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Novada domes priekšsēdētāja uzruna
Rēzeknes novads ir pašvaldība pašā Latgales vidū un pēc teritorijas platības
ir viens no lielākajiem Latvijā, aizņemot 2524,1 km2. Iedzīvotāju skaits uz
01.01.2019.gadu sastāda 26811. 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 (2761 iedzīvotāji uz 01.01.2019.gadu). Pēc iedzīvotāju skaita
otrs lielākais ir Silmalas pagasts (2505 iedzīvotāji uz 01.01.2019.gadu). Trešais
lielākais pagasts novadā ir

Griškānu

pagasts (1885 iedzīvotāji

uz

01.01.2019.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 01.01.2019.gadu ir šāds:
1. Latvieši- 15676 iedzīvotājs jeb 58,47 %,
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2. Baltkrievi- 319 iedzīvotāji jeb 1,19 %,
3. Krievi- 9543 iedzīvotāji jeb 35,59 %,
4. Poļi- 316 iedzīvotāji jeb 1,18 %,
5. Citas tautības- 957 iedzīvotāji jeb 3,57 %

Iedzīvotāju skaits Rēzeknes novadā pēc
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Rēzeknes novada pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu “Par pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteiktās pašvaldības
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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
2017.gada 20.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 “ Rēzeknes novada pašvaldības
nolikums”.
Novada pašvaldība pilda likuma “ Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās
autonomās funkcijas.
Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ietilpst šādas pagastu pārvaldes:
1. Audriņu pagasta pārvalde;
2. Bērzgales pagasta pārvalde;
3. Čornajas pagasta pārvalde;
4. Dricānu pagasta pārvalde;
5. Feimaņu pagasta pārvalde;
6. Gaigalavas pagasta pārvalde;
7. Griškānu pagasta pārvalde;
8. Ilzeskalna pagasta pārvalde;
9. Kaunatas pagasta pārvalde;
10.Lendžu pagasta pārvalde;
11.Lūznavas pagasta pārvalde;
12.Maltas pagasta pārvalde;
13.Nagļu pagasta pārvalde;
14.Nautrēnu pagasta pārvalde;
15.Ozolaines pagasta pārvalde;
16.Ozolmuižas pagasta pārvalde;
17.Rikavas pagasta pārvalde;
18.Sakstagala pagasta pārvalde;
19.Silmalas pagasta pārvalde;
20.Stoļerovas pagasta pārvalde;
21.Stružānu pagasta pārvalde;
22.Vērēmu pagasta pārvalde;
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Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
1.Bērnu- jaunatnes sporta skola;
2.Tiskādu bērnu nams;
3.Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts;
4.Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”;
5.Adamovas speciālā internātpamatskola;
6.Maltas speciālā internātpamatskola;
7.Tiskādu speciālā internātpamatskola;
8.Rēzeknes novada pašvaldība;
9. Audriņu pamatskola;
10. Dricānu vidusskola;
11. Kaunatas vidusskola;
12. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola;
13. Maltas vidusskola;
14. Nautrēnu vidusskola;
15. Tiskādu vidusskola;
16. Feimaņu pamatskola;
17. Gaigalavas pamatskola;
18. Jaunstrūžānu pamatskola;
19.. Rēznas pamatskola;
20. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
21. Verēmu pamatskola;
22. Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde;
23. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde;
24. Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “ Brīnumzeme”;
25. Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde;
26. Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde;
27. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;
28. Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde;
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29. Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”;
30. Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde “ Pasaciņa”;
31. Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”;
32. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “ Vālodzīte”;
33. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “ Jāņtārpiņš’”;
34. Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde;
35. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde “ Skudriņa”;
36. Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde;
37. Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”;
38. Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde;
39. Maltas mūzikas skola;
40. Maltas bāriņtiesa;
41. Kaunatas bāriņtiesa;
42. Vērēmu bāriņtiesa;
43. Ozolaines bāriņtiesa;
44. Gaigalavas bāriņtiesa;
45. Sociālais dienests;
46. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgā
pašvaldību iestāde “ Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”;
47. Dricānu pagastu apvienība (izveidota ar 2018.gada 3.decembriRēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmums nr.22; 3.§);
48. Kaunatas pagastu apvienība (izveidota ar 2018.gada 3.decembriRēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmums nr.22; 3.§);
49. Nautrēnu pagastu apvienība (izveidota ar 2018.gada 3.decembriRēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmums nr.22; 3.§);
50. Maltas pagastu apvienība (izveidota ar 2018.gada 3.decembri- Rēzeknes
novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmums nr.22; 3.§).
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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.
Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam sastāv no 17 (septiņpadsmit) deputātiem.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome
no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas:
1.

Finanšu pastāvīgā komiteja;

2.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja;

3.

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgā komiteja;

4.

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja;

5.

Teritoriālā komiteja.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
1. SIA “Strūžānu siltums’;
2. SIA “ Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums”;
3. SIA “Austrumlatgales Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
2. biedrībā Eiroreģions “ Ezeru zeme”;
3. biedrībā “ Rēzeknes rajona kopienu partnerība”;
4. nodibinājumā “ Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”.
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Administrācijai ir šādas struktūrvienības:
1. Juridiskā un lietvedības nodaļa;
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
3. Attīstības plānošanas nodaļa;
4. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;
5. Izglītības pārvalde;
6. Kultūras nodaļa;
7. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;
8. Būvvalde;
9. Dzimtsarakstu nodaļa;
10.Zemes pārvaldības dienests.
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.
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Pašvaldības 2017.un 2018.gadā izpildītais un 2019.gadam pieņemtais
budžets, tajā skaitā saistību un garantiju apjomi
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā
(30 039 677 EUR)
Pārējie transferti;
4122, 0,01%

