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Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Rēzeknes novada pašvaldības sagatavotais 2016.gada publiskais pārskats sniedz ieskatu
par aizvadītā gadā paveikto, kā arī kalpo kā izziņas materiāls par visām pašvaldības
darbības sfērām. Neskatoties uz to, ka iedzīvotāju skaits ik gadu samazinās, Rēzeknes
novada pašvaldība turpina attīstīties. Kvalitatīvus pakalpojumus nodrošina novadā esošās
iestādes. Izglītības iestādes kvalitatīvi turpina sagatavot skolēnus profesionālo un
augstskolu programmu apguvei. Novadā notiekošie kultūras un sporta pasākumi piesaista
ne tikai vietējo iedzīvotāju interesi, bet pulcē arī ciemiņus no citiem novadiem un ārvalstīm.
Rēzeknes novada pašvaldībai 2016.gads ir bijis veiksmīgs dažādu projektu realizācijas
jomā. 2016.gadā turpinājās ES programmas „DEAR” projekta „Global Schools: EYD
2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCINSAED/2014/1#188450345# ieviešana. Projekts tiek ieviests sadarbībā ar Austrijas,
Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas
pašvaldībām un izglītības organizācijām. Projektu paredzēts realizēt trīs gadu garumā,
sākot no 2015.gada aprīļa līdz 2018.gada martam.
Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām Rēzeknes novada pašvaldība no
2013. līdz 2017. gadam realizē projektu „Europe Direct informācijas centrs (EDIC)
Austrumlatgalē”. Centra uzdevums ir sniegt informāciju, padomus un palīdzību saistībā ar
Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un
ieteikumus, kā arī nodrošināt vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju uzturot mājas
lapas sadaļu, organizējot seminārus, konkursus, veidojot video klipus, ziņu lapas un
organizējot pieredzes apmaiņas vizītes.
2016. gadā „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” piedalījās Eiropas
Komisijas izsludinātajā konkursā un ieguva finansējumu projektam „Pasākumu kopums
Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām
Eiropas Savienībā”. Projekta realizācijas laiks: 2016.gada decembris-2017.gada maijs.
Pasākumi: semināri, pieredzes apmaiņas vizītes topošajiem uzņēmējiem.
2016.gadā sākās projekts „European Connections in Digital Arts –EUCIDA (Digitālā
māksla aptver Eiropu-LV)”, kuru atbalstīja ES programma „Radošā Eiropa”. Projekta
partneri: digitālās mākslas centri Dublinā (Īrija) un Belfortā (Francijā) un Rēzeknes novada
pašvaldība. Projekta norises laiks ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim.
Projekta laikā visiem interesentiem būs iespēja ne tikai apskatīt Īrijas un Francijas
mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā, bet arī klātienē iepazīties ar
dažādu valstu māksliniekiem, apmeklēt radošās darbnīcas, kā arī pašiem izmēģināt digitālās
lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā.
2016.gadā beidzās Rēzeknes novada pašvaldības (ES programma „Nordplus
Horizontal”) realizētais projekts „Developing the Language Awareness approach in the
Nordic and Baltic countries (Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un
Baltijas valstīs-LV)”. Īstenošanas termiņš bija 2013. -2016.gads. Tā laikā 21 projekta
dalībnieks – skolu pedagogi un universitāšu lektori no septiņām valstīm (Dānijas, Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas) –piedalījās pieredzes apmaiņas
braucienos, gatavoja un aprobēja mācību materiālus savās skolās, kā arī gatavoja rakstus
starptautiskām zinātniskām konferencēm. Projekta mērķis bija palīdzēt pedagogiem sākt
integrēt svešvalodas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, ekonomikā, matemātikā,
vēsturē un ģeogrāfijā.
2016.gadā pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (līguma nr.
1APSD-34-2016) Rēzeknes novadā bija iesaistīti 935 bezdarbnieki.
Rēzeknes novada pašvaldība 2016. gadā saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējumu un īstenoja projektu “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas
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parkā”. Projekta mērķis bija pievērst dažāda vecuma iedzīvotāju grupu uzmanību un radīt
interesi par dabā esošajām vērtībām, to aizsardzībai un saglabāšanai.
Projekta ietvaros tika veikta Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā esošo dabas
bagātību izvērtēšana, atlasot nozīmīgākos objektus, sagatavojot izvēlēto objektu aprakstus
un to izvietojuma karti, kā arī izstrādājot vides izziņas spēli, ietverot tajā atlasītos
orientēšanās objektus.
Rēzeknes novada pašvaldība 2016.gadā turpināja ERASMUS + K2 aktivitātes
stratēģiskās partnerības projektu Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313 “My best idea”.
Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējspēju un radošumu ikdienas mācību procesā un
veicināt starpdisciplināru mācību metožu izmantošanu darbā ar 10 –16 gadus veciem
skolēniem; palielināt digitālo tehnoloģiju integrāciju jauniešu apmācību procesos.
Projektā piedalās 9 sadarbības partneri no Latvijas, Zviedrijas un Itālijas. Rēzeknes
novadu pārstāv Izglītības pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, kā arī ilggadējie
sadarbības partneri nevalstiskā organizācija “Apdāvināto bērnu fakultatīva skola” no Rīgas.
Triju gadu laikā projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskas apmācības iesaistīto skolu
skolotājiem par uzņēmējspējas attīstīšanu, starpdisciplināru mācību procesu un digitālā
portfolio izveidi.
Pedagogu komanda, kura piedalījās apmācībās, iegūtās zināšanas un pieredzi nodod tālāk
kolēģiem, kā arī iekļauj ikdienas darbā, un veido metodiskos materiālus. Radītie materiāli
publicēti online blogā, kā arī iesaistīto partneru mājaslapās. Paralēli starptautiskajām
apmācībām, organizēti vietēja līmeņa semināri pašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem.
Aprīlī un maijā Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
uzņēma 18 Itālijas un Zviedrijas pedagogus, pašvaldības darbiniekus, daloties ar savu
pieredzi starpdisciplinārās apmācības jomā, prezentēja uzsāktos apmācību projektus,
piedalījās kopīgās apmācībās.
2015. gadā noslēdzās projekts „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu
infrastruktūras attīstība” ieviešana. Projekta mērķis bija uzlabot publisko pakalpojumu
pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar
uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tika veikti četru novada nozīmes
vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai skaitā stacionāro iekārtu, aprīkojuma iegāde,
uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana). Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un
Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās ir izveidotas telpas skolēnu mācību-ražošanas
uzņēmumiem - četri objekti novadā, kā arī četri izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti
minētajos ciemos.
2016.gadā šie punkti sāka aktīvu darbību. Darbā bija pieņemti konsultanti, kas darbosies
šajos punktos ir izveidots darbības plāns, kā arī veikta šo konsultantu apmācība.
Šo punktu funkcijas tiek noteiktas divos darbības virzienos: darbs ar izglītības iestāžu
audzēkņiem un darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to organizācijām un
apvienībām.
2016.gadā 4 skolas iesaistījās Junior achievement programmā, kuras ietvaros tika
izveidoti 5 skolēnu mācību ražošanas uzņēmumi.
Ir izstrādāti projekti, kas finansē uzņēmējdarbības vecināšanas aktivitātes. Projektu
īstenošana sāksies 2017.gadā.
Rēzeknes novada pašvaldības vadība, prognozējot nākotnes darījumus – investīcijas,
kapitālieguldījumus piesaistot ES un citus finanšu instrumentus, regulāri plāno finanšu
politikā prognozēto un esošo situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras pagasta
pārvaldes maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti. Rēzeknes novada dome realizē
mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan budžeta izstrādes
procesa pārskatāmību, gan arī savlaicīgu tā plānošanu. Rēzeknes novada pašvaldības
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finanšu politika vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanu, vienlīdzības
un godīguma principu nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē.
Viens no regulārajiem pasākumiem, kas nodrošina iedzīvotāju informētību par novada
pašvaldības darbību un nodrošina iedzīvotāju iespējas piedalīties lēmumu apspriešanā, ir ik
nedēļu – pirmdienās rīkotās preses konferences, kurās novada pašvaldības vadība informē
žurnālistus par iepriekšējā nedēļā notikušajiem pasākumiem un plānotajiem nedēļas
pasākumiem, tostarp- par novada pašvaldības un pastāvīgo komiteju sēdēm. Sēdes ir
atklātas, tajās piedalās žurnālisti, kas presē atspoguļo pieņemtos lēmumus. Latgales
Reģionālajā televīzijā, Latgales radio un novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Rēzeknes novada ziņas” regulāri tiek 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,
kur regulāri tiek ievietota aktuālā informācija par pašvaldības darbību, pasākumiem un
pieņemtajiem lēmumiem.
Novada pašvaldībai attīstību bremzējošs moments ir tas , ka nav iespējams savu darbību
plānot ilgtermiņā, jo pie esošās likimdošanas bāzes nevar budžetu plānot vairākiem gadiem
uz priekšu.Vislielākos riskus pašvaldība var sagaidīt no neprognozējamas likumdošanas
izmaiņām. Nekādas īpašas reformas novadā netiek plānotas, lai radītu būtiskus finansiālos
riskus.
Arī turpmāk Rēzeknes novada pašvaldības darbs būs vērts uz to, lai novadā turpinātos
izaugsme, ekonomiskā attīstība, jaunu darba vietu radīšana, lai uzlabotos iedzīvotāju
sociālekonomiskais stāvoklis un tiktu apzinātas un realizētas iedzīvotāju vēlmes. Būsim
pateicīgi par Jūsu ierosinājumiem, viedokļiem un arī par kritiku, jo mēs visi vēlamies
dzīvot un strādāt sakoptā un ekonomiski attīstītā novadā.
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Rēzeknes novada pašvaldības statuss un funkcijas
Rēzeknes 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 Rēzeknes
novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 “ Rēzeknes novada
pašvaldības nolikums”.
Novada pašvaldība pilda likuma “ Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās autonomās
funkcijas.
1. Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ietilpst šādas pagastu pārvaldes:
1.1. Audriņu pagasta pārvalde;
1.2. Bērzgales pagasta pārvalde;
1.3. Čornajas pagasta pārvalde;
1.4. Dricānu pagasta pārvalde;
1.5. Feimaņu pagasta pārvalde;
1.6. Gaigalavas pagasta pārvalde;
1.7. Griškānu pagasta pārvalde;
1.8. Ilzeskalna pagasta pārvalde;
1.9. Kaunatas pagasta pārvalde;
1.10. Lendžu pagasta pārvalde;
1.11. Lūznavas pagasta pārvalde;
1.12. Maltas pagasta pārvalde;
1.13. Nagļu pagasta pārvalde;
1.14. Nautrēnu pagasta pārvalde;
1.15. Ozolaines pagasta pārvalde;
1.16. Ozolmuižas pagasta pārvalde;
1.17. Rikavas pagasta pārvalde;
1.18. Sakstagala pagasta pārvalde;
1.19. Silmalas pagasta pārvalde;
1.20. Stoļerovas pagasta pārvalde;
1.21. Strūžānu pagasta pārvalde;
1.22. Vērēmu pagasta pārvalde;
2. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
2.1. Bērnu- jaunatnes sporta skola;
2.2. Tiskādu bērnu nams;
2.3. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts;
2.4. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”;
2.5. Adamovas speciālā internātpamatskola;
2.6. Maltas speciālā internātpamatskola;
2.7. Tiskādu speciālā internātpamatskola;
2.8. Rēzeknes novada pašvaldība;
2.9. Audriņu pamatskola;
2.10. Dricānu vidusskola;
2.11. Kaunatas vidusskola;
2.12. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola;
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2.13. Maltas vidusskola;
2.14. Nautrēnu vidusskola;
2.15. Tiskādu vidusskola;
2.16. Feimaņu pamatskola;
2.17. Gaigalavas pamatskola;
2.18. Jaunstrūžānu pamatskola;
2.19. Rēznas pamatskola;
2.20. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
2.21. Verēmu pamatskola;
2.22. Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde;
2.23. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde;
2.24. Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “ Brīnumzeme”;
2.25. Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde;
2.26. Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde;
2.27. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde;
2.28. Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde;
2.29. Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”;
2.30. Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde “ Pasaciņa”;
2.31. Maltas pirmsskolas izglītības iestāde;
2.32. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “ Vālodzīte”;
2.33. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “ Jāņtārpiņš’”;
2.34. Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde;
2.35. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde “ Skudriņa”;
2.36. Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde;
2.37. Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”;
2.38. Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde;
2.39. Maltas mūzikas skola;
2.40. Maltas bāriņtiesa;
2.41. Kaunatas bāriņtiesa;
2.42. Vērēmu bāriņtiesa;
2.43. Ozolaines bāriņtiesa;
2.44. Gaigalavas bāriņtiesa;
2.45. Sociālais dienests;
2.46. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgā pašvaldību
iestāde “ Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”.
3. 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.
4. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv
no 17 (septiņpadsmit) deputātiem.
5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no
pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
5.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā;
5.2. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
5.3. sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
5.4. teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras
jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
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5.5. teritoriālo komiteju 8 locekļu sastāvā.
6. Pašvaldība ir kapitāldaļu ( 100%) turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
6.1. SIA “Strūžānu siltums’;
6.2. SIA “ Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.
7. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
7.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
7.2. biedrībā Eiroreģions “ Ezeru zeme”;
7.3. biedrībā “ Latgales reģiona attīstības aģentūra’;
7.4. biedrībā “ Rēzeknes rajona kopienu partnerība”;
7.5. nodibinājumā “ Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”.
8. Administrācijai ir šādas struktūrvienības:
8.1. Juridiskā un lietvedības nodaļa;
8.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
8.3. Attīstības plānošanas nodaļa;
8.4. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;
8.5. Izglītības pārvalde;
8.6. Kultūras nodaļa;
8.7. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;
8.8. Būvvalde;
8.9. Dzimtsarakstu nodaļa;
8.10.Zemes pārvaldības dienests.
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Rēzeknes novada pašvaldības raksturojums
Rēzeknes novads ir pašvaldība pašā Latgales vidū un pēc teritorijas platības ir viens no
lielākajiem Latvijā, aizņemot 2 524,1 km2. Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017.gadu sastāda
28 390. Pēc iedzīvotāju skaita, tas ir lielākais novads Latvijā, kurā nav nevienas pilsētas.
Novadu veido 25 pagasti- Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas,
Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna,
Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas,
Strūžānu un Vērēmu pagasts. Novada administratīvais centrs atrodas Rēzeknes pilsētā, kura
neietilpst novadā.
Platības ziņā lielākais ir Silmalas pagasts (195 km²), bet mazākais - Strūžānu pagasts (38
km²). Novadam ir cieša saikne ar Rēzeknes pilsētu, jo tā atrodas novada centrā, bet reizē ir
ārpus tā administratīvajām robežām un ģeogrāfiski to var raksturot kā anklāva tipa
teritoriju. Salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem Rēzeknes novadā ir lielākais ciemu skaits
Latvijā, no kuriem daudzi ir skrajciemi, jeb t.s. sādžas, kuru kopējais skaits novadā ir vairāk
nekā 900. Arī vidējciemu skaits novadā ir vislielākais starp visiem Latvijas novadiem
(aptuveni 50). Iedzīvotāju skaita ziņā lielākais pagasts ir Maltas pagasts ( 2 912 iedzīvotāji
uz 01.01.2017.gadu). Pēc iedzīvotāju skaita otrs lielākais ir Silmalas pagasts (2 653
iedzīvotāji uz 01.01.2017.gadu). Trešais lielākais pagasts novadā ir Ozolaines pagasts
( 2 032 iedzīvotāji uz 01.01.2017.gadu).
Rēzeknes novads robežojas ar Kārsavas, Ciblas un Ludzas novadiem austrumos un
ziemeļaustrumos, Dagdas un Aglonas novadiem dienvidos, Riebiņu, Viļānu un Madonas
novadiem rietumos un ziemeļos esošo Balvu novadu.
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 01.01.2017.gadu ir šāds:
1. Latvieši- 16 515 iedzīvotājs jeb 58,17%,
2. Baltkrievi- 348 iedzīvotāji jeb 1,23 %,
3. Krievi- 10 223 iedzīvotāji jeb 36,00 %,
4. Poļi- 345 iedzīvotāji jeb 1,22 %,
5. Citas tautības- 959 iedzīvotāji jeb 3,38 %
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Izglītības pārvaldes pārskats par darbu 2016.gadā
Kopējā statistiskā informācija
Rēzeknes novadā uz 01.09.2016. darbojas sekojošas izglītības iestādes:
Pagasts

Audriņu pagasts
Bērzgales pagasts
Čornajas pagasts
Dricānu pagasts
Feimaņu pagasts
Gaigalavas
pagasts
Griškānu pagasts
Ilzeskalna pagasts
Kaunatas pagasts
Lūznavas pagasts
Maltas pagasts
Mākoņkalna
pagasts
Nagļu pagasts
Nautrēnu pagasts
Ozolaines pagasts
Rikavas pagasts
Sakstagala
pagasts
Silmalas pagasts
Stoļerovas
pagasts
Strūžānu pagasts
Vērēmu pagasts
Kopā

Vidusskola

Pamat
skola

Struktūrvienības

1
1
1

Pirmsskolas
izglītības iestādes

PI
grupas
skolās

Internātskolas
(nodrošina
pamatizglītības
apguvi)

1
1
1
1

1

2

1

1
1
1
1
1
1

1
1

2

1

2

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
6

1
1
7

2
1
5

17

3
11

1
3
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Izglītības iestādes pēc tās tipa

Pamatskolas
Vidusskolas
struktūrvienības
Spec.skolas
PII

Vēl novada teritorijā darbojas 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Rēzeknes
novada bērnu- jaunatnes sporta skola, Maltas mūzikas skola un Lūdzas bērnu mākslas
skolas Nautrēnu filiāle).
Vispārizglītojošo skolu skaits un pedagogu likmes Rēzeknes novadā uz 1.septembri
(2009.-2016.gados – Rēzeknes novadā).
Skolēnu Pedagogu likmes bez Tai skaitā skolotāju
Gads
Skolu skaits
skaits
internātskolām
likmes
2009.
18
3273
553,537
411,254
2010.
18
3026
498,964
437,365
2011.
18
2930
493,28
429,87
2012.
18
2773
464,32
400,70
2013.
18
2659
443,725
394,306
2014.
17
2621
441,91
395,553
2015.
17
2562
430,407
378,568
2016.
16
2404
289,229
252,743
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Skolēnu skaits Rēzeknes novada skolās pa gadiem:

Pavisam novada vispārizglītojošajās skolās nodarbināti 414 pedagogi.
Rēzeknes novada skolās tiek īstenots ļoti plašs izglītības programmu klāsts:
1.Vispārējās izglītības programmas
Rēzeknes novada 13 vispārizglītojošajās skolās, neskaitot integrētās speciālās izglītības
programmas, šobrīd tiek īstenotas 13 vispārējās izglītības programmas (skat.1.tabulā):
1. Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 – 3 skolās;
2. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 01011121 – 2 skolās;
3. Pamatizglītības programma, kods 21011111 – 10 skolās;
4. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma, kods 21011121 – 5 skolās;
5. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods
21013111 – 1 skolā;
6. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods 21014111 – 2
skolās;
7. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma, kods
21014121 – 1 skolā;
8. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 –
4 skolās;
9. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma,
kods 31011021 – 2 skolās;
10. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma, kods 31013011 – 1 skolā;
11. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma, kods
31014011 – 2 skolās;
12. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma,
kods 31011023 – 1 skolā.
13. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011013 –
3 skolās;
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1.tabula.Vispārējās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās
21011411;
Nr.p.k. Skola
01011111 01011121 21011111 21011121 21013111
21011421
Audriņu
1.
+
pamatskola
Dricānu
2.
+
vidusskola
Kaunatas
3.
+
+
vidusskola
L.Rancānes
Makašānu
4.
+;Amatu
vidusskola
Maltas
5.
+
+
+
+
+;+
vidusskola
Nautrēnu
6.
+
vidusskola
Tiskādu
7.
+
+
vidusskola
Feimaņu
8.
+
+
pamatskola
Gaigalavas
9.
+
pamatskola
Jaunstrūžānu
10.
+
pamatskola
Rēznas
11.
+
+
pamatskola
Sakstagala J.
12.
Klīdzēja
+
+
pamatskola

31011011 31011021 31013011 31014011

31011013;
31011023

+

+(tālmācība);-

+

+

+

+

+

+

+;+
+

+;-

+

13

13.

Verēmu
+
pamatskola

+
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2.Speciālās izglītības programmas
Rēzeknes novada 15 skolās, t.sk. trijās speciālajās izglītības iestādēs, tiek īstenotas 11
speciālās izglītības programmas (skat. 2.tabulā):
1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods
01015911 – 1 skolā;
2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās
attīstības traucējumiem, kods 21015321 – 1 skolā (integrēti);
3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar
valodas traucējumiem, 21015521 – 1 skolā (integrēti);
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
kods 21015611 – 10 skolās, t.sk. deviņās– integrēti;
5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 3 skolās, t.sk., divās – integrēti;
6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem, kods 21015711 – 1 skolā;
7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās
veselības traucējumiem, kods 21015721 – 1 skolā;
8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 21015811 – 5 skolās, t.sk. četrās – integrēti;
9. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, kods 21015821 – 3 skolās, t.sk. divās– integrēti;
10. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 21015911 – 1
skolā;
11. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods
21015921 – 1 skolā.
No 13 vispārizglītojošajām skolām tikai vienā (L.Rancānes Makašānu Amatu v-sk)
neīsteno integrētās speciālās izglītības programmas.
2.tabula. Speciālās izglītības programmu sadalījums Rēzeknes novada skolās
Nr.
0101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101
Skola
p.k.
5911 5321 5521 5611 5621 5711 5721 5811 5821 5911 5921
Audriņu
1.
+
pamatskola
Dricānu
2.
+
+
vidusskola
Kaunatas
3.
+
+
vidusskola
Maltas
4.
+
+
+
+
vidusskola
Nautrēnu
5.
+
+
vidusskola
Tiskādu
6.
+
vidusskola
Feimaņu
7.
+
+
pamatskola
Gaigalavas
8.
+
+
pamatskola
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Jaunstrūžānu
+
pamatskola
Rēznas
10.
+
pamatskola
Sakstagala
11. Jāņa Klīdzēja
+
+
+
pamatskola
Verēmu
12.
+
pamatskola
Adamovas
spec.
13.
+
+
internātpama
tskola
Maltas spec.
14. internātpama +
+
+
+
+
tskola
Tiskādu
spec.
15.
+
+
internātpama
tskola
3. Profesionālās izglītības programmas
Maltas speciālā internātpamatskola realizē 1.līmeņa profesionālās izglītības programmas
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:
1. Ēdināšanas pakalpojumi (izglītības programmas kods 22811021), piešķiramā
kvalifikācija Pavāra palīgs;
2. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (izglītības programmas kods
22542021), piešķiramā kvalifikācija Palīgšuvējs;
3. Koka izstrādājumu izgatavošana (izglītības programmas kods 22543041),
piešķiramā kvalifikācija Galdnieka palīgs.
Novada trijās speciālajās izglītības iestādēs (Adamovas speciālā internātpamatskola,
Tiskādu speciālā internātpamatskola, Maltas speciālā internātpamatskola), kuras tiek
finansētas no valsts budžeta, uz 2016.gada 1.septembri kopējais skolēnu skaits bija 281
(-26).
Jau otro gadu vidusskolēni apguva B kategorijas autovadītāju kursus, kurus
apmaksā novada pašvaldība. 2015./2016.mācību gadā tos apguva 84 skolēni
(2014./2015.mācību gadā – 106 skolēni).
Sakarā ar to, ka novadā ir daudz skolu ar nelielu skolēnu skaitu (sešās skolās un četrās
struktūrvienībās mācās mazāk kā 100 skolēni ) raksturīga ir apvienoto klašu sistēma.
2016./2017.mācību gadā novada divpadsmit skolās un četrās struktūrvienībās ir 94
apvienotās klases 44 klašu komplektos.
9.

Olimpiāde, eksāmeni.
2016.gadā tika organizētas:
 16 mācību priekšmetu Rēzeknes un Viļānu novadu apvienotās olimpiādes;
 11 izglītības iestādēs 36 centralizētie eksāmeni 182 skolēniem.
Valsts olimpiādēs vislabākos rezultātus sasniedza Maltas vidusskolas 9.klases
skolēns Žanis Lācis, kurš vēstures olimpiādes valsts posmā ieguva 2.vietu. 3.vietu
vēstures olimpiādes valsts posmā ieguva Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
9.klases skolniece Sabīne Vovere, latviešu valodas un literat;uras olimpiādē 16

Kaunatas vidusskolas 9.klases skolēns Toni Anželo Fernandes, savukārt krievu
valodas (svešvalodas) olimpiādē – Maltas vidusskolas 11.klases skolniece Vita
Tarasika.
Marija Kaļiņina (Maltas v-sk, 12.kl.) ieguva 3.vietu valstī skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē, bet Nautrēnu v-sk skolēnu grupa(Artūrs Trimalnieks(11.kl.),
Kārlis Barkāns(11.kl.), Aija Urtāne (10.kl.), Lauris Gorsāns (12.kl.), Jānis Edgars
Reinholds (10.kl.)) - 1.vietu Valsts atklātajā latgaliešu valodas un kultūrvēstures
olimpiādē.
Olimpiāžu un ZPD konkursa laureāti ar saviem skolotājiem, vecākiem un novada
pašvaldības vadību redzami attēlā.

