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1. VADĪBAS ZIŅOJUMS 
 

1.1. 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.jūlij ā apstiprinātais Rēzeknes novada pašvaldības nolikums. 

Novada pašvaldība pilda 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 veicina 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 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; 
1.22. īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.  

 
1.2. Novada pašvaldības teritoriālais iedalījums 

 
Rēzeknes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 
 
1.1. Audriņu pagasts; 
1.2. Bērzgales pagasts; 
1.3. Čornajas pagasts; 
1.4. Dricānu pagasts; 
1.5. Feimaņu pagasts; 
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1.6. Gaigalavas pagasts; 
1.7. Griškānu pagasts; 
1.8. Ilzeskalna pagasts; 
1.9. Kantinieku pagasts; 
1.10. Kaunatas pagasts; 
1.11. Lendžu pagasts; 
1.12. Lūznavas pagasts; 
1.13. Maltas pagasts; 
1.14. Mākoņkalna pagasts; 
1.15. Nagļu pagasts; 
1.16. Nautrēnu pagasts; 
1.17. Ozolaines pagasts; 
1.18. Ozolmuižas pagasts; 
1.19. Pušas pagasts; 
1.20. Rikavas pagasts; 
1.21. Sakstagala pagasts; 
1.22. Silmalas pagasts; 
1.23. Stoļerovas pagasts; 
1.24. Stružānu pagasts 
1.25. Vērēmu pagasts. 
 
 

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 
dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā 
nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 
izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši 
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu 
līdzekļu izlietojumu.  

3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam 
sastāv no 17 (septiņpadsmit) deputātiem.  

4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 
pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas: 
4.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā; 
4.2. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 
4.3. sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 8 locekļu sastāvā; 
4.4. teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 
4.5. teritoriālo komiteju 8 locekļu sastāvā.  

5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 
5.1. Rēzeknes novada pašvaldība; 
5.2. Audriņu vidusskola; 
5.3. Dricānu vidusskola; 
5.4. Kaunatas vidusskola; 
5.5. Makašānu amatu vidusskola; 
5.6. Maltas 1.vidusskola; 
5.7. Maltas 2.vidusskola; 
5.8. Nautrēnu vidusskola; 
5.9. Tiskādu vidusskola; 
5.10. Feimaņu pamatskola; 
5.11. Gaigalavas pamatskola; 
5.12. Jaunstrūžānu pamatskola; 
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5.13. Kalnezeru Katoļu pamatskola; 
5.14. Rēznas pamatskola; 
5.15. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola; 
5.16. Verēmu pamatskola; 
5.17. Audriņu  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.18. Bērzgales  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.19. Čornajas  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.20. Dricānu  pirmsskolas izglītības iestāde ; 
5.21. Gaigalavas  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.22. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.23. Ilzeskalna  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.24. Kaunatas  pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”; 
5.25. Lūznavas  pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”; 
5.26. Maltas  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.27. Mākoņkalna  pirmsskolas izglītības iestāde;  
5.28. Nautrēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”; 
5.29. Ozolaines  pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”; 
5.30. Rikavas  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.31. Uļjanovas  pirmsskolas izglītības iestāde „ Skudriņa” ; 
5.32. Silmalas  pirmsskolas izglītības iestāde;  
5.33. Stoļerovas  pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.34. Strūžānu  pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”; 
5.35. Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde; 
5.36. Maltas bērnu mūzikas skola; 
5.37. Bērnu - jaunatnes sporta skola; 
5.38. Tiskādu bērnu nams;  
5.39. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts;  
5.40. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”; 
5.41. Adamovas sanatorijas internātpamatskola; 
5.42. Maltas speciālā sanatorijas internātpamatskola; 
5.43. Tiskādu sanatorijas internātpamatskola; 
5.44. Maltas bāriņtiesa; 
5.45. Kaunatas bāriņtiesa; 
5.46. Vērēmu bāriņtiesa; 
5.47. Ozolaines bāriņtiesa; 
5.48. Gaigalavas bāriņtiesa; 
5.49. Sociālais dienests; 
5.50. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgā pašvaldību 

iestāde „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”. 
 

1.3. Dalība kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos 
 
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 „Vi ļānu slimnīca”; 
5. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība; 
 

Novada pašvaldībai pieder nelielas kapitāldaļas šādās kapitālsabiedrībās: 
 
1. SIA “Latgales uzņēmējsabiedrību atbalsta centrs”; 
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2. SIA “Latgales tūrisma biznesa institūts”; 
3. SIA “Rēzeknes Vēstis”; 
4. SIA “Latvijas pašvaldību mācību centrs”; 
5. SIA “Latgales televīzijas sabiedrība” 

 
Novda pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) 

1. Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
2. Biedrībā „Eiroreģions „Ezeru zeme””; 
3. Biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”. 
 

1.4. 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; 
1. Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļa; 
2. Attīstības plānošanas nodaļa; 
3. Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centrs; 
4. Izglītības pārvalde;  
5. Kultūras nodaļa; 
6. Sporta nodaļa; 
7. Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa 
8. Būvvalde; 
9. Dzimtsarakstu nodaļa 

 
1.5. 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 viņu iespējas piedalīties lēmumu apspriešanā, 
ir ik nedēļu, pirmdienās, rīkotās preses konferences, kurās novada pašvaldības vadība 
informē žurnālistus par iepriekšējā nedēļā notikušajiem pasākumiem un plānotajiem 
nedēļas pasākumiem, tostarp – par novada pašvaldības un pastāvīgo komiteju sēdēm. 
Sēdes ir atklātas, tajās piedalās žurnālisti, kas presē atspoguļo pieņemtos lēmumus. 
Latgales Reģionālajā televīzijā, Latgales Radio un novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” regulāri tiek veidoti sižeti un sniegta informācija 
par novada pašvaldības darba aktuāliem jautājumiem. Novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļas sastāvā strādā sabiedrisko attiecību speciālists. Novada pašvaldībai 
ir mājas lapa interneta tīklā, kas tiek aktualizēta ik nedēļu.  
 

 
 
Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs    M.Švarcs 
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI UN TO IZV ĒRTĒJUMS 

 
2.1. Būvvalde 

 
Būvvalde 2009. gadā ir pieņēmusi ekspluatācijā 88 objektus ar kopējām 

izmaksām 7,8 miljoni latu, lielākie no kuriem ir: 
 
1. A/S „Latvijas Valsts meži” administratīvā ēka Vērēmu pagastā – Ls 1214 

tūkst.; 
2. Metālapstrādes rūpnīca “LEAX Rēzekne”, 2.kārta, “Tēviņi”, Ozolaines 

pagastā, - Ls 120 tūkst.; 
3. Sakaru sistēma lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā – Ls 245 tūkst.; 
4. Tauriņkas tilts, Audriņu pagastā – Ls 48,5 tūkst.; 
5. Liepu pamatskolas siltumapgādes rekonstrukcija, Ozolaines pagastā – Ls 

139,3 tūkst.; 
6. Mini rūpnīca velmētas stieples un armatūras ražošana, Vērēmu pagastā – Ls 

2,46 milj. 
7. Augļu noliktava saimniecībā “Ķirši”, Lendžu pagastā – Ls 47 tūkst.; 
8. Stoļerovas atdzelžošanas sistēmas, Stoļerovas pagastā – Ls 74,8 tūkst.; 
9. Ielu apgaismojums Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā – Ls 27,1 tūkst.; 
10. Artēziskais urbums un ūdens attīrīšanas iekāru rekonstrukcija, Sokolku 

pagastā – Ls 64,1 tūkst.; 
11. Sakaru torņi (ar kopējām izmaksām Ls 239,7 tūkst.): 
 Maltas pagastā (GSM); 
 Lūznava, “Lattelekom”;  
 Kaunata, “Bite”; 
 Sakstagals, “Bite”; 
 Ozolaine, “LMT”. 
12. SIA “Verems” atpūtas bāzes ”Sarkaņkalns” teritorijas labiekārtošana un 

palīgēkas būvniecība, Vērēmu pagastā – Ls 77,8 tūkst.; 
13. Elektroģenerējošās iekārtas uzstādīšana īpašumā “Granulas”, Radapole, 

Vi ļānu novadā – Ls 567,657 tūkst. 
 
Gada laikā ir izdotas 118 būvatļaujas, 170 plānošanas un arhitektūras uzdevumi, 

220 dažāda veida izziņas, izskatīti un akceptēti 250 būvprojekti. 
Salīdzināšanai: 2008.gadā pieņemts ekspluatācijā 91 objekts ar kopējām 

izmaksām 15.miljoni latu. 
 
 
 

Būvvaldes vadītājs      A. Skrebinskis                        
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2.2. Kultūras nodaļas darbs 
 

Rēzeknes novads ir bagāts ar nemateriālās kultūras vērtībām – tautas mākslas 
kolektīviem, talantīgām personībām, tautas daiļamata meistariem. 

Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 pašvaldību kultūras nami, 33 
bibliotēkas, 3 muzeji un Maltas mūzikas skola. Kultūras iestādēs plaši pārstāvēta tautas 
māksla – kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, vokālie ansambļi, amatierteātri u.c. 
Tautas daiļamata meistari – koktēlnieki, keramiķi, audējas, klūdziņu pinēji – sniedz ne 
tikai estētisku baudījumu, bet arī popularizē seno amatu prasmes. Visplašāk pārstāvēta 
ir podniecība. Keramiķi apvienojušies divās tautas lietišķās mākslas studijās – TLMS 
„Rēzeknes apriņķa podnieki” un kopā „Podnieku skola”. 

Novada kultūras darbinieki saviem apmeklētājiem veido daudzveidīgus, saturīgus 
un interesantus tradicionālos kultūras pasākumus. Katru gadu aprīļa mēnesī Latgales 
keramikas cienītājus iepriecina tradicionālās „Latgales podnieku dienas”. Iecienīti un 
plaši apmeklēti it novada „Grāmatu svētki”, dzejnieka Pētera Jurciņa pasākums 
„Pīterdīna Rogovkā”, amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums” Gaigalavā, starptautisks 
pasākums „Pieturpunkti zirgu pasta ceļā Sanktpēterburga – Varšava” Maltā, deju 
kolektīvu „Jautrais sadancis”, amatierteātru parāde „Kaudzē smieklu” u.c. 

