novada teritorijā.

Citas veiktās aktivitātes – sabiedrisko attiecību joma, informācijas sniegšana, derīgie
izrakteņi, zveja, vides aizsardzība, uzņēmējdarbības aktivizēšana
1. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un ES programmas „Eiropa pilsoņiem”
finansējumu 2011. gadā tika sagatavota un 2012. gadā kā labākā pieredze Latvijā
prezentēta 4 valodās filma (DVD formātā) par Rēzeknes novada pieredzi
starptautiskajā sadarbībā. Filmas nosaukums „Friends. Infinite Story on Twinning”.
2. Ir uzsākta datu bāzes veidošana par investoriem pieejamiem nekustamiem
īpašumiem. Rezultātā detalizēti dati par ēkām un zemēm, ko pašvaldība var iznomāt
vai pārdot, būs attēloti uz kartes, būs pieejama arī tehniskā informācija par ēku
stāvokli un tehnisko nodrošinājumu.
3. Nepārtraukti notiek novada pagastu pārvalžu, NVO un uzņēmēju konsultācijas
investīciju piesaistes jomā – klātienē, pa telefonu, e-pastu.
4. Izsniegti virs 30 atzinumi par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas
plānojumam.
5. Dalība Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes procesā:
informācijas un datu apkopošana, analīze, dalība 26 sabiedriskās apspriešanas
sapulcēs (tai skaitā sanāksmju organizēšana) u.c. darbi plānojuma izstrādes darba
grupā.

Plānojuma

izstrādes

ietvaros

izskatīti

aptuveni

640

iedzīvotāju

iesniegumi/priekšlikumi.
6. Dalība Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 izstrādes procesā –
darba grupu norises koordinācija, dalība darba grupās, dalība 26 sabiedriskās
apspriešanas sapulcēs (tai skaitā sanāksmju organizēšana) u.tml..
7. Rēzeknes novada prezentācijas grāmatas „Novads Latgales viducī” maketa izstrādes
darbs: mākslinieka un tekstu autoru darbu izpildes koordinēšana, tekstu (LV, ENG,
RU), fotogrāfiju korekcijas utml.. Grāmatu plānots izdot 2013.gadā.
8. Sadarbības veidošana un aktivizēšana ar Latvijas lauku konsultāciju centra Rēzeknes
nodaļu un pagastu lauku konsultantiem.
9. Dažāda veida informācijas sagatavošana ministrijām un citām institūcijām.
10. Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmju koordinēšana, dalība
tajās – četras sanāksmes gadā.
11. 2012. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti pieci Rēzeknes novada bezmaksas
informatīvie izdevumi „Rēzeknes novada ziņas”, gan latviešu, gan krievu valodā
Atbildīgās: Tatjana Kārkliniece, Laura Ieviņa, Madara Ļaksa, Inta Rimšāne.
12. Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājas lapa internetā
www.rezeknesnovads.lv. Katru dienu mājas lapa papildināta ar piecām līdz desmit

jaunām ziņām, tostarp gan aktualitātēm no novada pagastiem, gan administrācijas
nodaļu

informāciju,

piemēram,

domes

sēžu

darba

kārtību,

iepirkumiem,

sludinājumiem un sastādītajiem aktiem. Atbildīgā: Madara Ļaksa.
13. Lai nodrošinātu Rēzeknes novada publicitāti, ik nedēļu reģionālajiem un valsts
nozīmes preses izdevumiem un interneta portāliem tiek nosūtītas jaunākās ziņas par
Rēzeknes novadu.
14. Tiek uzturēts un paplašināts Rēzeknes novada foto arhīvs, to regulāri papildinot ar
foto galerijām no jaunākajiem pasākumiem.
15. Izsniegtas divas bieži sastopamo derīgo izrakteņu (smilts, grants) atļaujas.
16. Izskatīti un saskaņoti divi rekultivācijas plāni.
17. Apsekoti 47 derīgo izrakteņu ieguves karjeri un, sadarbībā ar Valsts vides dienestu un
pagastu pārvaldēm, izveidota vienota datu bāze par derīgajiem izrakteņiem.
18. Zivju tīklu (murdu) limitu sadaļas jomā 2012.gadā domes sēdēm sagatavoti 121
lēmumu projekti.
19. Uzsākts un koordinēts peldūdeņu monitorings 21 Rēzeknes novada peldvietā un
izveidota vienota datu bāze par peldvietām.
20. Koordinēts divu atkritumu izgāztuvju monitorings.
21. Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu grozījumu izstrādes koordinēšana.
22. Koordinēta Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikuma izstrāde.
23. Apkopota informācija par latvāņu platībām Rēzeknes novadā.
24. Sagatavoti 3 lēmumprojekti par medību platību izmantošanu.