Obligātajos centralizētajos eksāmenos visaugstākos rādītājus, pārsniedzot vidējos
rādītājus valstī (lauku skolu grupā) kopumā, sasniedza: angļu valodā -Nautrēnu
vidusskola, matemātikā – Nautrēnu vidusskola, Maltas vidusskola, Tiskādu vidusskola,
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola un Dricānu vidusskola, latviešu valodā Maltas vidusskola, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
un Nautrēnu
vidusskola, krievu valodā – Kaunatas vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Lūcijas
Rancānes Makašānu Amatu vidusskola un Maltas vidusskola, latviešu valodā 9.klasei –
Maltas vidusskola, Kaunatas vidusskola, Sakstagala Jāņa Klīdzēja, Audriņu un Rēznas
pamatskolas.
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PEDAGOĢISKI METODISKAIS DARBS UN MŪŽIZGLĪTĪBA
Metodiskais atbalsts 2016. gadā pedagogiem tika sniegts, izmantojot dažādas pieejas:
 Rīkojot radošās darbnīcas, informatīvus un izglītojošus seminārus, kuros tika
uzaicināti lektori gan no Latvijas augstākās un vidējās izglītības iestādēm, gan no
mācību centriem, kā arī psihologi un dažādu citu jomu speciālisti;
 Organizējot intensīvās apmācības nometni- kursus, lai veicinātu pedagogus pievērst
lielāku uzmanību starpdisciplinārās pieejas realizēšanai mācību procesā;
 Organizējot pieredzes apmaiņas braucienus, tādējādi iepazīstot tuvāku un tālāku
kaimiņu pieredzi izglītības darbā;
 Rīkojot skolu Metodisko dienu divreiz gadā, tā motivējot pedagogus dalīties pieredzē
un veicināt pedagoģiskās kapacitātes paaugstināšanu;
 Rūpējoties par daudzveidīgu piedāvājumu pedagogu profesionālajai pilnveidei;
 Iesaistoties starptautisku projektu realizācijā.
Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu un, izmantojot vietējos resursus, ir notikuši 17
izglītojošie semināri, praktikumi un radošās darbnīcas, kuru mērķauditorija bija dažādu
mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji. Valodu skolotājiem tika dota iespēja
apmeklēt teātra izrādes un diskutēt par drāmas kā metodes izmantošanu klasē.
2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā saskaņotas 17 pedagogu profesionālās
pilnveides A programmas, kuras apguva 565 pedagogi. Tās ir:
1) „Aktualitātes mūzikas mācīšanā” (24 stundas )
2) “Daba kā intelektuālās un estētiskās izglītošanas resurss” (8 stundas)
3) „IT tehnoloģiju izmantošana pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas
pilnveidei” (24 stundas)
4) „Globālā izglītība sākumskolai un pirmsskolai- izziņa un integrācija mācību
procesā” (18 stundas)
5) „Efektīvas metodes skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanai mācību stundās”
(24 stundas)
6) “Globālā izglītība kā aktualitāte mūsdienīgā mācību procesā” (48 stundas)
7) “Interešu izglītības nodarbību pilnveidošana un dažādošana, izmantojot modernās
tehnoloģijas” (6 stundas)
8) “TRIZ metodika talantīgās domāšanas īpašību attīstīšanai” (24 stundas)
9) “Starpdisciplinaritātes komponents kompetenču pieejā balstītā mācību procesā
jeb mācīsim bērniem mācīties!” (28 stundas)
10) “Mācību stundu vērošana un atgriezeniskās saites sniegšana skolotāju
profesionālajai pilnveidei” (8 stundas)
11) “Audzināsim ar prieku: efektīvas pedagoģiskās saskarsmes psiholoģiskās
likumsakarības” (6 stundas)
12) “Animāciju veidošana” (12 stundas)
13) “Psiholoģisks atbalsts darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”
(12 stundas)
14) “Ikdiena vecākiem un pedagogiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar autiska
spektra traucējumiem” (12 stundas)
15) “Izdegšanas sindroms skolotāja profesionālajā darbā” (12 stundas)
16) “Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem un jauniešiem ar
speciālajām vajadzībām” (36 stundas)
17) “Digitālo resursu prasmīga izmantošana matemātikas apguvē 5.un 6. klasē”
(8 stundas)
18) “Kāds ir ceļš uz mācīšanas pieejas maiņu skolā?” (24 stundas)
18

19) “Bērnu tikumu izkopšana audzināšanas procesā pirmsskolas vecumā”
(6 stundas).
35 pedagogi, kuri strādā ar bērniem, izmantojot speciālās izglītības programmas, apguva
profesionālās pilnveides kursus par disleksiju un disgrāfiju un 25 pedagogi no Maltas un
Nautrēnu vidusskolām izglītojās Latvijas Universitātes realizētajā pedagogu profesionālās
pilnveides A programmā „Sociāli emocionālā audzināšana” (36 stundas).
Sadarbojoties ar Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju papildus tika noorganizēta septiņu IZM
finansēto pedagogu profesionālās pilnveides programmu apguve: bioloģijas, dabaszinību,
matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas, latviešu valodas, angļu valodas skolotājiem.
Sadarbojoties ar „Fondu ASNI” turpinājās semināru cikls „TRIZ metodika talantīgās
domāšanas attīstīšanai” (Jūlijs Muraškovskis, Jurģis Muraškovskis).
2016. gada pavasara brīvdienās notika Skolu metodiskā diena Feimaņu pamatskolā, bet
rudens brīvdienās Kaunatas vidusskolā. Metodisko dienu programmas tradicionāli tiek
veidotas tā, lai pedagogi iepazītu skolu pieredzi, uzzinātu par tradīcijām, aktualitātēm un
novitātēm katrā atsevišķā skolā, kā arī rīkotu meistarklases dažādu mācību priekšmetu
skolotājiem.
2016. gada oktobrī Rēzeknes novadā viesojās Dobeles novada direktoru vietnieki
mācību un audzināšanas darbā. Feimaņu pamatskolā (Mazās lauku skolas ikdienas
izaicinājumi un risinājumi), Maltas spec. internātpamatskolā (bērnu ar īpašām vajadzībām
gatavošana dzīvei), Maltas vidusskolas apmeklējuma laikā skolas vadības komanda darbu
tika noorganizējusi tā, lai visiem ir interesanti, jo Dobeles kolēģi iepazinās ne tikai ar
skolas piedāvājumu, iespējām un nākotnes vīziju, bet varēja apmeklēt arī dažādas
nodarbības.
2016. gada martā Rēzeknes novada izglītības pārvaldes darbinieki devās pieredzes
apmaiņas braucienā: apmeklēja Alūksnes novadu, viesojās Alūksnes novada vidusskolā,
kur iepazinās ar projektu iespējām informācijas tehnoloģiju jomā, tikās ar speciālās
izglītības centra darbiniekiem, kur pārrunāja darba specifiskos jautājumus. Tālāk IP
darbinieki apmeklēja Varsku (Igaunija), kur notika tikšanās ar Igaunijas izglītības
darbiniekiem, lai dalītos pieredzē par bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanu klasē.
2016.gada 1.aprīlī novada vēstures skolotāji viesojās Balvu novadā. Šī pieredzes
apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīt interaktīvo projektu realizāciju, lasītprasmes
veicināšanas iespējas vēsturē un citos mācību priekšmetos, kā arī apmeklēt dažādus
vēsturiskos objektus.
No 2016.gada 10.-12.augustam notika intensīvo apmācību nometne 5.-9. klašu
skolotājiem ‘Mācīsim mācīties: EI! ES!”, kurā notika starpdisciplināras nodarbības
savstarpēji integrējot latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības un datoriku. Piedalījās 24
dažādu mācību priekšmetu skolotāji no Rēzeknes novada. Nodarbības vadīja Apdāvināto
bērnu fakultatīvās skola pedagoģes Marika Melne un Ārija Viļuma, Radošuma pils trenere
Ilga Kušnere un Alūksnes novada vidusskolas skolotāja Līga Krūmiņa.
2016. gada rudenī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizēja
vispārizglītojošo mācību iestāžu starpdisciplināro mācību ideju konkursu. Tā mērķis bija
motivēt izglītības iestādes ieviest starpdisciplināro mācīšanos kā novitāti mācību procesā.
Uzdevumi:
1) aktualizēt nepieciešamību izmantot starpdisciplināru pieeju, lai padarītu mācību
procesu jēgpilnu;
2) pilnveidot prasmes starpdisciplināru nodarbību/projektu plānošanā un idejas
pasniegšanā;
3) rosināt pedagogu sadarbību, aktīvi iesaistoties plānošanas, organizatoriskajā,
realizācijas un prezentēšanas darbībā;
4) popularizēt labāko praksi novada mērogā.
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Konkursam tika pieteiktas 6 starpdisciplinārās idejas. Sakstagala Jāņa Klīdzēja
vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas pedagogu komandas tika apbalvotas ar motivācijas
balvu un idejas tiks realizētas praksē, kā arī un prezentētas 2017. gada pavasarī. Maltas
vidusskolas projekts saņēma finansiālu atbalstu projekta idejas īstenošanai nepieciešamo
materiālu iegādei.
2016. gada oktobrī Rēzeknes novada matemātikas, fizikas un informātikas skolotāji
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Pērnavas apriņķi (Igaunija). Pirmais pieturas
punkts bija Staiceles vidusskola Ziemeļvidzemē, kur tika vērotas stundas un noritēja
savstarpēja pieredzes apmaiņa gan par darbu komandā, gan par mācību un interešu
izglītības norises jautājumiem. Igaunijā tika apmeklētas Hādemestes vidusskola, Surju
pamatskola, Mai pamatskola un Koidulas valsts ģimnāzija. Ļoti interesanta bija tikšanās ar
Pērnavas apriņķa izglītības pārvaldes speciālistiem, kuri pastāstīja par starpinstitucionālu
sadarbību izglītības procesa realizācijā, savukārt vides izglītības centrā “Pernova”
pedagogi varēja novērtēt modernas mācību bāzes iekārtojumu un tehnisko aprīkojumu.
Mūžizglītība tika realizēta galvenokārt kā semināri vecākiem un kā un semināri
nodarbinātajiem( piemēram-“Darbs ar grūto klientu”).
2016. gadā maijā beidzās ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1(K1) pieaugušo
izglītības sektora projekta “Apskāviens nākotnei” (Līguma Nr. 2014- 1-LV01-KA104000218), realizācija. Projekta ietvaros pieaugušo izglītotāju komanda 2016. gadā novadīja
nodarbības vecākiem septiņās Rēzeknes novada skolās.
Visu gadu turpinājās darbs ERASMUS + K2 projekta “My best idea” ietvaros. Projekta
galvenais uzdevums ir pedagogu un speciālistu kapacitātes stiprināšana tādu jomu kā
uzņēmējspēja, starpdisciplinaritāte un digitālā portfolio veidošana iedzīvināšanai mācību
procesā. No 26. līdz 30. aprīlim Rēzeknes novada pašvaldībā viesojās Pitea( Zviedrija) un
Laives (Itālija) pašvaldību kolēģi, kuri projekta ietvaros gan klausījās lekcijas, piedalījās
praktiskās nodarbībās un apmeklēja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, mākslinieci
Gundegu Rancāni un keramiķi Pēteri Gailumu. Rēzeknes novada Izglītības pārvalde un
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola šajā projektā prezentē ieguldīto darbu
starpdisciplināro mācību pieejas ieviešanā.
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Darbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
Aktivitāte
Sadarbībā ar vispārējās un
pirmsskolas izglītības
iestādēm noorganizētas
tikšanās ar pedagogiem,
skolēniem un vecākiem.

Rādītājs
26

Pārraudzības vizītes novada
izglītības iestādēs

13

Konsultācijas bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos

Pastāvīgi

Starpinstitucionālās
sadarbības padomes
sociālajam riskam pakļauto
bērnu/jauniešu atbalstam
darbība

12

Obligāto izglītības vecumu
sasniegušo bērnu uzskaite

4 reizes gadā

Informācijas sagatavošana,
sniegšana un apkopošana

Pēc
pieprasījuma

Darbība Rēzeknes novada
pašvaldības administratīvās
komisijas darbā

Saskaņā ar
sēžu grafiku

Rezultāts
Dalība vecāku sapulcēs, sarunas ar
skolēniem, tikšanās ar pedagogiem par
bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, par
bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību,
par vecāku atbildību bērnu audzināšanas un
izglītošanas jautājumos; sniegta palīdzība
konfliktsituāciju risināšanā.
Vecāku izglītošana projekta “Apskāviens
nākotnei” ietvaros.
Neattaisnotie mācību stundu kavējumi;
savstarpējās attiecības un konfliktu
risināšana; mācību darbs sākumskolā un
pirmsskolā; diennakts grupu darbs PII.
Sniegtas individuālas konsultācijas
vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem,
sociālā dienesta darbiniekiem, bāriņtiesu
pārstāvjiem un citiem novada pagastu
pārvalžu speciālistiem bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos.
Izskatīti 17 gadījumi un, sadarbojoties
vairākām institūcijām, rasti risinājumi
dažādos jautājumos, kas saistīti ar bērnu
tiesību aizsardzību.
Sadarbībā ar Sociālo dienestu dalība un
dalīšanās pieredzē ar Alojas novada sociālā
dienesta speciālistiem pieredzes apmaiņas
seminārā par Strapinstitucionālās sadarbības
padomes darbību.
Informācijas precizēšana VIIS datu bāzē un
pārbaudīšana par bērniem, kuri nav
ieradušies izglītības iestādēs, kuri, saskaņā
ar IKVD datiem, nav minēti nevienā
izglītības iestādē (uz 30.12.2015. – 191
obligāto izglītības vecumu sasniegušais, no
tiem 190 skolēns izbraucis no valsts).
Apkopota informācija par dažādiem ar bērnu
tiesību aizsardzību saistītiem jautājumiem
no novada pašvaldības izglītības iestādēm,
pagastu pārvaldēm, IKVD, IZM, citām
institūcijām.
Izskatīti administratīvie pārkāpumi, tai
skaitā lietas par bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu, par smēķēšanu un alkohola
lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, par
izglītības iestādes iekšējās kārtības, par
Rēzeknes novada pašvaldības saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
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Sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām labdarības
pasākumu organizēšanā
bērniem

7
pasākumi

Sadarbība ar sociālo dienestu,
bāriņtiesām, Valsts policiju
un citām institūcijām

Pastāvīgi

Pašvaldību
savstarpējo Pastāvīgi,
norēķinu par izglītības iestāžu 31 pašvald.
sniegtajiem pakalpojumiem
dokumentācijas
aprites
nodrošināšana

Sadarbībā ar biedrību „Eņģeļi ar mums”
noorganizētas divas nometnes 22 bērniem
invalīdiem un viņu vecākiem; Sadarbībā ar
Latvijas un Norvēģijas LION CLUB,
biedrībām „Boņuks” un „Rika” sniegta
humānā palīdzība 74 novada ģimenēm no
11 pagastiem.
Sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem
nodrošināta izglītības apguve bērniem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem un
vairākiem smagiem fiziskās veselības
traucējumiem, nodrošināti nepieciešamie
atbalsta pasākumi un ierīces bērnam
invalīdam ar smagiem fiziskās attīstības
traucējumiem. Apsekotas sociālā riska
ģimenes un veicināta šo ģimeņu sadzīves
apstākļu un ģimenes mikroklimata
uzlabošana.u.c.
Nodrošināta dokumentācijas aprite –
sagatavoti līgumi, sarakstes dokumenti,
pārbaudīti un saskaņoti izglītojamo saraksti.
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INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Interešu izglītība nodrošina saturīga un
lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sekmē personiskās un nacionālās un valstiskās
identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas
tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās,
kultūras un sporta veidošanā. Interešu izglītība ir preventīvais darbs, kas novērš negatīvo
tendenču (narkomānija, alkoholisms, noziedzības u.c.) attīstību jaunatnes vidū. Interešu
izglītības nodarbībās bērni un jaunieši var iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu
papildus izglītību. Interešu izglītības saturu nosaka pieprasījums, interešu izglītības iestāžu
un citu šādu izglītību realizējošu struktūrvienību piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās,
ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika.
2016./2017. mācību gadā Rēzeknes novadā interešu izglītību pamatā īsteno novada 17
vispārizglītojošās izglītības iestādes, 1 bērnu un jauniešu centrs (Maltā), 6 pagastu
pārvaldes (Lendžu, Griškānu, Ilzeskalna, Čornajas, Dricānu un Strūžānu).
2016./2017.mācību gadā Rēzeknes novadā no valsts mērķdotācijas un novada līdzekļiem
īstenotas tiek 236 interešu izglītības programmas, kas atrodas pie skolām (213), pagastos
(10) un Maltas bērnu un jauniešu centrā (13). Tas ir daudz, ņemot vērā, ka vienā pulciņā ir
nepieciešami 10-12 skolēni un apmeklējot šos pulciņus, teju katrs Rēzeknes novada
skolēns no visiem 2123 skolēniem var apmeklēt kādu no pulciņiem.
Kopumā Rēzeknes novadā pulciņu ir kultūrizglītības programmās (58%). Tās ir dejas
(tautas dejas, modernās dejas, līnijdejas), mūzika (kori, vokālie ansambļi, popgrupas,
instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, ģitāristi), teātri (daiļlasītāji, teātra sports, skolas
teātris, dramatiskie kolektīvi) un mākslas nodarbības (vizuālā un lietišķā māksla,
gleznošana, aušana, tekstildarbi utt.), sporta izglītības programmas (19%) (sporta spēles,
slēpošana un tūrisms), tehniskās modelēšanas izglītības (13%) (lego, robotika,
modelēšana) vides izglītības (5%) (dabas draugi, ornitoloģija) un citās (5%) (mazpulki,
metodiskā darba, skolas avīzes) programmās. (sk.1.tabulu).
Kultūrizglītības
programmas 58%
Sporta izglītības
programmas 19%
Tehniskās modelēšanas
programmas 13%
Vides izglītības
programmas 5%
Citas 5%

1.tabula
Interešu izglītības programmās tiek iesaistīti bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25
gadiem.
Piešķirtais finansējums no valsts mērķdotācijas ir 15,80 likmes pedagogu atalgojumam
uz visām Rēzeknes novada interešu izglītības programmu realizācijas vietām. Pateicoties
Rēzeknes novada pašvaldībai, tika atrasts papildus finansējums (2,8 likmes), lai vēl vairāk
ļaut bērniem darboties neformālajā izglītībā.
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Rēzeknes novadā darbojas dažādi pulciņi – kori, vokālie ansambļi, instrumentālie
ansambļi, tautas dejas, folkloras kopas, popgrupas, solisti, vizuālā un lietišķā māksla,
noformēšana, interjera dizains, darbs ar tekstilu, gleznošana, rotkaļi, keramika, mākslas
valoda, teātri, skatuves runa, novadpētniecība, jaunsargi, mazpulki, tehniskā modelēšana,
avīzes izdošana, sporta dejas, riteņbraucēji, basketbols, volejbols, slēpošana.
Rēzeknes novadā interešu izglītības pulciņi darbojas arī tur, kur nav izglītības iestādes
vai tā tika slēgta samazinoties skolēnu skaitam. Tādi ir: Griškānu pagastā – foto un
kokapstrāde, Lendžu pagastā – kokapstrāde, Ilzeskalna pagastā – distanču slēpošana,
florbols, Stružānu pagastā – bērnu vokālais ansamblis, Dricānu pagastā – video jaunrade,
Čornajas pagastā – ģitāristi, teātris un eksotiskās dejas.
Rēzeknes novadā ir daudz kultūrizglītojošie kolektīvi, kas piedalās ne tika Rēzeknes
novada pasākumos, bet arī Valsts nozīmes konkursos, festivālos, dziesmu svētkos utt.
Tautas deju kolektīvi – 22
Skolu kori – 4
Mūsdienu deju kolektīvi – 7
Rēzeknes novada Pūtēju orķestris – 1
Maltas pagasta Pūtēju orķestris - 1
Mazie mūzikas kolektīvi, (ansambļi, popgrupas, instrumentālie ansambļi) - 35
Folkloras kopas - 7
Teātri, dramatiskie kolektīvi -28
Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņi - 32
Pēdējo gadu laikā pieaug gan interešu izglītības realizēto programmu, gan tajās iesaistīto
bērnu skaits. Interešu izglītībā iesaistīties skolēniem traucē skolēnu autobusu pārvadājumu
grafika noteikumi, kad visām klasēm ir jāatstāj izglītības iestāde vienā laikā, neatkarīgi no
interešu pulciņu nodarbībām.
Izglītības pārvaldes organizētie interešu izglītības pasākumi 2016.gadā
Mūzikas konkursi, koncerti:
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”
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Latviešu tautas dziesmu sadziedāšanās sacensība “Dziesmu dziedu kāda bija”

Dejošanas un spēlmaņu sacīkstes “Vedam danci”

Muzikantu konkurss “Klaberjakte”

25

Rēzeknes novada skolu koru skate

Rēzeknes novada skolu tautas deju skate

Prasmju un talantu šovs “Vara Talants” Bērzgalē

26

Danču vakars folkloras kopām un stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”

Muzikālā prāta banka pamatskolēniem

Vizuālā un lietišķā māksla:
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „LIDICE”

27

Skatuves runas konkursi:
Skatuves runas konkurss

Literāro kompozīciju konkurss

Skolu teātru skate

28

Vides izglītības konkursi:
Vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi!”

Vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”

Izglītojošie pasākumi:
“Erudīts 2016” vidusskolēniem «Eiropas Savienības 28 valstis»

Uzvarētāji ”Erudīts 2016” Nautrēnu vidusskolas komanda, kas devās uz «Summer
sound» festivālu Liepājā.
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Konkursa «Erudīts» dalībnieku ekskursija Vidzeme, Latvija

Konkurss pamatskolu komandām «Mana Latvija 2016»

Konkurss sākumskolu komandām «Mini mīklu 2016»

30

Konkurss vidusskolēniem «Ar sirdi Rēzeknes novadā 2016»

Koru sadziedāšanās svētki „Mana dziesma Latvijai”

Iniciatīvu konkursi:
Skolas varēja pieteikties uz Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa
par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai Tehniskajā jaunradē
2016.gadā. Kopā saņemti 9 pieteikumi un atbalstīti tika 6 projekti.

31

Valsts nozīmes pasākumi:
Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”
Rūta Vonoga (Nautrēnu viduskola)

I

pakāpes

diploms

(Dižā

stāstniece)

Jānis Sarnovičs (Gaigalavas pamatskola) I pakāpes diploms (Dižais stāstnieks)
Enija Kuzminska (Kaunatas vidusskola) I pakāpes diploms (Dižā stāstniece)

Edgars Vonogs (Nautrēnu vidusskola) II pakāpes diploms (Lielais stāstnieks)
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Raivo Svilāns (Gaigalavas pamatskola) II pakāpes diploms (Lielais stāstnieks)

Sintija Nedušenko (Rēznas pamatskola) III pakāpes diploms (Mazā stāstniece)

CSDD sacensības jaunajiem velosipēdistiem Rēzeknē
Piedalījās Rēzeknes novada Bērzgales un Rikavas pamatskolu komandas.

Domājot par prioritātēm interešu izglītībā mūsu Rēzeknes novadā, tad vairāk vēlamies
attīstīties tehniskās jaunrades jomā. Šobrīd ir panākta vienošanās ar Rēzeknes augstskolu
par tehniskās jaunrades pulciņu realizēšanu uz RTA materiālās bāzes, kur bērni un jaunieši
no skolām katru otro sestdienu dodas uz Rēzekni, lai darbotos šajos pulciņos. Augstskolas
piedāvājums - 7 programmas: robotika (2 grupas), interjera dizains (2 grupas), elektronika,
ķīmija, mazie inženieri, vides izlūki, iepazīsti savu organismu (kopā 9 grupas), katrā grupā
no 15-20 skolēniem. Kopā 120 skolēni no Rēzeknes novada skolām - Tiskādi, Nautrēni,
Kaunata, Rēzna, Kruķi, Gaigalava, Liepas, Jaunstrūžāni, Feimaņi, Bērzgale, Verēmi.
Norises vietas: RTA inženieru fakultāte, ekonomikas fakultāte, pedagoģijas fakultāte.
Nodarbības divas reizes mēnesī (novembris-aprīlis, katra otrā sestdiena)
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA
2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā pirmsskolas izglītības jomā darbojās 18
pirmsskolas izglītības iestādes un 6 skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Pirmsskolas izglītības programmas apguve tika nodrošināta 857 pirmsskolas vecuma
bērniem vecumā no 1,5 - 7g.
Pirmsskolas izglītojamo skaitu veido:
 575 bērni līdz 5 gadu vecumam;
 282 5 – 6 gadu vecuma bērni.

33%

67%

bērni līdz 5 gadu vecumam

5 – 6 gadu vecuma bērni

Pirmsskolas izglītojamo skaita vecumstruktūra
Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2016. gadā
Pirmsskolas izglītības programmu apguve:
 709 bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu;
 148 bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu.

15%

85%

bērni apguva pirmsskolas izglītības programmu
bērni apguva mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu

Pirmsskolas izglītojamo skaits sadalījumā pēc apgūtās pirmsskolas izglītības
programmas Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2016.gadā
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bērni līdz 5 gadu vecumam

457

476

494

5 – 6 gadu vecuma bērni

438

343

282

599

550

517

485

513

575

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads

Pirmsskolas izglītojamo skaits Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādes laika
periodā no 2011. līdz 2016. gadam
Pirmsskolas izglītības mācību satura mērķis ir: sekmēt bērna vispusīgu un harmonisku
attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo
zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanos
darot.
2016.gadā, novada pirmsskolas izglītības iestādes, mācību un audzināšanas darbā strādāja
pēc šādām prioritātēm:
 Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska
nostiprināšana gan rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbību laikā.
 PII komandu darbu aktualizēšana globālo jautājumu integrācijai izglītības
procesā.
Pirmsskolas izglītības iestādēs ir noritējis aktīvs darbs, realizējot pirmsskolas izglītības
programmas gan ikdienas mācību procesā, gan kopjot tautas tradīcijas dažādos tematiskajos
svētku pasākumos un aktīvi piedaloties novada pirmsskolas vecuma bērniem rīkotajos
pasākumos.
Nodrošinot pirmsskolas skolotāju un iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidi,
tika organizēti izglītojoši semināri, pieredzes apmaiņas braucieni. Tika sniegta metodiskā
palīdzība pirmsskolas skolotājiem, iestāžu vadītājiem un konsultācijas vecākiem.
Kopumā tika rīkoti:
Pasākumi
Skaits
Rezultāts
Informatīvi un izglītojoši
8
Apzinātas pirmsskolas darba
semināri pirmsskolas iestāžu
aktualitātes un svarīgi jautājumi pie
vadītājiem
kuriem jāstrādā, lai mērķtiecīgi
nodrošinātu izglītojamajiem iespēju
kvalitatīvi sagatavoties
pamatizglītības apguvei
Apmācību semināri
9
Skolotājiem tika piedāvāts piedalīties
pirmsskolas skolotājiem
apmācību seminārā par fizisko
aktivitāšu daudzveidību un
pielietojumu pirmsskolas mācību un
audzināšanas procesā, dota iespēja
apgūt dabas pedagoģijas atziņas un
to svarīgo lomu pirmsskolā.
Pieredzes apmaiņas
4
Deva iespēju iepazīt Rēzeknes
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braucieni PII vadītājiem un
pirmsskolas skolotājiem

Novada pirmsskolas vecuma
bērniem tika organizēti
pasākumi:
 „Talantu
Parāde”
Rēzeknes
novada
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
audzēkņiem


Zibakcija „Augam
stipri
un
veseli
Latvijā”
Rēzeknes
novada pirmsskolas
izglītības
iestāžu
audzēkņiem

5 pasākumi:
Ozolaines
KN
Dricānu KN
Nagļu PII
Mākoņkalna
PII
Bērzgales KN

novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu un citu novadu
pirmsskolas izglītības iestāžu darba
organizēšanas un vadīšanas tendences
un labākās idejas pārņemt savam
darbam.
Pasākumos piedalījās liels skaits
pirmsskolas vecuma bērnu. Ikvienam
bērnam tika sniegta iespēja parādīt
savu fizisko veiklību, apjaust savas
spējas, prasmes, zināšanas, talantus
un parādīt tos plašākai sabiedrībai,
radot un gūstot prieku par savu
veikumu

Visās
Rēzeknes
novada
pašvaldības
PII un skolās,
kuras īsteno
pirmsskolas
izglītības
programmas