Rēzeknes novads uztur un finansiāli atbalsta jauktā kora „Trejkola”, tautas 
lietišķās mākslas studijas „Rēzeknes apriņķa podnieki”, pūtēju orķestra „Vikords” 
radošo darbību. 

Kultūras jomā dažādu projektu ietvaros Rēzeknes novada kultūras nodaļai 
izveidojusies sadarbība ar Kupišķu un Zarasai rajoniem Lietuvā, Postavi rajonu 
Baltkrievijā, Zgiežas rajonu Polijā, Ārendāles pilsētu un Austagderes apgabalu 
Norvēģijā. 

 
2009.gadā organizētās galvenās kultūras norises 

 
8.01. – Rēzeknes rajona kultūras darbinieku Jaunā gada seminārs Dricānu pagasta 

kultūras namā; 
10.01. – Rēzeknes rajona deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais sadancis” 

Bērzgales pagasta kultūras namā; 
2.02. – Rēzeknes rajona amatierparāde „Kaudzēm smieklu” Bērzgales pagasta 

kultūras namā; 
14.03. – Rēzeknes rajona vokālo ansambļu sadziedāšanās- skate Audriņu pagasta 

kultūras namā; 
19.04. – Rēzeknes rajona amatierteātru „Teātra diena” Gaigalavas pagasta kultūra 

namā; 
24.-26.04. – Latgales podnieku dienas. Keramikas cepļa kurināšana podnieka 

P.Gailuma darbnīcā. Izstādes atklāšana Nautrēnu pagasta kultūras namā; 
30.05. – Starptautiskais tautas mūzikas festivāls „Mana tautas dziesma” Maltas 

pagasta kultūras namā; 
29.06. – P.Jurciņa atceres pasākums – dzejas festivāls „Pēterdiena Rogovkā” 

Nautrēnu  
pagasta kultūras namā; 
3.-5.07. – Rēzeknes novada delegācijas un tautas mūzikas ansambļa piedalīšanās 

tautas mākslas svētkos Postavi rajonā Baltkrievijā; 
10.-12.07. – Rēzeknes novada delegācijas un Maltas pagasta lauku kapelas 

piedalīšanās Starptautiskajā folkloras festivālā „Lingaudala 2009” Kupišķu rajonā 
Lietuvā; 

26.07. – Rēzeknes novada folkloras ansambļu sadziedāšanās Annas dienā 
Mākoņkalnā; 
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8.-12.06. – Astoņu Rēzeknes novada folkloras ansambļu piedalīšanās 
starptautiskajā folkloras festivālā „Baltika 2009”; 

1.08. - Rikavas folkloras ansambļa „Rikava” 55 darbības gadu jubilejas koncerts; 
8.08. – Rēzeknes novada amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums 2009” 

Gaigalavas pagasta kultūras namā; 
11.09. – Rēzeknes novada Grāmatu svētki Ilzeskalna pagastā; 
10.10. – Starptautisks pasākums „Pieturpunkti zirgu pasta ceļā Sanktpēterburga – 

Varšava”; 
31.10. – Maltas pagasta sieviešu kora „Madariņa” 10 darbības gadu jubilejas 

koncerts; 
28.11. – „Andrejdiena Dricānos” – folkloras kopu sadziedāšanās; 
Visu gadu – ceļojošā keramikas izstāde novada kultūras iestādēs;  
1x mēnesī – informatīvas sanāksmes KN/TN un bibliotēku vadītājiem. 

 
Bibliot ēku darb ības vispār īgs raksturojums 

 
2009.gads ir nesis izmaiņas daudzās valsts sfērās, tas bija finansiāli smags 

periods, kas radīja grūtības lielākai sabiedrības daļai. 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gadā bijušā Rēzeknes rajona 

teritorijā tika izveidoti divi novadi: Rēzeknes un Viļānu. Lielākas pārmaiņas notika 
Vi ļānu novadā, kurā ietilpst Viļānu pilsēta (novada centrs) un 3 pagasti. Viļānu novadā 
ir 4 bibliotēkas – Viļānu pilsētas, Radopoles, Sokolku un Dekšaru pagastu bibliotēkas. 
Apvienojoties 25 Rēzeknes rajona pagastiem tika izveidots Rēzeknes novads. Rēzeknes 
novadā ir 33 pagastu bibliotēkas pagastu pārvalžu pakļautībā. Būtiskas izmaiņas 
bibliotēku darbā nav notikušas, visas bibliotēkas veiksmīgi turpina darbu, katra 
bibliotēka būtībā ir kļuvusi par „globālu” iestādi jeb „vārtiem” uz pasauli. 

Bibliotēku darbība vērsta uz to, lai attīstītu vidi, kas veicinātu cilvēku izaugsmi, 
celtu pašapziņu. Bibliotēkas nodrošina iedzīvotājiem tradicionālos un elektroniskos 
pakalpojumus, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu. Veicot informācijas, 
izglītības un izklaides, sabiedrības centra, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas 
funkcijas, bibliotēkas nodrošina brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmē kultūras 
mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, rada vidi kur katrs apmeklētājs ir gaidīts. 

Turpinājās elektronisko pakalpojumu attīstība, materiāli-tehniskās bāzes 
nostiprināšana. Visās bibliotēkās tika nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm 
Letonika un NAIS.  

Bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 9624 lietotāji vai 24 % no apkalpojamā 
mikrorajona kopēja iedzīvotāju skaita. Bibliotēku pakalpojumus izmanto ne tikai 
apkalpojamo teritoriju iedzīvotāji, bet visi interesenti.  

Bibliotēku darbība aizvadītajā gadā vērtējama pozitīvi, jo pieauga pieprasījums 
pēc bibliotēkas pakalpojumiem un palielinājās visi darba rādītāji - gan lietotāju, gan 
apmeklējumu, gan izsniegumu skaits. 

Aktīvi noris darbs ar bērniem, jo lietotājs ar katru gadu vecuma ziņā kļūst jaunāks 
un gandrīz visās bibliotēkās ir palielinājies bērnu un jauniešu apmeklētāju skaits. Ņemot 
vērā to, ka jaunās paaudzes uzmanība pastiprināti vērsta uz jaunajām tehnoloģijām, viņi 
tiek mācīti gan to tehniskai lietošanai, gan mediālai kultūrai, kā arī tiek meklēti veidi, kā 
bērnus ieinteresēt lasīt un veicināt lasīšanas procesu. 

Turpinās Grāmatu Svētku tradīcija - 8. Rēzeknes rajona Grāmatu svētki notika 
Ilzeskalna pagastā 11.septembrī ar daudzveidīgu programmu gan pieaugušajiem, gan 
bērniem un jauniešiem.  

Gada sākumā notika aktīva gatavošanās bibliotēku akreditācijai, kurai pieteicās 
23 bibliotēkas un divās kārtās - maijā un augustā veiksmīgi izgāja akreditācijas procesu, 
iegūstot vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.  
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Šis notikums ienesa daudz pozitīva bibliotēku darbā, jo visi centās pilnībā izvērtēt 
savu darbu, piedāvātos pakalpojumus, akreditācija motivēja pašvaldības vēl nopietnāk 
pievērsties bibliotēkām, kā arī radīja plašāku sabiedrības interesi par aktivitātēm 
bibliotēkā. 

 
Bibliotēku galveno darba rādītāju dinamika : 
GA

DS 
Lietotāju 

skaits /t.sk. līdz 
18 gadiem 

Apmeklējumu 
skaits / t.sk līdz 18 
gadiem 

Izsnigumu 
skaits/ t.sk. līdz 18 
gadiem 

2008 9121/3874 164815/89795 361175/1285
63 

2009 9624/4073 217265/117244 390546/1259
92 

dina
mika 

+503/ 
+199 

+52450/ 
+27449 

+29371/-
2571 

 
Vismaz reizi ceturksnī bibliotēkās tiek rīkoti jaunieguvumus popularizējošie 

pasākumi - jaunu grāmatu un informācijas dienas, grāmatu izstādes, apskati, pārrunas. 
Lielākās bibliotēkās biežāk tiek rīkotas amatnieku darinājumu un rokdarbu 

izstādes, keramikas, floristikas, ziedu un augļu izstādes, fotogrāfiju un bērnu zīmējumu 
izstādes.  

Lasīšanas veicināšanai tiek rīkotas tematiskās pēcpusdienas, tikšanās ar 
rakstniekiem un dzejniekiem, jauno grāmatu dienas, notiek lasījumi, grāmatu un 
periodisko izdevumu apskati, pārrunas. 

Saturīgai brīvā laika pavadīšanai bibliotēku darbinieki rīko konkursus, viktorīnas, 
ekskursijas, radošo darbnīcu nodarbības. Kaunatas 1. pagasta bibliotēkā tika organizētas 
radošo darbnīcu nodarbības svētku (Lieldienu un Ziemassvētku) rotājumu, dāvanu un 
suvenīriņu izgatavošanā. 

Vairāku bibliotēku uzmanības centrā ir izvirzījies darbs ar bērniem, jo tieši šīs 
vecuma grupas (no 7 līdz 12 gadiem) pārstāvji ir visatsaucīgākie un visaktīvākie 
bibliotēku apmeklētāji, kuri sastāda 42% no kopējā apmeklētāju skaita.  

Vienlaicīgi ir nodrošināti arī ārpusbibliotēkas pakalpojumi tiem lasītājiem, kuri 
paši nespēj apmeklēt bibliotēku. Galvenokārt, tie ir invalīdi vai ilgstoši slimojošie 
cilvēki. Šādos gadījumos vai bibliotekāri paši vai ar kāda cita starpniecību piegādā 
nepieciešamo literatūru, cita veida dokumentus vai informāciju uz mājām.  

Vi ļānu bibliotēka kopš maija vairs neapkalpo lasītājus 8 izsniegšanas punktos, jo 
štatu samazināšanas dēļ tika atlaists darbinieks, kurš šo darbu veica. 

Turpināja darbu izsniegšanas punkts ar stacionāru telpu un atsevišķu darbinieku 
Vi ļānu pagasta Radopoles bibliotēkai, Jaunviļānos atpūtas un informācijas centrā 
„Kamenīte”, kurā 2009.gadā tika reģistrēti 88 lietotāji.   

Ārpusbiliotēkas pakalpojumi ir arī bibliotēkas pasākumi, sarīkotie skolās, 
pirmsskolu iestādēs, kultūras namos, brīvā dabā u.c.  