Novada pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistījās dažādos projektos gan Latvijā,
gan ārvalstīs.
2016. gadā turpinājās 2015.gada 1.aprīlī uzsāktā projekta „Global Schools: EYD 2015 to
embed Global Learning in Primary Education” („Globālās skolas: EYD 2015 Globālā
mācīšanās pamatizglītībā.”) Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#, īstenošana, kas tiks
pabeigta 2018.gada 31.martā.. Šajā projektā ir iesaistītas 24 Rēzeknes novada izglītības
iestādes, to skaitā 11 PII un 7 skolas, kuras īsteno pirmsskolas programmas. Projekta mērķa
grupas ir bērni vecumā no 5 – 11 gadiem un pirmsskolas, sākumskolas pedagogi.
2016.gada pavasarī, Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes dalījās
darba pieredzē ar Pitea (Infjarden pašvaldība), Zviedrija, pirmsskolas skolotājiem. Šīs
aktivitātes notika ERASMUS K1 projekta ietvaros. Šī projekta aktivitāšu ieguvumi ir:
komunikācijas prasmes; lepnums par paveikto; ciemiņu uzņemšanas pieredze; idejas
turpmākai sadarbībai, kā arī svešvalodu prasmju nostiprināšana un stimuls turpmākajam
darbam.
2015. gadā tika īstenots NORD PLUS projekts „Be active, be creative, be in nature!”, NP
JR-2015/10087, kurš deva iespēju Griškānu PII gūt sadraudzības partnerus Pitea (Infjarden
pašvaldība), Zviedrijā. 2016.gadā Griškānu PII pirmsskolas skolotāji un Roknas
pirmsskolas izglītības iestādes (Zviedrija) pedagogi turpināja veiksmīgo sadarbību realizēt
E Twinning projektā.
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IZGLĪTĪBAS ATBALSTA CENTRS
Pedagogu un skolu atbalsta personāla izglītošanas virzienā tika organizētas
sekojošas aktivitātes:
 Mācību semināri: (13)
 Novadītas 2 metodiskās apvienības speciālajiem skolotājiem (16 skolotāji) 2 MA
psihologiem (10), 1 MA logopēdiem (10 skolotāji)
 Vecāku dienu vadīšana - 1
Informācijas vākšana:
 Par strādājošiem Rēzeknes novada skolās speciālistiem
 Skolām, kas realizē speciālās izglītības programmas
Specialīzētas palīdzības sniegšana bērniem un pedagogiem virzienā visa gada
garumā notika:
 Skolotāju informēšana, izglītošana par pedagoģiska procesa psiholoģiskajiem
aspektiem 57
 Vecāku informēšana , izglītošana par ģimenes audzināšanas un socializācijas
procesa jautājumiem. 91
 Novadītas 27 vecāku sapulces.
 Konsultatīvais darbs.
 Vienreizējas izskaidrojoši informatīvas konsultācijas ( iepriekšēja pierakstīšana )
293 cilvēks
 Individuālās un grupu konsultācijas – 123
 Individuālās bērnu konsultācijas - 153
 Izbraukumi uz skolām un PII – 82
 Bērnu ar speciālām vajadzībām korekcijas darbs – 271 nodarbības
 Metodiskās palīdzības sniegšana mācību priekšmetu skolotājiem (23 pedagogiem)
Palīdzība problēmsituāciju risināšanas stratēģisko plānu izstrādē:
 Savstarpējas pieredzes apmaiņas nodrošināšana. Metodisko materiālu izdale
skolām. (26 izglītības iestādes)
 Bērnu ar uzvedības traucējumiem korekcijas darbs - 27
 Darbs ar audzēkņiem, kas neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācību iestādi- 19
 Sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām – 13
 Savstarpējo attiecību veidošanas problēmas – 5
 Starpinstitucionālā padomes sēde -8
 Preventīvi izglītojošais darbs PII un skolās -11 izgl.iestād. (Džimbas un
antimobinga programma).
Semināri skolotājiem un vecākiem.
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“Džimbas skolas absolventi”
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DARBS AR JAUNATNI RĒZEKNES NOVADĀ 2016.GADĀ
Darbs ar jaunatni pagastos
 21 pagastā izveidotas vai veidojas jauniešiem piemērotas telpas brīvā laika
pavadīšanai un neformālās izglītības aktivitāšu veikšanai.
 Darbu ar jaunatni pagastos ikdienā veic 15 jaunatnes koordinatori.
 Rezultāti – pēdējā gada laikā dažādu projektu ietvaros jauniešiem piesaistīts ~79
000 Eur finansējums resursu iegādei un dažāda veida pasākumu un aktivitāšu
organizēšanai pagastos (LAD LEADER, NVA, „Erasmus +”, novada projekti).
Nevalstiskās organizācijas
Novadā vairāk vai mazāk aktīvi darbojas17 jauniešu nevalstiskās organizācijas.
Aktīvākās no tām ir biedrības „Interešu centrs Izaugsme” (Verēmi), „Jaunieši Rogovkai”,
“Rogovkieši” (Nautrēnos), „LOBS”(Dricānos), „Latgales multimediju darbnīca”
(Ozolainē), „Lead 4 Real”(Kaunatā), “Aktīvisti”, “Lubānas vilnis”(Gaigalavā), “Muosys
MM” (Pušā), kas realizējušas Rēzeknes novada izsludinātos projektus kā arī vairākus cita
finansējuma projektus (NVA, „Jaunatne darbībā” u.tml.)
Novada Skolu jaunatnes parlaments.
Darbojas skolēnu pašpārvalde (sanāksmes 1 reizi mēnesī), kurā ir iesaistītas arī
pamatskolu pašpārvaldes.
To dalībnieki piedalās novada jauniešu pasākumu, aktivitāšu plānošanā un organizēšanā.
Dalība projektos un aktivitātēs:
 Dalība Norvēģijas Sarkanā Krusta apmācībās “Winter camp 2016 – “Winter friends
– a friend with winter”” - cilvēku glābšanas pamatus apgūšana āra vides apstākļos
ziemas laikā dažādās ekstremālās situācijās, jauniešu veselīga dzīvesveida nozīme
ikdienā.
 Latgales reģiona mācības par mentoringu „SOLIS KOPĀ” - mentoringa kustības
attīstības veicināšana darbā ar jauniešiem, radot jaunatnes darbiniekos izpratni par
mentoringu, sniedzot prasmes un zināšanas mentora pienākumu veikšanai.
 Dalība Erasmus+ projektu plānošanas “DYPALL Network –Developing Youth
Participation at Local Level” sadarbības tīkla apmācībās “Transferring positive
practices of Democratic Youth Participation Models from European to Local Level”
, par jauniešu līdzdalības veicināšanas metodēm Eiropas un vietējā mērogā.
 Dalība “Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas
sekmēšana” jeb Award jauno vadītāju apmācībās - pasaulē vadošās jauniešu
pašaudzināšanas Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu programmas Award
jauno vadītāju apmācības, kurās tika apgūts viens no neformālās izglītības rīkiem,
kas palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darba, izaicinot pašiem sevi
sasniegt savus mērķus.
 Dalība nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) brīvprātīgo darba veicēju
godināšanas ceremonijā „Gada brīvprātīgais 2016”, kurā tika apbalvoti 2016. gada
aktīvākie brīvprātīgie, kas veikuši ievērojamu darbu sabiedrības labā, kā arī
brīvprātīgajiem draudzīgākās nevalstiskās organizācijas un pašvaldības no visas
Latvijas, t.s. uzaicinātas tika arī Rēzeknes novada brīvprātīgās jaunietes.
 Dalība konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016” apbalvošanas ceremonijā, kur
tikai sveikti konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2016“ nomināciju pārstāvji no
Rēzeknes novada pašvaldības, darbā ar jaunatni iesaistītie, jaunatnes organizācijas
un biedrības, kas, veicot darbu ar jaunatni, sniedz nozīmīgu ieguldījumu jauniešu
dzīves kvalitātes uzlabošanā.
 Dalība Latvijas Veselības nedēļas organizēšanā Rēzeknes novada teritorijā laika
posmā no 2016. gada 23.-29.maijam.
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Atbalsts Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajai jauniešu militārajai spēlei
“Jaunie Rīgas sargi”.

JAUNIEŠU ORGANIZĒTAS AKTIVITĀTES NOVADĀ
„RN mini Hokeja līga”

„Jaunatnes diena” Kaunatas atpūtas bāzē “Jaunais Dinamietis”

Skrējiens “Rāzna – Muokūņkolns 2016”

„Rēzeknes novada svētki – strītbola turnīrs”
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Rēzeknes novada brīvprātīgie jaunieši taku skrējienā
“Mākoņkalna Stirnu buks”

Rēzeknes novada brīvprātīgie jaunieši Rēzeknes pusmaratonā

Rēzeknes novada skolu pašpārlvalžu Draugubols

Rēzeknes novada stipro skrējiens “BĀKYS TROKĪS”
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Jauniešu militārā spēle
“Jaunie Rīgas sargi”

Orientēšanās seriāls “EZERZEME”

Jauniešu muzikālā parāde “MANC AKORC”

Video konkurss „Rēzeknis nūvods – jaunīšim draudzīga vide”
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Pašvaldības jauniešu projektu konkursi:
1. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss – iesniegti 33 projekti,
atbalstīts 23 – 7000 Eur;
2. Jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu konkurss – iesniegti 19
projekti, atbalstīti 13 – 12000 Eur;
3. Jauniešu darba prakses vasaras periodā – iesniegti 31 pieteikumi, pieņemti darbā 16
jaunieši, kas pagastos organizēja jaunatni vasaras periodā – 6000 Eur;
4. Jaunatnes inventāra iegādes projektu konkurss – iesniegti 43 projekti, atbalstīti 27
– 14000 Eur;
5. Konkurss „Aktīvākais jaunatnes pagasts” – iesniegti pieteikumi no 11
aktīvākajiem pagastiem – 4500 Eur;
6. Konkurss „Jaunais uzņēmējs” – iesniegtas 6 un atbalstītas
3 jauniešu idejas – 4500 Eur.
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Kultūras nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā
Rēzeknes novada kultūras infrastruktūru veido 27 kultūras/tautas nami, Stoļerovas saietu
nams, Sakstagala un Gaigalavas sabiedrisko aktivitāšu centri, Kantinieku sporta un atpūtas
centrs. Kā arī Kultūras pasākumi un mākslinieciskās pašdarbības darbība notiek Lūznavas
pagastā. Pagastos darbojas 3 valsts akreditēti muzeji.
Kultūras iestādēs darbojas 126 dažādu žanru tautas mākslas kolektīvi, no kuriem 29 ir
bērnu un 15 interešu pulciņi un apvienības. Pašdarbības kolektīvos tiek iesaistīti 1446
dalībnieki. Novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties četros koros, 17 tautas deju
kolektīvos, divos pūtēju orķestros, 28 dramatiskajos kolektīvos, 32 vokālajos ansambļos, 17
folkloras kopās un citos interešu kolektīvos.
Kultūras nodaļas svarīgākie darbības uzdevumi 2016. gadā ir XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku nepārtrauktības procesu sekmējošu pasākumu organizēšana
un Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānošana.
Rēzeknes novada amatiermākslas kolektīvu darbība
Ar vērā ņemamiem panākumiem un radošo pieeju darbojas novada nozīmes pašdarbības
kolektīvi: jauktais koris „Ezerzeme”, Rēzeknes novada un JIRMV pūtēju orķestris, vokālā
studija „Skonai”, TLMS „Rēzeknes apriņķa podnieki”.
Nozīmīgākie notikumi
 Jauktais koris „Ezerzeme”
23. martā Rēzeknes novada vokālā studija „Skonai” kopā ar Rēzeknes novada jaukto kori
„Ezerzeme”, dodas uz Prāgu, lai sniegtu koncertu Latvijas Republikas Vēstniecībā Čehijā.

 Vokālā studija „Skonai”
14. janvārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notiek VIII Jauno solistu un
vokālo ansambļu – latgaliešu tautas dziesmu izpildītāju – konkurss, kas šoreiz veltīts izcilā
diriģenta, mūsu novadnieka Staņislava Broka (1926 - 1977) 90 gadu jubilejai. Marta Paula
Sejāne saņem 1. pakāpes diplomu.
9. martā studijas vecākā grupa brauc uz Līvāniem, lai piedalītos vokālās mūzikas
konkursā „Balsis”. Mērķtiecīga darba rezultātā izcīnīta Augstākā pakāpe.
6. aprīlī J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā norisinās jauno vokālistu konkurss
„Skaņais bolss”. Galveno balvu Grand Prix - „Dižais skaņais bolss” iegūst vokālās studijas
„Skonai” dalībniece Marta Paula Sejāne.
10. aprīlī Rēzeknes novadu Latgales reģiona skatē pārstāv jauktais vokālais ansamblis
“Skonai”, kurš iegūst augstākās pakāpes vērtējumu.
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14. maijā Latvijas Vokālo ansambļu konkursa finālā jaukto ansambļu kategorijā izcīna
godalgoto 2. vietu.




Lielākie pasākumi Rēzeknes novadā
Tradicionālais Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu koncertkarnevāls „Jautrais
sadancis” šogad iepriecina Gaigalavas pagasta tautas dejas mīļotājus. 17. kolektīvi
parāda, cik veiksmīgi tiek apgūts repertuārs gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
Ikgadējais jaunā gada pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs viesojās Viļānu
novadā. Rēzeknes novada kultūras darbinieki aplūkoja Viļānu kultūras nama un
bibliotēkas atjaunotās telpas un muzeja jaunizveidoto ekspozīciju.



Rēzeknes novada dramatisko kolektīvu parādes „Kaudzēm smieklu” 12. februāra
vakarā pulcināja skatītājus Lendžu pagasta kultūras namā lai vērtētu 18 kolektīvu
sniegumu.



Vokālo ansambļu skatē, kura notiek Ozolmuižas kultūras namā 12. martā, piedalās 18
Rēzeknes un divi Viļānu novada kolektīvi. Uz Latgales reģiona skati tiek izvirzīti
Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” vecākā grupa, Bērzgales pagasta kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Guntra Kuzmina), Lendžu pagasta kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis “Rūžeeņa” (vadītāja Ingūna Lipska) un Maltas
pagasta kultūras mana sieviešu vokālais ansamblis “Salvijas” (vadītājs Normunds
Štekels).
19. martā Latgales vēstniecībā „GORS” notiek Rēzeknes novada Uzņēmēju diena un
konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums 2015” laureātu apbalvošana. Pasākuma norisi
kuplina jauktais koris “Ezerzeme”, vokālās studijas “Skonai” vecākā un jaunākā grupas.
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Laureātus un pasākuma apmeklētājus iepriecina arī mākslinieki Aija Andrejeva, Lauris
Reiniks, Ivo Grīsliņš Grīslis.



29. un 30. aprīlī „Latgales podnieku dienas 2016”. Šogad podnieku dienu galvenais
ceplis tiek kurināts keramiķa Staņislava Viļuma darbnīcā.



30.aprīlī - “Latgales podnieku dienu 2016” izstādes atklāšana notiek Lūznavas
muižā .
Rēzeknes novada dienas pasākumu ietvaros 21.jūlijā novada pašvaldības foajē
notiek fotoizstādes “Novadnieki” atklāšana. No iepriekšējā gadā notikušā
fotoplenēra daudzajiem darbiem tika atlasīti interesantākie 30 portreti. Portretu
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varoņu klātbūtne un ieinteresētība ir apliecinājums mūsu novads cilvēku spēkam,
darbīgumam un gaišajai dvēselei.



23. jūlijā „Rēzeknes novada dienas 2016” Ančupānu ielejā (kartodromā) atkal
priecina savus apmeklētājus ar daudzveidīgo un dažādām interesēm piesātināto
programmu. “Pagastu sētas” apmeklētājiem ir iespēja pārliecināties, cik ļoti dažādas
ir pagastu iedzīvotāju intereses, bet visiem kopīgs ir dzīvesprieks, atvērtība un
neizsīkstoša enerģija darīt savu darbu un priecāties par paveikto. Daudzajās novada
dienu aktivitātēs nozīmīgu vietu ieņem arī Ģimeņu godināšanas pasākums. Vienmēr
patīkami redzēt Starptautiskās sadarbības partneru delegācijas un to kolektīvu
priekšnesumus.



Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinības šogad notiek Maltas
vidusskolas koncertzālē. Rēzeknes novada čaklākos darba darītājus ielīksmo ne vien
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augstākā novada apbalvojuma saņemšana, bet arī muzikālie priekšnesumi, kurus
sniedz jauktais koris “Ezerzeme”, grupa “Rūnas”, Maltas vidusskolas skolotāju
ansamblis un soliste Samanta Tīna.





Starptautiskā sadarbība
Laikā no 11. līdz 12. jūnijam Audriņu kultūras nama krievu vokālais ansamblis
“Ivolga” piedalījās 19. starptautiskajā tautas mūzikas festivālā “Звiняць цымбалы i
гармонiк” (“Skaniet cimbalas un ermoņikas”) Baltkrievijas pilsētā Postavi.
1.oktobrī Baltkrievijas pilsētā Postavi jau piekto reizi norisinājās starptautiskais
pasākums jaunām ģimenēm ,,Lauku meistari”. Šoreiz Rēzeknes novadu pārstāvēja
Jahnovecu ģimene no Silmalas pagasta.
22. - 23. jūlijā Rēzeknes novada dienu ietvaros novadā viesojās baltkrievu vokāli
instrumentālais ansamblis “25+”. Sadraudzības koncerts notiek Maltas vidusskolas
koncertzālē. Kolektīvs piedalījās arī novada dienu koncertā “Manas mājas dzimtajā
novadā”.

Kultūras mantojums
2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu projektu konkursā tika piešķirts domes līdzfinansējums:
 Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu
baznīca draudzes ērģeļu restaurācijai;
 Dukstigala Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas jumta seguma nomaiņai;
 Rikavas Dieva apredzības Romas katoļu baznīcas jumta seguma nomaiņai.
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Bibliotēku darbība
2016.gadā Rēzeknes novadā darbojās 31 publiskā bibliotēka, 20 izglītības iestāžu
bibliotēkas, Nautrēnu pagasta bibliotēkas Dekteru ārējās apkalpošanas punkts un
Sakstagala pagasta bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts.
Rēzeknes novada publisko bibliotēku lietotāju skaits 2016.gadā – 6696, apmeklējumu
skaits – 123555, dokumentu izsniegums – 230118 eksemplāri.
Bibliotēku pakalpojumus izmanto 24 % iedzīvotāju.
Pārskata gadā paveiktais:
 Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku organizēti 4 profesionālās
pilnveides semināri ( 15.04., 15.05., 15.09., 15.11.), kuros sniegta informācija
bibliotēku darba aktuālajos jautājumos, izsniegti apliecinājumi:
- Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai- no koncepta līdz praksei;
- Attēls un informācija: bibliotēkas tēls un iekšējās kvalitātes zīme;
- Reģionālā novadpētniecības datu bāze;
- Novadpētniecības darbs ar jauniešiem Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā;
- Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumi bibliotēkām;
- Bibliotēku statistika;

Bibliotēku darbinieku seminārs Rēzeknes
Centrālajā bibliotēkā (RCB – Rēzeknes reģiona
galvenā bibliotēka)




Lektore B. Bierne, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Attīstības departamenta
Bibliotēku attīstības centra statistikas
speciāliste

Mediju pratība: aktualitāte mūsdienu realitātē;
Literatūras garša: Jaunākais latviski izdoto grāmatu apskats;
UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku vasaras skola”: atziņas, vērtējums, aktualitātes;
Lietotāju apkalpošana BIS Alise: jaunumi, problēmas, risinājumi;
Bibliotēkas mārketings modernā sabiedrībā;
Profesija bibliotekārs: 960 stundu programma “Bibliotēku zinības”.
Sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku (RCB) organizēta interaktīvā tikšanās ar
L.Kerola latgaliski tulkotās grāmatas “Alise breinumu zemē” radošo komandu.
Organizēti divi reģiona bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas semināri
Rēzeknes novada pašvaldībā:
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-

22.03. Novadpētniecības darba formas un veidi bibliotēkās. Muzejpedagoģiskās
programmas”24 stundis latgalīts” Rēzeknes kultūrvēstures muzejā apmeklējums;

Bibliotēku darbinieku seminārs, veltīts
Vispasaules Dzejas dienai, tikšanās ar
dzejniekiem-novadniekiem











Darbošanās muzejpedagoģiskājā
programmā”24 stundis latgalīts”

20.10. Lasīšanas veicināšana, novitātes darbā ar bērniem un jauniešiem. Rēzeknes
pilsētas 2.bibliotēkas apmeklējums.
13.12. Radošums bibliotēku darbā ar bērniem.
Semināros organizēti 3 grāmatu tirgotāju grāmatu galdi, jaunu grāmatu iegādei.
2.jūnijā Rēzeknes reģiona bibliotēku darbiniekiem organizēts izglītības un attīstības
centra “EGO” profesionālās pilnveides praktisks seminārs “Radošums un tā
izpausmes darbā ar bēriem un pieaugušajiem bibliotēkā”.
Gada laikā koordinēta
bibliotēku vadītāju iesaistīšana Rēzeknes Centrālās
bibliotēkas organizētajā apmācības programmā “Darbs ar bibliotēku informācijas
sistēmu ALISE”.
Sniegtas konsultācijas par bibliotēku krājumu veidošanu, norakstīšanu, uzskaiti, par
Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par bibliotēku pakalpojumiem, par
reģionālā elektroniskā kopkataloga izmantošanu, papildināšanu, rediģēšanu.
Rediģēti novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegtie statistiskie dati Latvijas
Digitālās kultūras kartes informācijas sistēmā.
Skolu bibliotekāriem sniegtas individuālās konsultācijas par gada darba pārskatu
veidošanu, lasītāju un krājumu uzskaiti.
Izveidota pirmsakreditācijas komisija.
16 bibliotēkās organizēti un veikti pirmsakreditācijas komisijas izbraukumi.
Veiktas individuālās bibliotēku pirmsakreditācijas vizitācijas.
Akreditācijai tika sagatavotas Viļānu novada Viļānu pagasta Radopoles un Viļānu
pilsētas bibliotēkas.
27.-29. septembrī notika sešpadsmit publisko bibliotēku akreditācija, novembrī
trīspadsmit Rēzeknes novada pagastu bibliotēkas: Čornajas pagasta Rāznas,
Dricānu, Kaunatas 2., Lūznavas, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Pūšas, Silmalas,
Silmalas pagasta Kruķu, Ružinas un Štikānu, Stoļerovas un divas Viļānu novada
bibliotēkas: Viļānu pagasta Radopoles un Viļānu pilsētas, tika akreditētas vietējās
nozīmes bibliotēkas statusā.
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Bibliotēku akreditācijas komisija Nautrēnu
pagasta bibliotēkā






Bibliotēku darbinieki saņēmuši bibliotēku
akreditācijas apliecības

Griškānu pagasta bibliotēkas akreditācija atlikta uz gadu.
Gada laikā saņemti, apstrādāti un sadalīti bibliotēkām Latvijas Nacionālās
bibliotēkas un citu institūciju 1710 dāvinājumu eksemplāri.
Sadarbībā ar Rēzeknes reģiona galveno bibliotēku 6 bibliotēkās veikta krājumu
pārbaude, izmantojot BIS Alise moduli „Inventarizācija”.
Apkopoti un nosūtīti konkursa „Lielā lasītāju balva-2015” rezultāti par Rēzeknes
reģiona bibliotēkām Latvijas bibliotēku atbalsta biedrībai.
Organizēti Rēzeknes un Viļānu novadu 15.Grāmatu svētki Maltā ar pasākumu
piedāvājumu pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem.

Izdevniecību piedāvājums

Maltas pagasta pārvaldes vadītāja I.
Skudras uzruna
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Tikšanās publiskajā diskusijā ar LR
Ministru prezidentu M. Kučinski un 12.
Saeimas deputātu Jāni Trupovnieku (ZZS)

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu



Publicitātes jomā regulāri saņemta, apkopota un sagatavota ievietošanai novada
mājas lapā pagastu bibliotēku informācija par plānotajiem valsts mēroga bibliotēku
pasākumiem: e-prasmju nedēļu, Bibliotēku nedēļu, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu
u.c.
 Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija” projekta koordinācija novadu bibliotēkās.
 Nodrošināta operatīva starpbibliotēku abonementa grāmatu apmaiņa.
Rēzeknes novadā, tāpat kā visās Latvijas publiskajās bibliotēkās, turpinās bibliotēku
pakalpojumu attīstība, jaunu pakalpojumu ieviešana, materiālās un tehniskās bāzes
uzlabošana.
Turpinās bibliotēku telpu modernizācija. Atjaunotas mēbeles, aprīkojums, telpu
remontdarbi veikti vienpadsmit bibliotēkās.
Visās bibliotēkās ar Kultūras informācijas centra (KISC) atbalstu nodrošināta bezmaksas
piekļuve datubāzēm Letonika un Lursoft „Laikrakstu bibliotēka”.
Bibliotēkas aktīvi iesaistījušas lietotājus dažādos izglītojošos un izklaides pasākumos,
daudzveidojušas saturīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Bibliotēkās attīstās informācijas pakalpojumi, izmantojot bibliotēkās pieejamos
e-resursus, tādējādi uzlabojot reģiona iedzīvotāju informācijpratību.
Visās novadu publiskajās bibliotēkās ir nodrošināta iespēja strādāt ar Bibliotēku
informācijas sistēmu ALISE. Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana notiek 28
publiskajās un 4 skolu bibliotēkās.
Pārējās bibliotēkās turpinās krājumu rekataloģizāciju, izmantojot BIS Alise.
2016. gadā trīspadsmit bibliotēkas: Bērzgales, Feimaņu, Gaigalavas, Kantinieku,
Kaunatas 1., Maltas, Nautrēnu, Rikavas, Stoļerovas, Strūžānu, Vērēmu pagastu publiskās
bibliotēkas un Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas bibliotēka piedalījās VKKF
lasīšanas veicināšanas un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšanas programmā
„Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija”, ar mērķi veicināt lasītprieku, iesaistīt bērnus un viņu
vecākus lasīšanas veicināšanas programmas attīstībā.
Profesionālai pilnveidei sešas bibliotēku vadītājas piedalījās Latgales reģiona publisko
bibliotēku darbinieku konferencēs Preiļos: 19.05. “Komunikācija, sadarbība un komandas
darbs- ilgtspējīgas izaugsmes pamats” un 20.05. “Sadarbība – ceļš uz panākumiem,
attīstību un izaugsmi”
Pieredzes apmaiņai četri bibliotēku darbinieki 15. jūnijā piedalījās Reģiona galvenās
bibliotēkas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsu bibliotēku.
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2016.gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības rīkotajam konkursam “Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs” lasītāji pieteica divas Rēzeknes novada bibliotekāres Kaunatas pagasta
bibliotēkas vadītāju Tamāru Kablanovu un Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāju Ernu
Ulasi. Erna Ulase tika atzīta par konkursa uzvarētāju Latgales reģionā.

2016.gada Latvijas pagastu bibliotekāri - gaismas
Erna Ulase
nesēji ar LR kultūras ministri Daci Melbārdi Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā
Sadarbības līguma ietvaros starp Rēzeknes un Viļānu pašvaldībām, Rēzeknes
novada kultūras nodaļa sadarbojas un sniedz kultūras pakalpojumus Viļānu novada kultūras
iestādēm.
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Attīstības plānošanas nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā
Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Rēzeknes novada dome 2013.gada 21.februāra
sēdē apstiprināja Rēzeknes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2033 (prot. Nr.5, 95.p.).
Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments
ar plānošanas periodu līdz 2033.gadam, kurš nosaka
Rēzeknes novada virzību uz vēlamo novada attīstību
līdz 2033. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
tika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā un Latgales stratēģijā noteiktos
ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes. Rēzeknes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver
pašreizējās situācijas īsu raksturojumu, novada
ilgtermiņa attīstības redzējumu, telpiskās attīstības
perspektīvu un stratēģijas ieviešanas uzraudzību.
Telpiskās attīstības perspektīvā stratēģijā tiek
nospraustas
pašvaldības
teritorijas
attīstības
vadlīnijas, noteiktas un grafiski attēlotas novada
svarīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Citus
novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu,
lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
Vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhijā ilgtspējīgas attīstības
stratēģija atrodas visaugstāk, kas nozīmē, ka turpmāk ikviens novada pašvaldības
plānošanas dokuments (attīstības programma, nozaru stratēģija u.tml.) tiks izstrādāts, ņemot
vērā stratēģijā noteiktos attīstības virzienus.

Attēlā: Rēzeknes novada attīstības stratēģiskais ietvars
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Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam
Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kas nosaka veicamos pasākumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa
attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai.
Gan Rēzeknes novada attīstības programma (2012-2018), gan novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2033, nosaka vienotu novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus,
ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes. Rēzeknes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu
paredzēts veikt, īstenojot 58 uzdevumus atbilstoši 3 izvirzītājām vidēja termiņa attīstības
prioritātēm.
Attīstības programma sastāv no stratēģiskā daļas, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes
un rīcības virzieni (pasākumu kopums), rīcības plāna un investīciju plāna, kā arī attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības.
Rīcības plānā ietver plānotās darbības un rezultātus, darbību īstenošanas termiņus,
atbildīgos par darbību īstenošanu un plānoto darbību īstenošanas avotus. Savukārt
investīciju plānā tiek iekļauti plānotie investīciju projekti. Rīcību un Investīciju plāna
aktualizāciju ir iespējams veikt, apstiprinot aktualizētos projektu pasākumus ar domes
lēmumu.
Attīstības programmas aktualizācija
2016. gadā tika uzsākts darbs pie attīstības programmas aktualizācijas. Lai veiktu
Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzību par
2015. gadu un izvērtētu Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauto pasākumu izpildi un
projektu īstenošanu, Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldes, administrācijas
struktūrvienību nodaļu vadītāji un speciālisti apkopoja un sniedza informāciju par rīcības
plānā noteikto pasākumu izpildi 2015. gadā, par Investīciju plānā iekļauto projektu
īstenošanas gaitu, kā arī sniedza priekšlikumus Rīcības plāna un Investīciju plāna
aktualizēšanai. Saņemtā informācija tika apkopota un Attīstības programmas Rīcības plāna
un Investīcijas plāna aktualizēšana peredzēta 2017.gada pirmajā ceturksnī.
Attīstības programmas Stratēģiskās daļas Investīciju plāna aktualizēšana
Rēzeknes novada dome 2016. gada 18. februārī pieņēma lēmumu Nr. 5, 52.§
„Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012 .-2018. gadam Stratēģiskās daļas
Investīciju plāna 2. pielikuma un 2. pielikuma kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanu”.
Investīciju plāna aktualizēšanas mērķis ir Rēzeknes novada attīstības programmā iekļaut
projektu idejas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu, piesaistot finansējumu no
Eiropas Savienības fondu līdzekļiem Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes
novadā” ietvaros, kuras pašvaldība plāno realizēt laika periodā no 2016. -2020. gadam.
Papildus 2016. gada 5. maijā Rēzeknes novada dome ar lēmumu Nr.11, 24.§
„Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Stratēģiskās daļas
Investīciju plāna 2. pielikuma kartogrāfiskā materiāla apstiprināšanu” apstiprināja
aktualizēto kartogrāfisko materiālu.
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība
Lai nodrošinātu Rēzeknes novada attīstības novērtēšanas iespējas un izvērtētu attīstības
plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšanas progresu, Rēzeknes novada pašvaldība ir
izstrādājusi attīstības programmas īstenošanas uzraudzības sistēmu, kas nodrošina iespēju
novērtēt pašvaldības attīstību kopumā:
 novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu;
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demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to
sabiedrību, deputātus un citas ieinteresētās puses;
 identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un
kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to
risināšanai;
 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.
Atbilstoši attīstības programmā noteiktajam Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļa ik gadu un reizi trijos gados par pēdējo trīs gadu periodu veic attīstības
programmas īstenošanas uzraudzības pārskata izstrādi. Attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības pārskats tiek izstrādāts, iegūstot nepieciešamo informāciju no pieejamajiem
statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā pieejamo informāciju sadarbībā ar pašvaldības
struktūrvienību, iestāžu vadītājiem, nodaļu speciālistiem.
2016. gada 3. martā Rēzeknes novada dome apstiprināja Rēzeknes novada attīstības
programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2014. gadu, tajā
skaitā triju gadu perioda pārskatu (sēdes protokols Nr.6, 42.§). Minētais dokuments ir otrais
attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats. Pārskatā atspoguļots Rēzeknes
novada attīstības vispārējs raksturojums, Rēzeknes novada attīstības programmas
īstenošanas progress, kā arī iekļauta informācija par katras vidēja termiņa prioritātes
ietvaros veiktajiem pasākumiem, projektiem un aktivitātēm.
2016.gadā tika veikta arī Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2015. gadu datu vākšana un apkopošana.
Uzraudzības pārskata apstiprināšana plānota 2017.gada pirmajā ceturksnī.
Sabiedrības iesaiste attīstības plānošanā
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar
pašvaldību, kā arī lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes
novada pašvaldība laika posmā no 19.12.2016. līdz 01.02.2017. organizēja iedzīvotāju
aptauju. Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāsniedz vērtējums par dažādiem
pakalpojumiem, kas pieejami Rēzeknes novadā, kā arī iedzīvotāji tika aicināti norādīt uz
lietām, kuras būtiski uzlabotu dzīvi kādā no novada apdzīvotām vietām vai novadā
kopumā. Jāatzīmē, ka kopumā iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā ir augsta – 73 procenti respondentu to
novērtējuši ar atzīmi “apmierina” vai “drīzāk apmierina”. Aptaujas rezultāti un izteiktie
priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijas un sadarbības uzlabošanai ar
novada iedzīvotājiem, pašvaldības
darbības izvērtēšanā, kā arī ar
novada attīstību saistīto lēmumu
pieņemšanā
un
ziņojumu
sagatavošanā.

Attēlā:
Iedzīvotāju
visbiežāk
nosauktās jomas, kurās būtu jāveic
uzlabojumi, kas sekmētu Rēzeknes
novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšanos
(vizualizācijas
autore: Līga Romančuka)
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Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam
Ar 2013. gada 1.augusta Rēzeknes novada domes lēmumu (protokols Nr.19, 1.§) tika
apstiprināts Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un izdoti saistošie
noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Rēzeknes novada teritorijas
plānojums ir Rēzeknes novada administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta
teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas
aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem – no 2013. gada līdz 2024. gadam.
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis:

nostiprināt tiesisko pamatu Rēzeknes novada teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai
attīstībai, kā arī nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā;

nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus zemju īpašniekiem Rēzeknes novada zemju un
dabas resursu izmantošanā, būvniecībā un investīciju piesaistē.
TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS

Apbūves noteikumi nosaka prasības Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas
izmantošanai un apbūvei saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.2024.gadam un Grafiskās daļas kartēm „Rēzeknes novada teritorijas funkcionālā zonējuma
kartes M 1: 10 000”. Apbūves noteikumu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu
novada attīstību, sabalansējot privātpersonu un sabiedrības intereses ar novada
ekonomiskās attīstības interesēm, veicinot iedzīvotāju veselību, drošību, kārtību, ērtības,
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dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, vispārēju labklājību un labvēlīgu
vidi, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.
Apbūves noteikumi attiecas uz visu Pašvaldības administratīvo teritoriju un ir saistoši
visām fiziskajām un juridiskajām personām uzsākot jebkuru zemes vienību sadalīšanu vai
apvienošanu, ēku un būvju projektēšanu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un
lokālplānojumu izstrādi, veicot būvdarbus, ēku un būvju rekonstrukciju, renovāciju,
restaurāciju, nojaukšanu vai citu saimniecisko darbību.
Teritorijas plānojuma īstenošana
2016. gadā tika sagatavoti ap 80 atzinumi/izziņas par plānotās darbības (ieceres)
atbilstību teritorijas plānojumam, kopumā izvērtējot plānotās darbības aptuveni 160 zemes
vienībās. Saņemtie iesniegumi lielākoties balstīti uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes
apmežošanu.
Kopš MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 " Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
stāšanās spēkā, Attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā ar Zemes pārvaldības dienestu
piedalās zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu sagatavošanā. Zemes gabalu
sadalīšanas vai robežu pārkārtošanas gadījumos atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas
plānojumā noteiktajām prasībām, attēlotajām aizsargjoslām u.c. informācijai tika izsniegti
nosacījumi astoņu zemes ierīcības projektu izstrādei.
Teritorijas plānojuma grozījumi
Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
(protokols Nr.25, 1. §).
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz vairāk nekā 30 fizisko
personu iesniegumiem ar lūgumu mainīt atsevišķus teritorijas plānojumā noteiktos apbūves
parametrus (apbūves blīvums un stāvu skaits) vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu
teritorijā. Ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus, ir nepieciešams izvērtēt
teritorijas plānojumā noteiktās prasības apbūves parametriem un veikt nepieciešamos
grozījumus, ņemot vērā gan novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktos stratēģiskos
mērķus, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos un ekonomiskos
aspektus, kā arī ņemot vērā būvniecības ierosinātāju un sabiedrības intereses.
Papildus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros ir paredzēts pārskatīt un
precizēt Rēzeknes novada ciemu ielu klasifikāciju un izstrādāt ciemu ielu sarkano līniju
plānu, kā arī izvērtēt esošo Rēzeknes novada ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā
veikt to precizēšanu. Tiks veiktas arī citas tehniska rakstura izmaiņas gan teritorijas
plānojuma grafiskajā daļā, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, saskaņojot
plānošanas dokumentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde turpinās arī 2017. gadā. Izstrādi veic Attīstības
plānošanas nodaļa sadarbībā ar plānošanas dokumenta izstrādes darba grupu, pagastu
pārvaldēm, institūcijām un ar ārpkalpojuma sniedzējiem (pēc nepieciešamības).
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Citi ar novada attīstību saistītie pasākumi
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
2016. gadā tika turpināts darbs pie pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas statusa piešķiršanas procesa Rēzeknes novada teritorijā esošām meliorācijas
sistēmām. Tika noteikti un ar pašvaldības domes lēmumu apstiprināti kritēriji, pēc kuriem
tiek vērtēta
koplietošanas meliorācijas sistēmas atbilstība pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusam. Atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem tika
noteiktas koplietošanas meliorācijas sistēmas, kurām ir lietderīgi piešķirt pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprināts pašvaldības nozīmes
koplietošanas novadgrāvju saraksts un grāvju attēlojums kartē (grāvji Silmalas, Vērēmu un
Ilzeskalna pagastā). Procesa ietvaros tika veikta Rēzeknes novada pašvaldības saistošo
noteikumu „Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” projekta izstrāde, kā arī izstrādāti
Rēzeknes novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Par pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmu apsekošanu Rēzeknes novadā".
Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība
2016. gadā tika uzsākts darbs pie Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda
attīstības vadlīniju izstrādes - informācijas un datu vākšana par pašvaldības dzīvojamo
fondu, datu apkopošana, esošās situācijas analīze, dalība darba grupā, kā arī iepazīšanās ar
citu pašvaldību pieredzi un praksi pašvaldībai piederošo mājokļu apsaimniekošanas un
attīstības jomā.
Attīstības plānošanas nodaļas sniegto pakalpojumu aktualizācija
2016.gadā tika izvērtēti, aktualizēti un papildināti Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas sniegtie pakalpojumi. Pamatojoties uz pieprasījumu, Attīstības
plānošanas nodaļa sagatavo un izsniedz:
 Izziņu par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar Rēzeknes novada
teritorijas plānojumu;
 Izziņu par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam;
 Izziņu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem;
 pašvaldības atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā (meža
izciršana lauksaimniecības vajadzībām).
Pakalpojumu aktualizēšanas procesā tika izstrādātas klientiem ērti aizpildāmas
iesniegumu veidlapas un sagatavoti pakalpojuma pieprasīšanas/ saņemšanas apraksti
ievietošanai pašvaldības mājaslapā un portālā www.latvija.lv.
Pašvaldībai piederošo komunikāciju datu atlase, informācijas vākšana
Valsts zemes dienests atbilstoši “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas
likuma” pārejas noteikumu 3.¹ punktam, sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir uzsācis
aizsargjoslu izraisošo objektu un apgrūtināto teritoriju reģistrāciju Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmā (turpmāk – ATIS). 2016. gadā sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un tika
uzsākts darbs pie datu un informācijas vākšanas par Rēzeknes novada pašvaldībai
piederošām vai pārvaldībā esošām komunikācijām un to datu nodošanas iespējām Valsts
zemes dienestam. Datu apkopošanu un nodošanu Valsts zemes dienestam plānots veikt
2017. gadā.
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Pārskatu sagatavošana
Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālei iesniegti:
 Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gadā īstenoto nodarbinātības veicināšanas
pasākumu pārskats;
 Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gadā plānoto nodarbinātības veicināšanas
pasākumu pārskats.
 Informācija par darba tirgus un sadzīves apstākļiem Rēzeknes novada
administratīvajā teritorijā (par 2015.gadu).
Ir koordinēta skolēnu pārvadāšanas sistēma, izstrādāts atbilstošs kartogrāfiskais
materiāls.
Ir izstrādāts dažāda veida kartogrāfiskais materiāls, piem. Publisko ezeru saraksts
Rēzeknes novadā , Rēzeknes novada ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij, novada
izglītības iestādes, novada degradētās teritorijas utt.
Ir identificētās uzņēmējdarbībai piemērotās teritorijas Latgales RSEZ izveidošanai.
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Aktivitātes finansējuma piesaistes jomā
Turpinās darbs pie projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”
Projekts paredz industriālo teritoriju tīkla izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot degradētās teritorijas un rekonstruējot vai
uzbūvējot ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi. Projekts vērsts arī uz
Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālā
ekonomiskā zona” teritorijā esošu ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju attīstību un
tajā iekļautās ielas un ceļi ir vieni no svarīgākajiem RSEZ perspektīvās industriālās zonas
attīstībai. Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā ekonomiskās aktivitātes veicinošā
infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, vides ilgtspēju
veicinošo teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes
un Viļānu novada pašvaldībās. Projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldībā ir plānots
uzlabot 7 pašvaldības ceļus, kas ved pie ražošanas un pakalpojumu uzņēmumiem, kuri
nodrošina 67 jauno darba vietu radīšanu un investīciju piesaisti Rēzeknes novada teritorijā
4081783,07 EUR apmērā.
2015.gadā ir identificēti ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi, kas griezās ar lūgumu
uzlabot esošo publisko infrastruktūru, un kas atbilst programmas nosacījumos noteiktiem
kritērijiem. Informācija par šādu iespēju tika publicēta novada mājas lapā, kā arī laikrakstos
“Rēzeknes vēstis”, “Panorāma Rēzekne”, “Vietējā Latgales avīzē”, kā arī tika pārpublicēta
vietējos privātajos portālos (www.publika.lv u.c.). Informācija izskanēja arī Latgales Radio
ēterā. Pēc minētās informācijas publicēšanas novadā pašvaldība griezās vairāk nekā 100
novada uzņēmēji. Tika izskatīts katrs atsevišķs gadījums, un izvērtēta tā atbilstība
programmas nosacījumiem.
2016.gadā tika turpināts darbs pie tehniskās dokumentācijas, projekta pieteikuma un
iepirkumu dokumentācijas izstrādes.
Projekta budžets sastāda 4 802 097,73EUR, no kuriem ERAF finansējums ir
4 081 783,07 EUR.
2016.gadā turpinājās darbs pie ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projekts „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana
Rēzeknes novadā”. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt pašvaldības ceļu pārbūvi ar kopējo
garumu aptuveni 70 km, piesaistot aptuveni 4,5 miljonu EUR lielas investīcijas šim
pasākumam, no kurām 4 000 000 EUR ir ELFLA un Valsts budžeta finansējums. Notika
2014.gadā sapulču ar uzņēmējiem laikā identificētu ceļu ekonomiskā un tehniskā
izvērtēšana un apsekošana, īpašumtiesību un dokumentācijas iepirkumu un tehnisko
projektu sagatavošana. 2016. gadā tiek turpināts darbs pie projekta tehniskās
dokumentācijas sagatavošanas, kā arī projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
finansējuma saņemšanai.
2016.gadā notika darbs pie ERAF SAM 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" atbalsta programmas triju Rēzeknes novada
pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanas projektu ideju atlases, ēku energoauditu
izstrādes procesa organizēšana, projektu ideju veidlapu izstrāde un iesniegšana.
Turpinās ES programmas „DEAR” projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed
Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#
ieviešana. Projekts tiek ieviests sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas,
Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības
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organizācijām. Projekta kopējais budžets ir 2 915 107,- EUR, ko veido 2 477 841,- EUR
jeb 85% ES finansējums un katram projekta partnerim, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldībai,
ir paredzēts līdzfinansējums 15 % apmērā. Projektu paredzēts realizēt trīs gadu garumā,
sākot no 2015.gada aprīļa līdz 2018.gada martam.
Dalība projekta pieteikuma Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” projekta iesnieguma „Lūznavas muižas kompleksa ēku
revitalizācija” sagatavošanā.
Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesnieguma „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
izstrāde atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei" noteikumiem.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes novada pašvaldības sadarbības projekta
„Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana„
Nr. 1-08/238/2016 (aktivitātes “Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu
jubilejai veltītā izstāde”) ieviešana.

Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām Rēzeknes novada pašvaldība no
2013. līdz 2017. gadam realizē projektu „Europe Direct informācijas centrs (EDIC)
Austrumlatgalē”. Centra uzdevums ir sniegt informāciju, padomus un palīdzību saistībā ar
Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un
ieteikumus, kā arī nodrošināt vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju uzturot mājas
lapas sadaļu, organizējot seminārus, konkursus, veidojot video klipus, ziņu lapas un
organizējot pieredzes apmaiņas vizītes. 2016.gada projekta kopējais budžets bija EUR
27132, no kuriem EUR 20 000 bija Eiropas Komisijas dotācija un EUR 1866-Rēzeknes
novada pašvaldības līdzfinansējums, 5266 EUR- Preiļu novada un Krāslavas novada
pašvaldību
līdzfinansējums.
Informācija
par
projektu
mājas
lapā:
http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/ .
2016. gadā „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” piedalījās Eiropas
Komisijas izsludinātajā konkursā un ieguva finansējumu projektam „Pasākumu kopums
Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām
Eiropas Savienībā”. Kopējā summa 7000 EUR, no kuriem 350 EUR ir Rēzeknes novada
pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 6650 EUR ir Eiropas Komisijas finansējums.
Projekta realizācijas laiks-2016.gada decembris-2017.gada maijs. Pasākumi: semināri,
pieredzes apmaiņas vizītes topošajiem uzņēmējiem.
2016.gadā sākās projekts „European Connections in Digital Arts –EUCIDA (Digitālā
māksla aptver Eiropu-LV)”, kuru atbalstīja ES programma „Radošā Eiropa”. Projekta
partneri: digitālās mākslas centri Dublinā (Īrija) un Belfortā (Francijā) un Rēzeknes novada
pašvaldība. Projekta norises laiks ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim.
Kopējais projekta budžets ir 344 000 EUR, no kuriem 41 000 EUR ir Rēzeknes novada
pašvaldības līdzfinansējuma daļa, un 41 885 EUR ir ES programmas „Radošā Eiropa”
finansējums. Projekta laikā visiem interesentiem būs iespēja ne tikai apskatīt Īrijas un
Francijas mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā, bet arī klātienē
iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, apmeklēt radošās darbnīcas, kā arī pašiem
izmēģināt digitālās lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā.
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2016.gadā beidzās Rēzeknes novada pašvaldības (ES programma „Nordplus Horizontal”)
realizētais projekts „Developing the Language Awareness approach in the Nordic and
Baltic countries (Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīsLV)”. Īstenošanas termiņš bija 2013. -2016. gads. Tā laikā 21 projekta dalībnieks – skolu
pedagogi un universitāšu lektori no septiņām valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas) –piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos,
gatavoja un aprobēja mācību materiālus savās skolās, kā arī gatavoja rakstus
starptautiskām zinātniskām konferencēm. Projekta mērķis bija palīdzēt pedagogiem sākt
integrēt svešvalodas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, ekonomikā, matemātikā,
vēsturē un ģeogrāfijā.
Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā tika realizēts projekts „Silmalas pirmsskolas
izglītības iestādes renovācija”. Vēstniecības piešķirtā summa: 147, 312 USD.
Rēzeknes novada pašvaldības pieteikuma izstrāde programmā Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai novadu nozīmes attīstības
centrā.
Pieredzes apmaiņas brauciena (plānotajiem Rēzeknes novada VPVKAC
darbiniekiem) par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi un
uzturēšanu organizēšana uz Jelgavas novada pašvaldību.
Pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (līguma nr. 1APSD-342016). Gada laikā šajā pasākumā Rēzeknes novadā bija iesaistīti 935 bezdarbnieki un kopā
izlietoti EUR 425091,53 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit viens euro,
53 centi) finansējuma.
Rēzeknes novada pašvaldība 2016. gadā turpināja ERASMUS + K2 aktivitātes
stratēģiskās partnerības projektu Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313 “My best idea”.
Projekta mērķis ir attīstīt uzņēmējspēju un radošumu ikdienas mācību procesā un
veicināt starpdisciplināru mācību metožu izmantošanu darbā ar 10 –16 gadus veciem
skolēniem; palielināt digitālo tehnoloģiju integrāciju jauniešu apmācību procesos.
Projektā piedalās 9 sadarbības partneri no Latvijas, Zviedrijas un Itālijas. Rēzeknes
novadu pārstāv Izglītības pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, kā arī ilggadējie
sadarbības partneri nevalstiskā organizācija “Apdāvināto bērnu fakultatīva skola” no Rīgas.
Triju gadu laikā projekta ietvaros tiks organizētas starptautiskas apmācības iesaistīto skolu
skolotājiem par uzņēmējspējas attīstīšanu, starpdisciplināru mācību procesu un digitālā
portfolio izveidi.
Pedagogu komanda, kura piedalījās apmācībās, iegūtās zināšanas un pieredzi nodod tālāk
kolēģiem, kā arī iekļauj ikdienas darbā, un veido metodiskos materiālus. Radītie materiāli
publicēti online blogā, kā arī iesaistīto partneru mājaslapās. Paralēli starptautiskajām
apmācībām, organizēti vietēja līmeņa semināri pašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem.
Aprīlī un maijā Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja
pamatskola uzņēma 18 Itālijas un Zviedrijas pedagogus, pašvaldības darbiniekus, daloties
ar savu pieredzi starpdisciplinārās apmācības jomā, prezentēja uzsāktos apmācību
projektus, piedalījās kopīgās apmācībās.
Rēzeknes novada pašvaldība 2016. gadā saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējumu un īstenoja projektu “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas
parkā”. Projekta mērķis ir pievērst dažāda vecuma iedzīvotāju grupu uzmanību un radīt
interesi par dabā esošajām vērtībām, to aizsardzībai un saglabāšanai.
Projekta ietvaros tika veikta Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā esošo dabas bagātību
izvērtēšana, atlasot nozīmīgākos objektus, sagatavojot izvēlēto objektu aprakstus un to
izvietojuma karti, kā arī izstrādājot vides izziņas spēli, ietverot tajā atlasītos orientēšanās
objektus.
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Citi sagatavotie projektu pieteikumi, kas ir/tika iesniegti izvērtēšanai:
 ES programma “Europe for Citizens 2014-2020”. Projekts “Crossroads of the
Regions”. Plānotie pasākumi-pieredzes apmaiņas braucieni uz ES pašvaldībām un
semināri. Vadošais partneris-Briseles pilsētas dome (Beļģija).
 Es programma „DEAR”. Projekts „Raising Awareness Initiative for a Beautiful
Open World”. Partneri-56 pašvaldības no dažādām ES valstīm. Plānotie pasākumipieredzes apmaiņas braucieni uz ES pašvaldībām un semināri. Rēzeknes novada
pašvaldības finansējums- 40 125 EUR, kur 90 %, jeb 36 112, 50 EUR, ir ES
finansējums, bet 10 %, jeb 4012,50 EUR, ir Rēzeknes novada pašvaldības
līdzfinansējums. Vadošais partneris-Itālijas Pašvaldību savienība.
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts
„Promotion of innovative alternative solutions for families at risk in Rezekne
and Anikscai regions”. Budžets: 305 882 EUR, no kuriem 45 882 EUR ir
Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 260 000 EUR ir ES daļa.
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts “New
ways for social inclusion of elderly people in Latgale and Utena border
regions”. Budžets: 81 920,52 EUR, no kuriem 10 685,29 EUR ir Rēzeknes novada
pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 71 235,23 EUR ir ES daļa.
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts„Sasniegt
- sataustīt - sajust", "REACH-TOUCH-FEEL”, projekta pašvaldības budžets
161 409 EUR
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts „Jaunas
uzņēmējdarbības attīstības iniciatīvas kopīgai pārrobežu attīstībai Lietuvā un
Latvijā", “New Business Development Initiatives for Common Lithuania and Latvia
Cross Border Region Development”, projekta pašvaldības budžets 97 976 EUR.
 Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.
Projekts „Sporta traumatisma mazināšana un pierobežu reģiona iedzīvotāju piesaiste
veselīgam dzīves veidam", projekta pašvaldības budžets 342 964 EUR. Projekta
mērķis: Rēzeknes, Polockas un Moletai pašvaldību sporta infrastruktūras
atjaunošana skolēnu un aktīvā sporta veida cienītāju traumatisma mazināšanai,
sporta treneru izglītošana, pārrobežu sadarbības pasākumu organizēšana.
 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un
aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākums “Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”, Projekts “Tūrisma
un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā”, projekta
kopējais budžets 588 008EUR. Projekts paredz tūrisma un dabas izziņas
infrastruktūras izbūvi Rēzeknes novada Čornajas pagasta, Čornajas ciemā, Rāznas
ezera Dukstigala līča krastā un Lūznavas pagastā. Projekts ir vērsts uz Natura 2000
teritoriju apmeklētāju plūsmu optimizāciju, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu
apmeklētājus uz mazāk jūtīgām Rāznas Nacionālā parka teritorijām. Projekta
galvenās darbības ir skatu torņa ar informācijas centru, pastaigu laipas ar Austras
koka raksta zīmi, ezera lapenes, 3 putnu novērošanas slēpņu, auto stāvlaukuma,
elektrotīklu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, teritorijas labiekārtošana:
gājēju celiņu, soliņu, velostatīvu, urnu, mazo arhitektūras formu uzstādīšana,
velomaršruta Čornaja - Lūznava norāžu uzstādīšana, Rāznas dabas parka
robežzīmju uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā, interaktīvā
informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana.
 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. Projekta “Radošā
tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, aizsargājot un attīstot
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nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”, projekta kopējās izmaksas 539 099,54,
Rēzeknes novada pašvaldības budžets 121 500 EUR. Projekta mērķis ir saglabāt,
aizsargāt un attīstīt Rēzeknes pilsētas un novada, Varakļānu novada, Viļānu un
Riebiņu novada, Krustpils novada pašvaldību attīstības programmās balstītu
nozīmīgu piļu un sakrālo ēku kultūras mantojumu, tā paplašinot esošās funkcijas un
piedāvāt jaunradītu pakalpojumu “Atrodi mantojumu” ar papildinātību katrā
kultūras objektā. Radītais jaunais pakalpojums - vienotais tūrisma maršruts “Atrodi
mantojumu”, kurš apvienos katras teritorijas atšķirīgo, specifisko piedāvājumu,
nodrošinās investīciju ilgtspēju un sniegs pozitīvu ietekmi uz šīm teritorijām
nozīmīgu kultūras mantojuma objektu.
Citas ar projektu izstrādi un ieviešanu saistītas aktivitātes
Pārskata par 2015.gadu Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
apkopošana, sagatavošana un iesniegšana.
Pārskata par saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projektā
10-01-L32100-000327, "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus
restaurācijas darbus)" sagatavošana un iesniegšana.
Decembrī organizēta Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu projektu ideju
priekšatlase, kas tika veikta pašvaldības iesniedzamo projektu atlasei biedrības „Rēzeknes
rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.
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Aktivitātes saimnieciskās darbības veicināšanā
Izstāde Rēzeknes uzņēmējs 2016- Izlolots Rēzeknes novadā – ar šādu saukli Rēzeknes
novada uzņēmēji piedalās tradicionālajā Rēzeknes Uzņēmēju dienu izstādē – gadatirgū, kas
25. un 26. novembrī. Stendā savus izstrādājumus piedāvāja vairāk kā 16 Rēzeknes novada
mājražotāji, zemnieki, amatnieki, gan tie, kuru produkciju pircēji jau iecienījuši, gan arī
tādi, kuri piedalījās pirmo reizi.