Ciematos, kuros tika likvidētas pasta nodaļas, bibliotēkā iedzīvotāji var pasūtīt 
novada laikrakstu „Rēzeknes Vēstis”, līdz ar to tiek piesaistīti jauni lasītāji.  

Lai apmeklētāji varētu izteikt savas domas, vērtējumu un priekšlikumus par 
piedāvātajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kultūru vai bibliotēkas darbu kopumā, 
katrā bibliotēkā ir izveidota ierosinājumu un atsauksmju burtnīca, divās bibliotēkas ir 
ierīkotas anonīmo vēstuļu kastītes. 
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Izteiktie ierosinājumi, ieteikumi, pretenzijas tiek ņemti vērā bibliotekārās 
apkalpošanas pilnveidošanā. 

 
Kopējais krājums pārskata gada beigās bija 272828 informācijas nesēju 

eksemplāri.  
Pārskata gadā Rēzeknes rajona bibliotēku dokumentu kopums tika papildināts ar 

21591 eksemplāriem, t.sk. 10023 eks. grāmatu, 11455 eks. seriālizdevumu un 111 eks. 
elektronisko dokumentu. 

 
Dokumentu kopuma kustības analīze liecina, ka no krājumiem tiek vairāk 

izslēgts, nekā tajos ienāk (izslēgti 42492 eks., t.sk. 26609 eks. grāmatu).  
Uz vienu lasītāju 2009.gadā bija 28 fiziskās vienības dokumentu, uz vienu 

iedzīvotāju 7 vienības.  
 
Grāmatu iegādes avoti Eks.skaits 
Pašvaldību budžets 4573 
VKKF 191 
Sponsorējumi, ziedojumi 5322 
 
INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 
 
Pieprasījums pēc informācijas pakalpojumiem arvien palielinās, jo strauji pieaug 

informācijas plūsma un sabiedrības informacionālās vajadzības. Ar jauno tehnoloģiju 
ieviešanu bibliotēkās šo pakalpojumu sniegšana ir uzlabojusies un kļuvusi daudz 
efektīvāka.  

Pieaug apmeklētāju skaits, kuri vēlas izmantot i-banku, lai apmaksātu rēķinus, 
daudz interesentu par e-Latvenergo pakalpojumiem, preses izdevumu e-abonēšanu, 
rodas interese par elektronisko deklarāciju iesniegšanu VID, tāpat par LAD un LDC e-
pakalpojumiem.  

Pieaug izsniegto mutisko, rakstisko uzziņu un konsultāciju skaits (kopā 8395). 
Informācijas darbs ir cieši saistīts ar visām bibliotēkas darbības jomām un, pirmkārt, tā 
kvalitāte ir atkarīga no krājuma kvalitātes, kurā palielinās elektronisko dokumentu 
piedāvājums, kā arī no bibliotekāra kompetences un prasmes izmantot un piedāvāt 
informācijas ieguves avotus.  

Vi ļānu bibliotēkā ir ES informācijas punkts, līdz ar to mēs saņemam diezgan 
daudz grāmatu un brošūru par ES, un pieprasījums pēc šīm grāmatām ir tieši skolēnu 
vidū. 

15 bibliotēkas turpināja darbu programmā IT ALISE reģionālā e-kopkataloga 
veidošanā un lietotāju reģistrēšanā. Tā kā e-kopkatalogs vēl ir tapšanas stadijā, visās 
bibliotēkas bija iespēja izmantot arī kartīšu alfabētisko katalogu. Lietotāji tika informēti 
un apmācīti darbam ar elektronisko katalogu.  

Lai veicinātu informētību par bibliotēkas emuāru, Viļānu pilsētas bibliotēkā 
notika pārruna “Mūsu emuārs – tavs ceļš zināšanu pasaulē”. 

Informācijas pakalpojumu sniegšanā un pilnveidošanā sadarbojamies ar Rēzeknes 
pilsētas centrālo bibliotēku, ne tikai e-kopkataloga veidošanā. Tā kā sava mājas lapa ir 
tikai Vi ļānu pilsētas bibliotēkai (arī savs emuārs), un ne visu pašvaldību mājas lapās ir 
ievietota informācija par bibliotēkām, tādēļ Rēzeknes PCB mājas lapā ir ievietota un 
tiek atjaunota informācija par visām rajona bibliotēkām, kā arī tajās abonētajiem un 
pieejamiem periodiskajiem izdevumiem. Ir pieejami novadpētniecības un analītikas e-
katalogi.  

Ikdienas darbā arvien nozīmīga ir tematisko uzziņu sniegšana un materiālu atlase. 
Daudz materiālu ir apkopoti tematiskajās mapēs, kas atvieglo meklēšanu.  
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Ar projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu visu bibliotēku datoros par brīvu ir 
pieejamas datu bāzes Letonika un NAIS.   

Datu bāzes Letonika popularizēšanai un lietotāju aktīvākai iesaistīšanai tās 
izmantošanā 17 bibliotēkas piedalījās konkursā „Meklē un atrodi datu bāze Letonika” 
visās līgās. Šogad balvas netika iegūtas. 

Informacionālo vajadzību nodrošināšanai tika izmantoti SBA pakalpojumi - 
pavisam 497, no citām bibliotēkām saņemti 277 dokumenti, izsniegti 220. Sakarā ar 
elektroniskās informācijas pieejamību samazinājās pieprasījumu skaits no LNB. SSBA 
netika izmantots. 

 
PROJEKTI 

 
 Pārskata gadā 11 bibliotēkas piedalījās VKKF Kultūras programmas „Lasīšanas 

programmas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” „Bērnu žūrija” 
projektā. „Bērnu žūrijas” ekspertu skaits 2009.gadā 167 dalībnieki. 

Kaunatas 1. un Lendžu pagasta bibliotēkas iesaistījās projektā „Stāstu laiks 
bibliotēkā”.  

Turpinājās VKKF Kultūras programmas projekts “Jaunu grāmatu un citu 
izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”, VKKF Kultūras programmas ietvaros 
Rēzeknes rajona kultūras nodaļa saņēma 1 grāmatu komplektu, kurš 37 bibliotēkās 
papildināja bibliotēku krājumu ar augstvērtīgiem oriģinālliteratūras darbiem, jaunu, 
kvalitatīvu uzziņu literatūru, vārdnīcām un enciklopēdijām, kultūras izdevumiem un 
tulkojumiem.  

 
Informācija par bibliotēkām ir ievietota katras pašvaldības mājas lapā. Aktuālākā 

informācija par visām rajona bibliotēkām atrodama Rēzeknes pilsētas centrālās 
bibliotēkas mājas lapā www.rezeknesbiblioteka.lv, kontaktinformācija Rēzeknes novada 
mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. 

 
 
 

Kultūras nodaļas vadītāja      I.Pleikšne
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2.3. Sporta pasākumu izpilde  

 
Rēzeknes novada pašvaldība turpina pilnveidot novada sporta stratēģiju 

„Jauniešu, pieaugušo un veterānu sporta kustība – viens vesels”. Sporta attīstība novadā 
tiek skatīta kā patstāvīga tautsaimniecības nozare, tai pat laikā vērtējot to, kā nācijas 
fiziskās un garīgās veselības vienu no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, ka veselība ir 
tautas bagātība. Vadoties pēc apzinātas situācijas, ir noteiktas prioritātes un mērķi gan 
atsevišķās nozarēs, gan visā novada sporta dzīvē kopumā. 

 
2009. gadā Rēzeknes novadā tika organizētas 22 sacensības, kurās startēja 

novadu vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Sacensības notika futbolā, rudens krosa 
stafetēs, volejbolā, basketbolā, šahā un rotaļā „tautas bumba”, ziemas un vasaras 
olimpiskajās dienās, stafetē „drošie un veiklie”, galda tenisā, pavasara krosā, četrcīņā 
„draudzība” un vieglatlētikā.  

 
Bez tam novada sporta skolas audzēkņi piedalījās vairākas Latgales reģiona un 

Republikas sacensībās: 6 vieglatlētikas, 7 futbola un 7 basketbola sacensībās. Visos 
augstāk minētajos sporta veidos, sporta skolas audzēkņi ir izcīnījuši pirmās un 
godalgotās vietas. 

 
2009.gadā novada pieaugušajiem tika noorganizēti 27 pasākumi, kuros startēja 

novada iedzīvotāji. Sacensības notika volejbolā, pludmales volejbolā, futbolā, telpu 
futbolā, handbolā, novusā, šahā, dambretē, vieglatlētikā, svaru bumbu celšanā, svaru 
stieņa spiešanā. 

 
Rēzeknes novada sportisti regulāri piedalījās Latvijas Republikas sacensībās 

(vieglatlētikā, novusā, slēpošanā, svara bumbu celšanā, svaru stieņa spiešanā, 
kikboksingā), kā arī Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās (kikboksingā, vieglatlētikā 
telpās un svaru bumbu celšanā). Šajos sporta veidos novada pārstāvji uzrādīja augstus 
rezultātus un izcīnīja godalgotas vietas. 

 
Rēzeknes novada pašvaldība veicina sporta pasākumu organizēšanu novadā, šajā 

jomā strādājot sadarbībā ar novada pagastu pārvaldēm, sporta organizācijām un sporta 
biedrībām. 

 
 

 
Sporta nodaļas vadītājs    A.Borisjonoks 
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2.4. Izglītība 
 
Tā kā ar 2009.gada 1.septembri mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales 

kārtība tika noteikta pēc principa „Nauda seko skolēnam”, tika pieņemti vairāki lēmumi 
par skolu tīkla reorganizāciju. Mērķis - palielināt skolēnu skaitu uz 1 pedagoga likmi, 
lai piešķirtā finansējuma robežās varētu nodrošināt: 

• pilnīgu licencēto izglītības programmu realizēšanu skolās; 
• skolēniem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu; 
• pedagogiem samaksu par darbu. 

Šo lēmumu rezultātā ir veikti sekojoši pārkārtojumi: 
• likvidētas 5 pamatskolas; 
• reorganizētas 3 pamatskolas par pirmsskolas izglītības iestādēm; 
• reorganizētas 5 pamatskolas un Bērnu jauniešu centrs par struktūrvienībām. 
 

Rēzeknes novadā pavisam kopā darbojas 41 izglītības iestāde, kurās nodrošina 
iespēju rajona teritorijā saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, 
profesionālās ievirzes, interešu izglītību. Izglītības iestāžu izvietojums pamatā atbilstošs 
pieprasījumam. 