“Uzņēmēju dienās Latgalē 2016”-Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu 23.
un 24. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS” rīkoja izstādi “Uzņēmēju dienās Latgalē
2016”. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar deviņu Latgales novadu pašvaldību
piedāvājumu, katram novadam raksturīgajiem produktiem, pakalpojumiem, tūrisma
informāciju, kā arī ar Latgales reģiona un visas Latvijas uzņēmēju jaunāko piedāvājumu.
Pie koncertzāles bija iespēja baudīt Latgalei raksturīgos gardumus mājražotāju un
amatnieku gadatirgū, kā arī apskatīt Nacionālo Bruņoto spēku tehniku.

Rēzeknes novada stendā “Izlolots Rēzeknes novadā” varēja apskatīt karogu un reģionālās
simbolikas izgatavotāju “Baltic Flags” daudzveidīgo piedāvājumu, “Gravtex” dekoratīvo
sienas paneļu paraugus, “BaltHarmonia” skanīgos mūzikas instrumentus, “SimpleWood”
koka rotaļlietas, “AttAck” elektrisko ģitāru paraugus, modes dizaineres Velgas Krukovskas
radītos tērpus, Rēzeknes novada podnieku darinājumus un citu uzņēmēju piedāvājumus.
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Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmējs”- Veikti labojumi un grozījumi konkursa
„Rēzeknes novada uzņēmējs” nolikumā.
Darbs konkursa „Rēzeknes novada uzņēmējs 2016” komisijā (pieteikti izvērtēšanai
divdesmit astoņi pretendenti, izvērtēti - divdesmit seši, divi pretendenti atteica dalību
konkursā). Konkursa noslēgums paredzēts 2017.gada 19.martā, kura laikā tiks godināti
konkursa vērtēšanai izvirzītie Rēzeknes novada uzņēmēji.
Projektu konkursi jauniem uzņēmējiem - Līdzdalība pašvaldības nodibinājuma
„LEARN” darbības aktivizēšanā. Dalība projektu vērtēšanas komisijas darbā. Aprīlī
izvērtēti 27 iesniegtie projekti, no kuriem 11 virzīti apstiprināšanai un LEARN
līdzfinansējuma saņemšanai.
Dalība biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 2014.-2020.gadu projektu
1.konkursa vērtēšanas komisijas darbā.
Nodaļas speciālisti piedalījās Rēzeknes novada dienas organizēšanas aktivitātēs- tika
koordinēta amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes novada diena” 23.jūlijā
(kopējais uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju, ēdinātāju skaits – 90), dalība pasākuma
organizēšanā, ārzemju delegāciju uzņemšana, darbs ar masu mēdijiem.
Jau ceturto gadu 19. marts Rēzeknes novadā ir nozīmīga diena – tā ir Rēzeknes novada
uzņēmēju diena, kad notiek konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” laureātu
godināšanas svinīgā ceremonija. Arī šogad Latgales vēstniecībā “Gors” tika pasniegtas
balvas labākajiem, veiksmīgākajiem, uzņēmīgākajiem un darbīgākajiem novada ļaudīm.
Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums” ir viens no uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumiem, ko īsteno Rēzeknes novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides
attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti. Konkursam šoreiz
izvirzīti 26 pretendenti, kurus jau 2015. gada rudenī un ziemā apmeklēja vērtēšanas
komisijas dalībnieki, lai rūpīgi iepazītos ar viņu saimniecisko darbību, izvērtējot ražotā
produkta vai pakalpojuma kvalitatīvos rādītājus, ražošanas teritorijas sakoptību un
investīciju piesaisti, jaunu darba vietu radīšanu u.c. kritērijus.
Nodaļas speciālisti piedalījās vairāku citu masu pasākumu organizēšana, cenšoties tūristu
plūsmas novirzīt uz vietējo produktu un pakalpojumu patērēšanu t.sk. muzikālais un vides
izziņas pasākums “Dabas koncertzāles” un maratonskrējiens Mākoņkalna Stirnubuks.
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Tūrisma informācijas centra darbība.
Šogad TIC darbu sāk Lūznavas muižas telpās. Līdz ar to ir grūti nošķirt TIC apmeklētājus
no muižas apmeklētājiem. Muižu 2016. gadā apmeklēja vairāk nekā 20 000 cilvēku, 70%
no viņiem ir iegriezušies TIC un ir saņēmuši informāciju, konsultācijas.
Kopumā Rēzeknes novadā tūristu skaits 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu ir audzis
par 32% sasniedzot skaitu 132 754 cilvēki (2015.gadā tie bija 100 899) un salīdzinot ar
2010 gadu, kad novadu apmeklēja 58 882, skaits pieauga divarpus reizēs. Šis pieaugums
saistīts ar investīciju piesaisti un jaunu tūrisma objektu izveidi un attīstību Latgalē.
Ievērojams pieaugums 2016.gadā ir saistīts arī ar Lūznavas muižas aktīvo piedāvājumu, kā
arī ar maršruta izveidi apkārt Lubāna ezeram, un ar to saistītām, tūristiem piedāvātām
aktivitātēm.
2016.gadā notika turpinājās Rēzeknes novadam apkārt esošo pašvaldību sadarbība,
attīstot jaunus tūrisma piedāvājumus, kopīgi veidojot mārketingu u sadarbojoties ar
vietējiem un ārvalstu tūrisma operatoriem un masu medijiem.
Gada garumā notiek Tūrisma informācijas centra darbinieču darbs pie informācijas
sniegšanas apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras pasākumiem
u.c. iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Latgalē un visā Latvijā vietējiem un ārzemju
tūristiem. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali,
Latvijas teritoriju, Rēzeknes novada teritoriju. Tūrisma kartes izdošanai sagatavota
informācija maketētājam.
Tiek gatavota un nosūtīta informācija Tūrisma attīstības valsts aģentūrai par jauniem
piedāvājumiem un pasākumiem novadā.
TIC konsultē tūrisma uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā. Divas reizes
gadā tūrisma uzņēmējiem un interesentiem organizēti informatīvie semināri, sapulces par
nozares aktualitātēm. Organizēti apmācības semināri par kvalitāti Rēzeknes tūrisma
objektos. Koordinēta uzņēmēju dalība Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme”
rīkotajos apmācības kursos, pavisam septiņos.
Koriģēta tūrisma informācija novada mājas lapā, labošana sadarbībā ar sabiedrisko
attiecību specialistiem.
Lai piesaistītus tūristus savam reģionam TIC ik gadu piedalās Starptautiskajos tūrisma
gadatirgos. Šogad „Balttour - 201” Rīgā. Uz izstādēm „Tourest - 2016” (Tallinā) februārī,
„Vivatour - 2016” Viļņā martā, nosūtīti tūrisma materiāli par Rēzeknes novada tūrisma
piedāvājumu. Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma
informācijas centriem, Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā un visa gada garumā tūrisma
informācijas centrā Rēzeknē.
Tiek sagatavoti un nosūtīti materiāli par tūrisma piedāvājumu Rēzeknes novadā ārzemju
izstādēm.
Tiek ņemta dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties „Latgales kultūras
dienām Sanktpēterburgā 2016” jūnija sākumā, amatnieku un folkloras kopu koordinācija.
Pasākumu organizē Latgales attīstības aģentūra sadarbībā ar LR ģenerālkonsulātu
Sanktpēterburgā.
Tiek vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos, apskates
objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. Dotas atbildes jautājumiem par tūrisma
piedāvājumu novadā telefoniski zvaniem un e pastos.
Tiek koordinēti tūrisma operatoru, ārzemju žurnālistu un masu mediju pārstāvju reklāmas
braucienu uz Latgali apmeklējumi Rēzeknes novada tūrisma uzņēmumos, pie amatniekiem
un dabas objektos.
Notiek tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma reklāmlapu maketēšanas un drukāšanas
koordinēšana.
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Tiek atjaunots un nosūtīts Latvijas tūrisma departamentam tūrisma informācijas teksts un
foto par tūrisma vietām un piedāvājumu Rēzeknes novadā tās atjaunošanai uz novada
teritorijā izvietotajiem trīspusējiem stendiem, uz katra stenda atšķirīga info, atkarībā no
atrašanās vietas
Sadarbībā ar Lubāna apkārtnē esošām pašvaldībām izveidots un popularizēts tūrisma
galamērķis “Lubāna ezera noslēpumi” ar akcijas piedāvājumu un noslēguma pasākumu
Ūdenstūrisma attīstības centrā Bāka. Organizēts uz izbraukts maršruts pa Lubāna apkārtnes
sešu pašvaldību teritorijā esošiem tūrisma uzņēmumiem un dabas objektiem.
Ņemta dalība Latgales reģiona tūrisma konferences 2016. norises koncertzālē GORS un
tūrisma uzņēmēju apmācību organizēšanā.
Ņemot vērā to, ka šobrīd novērojama liela interese no tūristiem tieši amatnieku ražotajai
produkcijai, garšīgiem un veselīgiem ēdieniem Veikti mājražotāju un amatnieku darbnīcu
apmeklējumi, ar mērķi šis saimniecības iekļaut tūristu apmeklējamo objektu sarakstā.
2016.gadā tika modernizēta informācija par tūrisma uzņēmumiem Rēzeknes novada
pašvaldības mājas lapā, kas ļauj tūristiem viegli atrast viņam nepieciešamo produktu un
pārskatāmi redzēt tā atrašanas vietu.
Mājas lapā ir papildināta informācija par tūrisma piedāvājumu un 2016.gadā visa tūrisma
informācijā pārtulkota krievu un angļu valodās.
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Izglītības - uzņēmējdarbības kontaktpunktu darbība
2015. gadā noslēdzās
projekts „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu
infrastruktūras attīstība” ieviešana. Finansējums saņemšanas ES darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" prioritātes "Policentriskā attīstība" aktivitātes „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot publisko
pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti
ar uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiek veikti četru novada
nozīmes vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai skaitā stacionāro iekārtu, aprīkojuma
iegāde, uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana). Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu
un Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās ir izveidotas telpas skolēnu mācību-ražošanas
uzņēmumiem - četri objekti novadā, kā arī četri izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti
minētajos ciemos.
2016.gadā šie punkti sāka aktīvu darbību. Darbā bija pieņemti konsultanti, kas darbosies
šajos punktos ir izveidots darbības plāns, kā arī veikta šo konsultantu apmācība.
IUK funkcijas tiek noteiktas divos darbības virzienos: darbs ar izglītības iestāžu
audzēkņiem: darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to organizācijām un
apvienībām.
2016.gadā 4 skolas iesaistījās Junior achievement programmā, kuras ietvaros tika
izveidoti 5 skolēnu mācību ražošanas uzņēmumi.
Ir izstrādāti projekti, kas finansē uzņēmējdarbības vecināšanas aktivitātes. Projektu
īstenošana sākusies 2017.gadā.
Ir izstrādāta facebook lapa, kur tiek likta esošiem un topošiem uzņēmējiem aktuālā
informācijā.
Ir notikusi virkne apmācību skolēnu orientācijas uz biznesu veicināšanai, kā piemēram
“Radošās NEdarbnīcas Rēzeknes novada skolās”, “Praktiskais radošums jaunām
biznesa idejām”, “Mazbudžeta biznesa idejas Latvijas reģionos -Lai ko tu domā,
domā CITĀDI!” tu.t., piesaistot kvalificētus pieredzējušos lektorus.
Ir organizēta skolēnu dalība dažādos Latvijā organizētajos pasākumus, kā piemēram
“JA Latvija iedvesmas konference” Rīga, Ķīpsala, “JA Latvija seminārā´’ Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”
Noorganizēta un koordinēta Maltas skolēnu mācību uzņēmuma “Pūces sakta” debija
skolēnu mācību uzņēmumu valsts mēroga gadatirgū Rīgā, t/c “Domina Shopping”, kur
veiksmīgi realizēta daļa saražotās produkcijas. Noorganizēts Nautrēnu, Dricānu un
Kaunatas vidusskolu skolēnu brauciens uz augstākminēto pasākumu, kur tie guva iespaidus
un pozitīvu pieredzi, ko tie realizēs savu mācību uzņēmumu dibināšanā. Kopējais
dalībnieku skaits no Rēzeknes novada-35.
Ir notikuši vairāki interaktīvie pasākumi darba grupās.
Tika izmantots vasaras brīvlaiks un skolēniem tika noorganizētas vasaras nometnes ar
aktivitātēm, virzītām uz biznesa domāšanas attīstību:
 13.07.2016. Piedalīšanas apmācību ciklā “Eko aktīvs dzīvesstils”, Bērzgales
pagastā. Lekcijas veidā jauniešiem tika stāstīts par to kā iespējams izmantot
atkritumus uzņēmējdarbībā, kā arī nelieli paraugdemonstrējumi tika
piedāvāti radošajā darbnīcā.
 Nometne “Solis” par uzņēmējdarbības veicināšanu, Sakstagala pagastā. Ar
jauniešiem pa grupiņām tika dibināti uzņēmumi balstoties uz lietām, kuras
jauniešiem padodas vislabāk, izstrādāta SWID analīze un nodefinēti mērķi
pēc SMART principa.
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Nometne “Radošā uzņēmējdarbība”, Dricānu jauniešu centrs, Jauniešiem
tika stāstīts par CV un motivācijas vēstules izveidi, kā arī par sagatavošanos
darba intervijai. Jauniešiem tika piedāvāts iepazīties ar aktuālākajiem
informācijas avotiem finansējuma piesaistei un darba meklēšanai.
Tā kā šis ir pirmais IUK darbības gads, notika arī konsultantu iepazīšanās ar novadā
strādājošiem uzņēmumiem, notiek to aptauja un datu bāzes veidošana, par uzņēmēju
interesēm un vajadzībām.
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Aktivitātes sabiedrisko attiecību jomā
Informācijas pieejamība pašvaldībā veicina ne tikai pilsonisko līdzdalību, bet arī
nodrošina atklātumu valsts pārvaldē. Lai ilgtermiņā stiprinātu sadarbību starp pašvaldību un
sabiedrību, 2007. gada aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībā tika izveidota jauna amata
vienība – sabiedrisko attiecību speciālists. Palielinoties pienākumiem un darba apjomam,
2014. gada martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika izveidota vēl viena amata vienība, kas
saistīta ar sabiedrisko attiecību darbu – mājas lapas satura redaktors, kura galvenie
pienākumi ir publikāciju par pašvaldības darbību un pieņemtajiem lēmumiem sagatavošana
iedzīvotājiem ērtā un saprotamā veidā, kā arī sagatavoto ziņu publicēšana pašvaldības
mājas lapā. Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību ikdienas darba galvenais
mērķis un uzdevums ir iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbības procesiem un
aktualitātēm, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un pašvaldības
organizētajās aktivitātēs.
Kopš sabiedrisko attiecību speciālista amata vienības izveidošanas ir panāktas
ievērojamas pārmaiņas sabiedrības informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumu
pieņemšanu. Nodibināta pastāvīga saikne ar vietējiem iedzīvotājiem, laba sadarbība ar
vietējiem un reģionālajiem masu medijiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām.
Kopš 2010. gada februāra tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Rēzeknes
Novada Ziņas”, izveidota pašvaldības mājas lapa, kas regulāri tiek papildināta ar jaunāko
informāciju par aktualitātēm Rēzeknes novadā, kā arī iedzīvotāju ērtībai izveidotas
pašvaldības lapas populārākajos sociālajos tīklos, jo lielai daļai iedzīvotāju tas ir ērtākais un
pieejamākais veids, kā saņemt informāciju par pašvaldības aktualitātēm.
Sabiedrības informēšanas jomā paveiktie darbi 2016. gadā
 Sabiedrisko attiecību speciāliste un/vai mājaslapas satura redaktore apmeklēja visus
lielākos novada līmeņa pasākumus (Uzņēmēju diena, Podnieku dienas, Novada dienas,
pašdarbības kolektīvu jubilejas un citus), lai pēc tam sagatavotu fotomateriālus un
rakstus publicēšanai mājaslapā, kā arī izsūtīšanai medijiem;
 Lai nodrošinātu Rēzeknes novada publicitāti, ik nedēļu vietējiem, reģionālajiem un
valsts nozīmes preses izdevumiem, radio un interneta portāliem tiek sagatavotas un
nosūtītas jaunākās ziņas par Rēzeknes novadu;
 Lai veicinātu Rēzeknes novada atpazīstamību un pozitīvo tēlu, regulāri tiek pasūtīti
prezentācijas materiāli par Rēzeknes novadu (pildspalvas, magnētiņi, dāvanu maisiņi,
keramikas krūzes un citi). Iespēju robežās suvenīri tiek pasūtīti pie vietējiem
amatniekiem;
 Katru mēnesi apkopoti un pašvaldības mājaslapā publicēti pagastu pārvalžu un
pašvaldības iestāžu iesūtītie amatpersonu atalgojumi;
 Pēc vajadzības apkopota informācija par dažādām aktivitātēm un pasākumiem pagastos
(Lielā talka, Muzeju nakts, Kapusvētki, Svecīšu vakari u.c.);
 Sadarbībā ar citām nodaļām, 2016. gada rudenī sagatavota informācija pētījumam par
„E-indeksu” pašvaldībās;
 Sabiedrisko attiecību speciāliste vai mājas lapas satura redaktore piedalījusies konkursa
“Rēzeknes novada Uzņēmums 2016” pretendentu izvērtēšanas braucienos – sagatavotas
fotogrāfijas un raksti par katru pretendentu;
 Regulāri dažādiem medijiem tiek gatavoti apsveikumi lielākajos svētkos. Pēc
nepieciešamības medijiem tiek izsūtīti arī nekrologi un līdzjūtības;
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Rēzeknes novada logo un sauklis

Rēzeknes novadam ir sava simbolika: ģerbonis, karogs un himna. Lai turpinātu veidot
Rēzeknes novada tēla vizuālo un idejisko identitāti, sadarbībā ar mākslinieci Dainu
Salmiņu 2016. gadā norisinājās darbs pie novada logotipa un moto izveides. Tika izvēlēts
novada moto, logo, kā arī aizsākts darbs pie novada identitātes lietišķās grafikas elementu
izstrādes, apkopojot to “Novada identitātes grāmatā”.
Moto
Apliecinot Rēzeknes novada iedzīvotāju piederību un lepnumu par savu dzimto vietu, par
Rēzeknes novada moto izvēlēti vārdi “OTRAS LĪDZĪGAS DEBEŠU PUSES NAV VISĀ
PASAULĒ” – šie ir pārfrāzēti vārdi, ko mazais puisēns Boņuks saka savam uzticīgajam
draugam – suņukam Žikam – mūsu novadnieka, rakstnieka Jāņa Klīdzēja 1956. gadā
sarakstītajā izcilajā romānā “Cilvēka bērns”.
Logo
Rēzeknes novada logo veido saules zīmes un datora mātes plates atmiņas bloka
stilizācijas apvienojums. Jaunā logo filozofijas pamatā ir novads kā administratīviģeogrāfiska teritorija ar savu pagātni un nākotni.
Raksts sastāv no punktiem un līnijām, un tas ir kā
stilizēts ornaments no novada kartes – grafiskas uzartu lauku,
upju un ceļu tīklu līnijas, ko ieskauj apdzīvotas vietas. Logo
rakstā simboliski ir apvienots novada pagātnes mantojumu un
izaugsmes perspektīva. Pagātnes mantojums nāk no mātes
villaines, jo raksta pamatu veido punktu struktūra, kas
patapināta no saulītes motīva 19. gadsimta Bērzgales villainē,
tādējādi simbolizējot mūsu dzīves pamatu – senču tikumu un
atbalstu. Savukārt savienojot šos punktus ar līnijām, līdz ar
mātes villaini iegūstam arī mātes plati – montāžas plati
sarežģītās elektroniskās sistēmās, kas norāda uz novada
attīstības virzienu –organizēt un administrēt procesus ar
moderno tehnoloģiju un augsti izglītotu un profesionālu
cilvēku starpniecību, nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi. Mātes
plates vizuālajā veidolā saskatāma līdzība ar novada teritorijas
satelītkartēm.
Logo krāsojumam tiek lietots novada ģerboņa tumši
zaļā pamata un karoga gaiši zaļās joslas toņi. Logotips pauž
saules dzīvības spēku un novada ļaužu radošu darbu dzimtajā
pusē.
2017. gadā paredzēts izdot “Identitātes grāmatu”, kurā būs aprakstīts grafiskās identitātes
elementu saturs un tehniskie parametri. Identitātes grāmata būs palīgs dizaineriem un
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komunikācijas speciālistiem spilgta un iedvesmojoša Rēzeknes novada tēla veidošanā.
Grāmatas pielikumā tiks apkopoti komunikācijas un prezentācijas materiālu paraugi.
Tāpat 2017. gadā turpināsies darbs pie jaunās simbolikas un grafiskās identitātes
pielāgošanas lietišķajai dokumentācijai, kā arī ieviešanas pagastu pārvaldēs.
Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapa
Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājaslapa internetā
www.rezeknesnovads.lv. Jāatgādina, ka darbs pie jaunas mājaslapas izveides tika aizsākts
vēl 2013. gadā, savukārt no 2014. gada 10. maija lapa darbojas jaunā izskatā.

Katru dienu mājaslapa papildināta ar vairākām jaunām ziņām, tostarp aktualitātēm,
administrācijas nodaļu informāciju, piemēram, domes sēžu darba kārtību, iepirkumiem,
sludinājumiem un cita veida informāciju.
Visbiežāk jaunas ziņas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2016. gada 12 mēnešos
mājaslapas sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 946 jaunām ziņām.
Visvairāk ievietoto aktualitāšu – 454 – bijis par notikumiem Rēzeknes novadā kopumā
(piemēram, semināru iespējas iedzīvotājiem, informācija par Novada dienu, informācija
par iedzīvotāju sapulcēm). 492 ziņas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos.
Visvairāk ziņu publicēts no Lūznavas pagasta (53), Audriņu pagasta (52), Maltas pagasta
(46), Bērzgales pagasta (35), Kaunatas un Ozolaines pagasta (30 no katra). Pilnu sarakstu
ar ziņu skaitu no katra pagasta skatīt tabulā.
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Ziņu skaits no katra Rēzeknes novada pagasta
1
Lūznavas pagasts
53
2
Audriņu pagasts
52
3
Maltas pagasts
46
4
Bērzgales pagasts
35
5
Kaunatas pagasts
30
6
Ozolaines pagasts
30
7
Sakstagala pagasts
29
8
Silmalas pagasts
29
9
Gaigalavas pagasts
25
10 Stoļerovas pagasts
21
11 Feimaņu pagasts
19
12 Nautrēnu pagasts
17
13 Dricānu pagasts
14
14 Vērēmu pagasts
14
15 Rikavas pagasts
14
16 Griškānu pagasts
13
17 Strūžānu pagasts
10
18 Ilzeskalna pagasts
9
19 Mākoņkalna pagasts
9
20 Lendžu pagasts
7
21 Pušas pagasts
6
22 Ozolmuižas pagasts
6
23 Nagļu pagasts
2
24 Sakstagala pag. pārv.
1
struktūrvienība Kantinieku
pagasts
25 Čornajas pagasts
1
Mājas lapā publicēto ziņu temati
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Aktualitātes” tiek publicētas tematiski
dažādas ziņas. Visbiežāk:
1) Kultūra – 269 ziņas – tostarp, informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem
pasākumiem, informācija par novada muzeju aktualitātēm, kā arī informācija par
bibliotēku darbu;
2) Izglītība – 224 ziņas – Izglītības pārvaldes informācija, ziņas no skolām, skolu
īstenotie projekti;
3) Jaunatne – 102 ziņas – informācija par projektu iespējām jauniešiem, par
pasākumiem un konkursiem jauniešiem, par jauniešu sasniegumiem;
4) Pašvaldības paziņojumi – 96 ziņas – tostarp, pagastu pārvalžu paziņojumi, ziņas no
domes un komiteju sēdēm, pašvaldības sludinājumi;
5) Uzņēmējdarbība 84 – ziņas – tostarp, ziņas par lauksaimniecību, par uzņēmēju
veiksmes stāstiem, par semināriem lauksaimniekiem;
6) Sports – 82 ziņas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem sporta
notikumiem un Rēzeknes novada sportistu sasniegumiem;
7) Vide – 54 ziņas
8) Valsts dienestu informācija – 39 ziņas
9) Projektu īstenošana – 31 ziņas
10) Lauksaimniecība – 25 ziņas
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11) Sociālā aprūpe (Sociālais dienests un veselības aprūpe) – 25 ziņas – informācija par
sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpi, raksti par ziedojumu kampaņām,
labdarības koncertiem;
Informācija mājas lapā
 Sadaļā „Kalendārs” 2016. gadā ievietota informācija par 239 gaidāmajiem
notikumiem Rēzeknes novadā. Turklāt pirms lielākajiem svētkiem, piemēram,
Lieldienām, 18. novembra, Ziemassvētkiem un Jaunā gada tiek apkopoti un
mājas lapā ievietoti arī novada pagastos plānotie pasākumi.
 2016. gadā mājas lapā ievietotas 70 jaunas fotogalerijas, kā arī 65 video par
Rēzeknes novada aktualitātēm;
 Mājas lapā regulāri tiek publicēti pagastu pārvalžu sagatavotie informatīvie
izdevumi (E-avīzes). Gada laikā publicēti 96 informatīvie izdevumi;
 Pēc vajadzības tiek atjaunota un papildināta informācija no pagastu pārvaldēm
(darba laiki, pārvalžu rekvizīti un cita veida informācija).
Mājaslapas apmeklētība
Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapai ir pieejama „Google Analytics” statistika.
Kā liecina statistikas dati, turpina pieaugt Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas
apmeklējumu un skatījumu skaits. Laika posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim 130 198 lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu atvēruši 406 123
reizes un šajā laikā apskatījuši 1 128 366 lapas (ieskaitot atkārtotus skatījumus). Vienā
sesijā jeb vienā Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas pārlūkošanas reizē tiek atvērtas
vidēji 2,78 lapas.
Protams, visvairāk lapas apmeklētāju ir no Latvijas (95,25 procenti). Kā nākamās
populārākās valstis, no kurām skatās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu, ir
Lielbritānija, Krievija, Vācija, Amerikas Savienotās Valstis, Lietuva, Norvēģija un Īrija.
Visbiežāk (61,6 procentos gadījumu) lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā
„nonāk”, ierakstot meklējamo frāzi kādā no interneta meklēšanas portāliem (google, yahoo,
bing un citi), piemēram, ierakstot interneta meklētājā frāzi „Rēzeknes novada pašvaldības
kontakti”, meklētājs uzreiz piedāvā atvērt kontaktu lapu, izlaižot sākumlapas atvēršanu.
Otrs populārākais veids ir tieši pārlūkprogrammas adreses logā ierakstot
www.rezeknesnovads.lv, ko lietotāji izmantojuši 14,5 procentos gadījumu, savukārt trešais
populārākais veids (13,3 procenti) ir lapas atvēršana no sociālajiem tīkliem, gandrīz
vienmēr izmantojot facebook.com (97,95 procentos gadījumu). Jāatzīmē, ka, ja vēl pirms
diviem gadiem facebook.com un draugiem.lv statistiku dalīja teju uz pusēm (48,56 procenti
un 42,68 procenti), tad tagad absolūtas līderpozīcijas ir pārņēmis facebook.com
Apmeklētākās lapas: Sākumlapa (aktualitātes), NVA vakances un sludinājumi, Pagastu
pārvaldes, Kontakti, Iepirkumi, Kultūras pasākumu plāns, Fotogalerijas, Tūrisms.
Aktualitāšu lapā vispopulārākās ziņas ir bijušas: „Kapusvētki Rēzeknes novada pagastos”
(4332 unikāli skatījumi), „Svinēsim svētkus kopā” (aicinājums uz Rēzeknes Novada dienu
(3059 unikāli skatījumi), “Svecīšu vakari” (2095 skatījumi), “Aicinām pieteikties
tirdzniecībai Rēzeknes Novada dienā” (2024 skatījumi), “Ūdenstūrisma centru “Bāka”
vadīs Gunita Ākule” (1840 skatījumi), “Valsts svētku priekšvakarā pasniegti Atzinības
raksti” (1769).
Rēzeknes novada pašvaldība sociālajos tīklos
Rēzeknes novada pašvaldībai 2013.gada sākumā tika izveidoti konti sociālajos tīklos
www.draugiem.lv
(1489
sekotāji),
www.twitter.com
(1316
sekotāji)
un
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www.facebook.com (1350 sekotāji), kas visa 2016. gada garumā tika pilnveidoti un
papildināti.
Rēzeknes novada ziņas
2016. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti 6 Rēzeknes novada bezmaksas informatīvie
izdevumi „Rēzeknes novada ziņas” (izdošanas laiks: 2016. gada 16. marts, 3. maijs,
7. jūlijs, 14. septembris, 21. decembris). Fotoshopā tika apstrādātas 29 krāsainas
fotogrāfijas, 203 melnbaltas fotogrāfijas un 6 logo. Tika izveidoti 68 PDF formāta maketi,
pielāgoti drukšanai „Latgales druka”.
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Būvvaldes pārskats par darbu 2016.gadā