 
Skolas un pirmsskolas iestādes Rēzeknes novadā pa pagastiem uz 2009.gada 

1.septembri 
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Audriņu 
pagasts 

1(mācības 
krievu val.) 

 
 

1   

Bērzgales 
pagasts 

  
1 

1   

Čornajas 
pagasts 

  
 

1   

Dricānu 
pagasts 

1  
 

1   

Feimaņu 
pagasts 

 
1(divplūsm
u) 

 
 3  

Gaigalavas 
pagasts 

 1 
 

1   

Griškānu 
pagasts 

  
1 

1   

Ilzeskalna 
pagasts 

  
 

1   

Kaunatas 
pagasts 

1(divplūsm)  
 

1   
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Lendžu 
pagasts 

 1 
 

 1  

Lūznavas 
pagasts 

  
 

1   

Maltas 
pagasts 

2, t.sk.  
1(mācības 
krievu val.) 

 
 

1 2 1 (divplūsmu) 

Mākoņkalna 
pagasts 

  
 

1   

Nagļu 
pagasts 

  
 

1   

Nautrēnu 
pagasts 

1  
 

1   

Ozolaines 
pagasts 

  
1(mācības 
krievu val.) 1   

Rikavas 
pagasts 

  
1 

1   

Sakstagala 
pagasts  

 
1(divplūsm
u) 

 
1 2  

Silmalas 
pagasts 

1(mācības 
krievu val.) 

 

1 (mācības 
krievu val.) 1 3 

1(mācības 
krievu val.) 

Stoļerovas 
pagasts 

 1 
 

1   

Strūžānu 
pagasts 

 1 
 

1   

Vērēmu 
pagasts 

1 1 
 

 4 1 

Kopā 8 7 5 19 15 3 
 

Vēl novada teritorijā darbojas 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
(Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skola un Maltas mūzikas skola), kā arī 2 
profesionālās izglītības iestādes (Lūznavas profesionālā vidusskola un Latgales 
Amatniecības meistaru skola), kuras atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pakļautībā. 

2009.gada vasarā nepietiekamā finansējuma dēļ (valstī tika ieviests finansējuma 
princips “Nauda seko skolēnam”) tika slēgtas 8 skolas (Strūžānu pamatskola, 
Mākoņkalna pamatskola, Silmalas pamatskola, Ilzeskalna pamatskola, Lūznavas 
pamatskola, Nagļu pamatskola, Daugaviešu pamatskola un Vītolu pamatskola), bet 5 
pamatskolas tika reorganizētas par citu skolu struktūrvienībām (Kruķu pamatskola – par 
Tiskādu vidusskolas struktūrvienību, Bērzgales pamatskola par Nautrēnu vidusskolas 
struktūrvienību, Rikavas pamatskola par Gaigalavas pamatskolas struktūrvienību, 
Zarečnajas pamatskola par Rēznas pamatskolas struktūrvienību, Liepu pamatskola par 
Maltas 2.vidusskolas struktūrvienību). Par Maltas 2.vidusskolas struktūrvienību kļuva 
arī Maltas bērnu un jauniešu centrs.  

7 skolas veiksmīgi izgāja akreditāciju un saņēma atļauju savai darbībai līdz 
2015.gadam. 

Rēzeknes novada skolās mācības notiek latviešu un krievu valodās.  
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Vispārizgl ītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas 
 

Gads 
Skolēnu 
skaits 

Mācību valoda 

latviešu 
 
krievu 
 

2009./10.mācību 
gada sākums 

3273 2128 1145 

 
Vispārizgl ītojošo skolu skaits un pedagogu likmes Rēzeknes novadā (2005.-

2008.gados – Rēzeknes rajonā) 

Gads 
Skolu 
skaits 

Skolēnu 
skaits 

Pedagogu likmes 
Tai skaitā 
skolotāju likmes 

2005 36 4956 975.02 717,08 
2006 35 4625 980,366 727,306 
2007 34 4347 1068 795,127 
2008 33 4147 903,79 745,8 
2009 18 3273 553,537 411,254 
 
 

Pavisam novada vispārizglītojošajās dienas skolās nodarbināti 497 pedagogi 
(2008.gadā Rēzeknes rajonā bija 696 pedagogi). 

 
Novada 3 speciālajās izglītības iestādēs (Adamovas sanatorijas 

internātpamatskola, Tiskādu sanatorijas internātpamatskola, Maltas speciālā sanatorijas 
internātpamatskola), kuras tiek finansētas no valsts budžeta, uz 2009.gada 1.septembri 
kopējais skolēnu skaits bija 401.  

Tā kā novadā ir daudz skolu ar nelielu skolēnu skaitu (4 skolās un 5 
struktūrvienībās mācās mazāk kā 100 skolēni) raksturīga ir apvienoto klašu sistēma. 
2009./2010.mācību gadā novada 11 skolās un 5 struktūrvienībās ir 98 apvienotās klases 
49 klašu komplektos.  
 
2009.gadā tika organizētas: 
• 31 mācību priekšmetu rajona olimpiāde; 
• skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference; 
• Sākumskolas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencīte; 
• 20 izglītības iestādēs 75 centralizētie eksāmeni 698 skolēniem. 
 

Pedagoģiski metodiskā un mūžizglītības darba nodrošināšana 
  

Līdz 2009. gada augustam Rēzeknes rajonā darbojās 21 pedagogu metodiskā 
apvienība, kurās darbu vadīja metodiķi - mācību priekšmetu speciālisti no izglītības 
iestādēm. Metodisko apvienību darbā tika noorganizēti gan informatīvi semināri, gan 
pedagoģiskās pieredzes apmaiņas semināri, gan semināri ar pieaicinātiem lektoriem 
(angļu valoda, mūzika, sociālās zinības u.c.), kā arī pieredzes apmaiņas braucieni 
informātikas skolotājiem uz Ludzas ģimnāziju, matemātikas skolotājiem uz Gulbenes 
ģimnāziju, mājturības skolotājiem uz Rīgas Amatniecības vidusskolu, vēstures un 
sociālo zinību skolotājiem uz Daugavpils mācību iestādēm un kultūrvēsturiskajiem 
objektiem un sākumskolas skolotājiem uz Madonas rajona skolām.  
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 Mūžizglītības jomā 2009. gadā Rēzeknes rajona padomē tika realizēta 
programma par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem izglītības iestāžu vadītājiem (2 
grupas, izglītoti 62 cilvēki). 

No 2009. gada augusta finansējuma trūkuma dēļ metodisko apvienību vadītāji 
nebija noteikti ar rīkojumu, tādējādi pedagogu metodisko darbu ne tikai koordinē, bet 
arī organizē Izglītības pārvalde: ir noorganizēti gan informatīvie, gan izglītojošie un 
pieredzes apmaiņas metodiskie semināri (1X semestrī 8 mācību priekšmetu 
pedagogiem), izglītības iestādes tiek regulāri informētas par aktualitātēm un novitātēm 
izglītības jomā. 

  
Mūžizglītības jomā ir noorganizēti Valsts finansētie profesionālās pilnveides 

kursi sporta, literatūras un krievu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kā arī 2 kursu 
grupas šobrīd aktuālākajai mērķauditorijai - apvienoto klašu skolotājiem. 
 

Pirmsskolas izglītība 
 

 Pirmsskolas izglītības programmas tika īstenotas 19 pirmsskolas izglītības 
iestādēs un 12 grupās pie skolām. 

Skolu tīkla reorganizācijas rezultātā 3 pamatskolas tika reorganizētas par 
pirmsskolas izglītības iestādēm. Līdz ar to pieaudzis PII skaits no 16 līdz 19. 

Pirmsskolas izglītības programmās ir iesaistīti 1066 bērni, t.sk. bērni 
līdz 5 gadu vecumam-563; 5-6/7gadīgie bērni-503. Salīdzinot ar 2008. gadu 

bērnu skaits samazinājies par 159. 
Sadalījums pēc mācību valodas: 

• 60 grupās (892 bērni) apmācības valoda latviešu; 
• 11 grupās (174 bērni) apmācības valoda ir krievu. 

Pirmsskolas skolotāju kopējais skaits ir 123: 
• no tiem 109 ar augstāko pedagoģisko izglītību, 
• 14 iegūst augstāko izglītību, 
• 17 maģistri. 

Pedagogi ir vecumā līdz 55 gadiem, pārējie - tikai 4. 
Skolotāju profesionālais līmenis un zināšanu kvalitāte ir augsta, jo Daugavpils 

universitātes Rēzeknes filiālē ilgus gadus bija iespēja studēt programmā „Pirmsskolas 
skolotājs”. 2009.gadā DU Rēzeknes filiāle beidza savu darbību. 

Tika organizēti radošie pasākumi bērniem - mazo dziedātāju festivāls, mazo 
aktieru svētki.  
 

Darbība bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 
 

 
• Sniegtas konsultācijas pedagogiem, bāriņtiesu darbiniekiem bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos, risinātas konfliktsituācijas. 
• Bērnu tiesību aizsardzības speciālists kā likumiskais pārstāvis 13 nepilngadīgās 

personas pārstāvējis Rēzeknes tiesā; 
• Notiek tikšanās ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem rajona skolās par bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumiem, par bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību, 
par vecāku atbildību bērnu audzināšanas un izglītošanas jautājumos. 

• Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaite; 
• Informācijas apkopošana no pašvaldībām, izglītības iestādēm; 
• Informācijas sagatavošana un sniegšana IZM, BĢLM u.c. 
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• Turpinās sadarbības ar Latvijas Bērnu fondu: sadarbība ar ārzemju sponsoriem, 
kuri finansiāli atbalsta 65 daudzbērnu ģimenes, bērnus-invalīdus, mazturīgas 
ģimenes 

 
 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 
 

2009. gadā Rēzeknes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijā 
izvērtēti 37 izglītojamie, tai skaitā: 

• veikta 18 izglītojamo pedagoģiski psiholoģiskā pārbaude, lai izvērtētu bērna 
spējas un sniegtu atzinumu par ieteicamo izglītības programmu izglītības 
turpināšanai;  

• konsultēti 9 izglītojamie; 
• izskatīti 10 iesniegumi par mājas apmācības ieteikšanu; 
• rīkotas 6 izbraukuma sēdes izglītības iestādēs;  
• sniegtas konsultācijas skolu administrācijai ,atbalsta komandu speciālistiem, 

vecākiem; 
• izskatīti jautājumi par skolēnu atbrīvošanā no valsts noteiktajiem 

pārbaudījumiem 9. un 12.klasē. 
 