2016.gadā izskatīti 194 būvniecības ieceres iesniegumi
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2016.GADĀ AKCEPTĒTAS 41 APLIECINĀJUMA KARTES UN 203 PASKAIDROJUMA RAKSTI

2016.gadā izskatīti 166 būvprojekti
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2016.gadā izsniegtas 183 būvatļaujas, no tām 73 ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
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2016.gadā izsniegto būvatļauju skaits Rēzeknes novada pagastos un
Viļānu novadā
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2016.GADĀ IZSNIEGTAS 183 BŪVATĻAUJAS, TAI SKAITĀ LIELĀKIE
OBJEKTI:

















Meliorācijas sistēmas atjaunošana "Tēvzeme", "Liepkalns", "Dimanti" Ilzeskalna
pagasts, Rēzeknes novads;
Jaunatnes ielas pārbūve, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads;
Graudu uzglabāšanas torņa novietošana īpašumā "Elkšņi", Stoļerovas pagasts,
Rēzeknes novads;
Lūznavas muižas teritorijas labiekārtošana Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes
novads;
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Egļu ielā 1, Lendži, Lendžu pagasts,
Rēzeknes novads;
Valsts nozīmes ūdensnotekas Geikinu strauts, ŪSIK kods 428772:01, pik.00/0084/00 atjaunošana Grisķānu pagasts, Rēzeknes novads;
Skvēra labiekārtošana Franča Trasuna iela 4, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes
novads;
Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība īpašumā "Nefjodovo", Audriņi,
Audriņu pagasts, Rēzeknes novads;
Graudu un sēklu pirmapstrādes būves būvniecība īpašumā "Putniņi", Strūžāni,
Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads;
Liellopu kūts, skābbarības tranšejas, barības nojume un mēslu krātuve īpašumā
"Ferma Griškāni", Greiškānu pagasts, Rēzeknes novads;
Liellopu novietne īpašumā "Lakts", Asņīnis, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads;
Novadgrāvju autjaunošana Rēzeknes novada domes apsaimniekotajos koplietošanas
novadgrāvjos, novadgrāvji Nr.428223:02,Nr.428223:03, Silmalas pagasts, Rēzeknes
novads;
Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu
līnijas Rēzekne-Ilzeskalns uz esošo LMT bāzes staciju BS "Ilzeskalns",
"Sakarnieki", Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads;
Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojumi no LVRTC optisko šķiedru kabeļu
līnijas Griškāni-Silmala uz esošo LMT bāzes staciju "Malta". Raiņa iela 21, Malta,
Maltas pagasts, Rēzeknes novads;
Izejvielu glabāšanas laukuma būvniecība;
Meliorācijas sistēmas atjaunošana īpašumā "Liskas purvs", Feimaņu pagasts,
Rēzeknes novads

2016.GADĀ PAGARINĀTAS 129 BŪVATĻAUJAS.
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2016.gadā pieņemts ekspluatācijā 51 objekts
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2016.GADĀ LIELĀKIE EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMTIE OBJEKTI
























Veselības un sociālā centra "Malta" ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības
nodrošināšana) Andrupenes iela 28, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.;
Lauksaimniecības tehnikas novietne "Lielgraudi 1", Žogotas, Nautrēnu pag.,
Rēzeknes nov.;
“Izejvielu glabāšanas laukuma būvniecība”(I.kārta) Vērēmu pag., Rēzeknes nov.;
Graudu uzglabāšanas torņa novietošana īpašumā "Elkšņi", Stoļerovas pagasts,
Rēzeknes novads;
Meliorācijas sistēmas atjaunošana "Tēvzeme", "Liepkalns", "Dimanti" Ilzeskalna
pagasts, Rēzeknes novads;
Meliorācijas sistēmu autjaunošana Z/S „Dimanti”, Z/S „Liepkalns”, Z/S „Tēvzeme”
Ilzeskalna un Nautrēnu pagastos, Rēzeknes novadā;
Lūznavas muižas teritorijas labiekārtošana Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes
novads;
Kompleksa „Druvas” pārbūve: kūts jaunbūve, šķūņa un barības noliktavas pārbūve,
skābbarības tranšeju un šķidrmēslu krātuves jaunbūve (Piena bloks ar kūts daļu,
kūtsmēslu krātuve, katlu māja - I kārta);
Skvēra labiekārtošana, Franča Trasuna iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.;
Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes novada domes apsaimniekotajos koplietošanas
novadgrāvjos, novadgrāvji Nr.428223:02 un Nr.428223:03, Silmalas pagasts,
Rēzeknes novads;
Meliorācijas sistēmas atjaunošana īpašumā "Liskas purvs", Feimaņu pagasts,
Rēzeknes novads;
Graudu bunkuru uzstādīšana īpašumā "Jasmīni", Gaigalavas pagasts, Rēzeknes
novads;
Gāzes termoeļlas sildītāja 10MW būvniecība “Verems", Lejas Ančupāni, Vērēmu
pag., Rēzeknes nov.;
Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve Centra iela 1,
Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes nov.;
Administratīvā ēka "Dolomīts", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.;
Zivju pārstrādes cehs ar jaudu līdz 350t gadā (katlu māja) "Pertniku zivju mazuļu
audzētava", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.;
Silosa torņu novietošana "Pie garāžas", Ustroņi, Sokolku pag., Viļānu nov.;
Atpūtas ēkas, tualetes un palīgēku būvniecība un teritorijas labiekārtojums
"Dolomīts", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.;
Mazjaudas lopkautuves būvniecība "Mētras", Laizāni, Sakstagala pag., Rēzeknes
nov.;
Lauksaimniecības produkcijas noliktava "Rjabiņino", Lielie Garanči, Ozolmuižas
pag., Rēzeknes nov.;
Mehānisko darbnīcu telpu grupas 001, 002, 003 pārbūve (I. kārta) Rīgas iela 44,
Viļāni, Viļānu novads
Lauksaimniecības tehnikas garāža Saules iela 5, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes
nov.;
Zivju pārstrādes cehs ar jaudu līdz 350t gadā "Pertniku zivju mazuļu audzētava",
Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.
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2016.GADĀ VEIKTIE CITI DARBI:
1.
2.
3.
4.
5.

Izskatīti 275 fizisko un juridisko personu iesniegumi;
Izsniegta 109 izziņas;
Sastādīti 217 atzinumi par būves pārbaudi;
Sastādīti 19 administratīvā pārkāpuma protokoli;
Būvvaldes sēdes - 90.
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Sociālā dienesta pārskats par darbu 2016.gadā
Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus: likums „Par
pašvaldībām”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, „Par sociālo drošību”;
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Rēzeknes novada pašvaldības saistošos
noteikumus. Sociālais dienests darbojas uz Nolikuma pamata un dienesta darbība tiek
finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Sociālā dienesta uzdevumi.
Sociālā dienesta galvenie uzdevumi ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem: veciem,
vientuļiem ļaudīm, trūcīgām personām un ģimenēm; kā arī palīdzēt personām, ģimenēm un
personu grupām; noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas
resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Dienesta speciālistu darbība ir vērsta uz to, lai
panāktu un veicinātu personu sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņu dzīves
kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju līdzdarboties un palīdzēt pašiem sev.
Sociālā dienesta funkcijas.
Sociālā dienesta galvenās funkcijas ir koordinēt, plānot, organizēt sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošiem
iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Sociālā dienesta kompetencē ir iedzīvotāju informēšana par sociālo palīdzību un
sociālajiem pakalpojumiem.
Sociālais dienests ir uzņēmies funkcijas papildus Latvijas Republikas “Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajām funkcijām”, kas saistītas ar sociālo
pakalpojumu organizēšanu Rēzeknes novadā:
• koordinēt novada sociālā darba speciālistu darbību;
• nodrošināt metodisko atbalstu novada sociālā darba speciālistiem sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu jomā.
Sociālā palīdzība.
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo
resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
2016.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 1943 ģimenēm jeb 4067
personām. Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie
līdzekļi – 862 999 euro (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsts īres
un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos, pabalsts pusdienu apmaksai
trūcīgo , maznodrošināto, daudzbērnu, aizbildņu ģimeņu skolēniem un bērniem, kuri
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes).
Trūcīgas personas/ģimenes statuss 2016.gadā izvērtēts un piešķirts 3258 personām jeb
1629 ģimenēm. No visiem pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem 54,14% tika novirzīti
pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas ir viens no
noteiktajiem pabalstiem, kura obligāta izmaksa noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā. 2016.gadā GMI pabalstu saņēma 921 ģimenes jeb 1734 personas.
Dzīvokļa pabalsta izmaksas aizvadītajā gadā sastādīja 18,18% no kopējās pabalstiem
izmaksātās summas un saņēmēju skaitā bija 1527 ģimenes jeb 3216 personas.
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Izmaksātie pabalsti 2016.gadā

Pabalsta veids
GMI pabalsts

Izlietotā
summa
467 231

Saņēmušo
ģimeņu skaits
921

Saņēmušo
personu skaits
1 734

Dzīvokļa pabalsts

156 900

1 527

3 216

Pabalsts pusdienu apmaksai

77 475

662

1 167

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

28 125

208

212

27 581

33

33

Pabalsts audžuģimenēm

38 708

17

23

Apbedīšanas pabalsts

3 153

22

22

Pabalsts veselības aprūpei

5 327

109

109

Pabalsts ārkārtas situācijā

2 295

6

13

Aprūpes mājās pabalsts

32 500

105

105

Pabalsts īres un komunālo
maksājumu apmaksai sociālajos
dzīvokļos

9 268

52

52

Pabalsts 1.klases skolēniem

3 885

182

185

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

350

1

1

Pabalsts
personām
pēc
atbrīvošanās no ieslodzījuma
vietas

308

11

11

Sociālās garantijas bērniem
bāreņiem vai bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas

Dienests sniedz palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem vai bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 2016.gadā
pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 10 personām.
Ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības
iestādēs, profesionāli tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 33
personām. Pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai izmaksāts 7 personām. Pabalsts
sociālo garantiju nodrošināšanai bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem sastādīja 3,2% no kopējās pabalstiem izmaksātās summas.
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Lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vai bērniem bāreņiem
ģimenisku vidi, dienests izmantoja 17 audžuģimeņu pakalpojumus. 2016.gadā
audžuģimenēs dzīvoja 23 novada bērni, kuru bioloģiskajās ģimenēs tika konstatēti bērna
attīstībai un veselībai nepiemēroti apstākļi. Audžuģimenēm ik mēnesi tika izmaksāts
pabalsts audžubērna uzturam un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Šī pabalsta
izmaksas sastādīja 4,49% no kopējās pabalstiem izlietotās summas.
3,26 % no kopējās pabalstu summas, izlietotas pabalstam jaundzimušā aprūpei.
2016.gadā pabalstu saņēmušas 208 mūsu novada ģimenes, divās ģimenēs piedzimuši
dvīņi.
Sociālie pakalpojumi.
2016.gadā Sociālajā dienestā veikts darbs ar 63 riska ģimenēm, kurās vecāki
nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šajās ģimenēs nebija nodrošinātas
bērna pamatvajadzības, emocionālais atbalsts, ģimenes locekļiem trūkst sociālo prasmju.
Sociālie darbinieki strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu,
izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personām, pietiekoši saņemtu
vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo
laiku. Savās vecāku ģimenēs un no tuviniekiem varētu iegūt pozitīvas ģimenes modeļa
izpratni, kam būtu jābūt katra vecāka atbildībai un pienākumam. Strādājot ar minētajām
ģimenēm ikdienā, sociālie darbinieki veica rūpīgu, iejūtīgu un profesionālu sociālās
korekcijas darbu, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes/personas atveseļošanas
programmu, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus un slēdzot sadarbības līgumus. Tas ir
ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir
nelieli panākumi un pozitīvas izmaiņas.
2016.gadā no uzskaitē esošajām riska ģimenēm slēgt varēja tikai 8 ģimeņu lietas, sakarā
ar bērnu pilngadību un situācijas uzlabošanos ģimenēs. 56 ģimenes lietas tika pārņemtas no
2015.gada, 7 ģimeņu lietas tika uzsāktas no jauna. Galvenā problēma šajās ģimenēs ir
alkoholisms un tā radītās sekas (nesaskaņas starp ģimenes locekļiem, saskarsmes
problēmas starp vecākiem, starp vecākiem un bērniem, prasmju trūkums no vēcāku puses,
uzvedības problēmas bērniem, mācīšanās problēmas, skolas neattaisnoti kavējumi).
Strādājot ar ģimenēm un bērniem gan sociālajiem darbiniekiem, gan psiholoģei notikusi
aktīva sadarbība ar:
1. novada Bāriņtiesām,
2. Bērnu tiesību aizsardzības speciālietiem,
3. Valsts Probācijas dienestu,
4. Ģimenes ārstiem,
5. Valsts policiju,
6. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta centra speciālistiem,
rehabilitācijas centru speciālistiem,
Sociālais dienests aktīvi piedalījās starpinstitucionālajās sanāksmēs, kas skar klienta lieta
izskatīšanu un labākā risinājuma meklēšanu.
Sociālie darbinieki gada laikā snieguši:
1. 116 atzinumus Bāriņtiesām,
2. 73 atzinumus Valsts policijai,
3. 81 atzinumu Probācijas dienestam,
4. 17 atzinumus Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.
Sociālā dienesta darbinieki ar ģimenēm un bērniem piedalījušies 7 tiesas sēdēs, 28
Bāriņtiesas sēdēs.
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Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā saņēmuši 2 bērni, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (Latgales Reģionālais atbalsta centrs
,, Rasas pērles”, centrs ,,Valdardze”) saņēmuši 17 bērni un 4 vecāki, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām.
Rehabilitācijas centrā ,,Bērnu Oāze”, sociālos pakalpojumus saņēma 3 bērni un viens
vecāks ar garīga rakstura traucējumiem.
Psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi.
Sociālā dienesta psiholoģe novadījusi 357 konsultācijas, kuras saņēmušas 59 ģimenes.
Kopā ar izglītības pārvaldes atbalsta centra speciālisti novadītas 5 vecāku sapulces
(Tiskādu vidusskola, Kaunatas vidusskola, Audriņu pamatskola, Gaigalavas pamatskola,
Nautrēnu vidusskola) par tēmu ,,Bērnu uzvedības problēmu iespējamie cēloņi un to
iespējamie risinājumi”. Uzskaitē 28 aktīvas lietas un 63 lietas gada laikā slēgtas.
Strādājot ar klientiem, apzinot viņu vajadzības, arvien rodas nepieciešamība pēc jauniem
pakalpojumiem. 2016.gadā tika ieviesti un klientiem piedāvāti jauni pakalpojumi :
1) atbalsta grupas vecākiem ( apmeklēja 26 vecāki),
2) atbalsta grupas māmiņām, kuru ģimenēs ir bērniņi līdz 2 gadu vecumam
(apmeklēja 19 māmiņas),
3) psihosociālās konsultācijas ( sniegtas 27 konsultācijas),
4) ģimenes asistenta pakalpojums (saņēma 1 ģimene ),
5) grupu terapija (novadīti 2 grupu terapijas 16 nodarbību cikli par tēmu
,,Vardarbību veikušu personu sociālā rehabilitācija” – dusmu pārvaldīšanas un
emociju pašregulācijas prasmju nostiprināšanai un uzvedības izmainām
attiecībās. Apmeklēja 16 klienti).
Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi
Sociālais dienests apmaksā pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās
(Strūžānu veco ļaužu pansionāts, filiāle “Pilcene”, Viļānu slimnīcas sociālās gultas, Maltas
ĪSAC, Dagdas SAC, Rēzeknes pilsētas SAC”).
Dienests piedāvājis iespēju iedzīvotājiem stāties rindā dažādu valsts sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 2016.gadā šo iespēju izmantojusi 161 persona ar
funkcionāliem traucējumiem. Steidzamības kārtā valsts sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņēma 23 personas, 4 Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki,
3 politiski represētās personas. Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura
traucējumiem par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikti 3 novada
iedzīvotāji. 128 novada iedzīvotāji saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par
valsts budžeta līdzekļiem.
Aprūpes mājās pakalpojums
Gadījumos, kad personas veselības stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests
nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu. Kopumā 2016.gada laikā aprūpes mājās
pakalpojums (aprūpētāja pakalpojumi) tika nodrošināts 49 pensijas vecuma personām un
3 personām ar īpašām vajadzībām.
Asistenta pakalpojums
Pirmās un otrās grupas invalīdi varēja pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai
pašvaldībā. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa
un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās
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aktivitātes. 2016.gadā asistenta pakalpojumu Rēzeknes novadā pieprasīja un saņēma 190
invalīdi.
Rēzeknes novada Sociālajam dienestam izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Sarkanā
krusta Rēzeknes filiāli. Gada garumā novada trūcīgās ģimenes/personas varēja saņemt
pārtikas pakas un higiēnas pakas, mācību piederumus bērniem, humāno palīdzību apģērba
un apavu veidā.
Ievērojot prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, Sociālais dienests nodrošina, ka
visiem darbiniekiem ir atbilstoša izglītība sociālās palīdzības sniegšanai vai sociālā darba
veikšanai. Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā 39 sociālie darbinieki,
1 sociālās palīdzības organizators, psihologs, 1 sociālais aprūpētājs un 37 aprūpētāji.
Lai pilnveidotu savu profesionalitāti, visi dienesta darbinieki ir apmeklējuši
kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus, konferences ne mazāk par 24 stundām. Visi
sociālie darbinieki izgāja supervīzijas ciklu 18 stundas.
2016.gadā Sociālais dienests no dažādām institūcijām un iedzīvotājiem tika saņēmis 123
vēstules. Veikta sarakste, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniegtas atbildes, izstrādāti
jauni rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.54 ,,Par sociālās palīdzības
pabalstiem Rēzeknes novadā”, sagatavotas dažādas atskaites, 2016.gada statistikas
pārskats, kārtota dokumentācija ilgstoši glabājamo lietu nodošanai Valsts arhīvā, u.c. darba
pienākumi. Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti
datorprogrammā Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA’’.
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Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā
Ir aizvadīts vēl viens pārbaudījumu, jaunu izaicinājumu, interesantu, laimīgu notikumu
pilns gads. Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par paveikto
2016.gadā.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 112 jaundzimušie, t.sk. reģistrēti vecāku laulībā- 60
gadījumos, ar paternitātes atzīšanu- 42 gadījumos, ar trīspusējo paternitāti -2, bez ziņām
par bērna tēvu-8 gadījumos. Vecāki izteikuši vēlmi deklarēt jaundzimušā dzīvesvietu
Rēzeknes novadā 104 ģimenēs.
No 112 reģistrētajiem jaundzimušajiem 56 ir zēni un 56 meitenes.
Vairāk jaundzimušo reģistrēts janvārī(13), februārī un martā (12) ,vismazāk novembrī (5) un septembrī (6).
Vislielākais jaundzimušo skaits ir reģistrēts Gaigalavas pagastā(12), Silmalas un Vērēmu
pagastos (10), Lūznavas, Nautrēnu un Mākoņkalna pagastos reģistrēts pa
3 jaundzimušajiem. Sakstagala, Ozolaines, Ilzeskalna, Griškānu un Čornajas pagastos-pa
2 bērniņi, bet Rikavas un Stoļerovas pagastos gada laikā reģistrēts tikai pa vienam
bērniņam. Nagļu pagastā jaundzimušie netika reģistrēti.
35 novada ģimenes pagājušajā gadā sagaidījušas pirmdzimto ,42 – otro, 23 – trešo, 6 –
ceturto, 2 – piekto, 1-sesto, 1–septīto, 1 – astoto bērniņu, bet viena ģimenīte jau desmito
bērniņu.
Populārākie meiteņu vārdi pagājušajā gadā bija- Madara(4), Alise(3), Evelīna(3),
Alise(2), Milana(2).
Populārākie zēnu vārdi 2016. gadā- Daniels(3), Gustavs(3), Arturs(3),
Dmitrijs(2),Ralfs(2). Vecāki saviem mazuļiem izvēlējušies arī divus vārdus-Melānija
Nikola un Laima Elizabete. Bērniņiem doti arī retāk sastopami vārdi- Elorita, Damirs,
Damīrs, Letīcija, Kelvins, Arians, Mērija.
Protams, pagājušais gads neizpalika bez tādiem latviskiem vārdiem kā Līga, Jānis,
Jēkabs, Katrīna, Agata, Matīss, Veronika.
2016.gadā nodaļā reģistrēti 442 miršanas gadījumi- 321 novada iedzīvotāji un 121
citu pašvaldību iedzīvotāji.
Vislielākais mirušo skaits ir reģistrēts martā(55), februārī(48), aprīlī(44), vismazākaisjūlijā un augustā(16).Vislielākais mirušo personu skaits reģistrēts Silmalas un Maltas
pagastos(29), Feimaņu pagastā(22). Vismazākais mirušo personu skaits reģistrēts Stoļerovā
(4),Rikavas, Nagļu, Lendžu pagastos(5).No 321 novadā deklarētajām mirušajām personām
162 bija vīrieši, 159- sievietes, no citu pašvaldību deklarētajām mirušajām 121 personām
58 bija vīrieši, 63-sievietes. Visizplatītākais nāves cēlonis- sirds un asinsvadu slimības,
onkoloģiskās slimības, traumatisms. Šīs saslimšanas kā nāves iemesli sastopami arvien
biežāk un arvien jaunākiem cilvēkiem.
2016.gadā novadā reģistrētas 59 laulības. (2015.gadā - 40). 50 laulības reģistrētas
dzimtsarakstu nodaļā, bet 9- Rēzeknes novada teritorijās esošajās baznīcās. Visvairāk
laulības tika noslēgtas Dricānu un Sarkaņu Romas katoļu baznīcās-2, Bikavas, Ciskādu,
Zosnas, Pušas un Bērzgales Romas katoļu baznīcās- pa vienam pārim. Rēzeknes novada
dzimtsarakstu nodaļā ,,JĀ” vārdu teikuši ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no
Preiļu, Kārsavas, Varakļānu, Viļānu, Varakļānu, Madonas, Babītes, Burtnieku, Ķekavas,
Baltinavas, Ludzas novadiem, Rīgas, Rēzeknes, Jēkabpils pilsētu iedzīvotāji, arī Lietuvas
un Lielbritānijas pilsoņi.
43 līgavas stājās laulībā pirmo reizi, 14 – otrajā, viena - trešajā laulībā un viena līgava
stājās laulībā jau piekto reizi, savukārt 41 līgavainis stājies pirmajā, 13- otrajā laulībā,
četri-trešajā laulībā, bet viens līgavainis ,,jā,, vārdu teicis jau ceturto reizi. No 59
noslēgtajām laulībām 39 pāriem tā ir bijusi pirmā laulība.
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2016.gadā dzimtsarakstu nodaļa aizsāka jaunu tradīciju- svinīgu Zelta pāru godināšanu.
Svinīgajā pasākumā, kas notika Lūznavas muižā piedalījās 7 pāri, kuri kopdzīves gadu
skaits sasniedza 50.
Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļa vienai ģimenītei organizēja arī Sudrabkāzu
pasākumu , kas notika skaistajā Lūznavas muižā.
No nodaļas arhīva izsniegtas 138 civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, 66 izziņas
fiziskām un juridiskām personām, sagatavotas un izsniegtas 16 izziņas par laulības
noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Arhīvā esošajos laulības reģistros, pamatojoties uz tiesas spriedumiem un notāru
paziņojumiem, izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu, šķirtas 26 laulības, aizgādības
tiesības pērn atņemtas 29 bērnu vecākiem, civilstāvokļa aktu reģistros kopumā gada laikā
veikti 70 papildinājumi un labojumi.
2016.gadā noformētas 5 uzvārda maiņas lietas.
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Informācijas tehnoloģiju nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā
Darbības virzieni:
• ZZ Dats informācijas sistēmu (SOPA, PERS, DZIMTS, NINO, NOMA) lietotāju
atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībā;
• ZZ Dats resursu vadībai un grāmatvedības uzskaites sistēmas “GVEDIS” ieviešana
Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu grāmatvedībās un procesa koordinācija;
• Vienotās dokumentu reģistrācijas informācijas sistēmas “FIBU Lietvedība”
lietotāju atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībā;
• GPS sekošanas sistēmas “Ecofleet” lietotāju atbalsts;
• E-pasta sistēmas uzturēšana 1008 lietotājiem un 166 lietotāju grupām;
• Mājas lapu uzturēšana (Web – hostings) 65 „web” vietnēm;
• Datortīklu administrēšana, datortehnikas apkalpošana, IT lietotāju atbalsts
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā;
• Nodrošinām domes sēžu ierakstu audio formātā;
• Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) lietotāju atbalsts Rēzeknes novada
izglītības iestādēs;
• E-prasmju nedēļas koordinācija Rēzeknes novadā;
• Rēzeknes novada pagastu pārvalžu un pakļautībā esošo iestāžu datortīklu
uzturēšana un datortehnikas apkalpošana, konsultācijas IT jomā;
• IT pakalpojumu sniegšana un lietotāju atbalsts Viļānu novada pašvaldības iestādēm
(Sadarbības līgums);
• Apmācības, kursi, semināri IT PKC datorklasē Rēzeknes novada iestāžu
darbiniekiem;
• Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra „Klientu atbalsta
sistēmas” uzturēšana un uzlabošana;
• Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” uzraudzība
un datortehnikas tehniskā stāvokļa uzturēšana.
IT PKC apkalpes teritorija:
IT PKC apkalpo visas Rēzeknes novada pašvaldības iestādes, t.sk:
• Rēzeknes novada pašvaldības administrācija;
• 25 pagastu pārvaldes;
• 6 vidusskolas,13 pamatskolas (t.sk. struktūrvienības), 3 speciālās internātpamatsk.;
• 18 pirmskolas izglītības iestādes;
• 29 Kultūras (tautas) nami un atpūtas centri;
• 33 bibliotēkas;
• 4 muzeji;
• Bērnu nams, Veselības un sociālās aprūpes centrs un Veco ļaužu pansionāts;
• Mūzikas skola, Mākslas skola, Bērnu-jauniešu sporta skola, Bērnu un jauniešu
centrs.
Kopā 139 iestādes, kurās ir vismaz viena datortehnikas vienība.
IT PKC apkalpo arī Viļānu novada pašvaldības iestādes (sadarbības līgums par
pakalpojumu sniegšanu starp Rēzeknes un Viļānu pašvaldībām):
• Viļānu novada pašvaldības administrācija;
• 2 pagastu pārvaldes;
• 1 vidusskola, 1 pamatskola;
• Mūzikas un mākslas skola;
• 2 pirmskolas izglītības iestādes;
• Kultūras nams;
• Muzejs;
• 2 bibliotēkas.
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Juridiskās un lietvedības nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā
Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada pašvaldības
elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā “FIBU lietvedība” reģistrēts:
1) Saņemtā korespondence – 6683;
2) Nosūtītā korespondence – 3905;
3) Līgumi – 2241, t.sk. 991 sadaļā “Līgumu saraksts”, 912 sadaļā “Zemes
nomas/telpu īres un vienošanās saraksts”, 338 sadaļā “Kopējais lauksaimniecības
zemes nomas līgumu saraksts”;
4) Rēķini (pavadzīmes) – 2317;
5) Rīkojumi – 1724;
6) Īstermiņa dokumenti (pilnvaras, izziņas, uzziņas, apliecinājumi, u.c.) – 2603.
Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem dokumentiem
Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši
šādus dokumentus:
1) 6 saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus (jauni saistošie
noteikumi), kā arī veikuši citu nodaļu sagatavoto 9 saistošo noteikumu
projektu un paskaidrojuma rakstu koriģēšanu un 2 saistošo noteikumu tekstu
konsolidēšanu ievietošanai pašvaldības mājaslapā;
2) 28 nolikumu, noteikumu, kārtību projektus, kā arī veikuši citu nodaļu
sagatavoto 17 nolikumu, noteikumu, kārtību projektu koriģēšanu
6 noteikumu, nolikumu tekstu konsolidēšanu ievietošanai pašvaldības
mājaslapā;
3) 32 lēmumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu
atsavināšanai;
4) 28 lēmumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu
apstiprināšanu;
5) 3 lēmumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
izbeigšanu;
6) 1 lēmuma projektu par nekustamā īpašuma pirkšanu;
7) 9 lēmumu projektus par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatās;
8) 233 lēmumu projektus par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda
kārtībā;
9) 12 lēmumu projektus par piekrišanu nekustamo īpašumu iegūšanai īpašumā;
10) 96 lēmuma projekti par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli;
11) 27 vienošanos projektus par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības
noteikšanu;
12) 3 atzinumu projektus administratīvo aktu apstrīdēšanas lietās;
13) 14 lēmuma projektus administratīvo aktu apstrīdēšanas lietās;
14) 89 lēmuma projektus dažādās jomās;
15) 103 nostiprinājuma lūgumus pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanai
zemesgrāmatās un atdalīšanai, tiesību pārgrozīšanai un dzēšanai, jaunu tiesību
nostiprināšanai;
16) 40 uzziņas par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām;
17) 58 kreditora prasījumi notāram par nodokļa parādu mirušām personām;
18) 139 dzīvesvietas deklarācijas;
19) 662 rīkojumus, no tiem 173 rīkojumus par personālsastāvu, 480 rīkojumus par
atvaļinājumiem, 9 rīkojumus par praktikantiem;
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20) 34 līgumus darba tiesisko attiecību nodibināšanai un 116 vienošanās par
grozījumiem darba līgumos;
21) 709 rīkojumi par komandējumiem: par ārzemju komandējumiem – 84; par
komandējumiem – 625;
22) 3 prasības pieteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu pašvaldībai;
23) 2 prasījumus maksātnespējas administratoriem par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu;
24) 23 pieteikumus par objektu dzēšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas;
25) 295 pilnvaras pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu un citu iestāžu
darbiniekiem un privātpersonām;
26) 102 rīkojumus dažādos pamatdarbības jautājumos;
27) 868 izziņas, no kurām 26 izziņas (apliecinājumi), 76 izziņas par dzīvesvietu;
573 izziņas par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu, 193 izziņas par piekrišanu lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā;
28) 961 domes sēžu protokolu izrakstus;
29) 63 pastāvīgo komiteju sēžu protokolu izrakstus;
30) 352 atbildes uz iesniegumiem un citus iniciatīvas dokumentus;
31) 688 līgumi, neskaitot iepirkumu līgumus, kā arī citu nodaļu sagatavoto līgumu
koriģēšana un saskaņošana;
32) 17 paskaidrojumi tiesām civillietās un administratīvajās lietās, kā arī citām
institūcijām;
33) 12 darba laika uzskaites tabeles darbiniekiem;
34) 24 darba laika uzskaites tabeles deputātiem un komisiju locekļiem.
Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem protokoliem
Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši
šādus protokolus:
1) 29 Rēzeknes novada domes sēžu protokolus;
2) 28 Finanšu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus;
3) 25 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus;
4) 25 Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu
protokolus;
5) 21 Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēdes protokolu;
6) 31 Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras
jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokolu;
7) 1 Sociālo jautājumu komisijas sēžu protokolus;
8) 4 Komunālo jautājumu komisijas sēdes protokolus;
9) 2 Vides aizsardzības fonda padomes sēžu protokolus;
10) 22 Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas protokolus;
11) 99 komisijas jautājumu izskatīšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību
izmantošanu sēžu protokolus;
12) 28 ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas
sēžu protokolus;
13) 75 iepirkumu komisiju sēžu protokoli.
Par administratīvo pārkāpumu lietvedību
Administratīvā komisijas sēdēs izskatītas 214 administratīvo pārkāpumu lietas, kurās
pieņemti 214 lēmumi. 9 pieteikumi iesniegti tiesu izpildītājam par naudas soda piedziņu un
4 brīdinājumi nosūtīti par naudas soda izpildi. Kopumā uzlikti naudas sodi EUR 3668,50
apmērā, no kuriem piedzītā nauda summa – EUR 2258.68.
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Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas lietvedību
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sēdēs izskatītas 19 administratīvo aktu
apstrīdēšanas lietas, kurās pieņemti 22 lēmumi un sniegti 3 atzinumi. Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijā apstrīdēti: 1) 1 Sociālā dienesta lēmums; 2) 1 Vecākā zemes lietu
speciālista lēmums; 3)
3 Būvvaldes brīdinājumi par lēmumu piespiedu izpildi,
3 Būvvaldes atzinumi, 6 Būvvaldes atzinumi un 5 Būvvaldes izpildrīkojumi. Izskatot
sūdzības administratīvo aktu pastrīdēšanas komisijas sēdēs tika atcelts 1 Būvvaldes
izpildrīkojums un 1 Būvvaldes būvinspektora atzinums par būves pārbaudi. Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijas 3 lietās iesniegumi tika atstāti bez izskatīšanas.
Par valsts amatpersonu sarakstiem
Veicot grozījumus valsts amatpersonu sarakstā, izdarīti un iesniegti EDS 27 grozījumi
valsts amatpersonu sarakstos.
Par personu dzīvesvietas deklarāciju
Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada pašvaldības
administrācijā dzīvesvieta deklarēta 139 personām un izsniegtas 76 izziņas par deklarēto
dzīvesvietu.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas lietām
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajai daļai tika
pārdoti 24 pašvaldības nekustamie īpašumi un noslēgti 25 pirkuma līgumi, tostarp 13
nomaksas pirkuma līgumi, par kopējo summu 74 518,85 euro un 3 vienošanās pie tiem.
Pirkuma līgumu skaits un kopējās summas:
1)
Audriņu pagastā – divi, 3618,94 euro;
2)
Bērzgales pagastā – divi, 5472,80 euro;
3)
Čornajas pagastā – divi, 9122,23 euro;
4)
Dricānu pagastā – viens, 4929,28 euro;
5)
Griškānu pagastā – divi, 1467,24 euro;
6)
Ilzeskalna pagastā – viens, 7128,89 euro;
7)
Kaunatas pagastā – trīs, 11 464,37 euro;
8)
Lūznavas pagastā – divi, 3216,67 euro;
9)
Maltas pagastā – divi, 6656,63 euro;
10) Nautrēnu pagastā – viens, 1573,92 euro;
11) Ozolaines pagastā – divi, 9932,10 euro;
12) Ozolmuižas pagastā – viens, 941,22 euro;
13) Rikavas pagastā – viens, 1615,21 euro;
14) Stoļerovas pagastā – divi, 5569,08 euro;
15) Vērēmu pagastā – viens, 1810,27 euro.
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība,
kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas
rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu
7451,89 euro ir ieskaitāmi pašvaldības budžetā, 67 066,96 euro – pagastu pārvalžu
budžetos.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajai daļai tika
uzsāktas 51 pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana. Uzsākot pašvaldības nekustamo
īpašumu atsavināšanas, tika izdoti 53 rīkojumi par administratīvo aktu izdošanas termiņu
pagarināšanu un 51 rīkojums par pagastu pārvalžu darbībām.
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Par iepirkumiem
Sagatavoti 27 iepirkumu nolikumi un 28 nolikumi pārbaudīti (pagastu pārvalžu un citu
pašvaldības iestāžu sagatavotie).
Izsludināti iepirkumi – 27, t.sk. 7 konkursi, t.sk. 6 izsludināti arī Eiropas Vēstnesī, un
20 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta kārtībā, t.sk. 2
iepirkumi par PIL 2.pielikuma pakalpojumiem.
No tiem:
1) 4 – par preču piegādi;
2) 15 – par pakalpojumu sniegšanu, t.sk. 5 konkursi (4 no tiem izsludināti arī
Eiropas Vēstnesī), 2 PIL 2.pielikuma pakalpojumi;
3) 8 – par būvdarbiem, t.sk. 2 konkursi (izsludināti arī Eiropas Vēstnesī).
No tiem pārtraukti – 6 iepirkumi PIL 8.2 panta kārtībā un 1 arī Eiropas Vēstnesī
izsludinātais konkurss.
Noslēgti 18 iepirkumu līgumi, t.sk. par preču piegādi – 4 līgumi; 4 līgumi par būvdarbu
veikšanu; 10 līgumi par pakalpojumu sniegšanu.
Kopējā līgumu summa – EUR 511388,36, t.sk. piegādes līgumu kopējā summa –
EUR 89140,96; būvdarbu līgumu kopējā summa – EUR 197017,54; pakalpojumu līgumu
kopējā summa – EUR 225229,86.
Par tiesvedību
Nodaļas darbinieki sagatavoja paskaidrojumus tiesai 15 lietās, 2 prasības pieteikumus
(iesniegti pirmās instances vispārējās jurisdikcijas tiesā) un 1 sūdzību par administratora
lēmumu maksātnespējas procesā, kā arī piedalījušies 11 tiesas sēdēs. Kopumā tiesās
izskatītas 19 lietas, kurās pašvaldība ir procesa dalībnieks, t.sk.
1) Administratīvajā rajona tiesā – 6 (4 labvēlīgi nolēmumi, viens nelabvēlīgs, un
viena lieta izbeigta);
2) Administratīvajā apgabaltiesā – 2 (labvēlīgi nolēmumi);
3) vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā – 9, t.sk. 1 administratīvo
pārkāpumu lieta (labvēlīgs nolēmums), 5 par īpašuma tiesību atjaunošanu uz
nekustamo īpašumu (pašvaldība atzina prasību), 1 par atņemtā valdījuma
atjaunošanu (labvēlīgs nolēmums), 1 par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
(tiesvedība izbeigta) un 1 sūdzības lieta par administratora lēmumu (labvēlīgs
nolēmums);
4) vispārējās jurisdikcijas otrās instances tiesā – 2 (viens labvēlīgs, viens
nelabvēlīgs nolēmums).
Labvēlīgo nolēmumu īpatsvars – 83 %.
Nozīmētas izskatīšanai 2017.gadā – 6 lietas, t.sk. Administratīvajā apgabaltiesā – 3
lietas, vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā – 3 lietas, t.sk. viena lieta pēc
pašvaldības prasības par zaudējumu piedziņu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
164 lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu nodoti Latvijas
Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
2016.gadā Latvijas Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem uz piedziņu tika nodoti
164 lēmumi, kuru kopējā summa sastāda EUR 45 621,36. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem,
veicot piedziņu, Rēzeknes novada pašvaldības kontā 2016.gadā ir pārskaitīti
EUR 26 269,86.
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Par arhīva darbu
Veicot dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvā sašūtas un apstrādātas 219 lietas,
sagatavoti nodošanai Rēzeknes zonālajam valsts arhīvam 2 lietu apraksti un 8 uzskaites
saraksti, sagatavoti 2 Fonda apraksti un sastādīti 2 akti par lietu iznīcināšanu.
Jautājumu sagatavošanai izskatīšanai pastāvīgajās komitejās, sniegtas konsultācijas citu
nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem. Bez tam
nodaļas kompetences ietvaros sniegtas dažādas juridiska rakstura, u.c. konsultācijas
apmeklētājiem un pieteikumu iesniedzējiem.
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Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā
1. 2016.gada ietvaros organizēts telpu un tehniskais nodrošinājums Domes sēdēm un
komitejām;
2. Uzturētas tīrībā un kārtībā administratīvās ēkas;
3. Nodrošināts transports administrācijas vajadzībām;
4. Organizēti iepirkumi un noslēgti līgumi:
4.1. degvielai administrācijas transportam;
4.2. vieglās automašīnas (6-vietīgas) iegāde administrācijas vajadzībām;
4.3. dzīvnieku izķeršanai un patversmes pakalpojumiem;
5. Organizēta un kontrolēta pašvaldības autoceļu uzturēšana, autoceļu fonda līdzekļu
racionāla un efektīva izlietošana, sadarbībā ar VSIA „ Latvijas valsts autoceļi” un
citām valsts un pašvaldību iestādēm;
6. Organizētas 12 Ceļu fonda padomes sēdes;
7. Apkopota informācija par finansējuma izlietojumu 2016.gadā EUR 1033235;
8. Veiktas pārbaudes, kuru laikā tika pārbaudītas „Autoceļu programmas” gan
2016.gadam, gan arī vidējā termiņa programma – 2016.līdz 2018. gadiem. Tika apsekoti
arī pašvaldības autoceļi, kuri paredzēti pārbūvēt par Valsts un Eiropas savienības
līdzekļiem, pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros;
9. Sniegta informācija par Valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas reorganizācijas izpēti;
10. Apkopota informācija par līdzekļu izlietojumu ceļu, kuri tika sabojāti pavasara ilgstošā
šķīdoņa periodā – EUR 132395,56, dokumenti iesniegti VARAM un saņemti līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem EUR 92677,00.
Darbi pašvaldības autoceļu aizsargjoslās:
1. Izsniegtas 7 atļaujas darbu veikšanai pašvaldības autoceļa aizsargjoslā;
2. Tehnisko prasību un sevišķo noteikumu izvirzīšana – 31 gab.;
3. Izsniegti 3 atzinumi par atbilstību tehniskajām prasībām un sevišķajiem
noteikumiem;
4. Sniegtas 9 dažāda veida atbildes par ceļiem.
Darbs civilās aizsardzības jomā:
1. Rēzeknes novada un Viļānu novada apvienotās civilās aizsardzības komitejas sēde;
2. Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu ietvaros apkopota informācija „Par
savāktajiem un likvidētajiem mežacūku līķiem vai to daļām ĀCM I, II un III riska
zonās Rēzeknes novadā” un veikta informācijas apmaiņa ar PVD un medību
kolektīviem. (Likvidēti 35 mežacūku līķi).
Darbs darba aizsardzības un ugunsdrošības jomās:
1. Veiktas darba aizsardzības ievadapmācības;
2. Veiktas darba aizsardzības instruktāžas darba vietā;
3. Veiktas ugunsdrošības instruktāžas;
4. Veikts risku izvērtējums darba vietās.
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Darbs būvdarbu jomā:
Nr
.p.
k
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Projekts/Objekts

Iepirkuma
procedūra

Būvdarbu
realizācija

Autoceļu pārbūve projekta
“Pašvaldības ceļu infrastruktūras
uzlabošana Rēzeknes novadā,
1.,2.,3.,4. kārta” īstenošanai
Autoceļu pārbūve projekta
“Industriālo teritoriju tīklojuma
izveide uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes un Viļānu novados”
īstenošanai
Būvprojekta “Tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras izbūve
Rāznas Nacionālajā parkā”
izstrāde un autoruzraudzības
veikšana būvdarbu laikā
„Dzīvojamās mājas pārbūve par
feldšeru punkta ēku” Dricānu
pagastā
Pašvaldības nozīmes meliorācijas
sistēmu pārbūve Silmalas pagastā
Lūznavas muižas parka
labiekārtošana

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana.

Projektēšanas darbu
kontrole.

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana.

Projektēšanas darbu
kontrole.

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana

Projektēšanas darbu
kontrole.

Iepirkuma
izvērtēšana
būvdarbu kontrole
Iepirkuma
izvērtēšana
Iepirkuma
tehniskās
specifikācijas
sagatavošana.
Būvniecības
iepirkuma
vērtēšana.
Projekta atskaišu
gatavošananodošana

Darbu kvalitātes kontrole

Tehniskās
specifikācijas
sagatavošana,
iepirkuma
vērtēšana

Būvdarbu izmaiņu
skaņošana. Darbu kvalitātes
kontrole un uzraudzība,
izpilddarbu aktu
pieņemšana. Objekts nodots
30.11.2016

Rēzeknes novada pašvaldības
vidusskolu projekti –Maltas vsk.,
Dricānu vsk., Kaunatas vsk.,
Nautrēnu vsk.
Atkritumu šķirošanas punktu
izveide Rēzeknes novada 12
(divpadsmit) pagastos

Būvdarbu izmaiņu
skaņošana. Darbu kvalitātes
kontrole un uzraudzība,
izpilddarbu aktu
pieņemšana. Objekts nodots
30.07.2016

RNP ēku un būvju apsekošana
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Zemes pārvaldības dienesta pārskats par darbu 2016.gadā
Zemes pārvaldības dienests, savas kompetences ietvaros, 2016. gadā ir nodrošinājis
normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības funkciju izpildi zemes pārvaldības jomā.
Pavisam 2016.gada laikā ir apkopoti un izvērtēti pagastu pārvalžu iesūtītie 133
lēmumprojekti par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritības noteikšanu,
maksas par izpērkamo zemi samazināšanu, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,
pašvaldības nekustamo īpašumu sadali, zemes vienību sadali, kas sagatavoti un nodoti
tālākai izskatīšanai pastāvīgo komiteju sēdēs un apstiprināšanai novada domes sēdēs.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. februāra lēmumu „Par lēmuma
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta
vecākajam zemes lietu speciālistam” 2016. gada laikā ir:
1. pieņemti 294 lēmumi, tai skaitā:
- par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu – 43;
- par zemes vienību robežu un platību precizēšanu (ar grafiskajiem
pielikumiem vai zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāniem) – 56;
- par nekustamā īpašuma sadali, ja nav nepieciešama zemes ierīcības projekta
izstrāde – 125;
- par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību, nosacījumu
izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei – 39;
- par zemes iznomāšanu un nomas līgumu noslēgšanu vai grozījumu veikšanu
zemes nomas līgumos – 31,
2. aktualizēti un tiešsaistē nodoti Valsts zemes dienestam zemes lietošanas mērķi 48
zemes vienībām,
3. noslēgti līgumi ar sešām personām par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai
piekritīgās zemēs,
4. izvērtēta Valsts zemes dienesta sniegtā informācija par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām pašvaldības
teritorijā esošām zemes vienībām un ēkām,
5. izskatīti 25 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes par
zemes īpašuma tiesību sakārtošanu, ceļa servitūtu nodibināšanu,
6. veikta informācijas apmaiņa ar VZD Latgales reģionālo nodaļu un mērniecības
birojiem par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto
datu sakārtošanu - kopumā 80 vēstules.
Tāpat 2016. gada laikā vecākais zemes lietu speciālists ir sniedzis konsultācijas zemes
lietu speciālistiem, kuru darba vietas ir pagastu pārvaldēs, fiziskām un juridiskām
personām, valsts institūcijām par nekustamo īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā
saistītiem jautājumiem.
Laika posmā no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada decembrim, klātienē un neklātienē ir
sniegta aktuālā informācija zemes nomas jautājumos juridiskām un fiziskām personām, par
pašvaldībai piekritīgo, rezerves zemes fonda zemju, reformas pabeigšanas zemju
iznomāšanas iespējām, sagatavotas rakstiskas atbildes uz iesniegumiem, sniegta
informācija medību tiesību nodošanas jautājumos. Pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 62. pantu, ir pieprasīti personu viedokļi saistībā ar plānotu nelabvēlīgu
administratīvo aktu pieņemšanu. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64. pantam,
sagatavoti rīkojumi par personu iesniegumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu
pagarināšanu.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2014. gada 20. februāra lēmumu „Par lēmumu
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
zemes lietu speciālistam” un Rēzeknes novada domes 2016. gada 18. februāra lēmumu
„Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Zemes
101

pārvaldības dienesta speciālistam zemes nomas jautājumos”, kopā sagatavoti 848
dokumenti, kas skar pašvaldības īpašumā esošās un pašvaldībai piekritīgās zemes, rezerves
zemes fonda zemes, zemes, kas paredzēta zemes reformas pabeigšanai, iznomāšanu.:
- par apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un zemes nomas
līgumu noslēgšanu;
- par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu;
- par grozījumiem zemes nomas līgumos;
- par pirmtiesību zemes nomas līgumu izbeigšanu;
- par medību tiesību nodošanu.
Lēmumu pieņemšanas procesā ir apkopota un izvērtēta pagastu pārvalžu iesniegtā
informācija - atzinumi, grafiskie pielikumi, lēmumu projekti.
Pirms zemes nodošanas nomā, informācija ir pārbaudīta un salīdzināta ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzē pieejamo kartogrāfisko materiālu,
ortofoto materiālu, Rēzeknes novada Teritorijas plānojumu 2013.-2024, kā arī vērtēta katra
reālā situācija dabā.
2016. gadā, lai nodrošinātu medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu pašvaldības
īpašumā esošajās un pašvaldībai piekritīgajās zemēs, pamatojoties uz medniecības nozari
reglamentējošajiem normatīvajiem dokumentiem un balstoties uz pagasta pārvalžu
sniegtajiem atzinumiem, izvērtēti vairāku medību kolektīvu iesniegumi un pieņemti
lēmumi par medību tiesību nodošanu, sniegta informācija atbilstošajiem dienestiem par
medību kolektīviem nodotajām medību platībām.
2016. gadā, tika apkopota un sniegta informācija Valsts zemes dienestam, par Rēzeknes
novada pašvaldības veiktajiem nomas darījumiem, nomājot no citām personām piederošas
ēkas vai telpas pašvaldības institūciju vajadzībām. Veicot Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nomas datu izvērtēšanu un kārtošanu, izdarīts
apkopojums un sniegta informācija, par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem
neaktuālajiem un spēku zaudējušajiem zemes nomas līgumiem.
1. tabula.
Zemes nomas jautājumos pieņemto lēmumu skaits, sarakste, Domes sēdes pieņemtie lēmumi
zemes nomas pirmtiesību un medību tiesību nodošanas jautājumos (01.01.2016.-31.12.2016.).
Mēnesis

I
II
III
IV
V
VI
VII
IIX
IX
X
XI
XII
Kopā

Pašval- Rezerves Reformas
dībai
zemes pabeigšapiekrifonda
nas zeme
tīgā
zeme
zeme

Līgumu
Sarakste/ Iesniegumu
grozījumi/
atteikumi izskatīšanas
izbeigšana/
zemes
termiņa
pārslēgšana/
nomas
pagarināpagarināšana jautājumos
šanas
rīkojumi

Izskatīšanai
domes sēdēs
sagatavotie
lēmumprojekti
zemes nomas
jautājumos

Izskatīšanai
domes sēdēs
sagatavotie
lēmumprojekti
par medību
tiesību
nodošanu

29
25
30
26
49
34
46
28
15
23
24
23

1
5
3
6
6
3
8
4
1
2
2
2

2
1
2
3
5
2
1

18
15
23
22
26
21
31
9
12
26
37
38

1
5
2
2
1
5
3
5
13
6
4
5

2
3
6
1
10
6
10
3
6
1
3

1
1
3
7
4
2
6
1
2
5
5
5

2
1
2
3
2
1
-

352

43

16

278

52

51

42

14

2
1
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2016. gadā tika izstrādāti, nodoti izskatīšanai pastāvīgajās komitejās un apstiprināšanai
domes sēdēs Rēzeknes novada pašvaldības noteikumi Nr.20 “Kārtība, kādā Rēzeknes
novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu
iznomāšana” un noteikumi Nr.23 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu apsekošanu Rēzeknes novadā”.
Gada laikā ir celta profesionālā kvalifikācija, apmeklējot semināru “Servitūtu loma
piekļuves nodrošināšanā un to nākotne zemes lietu jautājumos”.
Zemes lietu speciālisti, kuru darba vieta ir Rēzeknes novada pašvaldības pagastu
pārvaldēs, 2016. gada laikā ir nodrošinājuši iedzīvotāju konsultācijas zemes reformas
jautājumos, pašvaldības un tai piekritīgās zemes, dzīvokļu atsavināšanas un nomas
jautājumos, veicot iedzīvotāju pieņemšanu noteiktajos laikos, kā arī ir veikuši zemes
vienību apsekošanu dabā, piedalījušies zemes uzmērīšanas un robežu noteikšanas darbos,
pārstāvot pašvaldību. Tāpat zemes lietu speciālisti ir veikuši nepieciešamo darbību
nodrošināšanu pašvaldības zemes atsavināšanas lietās un pašvaldības īpašumtiesību
nostiprināšanas Zemesgrāmatā lietās.
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas joma
2016. gadā ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins 47 953 nekustamā īpašuma
kontiem, tajā skaitā 30 851 zemes kontiem un 17 102 ēku un būvju kontiem. Veikts
nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins 2016. taksācijas gadam par kopējo summu
1 386 925.39 EUR. Pavisam 2016. gadā tika nodrošināta nekustamā īpašuma nodokļa
iekasēšana 1 442 041.70 EUR (kopā ar NĪN parādiem) apjomā. Tāpat 2016. gada novembrī
ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 6889 zemes vienībām.
2016. gada janvārī – februārī tika sagatavoti un nodoti izsūtīšanai 19 361 maksāšanas
paziņojumi, bet 2016. gada novembrī - decembrī – 3 582 maksāšanas paziņojumi. Visa
gada garumā konsultēti nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji nekustamā īpašuma nodokļa
jautājumos gan telefoniski, gan klātienē, gan ar e-pasta starpniecību. Pavisam 2016. gada
laikā nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos ir saņemti un izskatīti 198 nodokļa maksātāju
iesniegumi. Uz katru no šiem iesniegumiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņā tika sagatavota un nosūtīta atbilde. Ir nosūtīta 1621 vēstule sarakstē par nekustamā
īpašuma nodokļa jautājumiem, tajā skaitā nosūtīts 1241 atgādinājums nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem par laikā nenomaksātajiem uzkrātajiem nekustamā īpašuma nodokļa
parādiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO ir veikta nodokļa aprēķina
problēmu novēršana 7930 nodokļu objektiem. Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmā kopumā 2016. gada laikā tika reģistrētas 4045 Zemesgrāmatas
datu izmaiņas attiecībā uz īpašumtiesību izmaiņām.
Gada laikā ir izskatīti un reģistrēti Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā
917 zemes nomas līgumi, dzīvojamo telpu īres līgumi, nedzīvojamo telpu nomas līgumi,
vienošanās par līgumu grozījumiem. Attiecīgi noslēgtajiem līgumiem, veikts nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķins vai pārrēķins un nosūtīti jauni nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumi 2016. gadam.
2016. gada laikā ir sagatavotas un izsniegtas 22 izziņas nekustamā īpašuma nodokļa
jautājumos. Kopumā 476 personām izvērtēti un piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi kā trūcīgajām personām zemes kontiem, 736 personām izvērtēti un piešķirti
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi kā trūcīgajām personām mājokļu kontiem, 102
personām izvērtēti un piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi kā daudzbērnu
ģimenēm.
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2016. gada laikā ir izstrādāti un nodoti pieņemšanai Rēzeknes novada domes sēdēs
14 lēmumprojekti nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos. Pieņemti 3 amatpersonai
deleģētie lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
Gada laikā ir celta profesionālā kvalifikācija, apmeklējot seminārus, kas saistīti ar
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem, likumdošanas izmaiņu
jautājumiem, nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas jautājumiem, aktuālo tiesu
praksi šajos jautājumos.
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Pielikums Nr.1
pie Rēzeknes novada
2017.gada.27.aprīļa ārkārtas domes sēdes prot. Nr.10

Rēzeknes novada konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats
par 2016.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

Ieņēmumu un izdevumu
nosaukums
Kopā ieņēmumi

1.0.
1.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0
2.0.
8.0.0.0.
9.0.0.0.
10.0.0.0
12.0.0.0.
13.0.0.0.
3.0.
21.3.0.0.