Speciālās izglītības atbalsta centra darbība 2009.gadā  
 

Darba 
virzieni 

 
Īstenošana  Audit ējamā 

vērt ība 

Pedagogu un 
skolu atbalsta 

personāla 
izglītošana 

Tika organizētas sekojošas aktivitātes: 
Semināri:  
Mācību seminārs: 
1) „MT un to cēloņi” (30) 
2) „PMK darbs un kartība jaunumi un aktualitātes” 
(11) 
 3) „Taktilā stimulācija” (15) 
 4) „Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 
1.-4. klasē”  
Novadītas 3 metodiskās apvienības speciālajiem 
skolotājiem (11 skolotāji) 3 MA psihologiem (8), 1 
MA logopēdiem (10 skolotāji) 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Metodiskie 
materiāli, 
dalībnieku 
saraksti 
 

Inform ācijas 
vākšana: 

Gada sākumā tika izveidota un izanalizēta datu bāze  
• par strādājošiem Rēzeknes rajona 

skolās speciālistiem 
• Bērnu veselības stāvoklis Rēzeknes 

rajona 
• Skolām, kas realizē speciālās izglītības 

programmas 
• Izglītojamo runas un valodas izpēte 

novada izglītības iestādēs.  
 
 

Informatīvais 
materiāls 
 
Datu bāze 
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Metodiskās 
bāzes 

paplašināšana 

Skolu atbalsta centra bibliotēkā ievākta jauna 
specializētā mācību un metodiskā literatūra (6 vien.) 
Diagnosticējošais materiāls. (1 vien.)  
Metodisko materiālu izstrāde.  

 
 
Metodiskā bāze 

Specialīzētas 
palīdzības 
sniegšana 

bērniem un 
pedagogiem 

Visa gada garumā notika  
Skolotāju informēšana, izglītošana par pedagoģiskā 
procesa psiholoģiskajiem aspektiem - individuāli tiek 
konsultēti 57 skolotāji. 

� Vecāku informēšana, izglītošana par 
ģimenes audzināšanas un socializācijas 
procesa jautājumiem – individuāli tiek 
konsultēti 38 vecāki. 

� Skolēnu informēšana, izglītošana par 
cilvēka dzīves būtiskajiem jautājumiem – 
individuāli tiek konsultēti 18 skolēni. 

� Informācijas sniegšana par bērna 
audzināšanas jautājumiem. Novadītas 14 
vecāku sapulces. 

2.Diagnosticējošā darbība. 
� Bērna gatavība skolai (sarežģītos 
gadījumos, kad nepieciešama papildus 
informācija lēmuma pieņemšana): tiek 
strādāts ar 23 bērniem un pieņemti lēmumi. 
� Diagnosticējošais darbs intelektuālo spēju 
noteikšana bērniem pēc pedagoģiski 
medicīniskās komisijas pieprasījuma – 
pedagoģiski medicīniskā darbā tiek notestēts 
23 bērni. 
3.Konsultatīvais darbs. 
� Vienreizējas izskaidrojoši informatīvas 
konsultācijas (iepriekšēja pierakstīšana) – 
tiek konsultēti 48 cilvēki, kā arī telefoniski. 
� Palīdzība problēmsituāciju risināšanas 
stratēģisko plānu izstrāde. Tiek apmeklētas 
skolas problemsituācijas risināšanā (10): 
� Maltas1.vsk pamatskola; 
� Sakstagala pamatskola. 
� Audriņu vsk. un PII 
� Lūznavas pamatskola 
� Makašānu amatu vsk. 
� Nautrēnu vsk 
� Rikavas psk. 
� Gaigalavas psk. 
� Verēmu psk. 
� Silmalas PII 
4.Atbalsta sniegšana skolu speciālistiem: 
� Savstarpējas pieredzes apmaiņas 
nodrošināšana. Metodisko materiālu izdale 
skolām.  

 

 
 
 
 
 
 
Vecāku atļaujas,  
darba protokoli,  
konsultāciju 
rezumējumi, 
atskaites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultāciju 
rezumējumi 
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Projekti 
• Līdzdalība Eiropas kultūras organizācijas „Ecose” projektā „Seniori darb ībā”. 

Mērķauditorija: iedzīvotāji vecāki par 55 gadiem. 
• Kopš 2009. gada novembra tiek realizēts ESF projekts” Pedagogu 

konkur ētspējas paaugstināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos”, līguma Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./0013/09/IPIA/VIAA/001, 
kura 1. atlasē iesaistīti Rēzeknes novada pedagogi. 7 apgūst ar pedagoģiju 
nesaistītas prasmes, 85 papildina savas pedagoģiskās prasmes vai iegūst 
pedagoga sertifikātu citā mācību priekšmetā un 74 pedagogi iesaistījās 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. 

• Līdzdalība nacionālajā projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. 

 Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi. 
• Pedagogi aktīvi piedalījās ECOSE projekta „Lieliskie vecāki”  aktivitātēs:  

 prezentācijas, semināri, konsultācijas vecākiem, akcijas, fotokonkurss, svētki 
 bērniem. Pasākumos piedalījās ap 500 bērnu vecāku. 
 
Jauniešu sadarbības projekti: 

• „Jaunieši un vide” Spānij ā  
 Mērķauditorija: Rēzeknes rajona jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
• „M ūzika veido Kultūru” Polij ā 
 Mērķauditorija: Rēzeknes rajona jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem 

 
 

Darbs pie novada normatīvajiem dokumentiem 
 

Līdz ar novada izveidošanos veiktas atbilstošas izmaiņas darba tiesisko attiecību 
sakārtošanā ar izglītības iestāžu vadītājiem, veicot grozījumus darba līgumos. 

Izstrādāti un apstiprināti izglītības iestāžu nolikumi, notikusi arī visu izglītības 
iestāžu pārreģistrācija Izglītības iestāžu reģistrā. 

Apstiprināti: 
• Rēzeknes novada pašvaldības saistošie Noteikumi Nr. 1 „Par 

braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā 
2009./2010.mācību gadā” 
 

• Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14 
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 
Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas 
īsteno pirmskolas izglītības programmas” 
 

• „K ārtība, kādā tiek veikta izdevumu, kas saistīti ar 
komandējumiem, darba braucieniem, tālākizglītību un obligāto veselības 
pārbaudi, apmaksa novada izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem”. 
 
Ar novada domes lēmumiem ir apstiprināti pirmsskolas izglītības iestāžu grupu 

komplektēšanas nosacījumi, pedagogu darba samaksas kritēriji, mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai sadales starp izglītības iestādēm nosacījumi un cita izglītības iestāžu 
darbību normējošie dokumenti. 
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Interešu izglītība un darbs ar jaunatni 
 

2009. gadā Rēzeknes rajonā interešu izglītību pamatā īstenoja rajona 33 
vispārizglītojošās izglītības iestādes, 2 bērnu un jauniešu centri (Viļānos un Maltā), kā 
arī 4 jauniešu klubi, 6 sabiedriskās organizācijas un sporta skola.  

 
2009.gadā Rēzeknes rajonā no mērķdotācijas līdzekļiem tika īstenotas 154 

interešu izglītības programmas 5 interešu izglītības programmu veidos: 
• Bērnu un jauniešu kultūrizglītības programma; 
• Bērnu un jauniešu sporta izglītības programma; 
• Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades programma; 
• Bērnu un jauniešu vides izglītības programma; 
• Metodiskā darba programma 

 
9 skolās tika izdotas skolas avīzes 
 
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES ORGANIZĒTIE ĀRPUSKLASES UN INTEREŠU 
PASĀKUMI 
 
Mūzikas konkursi, koncerti: 
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 
Latviešu tautas dziesmu sadziedāšanās sacensība “Dziesmu dziedu kāda bija” 
Festivāls - koncerts “Zvaigznīšu parāde” Rēzeknē 
Dejošanas un spēlmaņu sacīkstes “Vedam danci” 
Muzikantu konkurss “Klaberjakte” 
Rēzeknes rajona skolu koru skate 
Rēzeknes rajona skolu tautas deju skate 
Danču vakars folkloras kopām un stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”  
Muzikālā prāta banka pamatskolēniem 
Rajona Dziesmu un deju svētki Vi ļānos  
Mūsdienu deju koncerts – skate 
Teātra sporta turnīri Rēzeknē 
 
Skatuves runas konkursi: 
 “Zvirbulis – 2008” 
Literāro kompozīciju konkurss  
Skolas teātru skates 
 
Vides izglītības konkursi:  
Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!” 
Vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” 
  
Izglītojošie pasākumi: 
“Erudīts” vidusskolēniem 
Konkurss pamatskolu komandām “Mana Latvija” 
Konkurss sākumskolu komandām “Mini mīklu” 
 
Sporta un tūrisma pasākumi un akcijas: 
Tūrisma salidojums Sakstagalā 

 
Izglītības pārvaldes vadītāja       L.Žukovska 
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2.5. Sociālie jautājumi 
 

No 2010. gada jūlija mēneša tika veikti sagatavošanas darbi vienota sociālā 
darba veikšanai. Izstrādāti šādi saistošie noteikumi, kuri nosaka sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības sniegšanu Rēzeknes novada iedzīvotājiem:  

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem; 
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem; 
3. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību; 
4. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

Veikti sagatavošanas darbi Sociālā dienesta izveidošanai: 
1. Izstrādāta Sociālā dienesta struktūra un nolikums; 
2. Izstrādāts pienākumu sadalījums un amatu apraksti. 
3. Aprēķināta darba alga sociālajiem darbiniekiem.  
4. 146 aprūpējamie sadalīti pa aprūpes līmeņiem un atbilstoši 

aprūpes līmeņiem aprēķināta 106 aprūpētāju darba alga. 
Sagatavota veidlapu pakete klientu lietas noformēšanai.  
Organizēta palīdzība vardarbībā cietušajiem bērniem, noformēta normatīvajos 

aktos paredzētā dokumentācija un sniegta ikmēneša atskaite Labklājības ministrijai. 
Sociālo garantiju piešķiršanai apzināti bāreņi un bez vecāku gādības palikušie 

bērni, kuri ir ārpusģimenes aprūpē (Tiskādu bērnu namā, aizbildniecībā un 
audžuģimenēs ) un aprēķināti bāreņiem normatīvajos aktos paredzētie pabalsti.  

Organizēti semināri sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem. Organizēta 
sociālajiem darbiniekiem atbalstoša supervīzija. 

Labklājības ministrijai sagatavoti statistikas pārskati un operatīvās mēneša 
atskaites. 

Organizēta „Latvenergo” dāvinājumu kartiņu saņēmēju apzināšana un kartiņu 
izsniegšana. Sagatavotas un iesniegtas „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienībai 
ikmēneša atskaites par izsniegtajām dāvinājuma kartiņām . 

Sagatavoti un iesniegti Labklājības ministrijai pašvaldības pieprasījumi valsts 
budžeta līdzekļu piešķiršanai sociālās palīdzības pabalstiem. 

Organizēta materiālu sagatavošana izskatīšanai Sociālo jautājumu komitejā. 
Veikti sagatavošanas darbi Rēzeknes novada pašvaldības palīdzības dzīvokļu 

jautājumu risināšanā reģistra izveidošanai. 
 
 
 

Sociālā dienesta vadītāja      J.Gruzinska
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2.6. Pašvaldību IT kompetences centra darbības pārskats 
 

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (PVIS) uzturēšana, atbalsts un 
konsultācijas (29 pašvaldības, 82 lietotāji). 

35 DNS (Domain Name System - domēnu vārdu sistēma) zonu uzturēšana 
Rēzeknes novadā. 

36 E-pasta sistēmas uzturēšana aptuveni 500 lietotājiem. 
Web – hostings (mājas lapu uzturēšana) aptuveni 70 „web” vietnēm. 
Datortīklu administrēšana, datortehnikas apkalpošana, IT lietotāju atbalsts 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā. 
Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) lietotāju atbalsts Rēzeknes novada 

izglītības iestādēs. 
Projekta „Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā” koordinācija 

Rēzeknes rajonā. 
Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un pakļautībā esošo iestāžu datortīklu 

uzturēšanu un datortehnikas apkalpošanu, konsultācijas IT jomā. 
Dokumentu vadības sistēmas „DocLogix” ieviešana Rēzeknes novadā, lai 

optimizētu un uzlabotu dokumentu apriti. 
 
 

IT PKC iepirkumi 2009. gadā 
 

Datortehnikas un programmatūras iegāde - L īguma summa ar PVN Ls 6784,30 
Drukas iekārtu piederumu piegāde 2009. gadam - L īguma summa ar PVN Ls 6127,96 
Ārējās un iekšējās videonovērošanas sistēmas ierīkošana Rēzeknes rajona padomes 
administratīvajā ēkā - L īguma summa ar PVN Ls 2410,63 
 
 
 
Pašvaldību IT kompetences centra vadītājs     J.Dombrovskis 
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3. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 
 
3.1. Ārkārtas sēdes protokola izraksts “Par Rēzekes novada pašvaldības 

konolidētā 2009.gada pārskata apstiprināšanu” 
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Pielikums Nr.1  
pie Rēzeknes novada 

2010.g. 13.maija doms sēdes prot. Nr. 10, 1.§ 
 

3.2. Rēzeknes novada konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats par 
2009.gadu 

 
Budžeta   Preciz ēt. Izpilde   
klasifik. Ie ņēmumu un izdevumu pl āns par Izpildes  

kodi nosaukums 2009.g. 2009g. % 

  Kop ā ieņēmumi 18296760  17443720 95,3 
  Nodok ļu ieņēmumi 4391526  4071764 92,7 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3964572 3705163 93,5 
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 393622 345124 87,7 
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 30932 18996 61,4 
4.3.0.0 Zemes nodokļa parādi 2400 2481 103,4 

  Nenodok ļu ieņēmumi 132320  122753 92,8 
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 31595 30970 98,0 
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 23703 24457 103,2 
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 7874 9406 119,5 
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 45915 45528 99,2 

13.0.0.0. 
Ieņēm. no valsts (pašv.) īpaš.iznomāš,pārd.un no 
nod.kapital. 23233 12392 53,3 

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi 1097204  924951 84,3 

21.3.0.0. 
Ieņēm.no budžeta iest.sniegt.maksas pakalp.un citi pašu 
ieņ. 825999 801783 97,1 

21.4.0.0. 
Pār.nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalp.un citi 
p.ieņ. 271205 123168 45,4 

21.1.0.0. Ieņēmumi no ārvalstu finanšu pal īdzības 16391 15732 96,0 
  Transferti 12659319  12308520 97,2 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 5820363 5843765 100,4 
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 318116 371332 116,7 
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas 1223853 1220297 99,7 

18.6.3.0. 
Pašv.b.saņ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no 
v.b.iest. 0 54429 0,0 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību FIF 2639362 2603075 98,6 
18.6.9.0. Pār.pašv.budžetā saņ.v.budž.iest.uzturēš.izdev.transferti 334727 434293 129,7 

18.7.0.0. 
Pašvald.budž.saņ.kapit.izdev.transferti un mērķdot.no 
v.budž. 94572 94572 100,0 

18.8.0.0. Pašvald.budž.saņ.v.budž.transf.ES struktūrf.finans.proj.īst. 1209733 1065767 88,1 
19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 6838956  6464755 94,5 
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 14440 11009 76,2 
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 570442 236498 41,5 
19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 6254074 6217248 99,4 

   Kop ā izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 20432908 18451143 90,3 
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3070253 2706594 88,2 
.02.000 Aizsardzība 4643 0 0,0 
.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 132819 95668 72,0 
.04.000 Ekonomiskā darbība 1274862 1007853 79,1 
.05.000 Vides aizsardzība 123121 94777 77,0 
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.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2100626 1861102 88,6 

.07.000 Veselība 152334 140028 91,9 

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 929115 856325 92,2 

.09.000 Izglītība 11076066 10410774 94,0 

.10.000 Sociālā aizsardzība 1569069 1278022 81,5 

  Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -2136148 -1007423   

  Finans ēšana 2136148 1007423   
F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 1995359 823804   
F21010000 Naudas līdzekļi 11199 156   
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 13615 13615   
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2416 13459   
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 1745437 601512   
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2293764 2293766   
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 548327 1692254   
F29010000 Termiņnoguldījumi 238723 222136   
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 243723 243723   
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 5000 21587   
F40020000 Aizņēmumi 140789 183619   
  Saņemtie aizņēmumi 406811 454575   
  Saņemto aiņēmumu atmaksa 266022 270956   
     

 
 
Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja:                                I.Zelča  
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Pielikums Nr.2  
pie Rēzeknes novada 

2010.g. 13.maija doms sēdes prot. Nr. 10, 1.§ 
 

3.3. Rēzeknes novada konsolidētais speciālā budžeta izpildes pārskats par 
2009.gadu 

Budžeta   Preciz ēt. Izpilde   
klasifik.      Koda nosaukums    pl āns par Izpildes  

kodi   2009.g. 2009g. % 
  Kop ā ieņēmumi 1069340  712738 66,7 

  Nodok ļu ieņēmumi 53450  44450 83,2 
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 42950 44450 103,5 
5.5.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 10500 0 0,0 

  Nenodok ļu ieņēmumi 3987  4917 123,3 

8.6.0.0. 
Procentu ieņēm.par depozīt, kontu atlik.un v.parāda 
vērtspap. 497 1049 211,1 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 300 300 100,0 
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 990 1368 138,2 
13.4.0.0. Ieņēm. no pašvald.kustamā īpaš. un mantas realizācijas 2200 2200 100,0 

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi 18443  5588 30,3 

21.3.0.0. 
Ieņēm. no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalp.un citi 
p.ieņ. 3710 2314 62,4 

21.4.0.0. 
Pār.nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalp.un citi 
p.ieņ. 14733 3274 22,2 

  Transferti 993460  657783 66,2 
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 619346 310621 50,2 
18.6.0.0. Pašv.budž.saņ.uztur.izdev.transferti no valsts budžeta 29312 41145 140,4 
18.8.0.0. Pašvald.budž.saņ.v.budž.transf.ES struktūrf.finans.proj.īst. 105000 0 0,0 

18.9.0.0. 
Pašv.spec.budžetā saņemtie valsts budž.transf.un 
mērķdotāc. 485034 269476 55,6 

19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 374114  347162 92,8 
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 274 274 100,0 
19.2.0.0. Ieņēmumi pašv.budžetā no citām pašvaldībām 27475 0 0,0 
19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 346365 346888 100,2 

  Izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 1268345 820633 64,7 
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 36636 20179 55,1 
.02.000 Aizsardzība 60 59 98,3 
.04.000 Ekonomiskā darbība 794087 467189 58,8 
.05.000 Vides aizsardzība 75271 51113 67,9 
.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 360285 281090 78,0 
.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 2006 1003 50,0 

  Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -199005 
-

107895   

  Finans ēšana 199005 107895   
F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 213718 66465   
F21010000 Naudas līdzekļi 217 -148   
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 482 482   
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 265 630   
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 213501 86797   
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 307911 307911   
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 94410 221114   
F29010000 Termiņnoguldījumi 0 -20184   
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā       
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās   20184   
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F40020000 Aizņēmumi -14713 41430   
  Saņemtie aizņēmumi 10000 73000   
  Saņemto aiņēmumu atmaksa 24713 31570   
     
 Finanšu, ekonom.un grāmatvedības nodaļas vadītāja:  I.Zelča                                              
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Pielikums Nr.3  
pie Rēzeknes novada 

2010.g. 13.maija doms sēdes prot. Nr. 10, 1.§ 
 

3.4. Rēzeknes novada ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats par 
2009.gadu 

 
Budžeta   Preciz ēt. Izpilde   
klasifik.      Koda nosaukums    pl āns par Izpildes  

kodi   2009.g. 2009g. % 
  Kop ā ieņēmumi 3287  33217 1010,6 

23.3.0.0. Proc.ieņ.par zied.un dāvin.b.līdz.depoz.vai kontu atl.   336 0,0 
23.4.0.0. Ziedoj.un dāvināj,kas saņemti no juridiskām person. 3160 6498 205,6 
23.5.0.0. Ziedoj.un dāvināj,kas saņemti no fiziskām person. 127 26383 20774,0 

  Izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 9590 27737 289,2 
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3000 3250 108,3 
.04.000 Ekonomiskā darbība     0,0 
.05.000 Vides aizsardzība     0,0 
.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   10014 0,0 
.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 5034 5000 99,3 
.09.000 Izglītība 1556 4204 270,2 
.10.000 Sociālā aizsardzība   5269 0,0 

  Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -6303 5480   

  Finans ēšana 6303 -5480   

F20010000 
Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atl ikuma 
izmaiņas ) 6303 -5480   

F21010000 Naudas līdzekļi 34 875   
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sāk. 1135 1135   
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums per.beigās 1101 260   
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 6269 6645   
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sāk. 9676 9676   
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums per.beigās 3407 3031   
F29010000 Termiņnoguldījumi 0 -13000   
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sāk.       
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums per.beigās 0 13000   
     
     
 Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja:  I.Zelča 
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3.5. Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 „Par 
Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

kopsavilkumu 2010.gadam” 
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1.pielikums pie saistošajiem noteikumiem „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2010.gadam” 
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2.pielikums pie saistošajiem noteikumiem „Par Rēzeknes novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2010.gadam” 
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3.pielikums pie saistošajiem noteikumiem „Par Rēzeknes novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2010.gadam” 
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3.6. Informācija par pašvaldības budžeta izlietojumu 
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3.7. Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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4. NOVADA PAŠVALD ĪBAS FINANŠU SAISTĪBAS 
4.1. Pārskats par debitoriem (prasībām) par 2009.gadu 
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4.2.Pārskats par kreditoriem (saistībām) par 2009.gadu 
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5. PROFESIONĀLĀ IZGL ĪTĪBA UN KVALIFIK ĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠANA (2009. GADS) 
 

Rēzeknes novada pašvaldības pārvaldē uz 2009.gada 31.decembri 64 strādājošie, 22 
vīrieši un 42 sievietes. Augstākā izglītība ir 42 darbiniekiem, vidējā speciālā 22 
darbiniekiem (tai skaitā 12 tehniskiem darbiniekiem). 

2009.gada laikā izslēgts no rajona padomes pārvaldes amatu saraksta amats 
„Primārās veselības aprūpes feldšeris” un iekļauts amats „Galvenais speciālists-
kartogrāfs.” 2009.gada laikā mainījās trīs nodaļu nosaukumi: „Attīstības plānošanas un 
informācijas nodaļa” uz „Attīstības plānošanas nodaļu”, „Saimnieciskā nodaļa” uz 
„Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļu”, „Kancelejas nodaļa” uz 
„Juridisko un lietvedības nodaļu.” 

2009.gada laikā pieņemti darbā: J.Troška, V.Čuhnovs, L.Krukovska, M.Vizule, 
I.Ladnā; atbrīvoti no darba: V.Zvīdriņš, K.Tihomirova, I.Malacanova, J.Šimanoviča.. 

2009.gada laikā rajona padomes Izglītības pārvaldes Interešu izglītības darba 
koordinators G.Skudra ieguva maģistra profesionālo grādu. 2009.gadā rajona padomes 
ITPKC nodaļas projektu vadītājs E.Medvedevs studē Rēzeknes Augstskolas 
maģistratūrā, rajona padomes ITPKC galvenais datortīklu administrators J.Kušakovs 
studē Rēzeknes Augstskolas maģistrantūrā, rajona padomes ITPKC nodaļas vadītājs 
J.Dombrovskis studē Rēzeknes Augstskolas maģistratūrā. 

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana 2009.gadā: 
� Būvvaldes galvenā speciāliste J.Tepcova piedalījās semināros „Ikgadējais 

LR būvvalžu darbinieku seminārs” un „Grozījumi vispārējos būvnoteikumos 
un noteikumos par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”, kā arī ieguva attiecīgos 
sertifikātus.  

� Juriste L.Vinogradova piedalījās semināros „Grozījumi publisko iepirkumu 
likumā” un „Publiskās un privātās partnerības likums.” 

� Personāllietu speciāliste, arhivāre L.Smirnova piedalījās seminārā 
„Personāla lietvedība.” 

� Izglītības pārvaldes pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības 
speciāliste E.Opincāne noklausījās semināru „Metodiskais atbalsts vispārējās 
vidējās izglītības modernizētā satura ieviešanai”. 

� Izglītības pārvaldes vadītāja L.Žukovska piedalījās semināros „Atbalsts 
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos” un „Valsts un pašvaldības institūciju speciālists, kurš izskata 
lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību.” 

� Juriste I.Turka piedalījās semināros „Darba līguma grozīšana un izbeigšana 
pašvaldībās nodarbinātajiem” un „Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi. 
Zemes īpašuma tiesību atjaunošana laukos.” 

� Attīstības plānošanas galvenā speciāliste I.Brizga piedalījās semināros 
„Projektu vadības pamati” un „Grozījumi publisko iepirkumu likumā.” 

� Kancelejas vadītājas palīgs O.Cepcova piedalījās seminārā „Dokumentu 
arhivēšana.” 

 
Bez tam rajona padomes speciālisti E.Opincāne, I.Rimšāne, I.Brizga, I.Zapāne, 

L.Ieviņa, V.Šaraka, L.Vinogradova, L.Žukovska, R.Semjonova, M.Švarcs piedalās 
darbā dažādos projektos, darba apvienošanas kārtībā. Semināros piedalās attiecīgo 
nodaļu vadītāji un galvenie speciālisti, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju un 
profesionalitāti. 

2009.gadā Latvijas Republikas proklomēšanas 91.gadskārtā par profesionāla, 
godprātīga un radoša darba devumu sava novada un valsts labā Rēzeknes novada 
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pašvaldība izteica atzinību Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes 
ekonomistei Janīnai Lazovskai un Rēzeknes novada pašvaldības finanšu, ekonomikas 
un grāmatvedības nodaļas galvenajai speciālistei Anastasijai Pavlovai. 

 
 
 

Personālvadības speciālists – arhivārs      L.Strode 
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6. STARPTAUTISKIE PROJEKTI  
 
Attīstības plānošanas nodaļas darbs 2009. gadā 
 

Visa gada garumā sniegtas bezmaksas konsultācijas Rēzeknes rajona un 
Rēzeknes novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pagastu pašvaldībām un pagastu 
pārvaldēm par finansējuma piesaistes iespējām caur dalību ES un citu atbalsta 
programmu projektos. 

 
Latgales graudu audzētāju atbalstam 2009.gada 2.aprīlī sadarbībā ar SIA 

„Latgales lauksaimniecības zinātnes centru” (direktore Dr. agr. Veneranda Stramkale) 
tika organizēta ikgadējā Austrumlatvijas reģiona graudu audzētāju konference Rēzeknē, 
kuras ietvaros ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem graudkopībā tika iepazīstināti ap 
300 interesenti. Savukārt 16.jūlij ā Vi ļānu novada teritorijā noritēja ikgadējās „Lauku 
dienas” piedāvājot Latgales graudu audzētājiem (dalībnieku skaits virs 300) SIA 
„Latgales lauksaimniecības zinātnes centra” veiktos jaunāko laukaugu šķirņu 
audzēšanas demonstrējumus, kā arī modernākās lauksaimniecības tehnikas 
demonstrējumus piedaloties ražotājfirmu pārstāvjiem. 
    
 Kopš 2009.gada 20.marta nodaļa ievieš Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektu „Ilgtspējīgā ūdenstūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un 
Lubāna ezera apkārtnē (Latvija)”. Tā ietvaros 2009.gada laikā piesaistīti 165 140 LVL, 
nodrošinot projekta vadību, organizējot apkārtējās vides sakopšanas talku pie Lubāna 
ezera maija mēnesī, kurā piedalījās 50 dalībnieki, tai skaitā arī Lietuvas projekta 
partneru pārstāvji no Kupišķu pašvaldības. Projekta līdzekļu lielākās investīcijas ir 
plānotas tieši ūdenstūrisma attīstības centra būvniecībai pie Lubānas ezera – aptuveni 
500 344 LVL. Centra būvniecība ir uzsākta 2009. gada rudenī un to plānots pabeigt līdz 
2010.gada rudenim, veicot arī centra apkārtnes teritorijas labiekārtošanu ar soliņiem, 
galdiņiem, atkritumu urnām un laipām pie Lubāna ezera un noorganizējot otru apkārtnes 
sakopšanas talku. Kopējais projekta finansējums ir 2 197 388 EUR, no tiem 1 185 180 
EUR ir lietuviešu daļa, bet Rēzeknes novada daļa sastāda 1 012 208 EUR. No tiem 85 
% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 5% - Latvijas valsts un 10 % 
Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums. 

 
2009. gadā tika apstiprināts Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 

projekts „Green Investments” (Zaļās investīcijas), kurā Rēzeknes novads ir kā viens no 
9 partneriem. Projekta ilgums 10 mēneši (2010.gada 1.janvāris – 2010.gada 
30.oktobris). Kopējais finansējums, kas plānots uz novadu ir 16 356 EUR. Projekta 
ieviešanu koordinēs nevalstiskā organizācija Eiroreģions „Ezeru zeme” Latvijas birojs. 
Projekta laikā tiks sakopts Rēzeknes novada lielākais parks – Lūznavas parks. Tiks 
organizētas divas sakopšanas talkas, izstrādāts parka ainavu projekts, tiks stādīti koki, 
krūmi un citi daudzgadīgie košumaugi parka teritorijā, labiekārtojot parka teritoriju ar 
soliņiem un atkritumu urnām. 

 
Maija un jūnija mēnesī nodaļa strādāja pie projekta "Rēzeknes novada speciālās 

izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana" pieteikuma dokumentācijas sagatavošanas 
un iesniegšanas Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā apakšaktivitātē 
„Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Projekts ir 
apstiprināts un tā norise notiks visa 2010.gada garumā, kad gada laikā triju Rēzeknes 
novada internātpamatskolu infrastruktūrā tiks ieguldīti kopumā 295 170 LVL (t.sk. 85 
% ES finansējums): 1)Maltas speciālās sanatorijas internātpamatskolā bērniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem tiks veikts katlu mājas remonts un ratiņkrēslu pacēlāju 
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iebūve skolas ēkās; 2) Tiskādu sanatorijas internātpamatskolā bērniem ar 
psihoneiroloģiskām saslimšanām notiks internāta ēkas un ēdināšanas bloka 
siltumsistēmas rekonstrukcija, fizioterapijas un rehabilitācijas telpu rekonstrukcija; 3) 
Adamovas sanatorijas internātpamatskolā bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām 
paredzēta ēdināšanas bloka, fizioterapijas un rehabilitācijas telpu rekonstrukcija. 