21.4.0.0.
4.0.
21.1.0.0.
5.0.
17.0.0.0.
18.0.0.0.
18.6.2.0.

Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

Precizētais
plāns
2016.g.

Izpilde
par
2016.g.

28526557 28076119
9609242
8172580
1228354
128607
79701
140310
1520
31987
7638
15977

101,24
100,00
109,07
107,35
109,01
80,42
256,76
109,06
114,58
135,75

126106
1563243

83188
1447505

65,97
92,60

1445164

1360596

94,15

118079
74675
74675

86909
87495
87495

73,60
117,17
117,17

17222517 16791567

97,50

1080
1512
16688891 16272068

140,0
97,50

7663815

7420748

96,83

1097407

1090753

99,39

7897400

7738787

97,99

30269
532546
532546

21780
517987
517987

71,95
97,27
97,27
91,02
89,01
0,00
0,0
77,73
99,75
90,14
92,39
96,18
94,57
82,18

18.6.9.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.
.01.000
.02.000
.03.000
.04.000
.05.000
.06.000
.07.000
.08.000
.09.000
.10.000

Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta,kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

29544800 26892726
3660121 3257871
1000

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana

-1018243
1018243

1183393
-1183393

1408374
25254
1383120

-385739
-2448
-383291

-357131

-764654

18.6.4.0.

F20010000
F21010000
F22010000
F29010000
F40020000

Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
Termiņnoguldījumi
Aizņēmumi

98,42

9491659
8172580
1126166
119798
73115
174463
592
29330
6666
11769

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie tarnsferti
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem( pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

18.6.3.0.

Izpildes
%

1459459 1134479
4795
4783
3136660 2827240
124887
115379
2355441 2265491
14814834 14010515
3987603 3276968
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Pielikums Nr.2
pie Rēzeknes novada
2017.gada 27.aprīļa ārkārtas domes sēdes prot. Nr.10

Rēzeknes novada konsolidētais speciālā budžeta izpildes pārskats
par 2016.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

1.0.

Koda nosaukums
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi

Precizētais Izpilde
plāns
par
Izpildes
2016.g.
2016.g.
%
1316255 1266634
96,23
270000 224610
83,19

12.2.0.0.

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un
valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu
atlīdzībām
un kompensācijām

12.3.0.0.

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

5.5.0.0.
5.5.3.0.
2.0.
8.6.0.0.

3.0.
21.3.0.0.
5.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
.04.000
.05.000
.06.000
.09.000

270000
270000
12020

224610
224610
8101

83,19
83,19
67,40

20

0

0,00

12000

8020

66,8

0

81

1000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Valsts budžeta transferti

688

68,80

1000
688
1033235 1033235
1033235 1033235

68,80
100,00
100,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izglītība
Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana

1033235 1033235
1981880 1350732
1271251 916042
688481 416090
17458
13943
4690
4657
-665625 -84098
665625
84098

100,00
68,15
72,06
60,44
79,87
99,30
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Pielikums Nr.3
pie Rēzeknes novada
2017.gada 27.aprīļa ārkārtas domes sēdes prot. Nr. 10

Rēzeknes novada konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats
par 2016.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

Koda nosaukums

Precizētais Izpilde
plāns
par
2016.g.
2016.g.

23.5.0.0.

Kopā ieņēmumi
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām
personām

.01.000
.06.000
.08.000
.09.000
.10.000

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta,kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

1519
11702
100
498
701
5172
5231

1468
10801
100
498
701
4271
5231

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana

-6251
6251

-5202
5202

23.4.0.0.

Izpildes
%

5451

5599

102,72

3932

4131

105,06
96,64
92,30
100,00
100,00
100,00
82,58
100,00
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Pielikums nr. 4 pie
Rēzeknes novada 2017.gada
27.aprīļa ārkārtas domes sēdes
prot. Nr.10
BILANCE
uz 2016.gada 31.decembri
KODI
Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības
nosaukums Rēzeknes novads
Iestādes nosaukums Rēzeknes novads (Konsolidētais)
Atrašanās vietas adrese Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Pasta indekss
Tālrunis :

0780200
x
LV-

Posteņa nosaukums

Konta Nr.

AKTĪVS
A
1000
1100

Piezīmes
Nr.

B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi

C
1.

Pārskata perioda
sākumā

1

2

69 127 365

68 415 755

133 772

138 944

Attīstības pasākumi un programmas

1.1.1.

73 050

83 980

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1.1.2.

46 781

43 382

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1.1.3.

13 941

4 786

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1.1.8.

0

6 796

68 086 512

67 421 061
58 867 311

Pamatlīdzekļi

1.1.

Pārskata
perioda
beigās

1110

1200

1.2.

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

59 480 728

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

327 018

228 172

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

5 431 344

5 668 569

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1.2.4.

314 948

147 410

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

2 433 778

2 461 567

1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

1.2.7.

0

693

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

98 696

47 339

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

888 750

855 750

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.

799 368

766 368

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

89 382

89 382

18 331

0

1400
1420
2000

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām
Citas ilgtermiņa prasības
Apgrozāmie līdzekļi

1.3.

1.4.
1.4.2.
2.

18 331

0

4 038 277

4 163 288

2100

Krājumi

2.1.

336 258

362 749

2300

Debitori

2.3.

1 231 332

1 624 356

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2.4.

89 252

91 187

Naudas līdzekļi

2.6.

2600
I.

4601

64607180

BILANCE (1000+2000)

I.

2 381 435

2 084 996

73 165 642

72 579 043
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Posteņa nosaukums

Konta Nr.

PASĪVS
A

B
Pašu kapitāls

3000

Piezīmes
Nr.
C
3.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

1

2

59 525 039

55 178 348

3300

Rezerves

3.3.

228 729

229 398

3500

Budžeta izpildes rezultāti

3.5.

59 296 310

54 948 950
53 504 535

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

3.5.1.

54 948 950

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3.5.2.

4 347 360

1 444 415

5.

13 640 603

17 400 695

5.1.

5000

Kreditori

5100

Ilgtermiņa saistības

10 192 706

10 813 999

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi

5.1.1.

10 192 706

10 810 844

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.1.5.

0

3 155

3 447 897

6 586 696

5200- 5900

Īstermiņa saistības

5.2.-5.9.

5200

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5.2.

645 390

791 906

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5.3.

216 831

245 250

5400

Īstermiņa uzkrātās saistības

5.4.

873 252

868 118

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5.6.

390 901

430 293

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.7.

429 987

396 009

5800

Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

18 583

46 057

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

872 953

3 809 063

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.1.

96 084

80 591

5930

Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

776 869

3 728 472

73 165 642

72 579 043

I

BILANCE (3000+4000+5000)

I.

Posteņa nosaukums

Kods

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

C

1

2

ZEMBILANCE
A

B

0100

Nomātie aktīvi

0.1.

27 659

43 680

9100

Zembilances aktīvi

9.1.

366 259

330 129

9110

Iespējamie aktīvi

9.1.1.

1 856

0

9130

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi

9.1.3.

354 644

329 273

9140

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem

9.1.4.

856

856

9190

Citi zembilances aktīvi

9.1.9.

8 903

0

552 426

642 087

Zembilances pasīvi

9.5.

9540

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti

9.5.4.

2 651

0

9560

Izsniegtie galvojumi

9.5.6.

549 775

642 087

9500
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Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pamatbudžeta, speciālā un
ziedojumu dāvinājumu budžeta izpilde
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets
ir iedalīts pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Rēzeknes novada
pašvaldība savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz
dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu
radīšanu uzņēmējdarbības attīstībai, ievērojot Latvijas Republikas likumus
„ Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”,
nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus likumdošanas aktus.
Novada pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks
līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības
ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un
ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm.
Lai varētu izsekot 2016.gada budžeta izpildei, gan ieņēmumu daļai gan arī izdevumu
daļai skat. tabulu Nr.1
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats
par 2016.gadu ( EUR )
Budžeta
klasifik.
kodi
1.0.
1.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.2.0.
4.1.3.0
2.0.
8.0.0.0.
9.0.0.0.
10.0.0.0
12.0.0.0.

13.0.0.0.
3.0.

21.3.0.0.

21.4.0.0.
4.0.

Ieņēmumu un izdevumu
nosaukums
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie
budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

Precizēt.
plāns
2016.g.

Izpilde
par
2016.g.

Izpildes
%

28526557
9491659

28076119
9609242

98,42
101,24

8172580
1126166
119798

8172580
1228354
128607

100,00
109,07
107,35

73115
174463

79701
140310

109,10
80,42

592

1520

256,76

29330
6666
11769

31987
7638
15977

109,06
114,58
135,75

126106

83188

65,97

1563243

1447505

92,60

1445164

1360596

94,15

118079
74675

86909
87495

73,60
117,17
111

21.1.0.0.
5.0.

17.0.0.0.
18.0.0.0.
18.6.2.0.

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.
19.2.0.0.

.01.000
.02.000
.03.000
.04.000
.05.000
.06.000
.07.000
.08.000
.09.000
.10.000

F20010000
F21010000
F22010000
F40020000
F50010000

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu
palīdzības
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti noteiktam mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtie transferti ES politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
( pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts
budžeta iestāžu transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām
Kopā izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai
deficīts ( - )
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi
Aizņēmumi
Akcijas un cita līdzdalība komersantu
pašu kapitālā

74675
17222517

87495
16791567

117,17
97,50

1080
16688891

1512
16272068

140,00
97,50

7663815

7420748

96,83

1097407

1090753

99,39

7897400

7738787

97,99

30269
532546

21780
517987

71,95
97,27

532546

517987

97,27

29544800
3660121
1000
0
1459459
4795
3136660
124887
2355441
14814834
3987603

26892726
3257871
0
0
1134479
4783
2827240
115379
2265491
14010515
3276968

91,02
89,01
0
0
77,73
99,75
90,14
92,39
96,18
94,57
82,18

-1018243
1018243
1408374
25254
1383120
-357131

1183393
-1183393
-385739
-2448
-383291
-764654

-33000

-33000

1.tabula.Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā pamatbudžeta izpildes pārskats

Ieņēmumi: Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā bija
EUR 28 076 119, jeb gada plāns izpildīts par 98,42 %. (skat.1.tabula). Pamatbudžeta
ieņēmumu daļas struktūra pa ieņēmumu veidiem redzama 1.attēlā.
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu veidiem EUR 28 076 119; %
Pašvaldību budžetu
transferti; 517987
(1,84%)

Nodokļu ieņēmumi;
9609242 ( 34,22%)
Valsts budžeta transferti;
16272068
( 57,96%)

Nenodokļu
ieņēmumi;
140310
( 0,50%)
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi;
No valsts budžeta daļēji
1447505 ( 5,16%)
finansēto atvasināto
publisko personu un
Ārvalstu finanšu
budžeta nefinansēto
iestāžu transferti; 1512 palīdzība; 87495
( 0,31%)
( 0,01%)

1.attēls.Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra pa ieņēmumu
veidiem

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2016.gadā Rēzeknes novada pašvaldība no Valsts kases sadales konta saņēma
iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 8 172 580 apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds : pašvaldību
budžetiem – 80 procentu apmērā un valsts budžetam – 20 procentu apmērā.
Īpašuma nodokļi
2016.gadā nekustamā īpašuma nodoklis saņemts EUR 1 436 662 apmērā, jeb 2016.gada
plāns izpildīts par 108,91 %. No kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas nodokļa
maksājumi par zemi sastāda EUR 1 228 354, nodokļa maksājumi par ēkām EUR 128 607
un nodokļa maksājumi par mājokļiem EUR 79 701. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa ir atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiņām un reglamentējošās
likumdošanas, kā arī no fizisko un juridisko personu goda prāta samaksāt pamatparādu un
soda sankcijas par iepriekšējiem periodiem. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds
uz 31.12.2016.gadu sastāda EUR 758 843.
Nenodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumu plāns par 2016.gadu ir izpildīts par 80,42 % un sastāda EUR
140 310. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma sastāda EUR 1 520 un ieņēmumi no
valsts un pašvaldību nodevām un kancelejas nodevām sastāda EUR 31 987 . Tās ir nodevas
par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, pašvaldības nodevas par
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu un citas pārējās nodevas ,
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ko uzliek pašvaldība. Naudas sodi un sankcijas , ko uzliek pašvaldība 2016.gadā ir
saņemts EUR 7 638, pārējie nenodokļu ieņēmumi 2016.gadā sastādīja EUR 15 977 un
ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas ir saņemti EUR
83 188, tajā skaitā vislielākās summas sastāda zemes īpašumu pārdošana EUR 46 287.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
2016.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sastādīja
EUR 1 447 505 jeb 92,60 % no plāna. Ieņēmumos no maksas pakalpojumiem un citos pašu
ieņēmumos tiek ieskaitītas maksas par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par telpu
nomu, īri, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, ieņēmumi par
dokumentu izsniegšanu un pārējie budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi.
Transferti
Kopējie transferti 2016.gadā sastādīja EUR 16 791 567 jeb 59,81 % no visiem
ieņēmumiem, tajā skaitā Valsts budžeta transferti sastādīja EUR 16 272 068. No Valsts
budžeta transfertiem noteiktam mērķim ir saņemts
EUR 7 420 748. Šis iezīmētais
transferts sadalās sekojoši:
Maltas, Tiskādu, un Adamovas speciālajām internātpamatskolām pedagogu atalgojumam
un uzturēšanas izdevumiem EUR 2 679 054, vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam
EUR 3 123 541, 5-6 gadīgo bērnu apmācībai EUR 241 644, sociālo asistentu pakalpojumu
nodrošināšanai EUR 373 240, brīvpusdienām (1,2,3,4. klase ) EUR 172 164, mūzikas
skolas pedagogu atalgojumam EUR 59 573, mācību grāmatu iegādei EUR 49 201, tautas
mākslas kolektīviem EUR 21 142, izglītības iestāžu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
EUR 9 056 , Bērnu- jaunatnes sporta skolai EUR 85 768, algotajiem pagaidu
sabiedriskajiem darbiem EUR 428 290, ilgstošā šķīdoņa dēļ radīto postījumu novēršanai
EUR 92 677 un citi transferti.
Mērķdotācija Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2016.gadā
sastādīja EUR 1 090 753. No ES projektu realizācijai piešķirtās mērķdotācijas vislielāko
summa EUR 979 823 sastādīja pagastu izglītības iestāžu ( Maltas , Kaunatas , Dricānu,
Nautrēnu vidusskolu) infrastruktūras objektu uzlabošanas projekta īstenošana.
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pašvaldībai svarīgo funkciju
nodrošināšanai 2016.gadā sastādīja EUR 7 738 787 un pārējie pašvaldības saņemtie valsts
budžeta iestāžu transferti 2016.gadā sastādīja EUR 21 780, tajā skaitā par iemītniekiem
veco ļaužu pansionātā līdz 1998.g. saņemts EUR 12 810, kultūras pasākumiem – podnieku
dienām saņemta dotācija EUR 1 000, muzeja ekspozīcijas sakārtošanai Bērzgales pagastā
EUR 5 270 un citiem pasākumiem. Pašvaldību budžeta transferti 2016.gadā sastādīja EUR
517 987, tajā skaitā citu pašvaldību finansējums sociālo funkciju nodrošināšanai
2016.gadā sastādīja EUR 27 538 -Tiskādu bērnu namam EUR 26 870, veco ļaužu
pansionātam EUR 290 un Tiskādu speciālajai internātpamatskolai EUR 378.
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Izdevumi

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi
2016.gadā EUR 26 892 726, %

Ekonomiskā darbība;
1134479, 4,22 %
Sociālā aizsardzība;
3276968, 12,19 %

Vispārējie valdības
dienesti; 3257871,
12,11%

Vides aizsardzība; 4783,
0,02 %
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
2827240, 10,51%

Izglītība; 14010515,
52,10%

Atpūta, sports un reliģija;
2265491, 8,42 %

Veselība; 115379, 0,43%

2.attēls.Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pēc funkcionālajām
kat.

Pēc 1.tabulas redzam, ka, pamatbudžeta izdevumu plāns izpildīts par 91,02 % no
plānotajiem izdevumiem jeb izpilde sastāda EUR 26 892 726. Rēzeknes novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām redzams
2.attēlā. Vislielāko izdevumu īpatsvaru sastāda izdevumi izglītības nodrošināšanai EUR
14 010 515 , jeb 52,10% no kopējiem izdevumiem. Izdevumu struktūrā EUR 2 827 240
tērēti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai jeb 10,51 %. Vispārējo valdības
dienestu darbības nodrošināšanai tika iztērēti EUR 3 257 871 , jeb 12,11 %. Rēzeknes
novada pašvaldība 2016.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi EUR 3 276 968, jeb
12,19 % no kopējiem izdevumiem. No sociālās nodrošināšanas līdzekļiem tiek finansēts
sociālais dienests, Tiskādu bērnu nams, veco ļaužu pansionāts, veselības un sociālās
aprūpes centrs Malta. Vislielākais īpatsvars no sociālās nodrošināšanas līdzekļiem ir
pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka palīdzības apjoms ir
nepietiekošs, jo ekonomiskā situācija novadā ir samērā smaga – augsts bezdarba līmenis,
uzņēmējdarbības attīstība un esošās paplašināšana ir samērā problemātiska (kredītu resursi,
produkcijas realizācija u.c.) Brīvajam laikam, kultūrai un reliģijai tika izlietoti EUR
2 265 491 , jeb 8,42 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Ekonomiskajai darbībai tika
iztērēti EUR 1 134 479, jeb 4,22 %.
Lai varētu salīdzināt 2016.gada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpildi ar
2014.gada, 2015.gada budžeta izpildi un plānu 2017.gadam skatīties tabulu Nr.2
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tabula Nr.2
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā
pamatbudžeta ieņēmumi laika periodā no 2014.gada
līdz 2017.gadam ( plāns)
2014.g.
Ieņēmumi
EUR

2015.g.
Ieņēmumi
EUR

2016.g.
Ieņēmumi
EUR

2017.g.
Ieņēmumi
Plāns EUR

Koda nosaukums
Nodokļu ieņēmumi

8 849 581

8 972 586

9 609 242

10 251 379

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

7 655 411

7 840 755

8 172 580

8 961 602

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

1 012 085

957 133

1 228 354

1 115 344

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

116 864

113 067

128 607

111 820

65 221

61 631

79 701

62 613

265 243

194 635

140 310

167 370

552

1

1 520

536

31 953

27 830

31 987

28 052

63 903

54 113

7 638

6 000

16 453

31 516

15 977

6 380

152 382

81 175

83 188

126 402

1 501 477

1 430 637

1 447 505

1 473 423

1 290 938

1 311 793

1 360 596

1 408 827

210 539

118 844

86 909

64 596

16 400

42 453

87 495

46 787

16 400

42 453

87 495

46 787

21 745 088

18 669 014

16 791 567

14 412 836

0

0

1 512

4 320

21 188 815

18 151 103

16 272 068

13 894 750

0

0

0

0

0

0

0

0

6 920 531

7 787 423

7 420 748

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no VB daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un
no budžeta nefinansētām iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
dotācija
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

5 644 504
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Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem ( pasākumiem)

6 462 806

2 007 282

1 090 753

604 755

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

7 448 057

7 654 603

7 738 787

7 626 984

357 421

701 795

21 780

18 507

0

0

0

0

0

0

0

0

556 273

517 911

517 987

513 766

58 533

8 294

0

0

497 740

509 617

517 987

513 766

32 377 789

29 309 325

28 076 119

26 351 795

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu
transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta
Pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta
transferti ES struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas
pašvaldības budžeta veidiem
Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām
Kopā ieņēmumi

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi
2014.g.,2015.g.,2016.g. un plāns 2017.g. EUR
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
ieņēmum.

Ārvalstu
finanšu
palīdzība

Transferti

Kopā

265243

Maksas
pakalpoj.
un citi
pašu
ieņēm.
1501477

2014

8849581

16400

21745088

32377789

2015

8972586

194635

1430637

42453

18669014

29309325

2016

9609242

140310

1447505

87495

16791567

28076119

2017 ( plāns)

10251379

167370

1473423

46787

14412836

26351795

3.attēls Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.g.,2015.g.,2016.g. EUR un plāns
2017.g.

3.attēlā skaidri redzam, ka vislielākais pamatbudžeta ieņēmumu avots ir transferti un
nodokļu ieņēmumi.
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tabula Nr.3
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta
izdevumi laika periodā no 2014.gada līdz 2017.gadam
( plāns)
Izdevumi
Kl.kodi

Kodu nosaukumi

atb.f.kat.

2014.g.
EUR

01.000

Vispārējie valdības dienesti

02.000

Aizsardzība

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

05.000
06.000

Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

09.000

Izglītība

10.000

Sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

Izdevumi

Izdevumi

Izdevumu

2015.g.

2016.g.

plāns

EUR

EUR

2017.g.
EUR

3 490 452

3 264 237

3 257 871

3 618 214

1 700

0

0

1 000

0

0

0

0

7 380 119

8 007 846

1 134 479

1 958 760

6 087

108

4 783

5 300

3 274 263

3 129 418

2 827 240

3 331 318

122 585

114 614

115 379

114 370

2 628 936

2 194 870

2 265 491

2 333 517

14 694 518

14 945 180

14 010 515

12 949 081

3 310 119

3 430 340

3 276 968

3 790 563

34 908 779

35 086 613

26 892 726

28 102 123

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi EUR 2014.g.,
2015.g., 2016.g.un izdevumu plāns 2017.g.
40000000
30000000
20000000
10000000
0

2014
2015
2016
2017 ( plāns)

4.attēls Rēzeknes novada pašvaldības izdevumi EUR 2014.g.,2015.g.,2016.g.un izdevumu plāns 2017.g.

Vislielākais budžeta izdevumu apjoms tiek novirzīts izglītības funkciju nodrošināšanai,
sociālajai aizsardzībai, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un vispārējiem valdības
dienestiem.
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Speciālais budžets:
Ieņēmumi
Rēzeknes novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadā veidoja :
1. nodokļu ieņēmumi – dabas resursu nodoklis EUR 224 610,
2. nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpnieciskās
izmantošanas (makšķerēšanas kartes) un citi ieņēmumi EUR 8 101,
3. maksas pakalpojumi EUR 688,
4. valsts budžeta transferti – autoceļu fonda līdzekļi EUR 1 033 235.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.g. EUR 1 266 634

Nodokļu ieņēmumi;
224610, 17,73 %

Nenodokļu
ieņēmumi; 8101,
0,64%
Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi; 688,
0,06%

Transferti; 1033235,
81,57 %

5.attēls Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2016.g.

Izdevumi
2016.gada speciālā budžeta izdevumu apjoms bija EUR 1 350 732. Naudas līdzekļi tika
novirzīti ekonomiskajai darbībai – autoceļu uzturēšanai EUR 916 042, vides aizsardzībai
EUR 416 090, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai EUR 13 943 un izglītībai EUR
4 657.
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Speciālā budžeta izdevumi 2016.gadam; EUR 1 350 732
Izglītība
0%

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
1%

Vides aizsardzība
31%
Ekonomiskā
darbība
68%

6.attēls Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2016.g.

Ziedojumi un dāvinājumi 2016.gadā EUR
2016.gadā ziedojumi un dāvinājumi ir saņemti EUR 5 599, tajā skaitā juridiskas personas
ir ziedojušas EUR 4 131, bet fiziskas personas ir ziedojušas EUR 1 468. Visi ziedojumi ir
saņemti naudā. Visvairāk ir ziedots Vērēmu pagasta pārvaldei EUR 1 581, Gaigalavas
pagasta pārvaldei EUR 1 000 un Tiskādu bērnu namam EUR 850.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2016.gadā sastādīja EUR 10 801, tajā skaitā
atbilstoši funkcionālajām kategorijām, visvairāk izlietots sociālajai aizsardzībai EUR 5 231
un izglītībai EUR 4 271. Vēl ir tērēts atpūtai, kultūrai un reliģijai EUR 701, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai EUR 498 un vispārējiem valdības dienestiem EUR 100.

120

121

122

123

124