 
NVA Rēzeknes filiāle un Rēzeknes novada pašvaldība 2009.gada 31. augustā 

noslēdza Līgumu par aktīvās nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu par Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai” īstenošanu, kura ietvaros plānots piesaistīt vairāk nekā 
900 000  LVL lielus līdzekļus līdz 2010.gada beigām. Projekta ietvaros kopā 2009.gadā 
Rēzeknes novada pašvaldībā ir izveidotas 983 darba praktizēšanas vietas, kas ir viens no 
lielākajiem rādītājiem Latvijas pašvaldību starpā, piesaistot 549 000 LVL lielu 
finansējumu. Darba praktizēšanas vietās ir nodarbināti NVA reģistrētie bezdarbnieki, 
veicot dažādus mazkvalificētus darbus. Vislielākais bezdarbnieku skaits darba 
praktizēšanā ir iesaistīts Silmalas pagasta pārvaldē -120 cilvēki, kā arī Maltas pagasta 
pārvaldē – 90 cilvēki. Bezdarbnieku darbu pārrauga 48 darba praktizēšanas vadītāji visā 
novadā. Par mēnesī nostrādāto laiku darba praktizēšanā katrs no 983 bezdarbniekiem 
saņem stipendiju 100 LVL apmērā, transporta izdevumu kompensāciju un apmaksātas 
veselības pārbaudes, ja pēc projekta tās ir nepieciešamas. Vienas darba praktizēšanas 
vietas nodrošinājuma inventāra iegādei uz sešiem mēnešiem ir paredzēti l īdzekļi l īdz 80 
LVL apmērā. Projekts vēl turpināsies arī 2010. gadā, kurā plānots izveidot vēl vismaz 
283 jaunas darba praktizēšanas vietas piesaistot arī tām papildus finansējumu. 

 
2009. gadā kopā ar Izglītības pārvaldi tika realizēti starptautiskie projekti 

sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Grieķijas, Francijas, Rumānijas, Slovēnijas un 
Spānijas popularizējot Rēzeknes novada pedagogu pieredzi ārzemēs un iepazīstinot 
vietējos pedagogus ar citu valstu darbību izglītības jomā. 

 
Turpinās Rēzeknes novada sadarbība ar Aust –Agderes rajonu un Ārendāles 

pilsētu Norvēģijā. 2009. gada novembrī sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi tika 
organizēts seminārs Ārendāles un Aust Agderes 20 pašvaldību darbiniekiem. Tā laikā 
viesi apmeklēja arī Maltas 2. vidusskolu, Liepu pamatskolu un Izglītības pārvaldes 
Speciālās izglītības atbalsta centru, lai runātu par turpmākiem projektiem bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Sadarbības rezultātā katru mēnesi 35 Rēzeknes novada ģimenes, 
kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, saņem Ārendāles un Aust Agderes sponsoru 
finansiālu palīdzību ar Latvijas Bērnu fonda starpniecību.  

 
Gada laikā Rēzeknes novadam ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas 

Pašvaldību savienību, kā rezultātā gandrīz katru dienu tiek saņemti aicinājumi 
pašvaldībai piedalīties starptautiskos projektos. Lieliskas iespējas izglītības, sociālajiem, 
kultūras un citiem pašvaldību darbiniekiem piedalīties starptautiskos pieredzes un 
prakses apmaiņas projektos piedāvā Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas, par 
kurām sīkāk konsultē un palīdz aizpildīt pieteikuma veidlapas nodaļas starptautisko 
sakaru speciāliste Inta Rimšāne, tel. 64625011.  

 
Nodaļas kompetencē ir arī tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta joma, kas tiek 

sekmīgi īstenota caur Rēzeknes rajona un pilsētas tūrisma informācijas centra darbību. 
TIC atrodas Rēzeknē, viesnīcas „Latgale” telpās un sākot ar 2010.gadu tiek pārdēvēts 
par Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma informācijas centru, 
pamatojoties uz triju pašvaldību savstarpēji noslēgto sadarbības līgumu. 2009.gada laikā 
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TIC sagatavoja un tipogrāfiski izdeva Rēzeknes rajona tūrisma karti 15 000 
eksemplāros, no kuriem gada laikā izplatīti interesentiem aptuveni 10 000. Tūrisma 
karšu izplatīšana veikta gan caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem, gan caur 
Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā, gan starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 
2009” Rīgā 2009.gada februārī. Uzsākta tūrisma piedāvājuma popularizēšana Krievijas 
tirgū caur TIC darbinieku dalību seminārā Sanktpēterburgā, informējot 
Sanktpēterburgas tūrisma firmu pārstāvjus un žurnālistus par tūrisma iespējām Latgalē. 
Rezultātā tika ņemta dalība Sanktpēterburgas tūrisma firmu pārstāvju un žurnālistu 
pieredzes apmaiņas brauciena pa Latgali maršruta izstrādē un organizēšanā uzņemot 
Krievijas viesus. Gada garumā TIC 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. TIC konsultē  tūrisma uzņēmējus 
par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā, organizējot vismaz divas reizes gadā 
informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus 
pēc nepieciešamības – 2009.gada pavasarī šāds brauciens tika organizēts uz Lietuvu. 
TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali un Latvijas 
teritoriju. Gada nogalē tika sagatavota Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma kartes 
informācija lietuviešu un igauņu valodā, lai 2010.gadā varētu sākt tūrisma informācijas 
izplatīšanu tieši igauņu un lietuviešu tūristiem starptautiskajās izstādēs „Balttour” 
(Rīgā), „Vivatour” (Vi ļņā) un „Tourest” (Tallinā). 
  

Kopš 2009.gada marta nodaļā strādā kartogrāfe, kura gada laikā ir izstrādājusi 
dažādas tematiskās Rēzeknes rajona un Rēzeknes novada kartes pēc nepieciešamības 
(piem., izglītības iestāžu kartes, vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumu maršrutu 
kartes, ceļu kartes u.tml.). Tiek veidoti arī novada informatīvo, tūrisma materiālu 
maketi, regulāri atjaunota informācija novada mājas lapā un veidotas infolapas par 
finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējiem, pašvaldībām, nevalstiskajām 
organizācijām. Kopš 2009.gada decembra nodaļā strādā zemes ierīcības un vides 
aizsardzības speciāliste, kas koordinē novadā minētās jomas un konsultē pagastu 
pārvalžu darbiniekus. 

 
 

 
 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja:         B. Arbidāne 
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7. BŪTISKĀKIE NOTIKUMI P ĀRSKATA GADĀ UN PLĀNI 2010.GADĀ 
 
Kā viens no nozīmīgākajiem pasākumiem, ko novada pašvaldba ir  veikusi 

2009.gadā ir darbs pie  projekta „Ilgtspējīga ūdens tūrisma attīstība Kupišku un 
Rēzeknes reģionos”.  Projekta realizācijas termiņš ir no 20.03.2009. līdz 19.03.2011. ar 
kopējo projekta budžeta apjomu 2,2 miljoni EUR, tai skaitā novada pašvaldībai jāapgūst 
1 miljons EUR un lietuviešu partneriem 1,2 miljoni EUR. Novada pašvaldības daļas (1 
miljons EUR) finansēšanas avoti ir 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums, 5% Latvijas valsts un 10% Rēzeknes novada pašvaldības finansējums. 

Bez šī projekta novada pašvaldība 2009.gadā piedalījās vēl sekojošos projektos: 
1. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos”; 
2. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”; 
3. „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai”. Šī projekta ietvaros plānots piesaistīt vairāk 
nekā 900 000 LVL lielus līdzekļus līdz 2010.g.beigām. Projekta ietvaros 
2009.gadā Rēzeknes novada pašvaldībā ir izveidotas 983 darba 
praktizēšanas vietas, kas ir viens no lielākajiem rādītājiem Latvijas 
pašvaldību starpā, piesaistot 549 000 LVL lielu finansējumu. 

4. 2009.gadā tika apstiprināts Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības 
programmas projekts “Green Investments” (Zaļās investīcijas), kurā 
Rēzeknes novads ir viens no 9 partneriem. Projekta finansējums, kas 
attiecināms uz novada pašvaldību, ir 16356 EUR. Par šiem līdzekļiem tiks 
sakopts novada pašvaldības lielākais parks Lūznavas pagastā; 

5. 2009.gadā tika apstiprināts projekts “Rēzeknes novada speciālās izglītības 
iestāžu infrastruktūras uzlabošana”, bet projekta realizācija notiks 
2010.gadā. 

  
 Novada pašvaldībā kā struktūrvienība darbojas pašvaldību 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 novada pašvaldībā. 

Pašlaik IT PKC pilnīgi nodrošina PVIS uzturēšanu un darbību visām  novada 
pašvaldības iestādēm, kā arī veic novada pašvaldības iestāžu un arī apkārtējo novadu 
pašvaldību lietotāju apmācību darbam ar PVIS. 
IT PKC nodrošina  Rēzeknes novada pašvaldībai  tiešsaistes pieslēgumu iedzīvotāju 
reģistra datu bāzei, VZD kadastra datubāzes tekstuālajām un grafiskajā daļām, CSDD 
transportlīdzekļu reģistra datubāzei. Lai optimizētu un uzlabotu dokumentu apriti 
2009.gadā novada pašvaldībā tika ieviesta dokumentu vadības sistēma “DocLogix”. 

2009.gadā novada pašvaldība veica kapitālo remontu ēdināšanas bloka ierīkošanai 
VSAC “Malta”, Strūžānu veco ļaužu pansionāta ēkas siltināšanu, Adamovas sanatorijas 
internātskolas rekonstrukciju un siltināšanu kā arī novada pašvaldības ēkas kabinetu 
kosmētisko remontu un pirmā stāva koridora norobežošanu.  

Ik gadu finansiāli tiek atbalstītas novada pašvaldības iestādes, dažādi kultūras, 
sporta un izglītības pasākumi. 

Arī nākamajā gadā novada pašvaldība turpinās atbalstīt pašvaldības iestāžu 
aktivitātes – dažādus projektus, konkursus, nodrošinot telpas, transportu u.c. 
pakalpojumus. 

 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs    M.Švarcs 