Ieņēmumi no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa; 9234833,
30,74%

Valsts budžeta
tarnsferti; 16388693,
54,56%

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi;
1448769, 4,82%
Pašvaldību budžeta
transferti; 1224174,
4,08%

Pārējie saņemtie
maksājumi;
1739086, 5,79%
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā
(33 135 990 EUR)
Pārējie transferti;
2073, 0,01%

Ieņēmumi no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa; 9280741,
28,01%

Valsts budžeta
tarnsferti; 16561230,
49,98%

Pašvaldību budžeta
transferti; 3612215,
10,90%

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi;
1602899, 4,84%
Pārējie saņemtie
maksājumi;
2076832, 6,27%

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadamplāns (27 852 842 EUR)

Ieņēmumi no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa; 9204836,
33,05%

Valsts budžeta
tarnsferti; 14739035,
52,92%

Pašvaldību budžeta
transferti; 807652,
2,90%

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi;
1304383, 4,68%
Pārējie saņemtie
maksājumi;
1796936, 6,45%
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Rēzeknes

novada

pašvaldības

konsolidētā

pamatbudžeta

ieņēmumi

2017.gadā sastādīja 30 039 677 EUR, bet 2018.gadā sastādīja 33 135 990 EUR.
Salīdzinot 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumus ar 2018.gadu, 2018.gadā
pamatbudžeta ieņēmumi kopumā palielinājās par 3 096 313 EUR jeb par
10,3%, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājās par 45 908
EUR, jeb par 0,5%, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi palielinājās par
154 130 EUR jeb par 10,64%, valsts budžeta taransferti palielinājās par
172 537 EUR jeb par 1,05%, pašvaldību budžeta transferti palielinājās par
2 388 041 EUR jeb par 195,07%, pārējie saņemtie maksājumi palielinājās par
337 746 EUR jeb par 19,42% un pārējie transferti samazinājās par 2 049 EUR
jeb par 49,70%.
Salīdzinot

Rēzeknes

novada

pašvaldības

konsolidētā

pamatbudžeta

ieņēmumu plānu 2019.gadam pret 2018.gadu, tad pamatbudžeta ieņēmumi
kopumā 2019.gadam samazinājās par 5 283 148 EUR jeb par 15,94%, t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi samazinājās par 75 905 EUR jeb par
0,82%, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi samazinājās par 298 516 EUR
jeb par 18,62%, valsts budžeta transferti samazinājās par 1 822 195 EUR jeb
par 11,00%, pašvaldību budžeta transferti samazinājās par 2 804 563 EUR jeb
par 77,64% un pārējie saņemtie maksājumi samazinājās par 279 896 EUR jeb
par 13,47%.
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi
2017.gadā (29 333 866 EUR)pēc valdības funkcijām
Sociālā aizsardzība;
3417631, 11.65%

Vispārējie valdības
dienesti; 3712679,
12,66%

Ekonomiskā darbība;
1898442, 6,47%
Vides aizsardzība;
4632, 0,01%
Teritoriju un
mājokļu
apsaimniek.;
3323795, 11,33%

Izglītība; 14460722,
49,30%

Veselība; 104564,
0,35%
Atpūta,kultūra
un reliģija; 2411401,
8,22%

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi
2018.gadā (34 144 805 EUR)pēc valdības funkcijām
Vispārējie valdības
dienesti; 3582593,
10,49%

Ekonomiskā darbība;
6378431, 18,68%

Izglītība; 14820302,
43,40%
Sociālā aizsardzība;
3467033, 10,15%

Atpūta,kultūra
un reliģija; 2425933,
7,10%

Veselība; 115007,
0,34%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
3355506, 9,83%
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi
2019.gadam-plāns (31 765 880 EUR)pēc valdības funkcijām
Aizsardzība; 1000,
0%

Izglītība; 13079659,
41,18%

Vispārējie valdības
dienesti; 4235202,
13,33%

Ekonomiskā darbība;
4600232, 14,48%
Sociālā aizsardzība;
3888420, 12,24%

Atpūta,kultūra
un reliģija; 2384938,
7,51%

Veselība; 116182,
0,37%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
3460247, 10,89%

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta izdevumi pēc
valdības funkcijām 2017.gadā sastādīja 29 333 866 EUR, bet 2018.gadā
pamatbudžeta izdevumi sastādīja 34 144 805 EUR.
Salīdzinot

Rēzeknes

novada

pašvaldības

konsolidētā

2018.gada

pamatbudžeta izdevumus pēc valdības funkcijām ar 2017.gadu, izdevumi
kopumā ir palielinājušies par 4 810 939 EUR jeb par 16,40%, t.sk. vispārējie
valdības dienesti samazinājās par 130 086 EUR jeb par 3,50%, ekonomiskā
darbība palielinājās par 4 479 989 EUR jeb par 235,98%, vides aizsardzība
samazinājās par 4 632 EUR jeb par 100%, teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana palielinājās par 31 711 EUR jeb par 0,95%, veselība
palielinājās par 10 443 EUR jeb par 9,99%, atpūta, kultūra un reliģija
palielinājās par 14 532 EUR jeb par 0,60%, izglītība palielinājās par 359 580
EUR jeb par 2,49% un sociālā aizsardzība ir palielinājusies par 49 402 EUR
jeb par 1,44%.
Salīdzinot Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu
plānu pēc valdības funkcijām 2019.gadam pret 2018.gadu, tad pamatbudžeta
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izdevumi kopumā 2019.gadam ir samazinājušies par 2 378 925 EUR jeb par
6,97%, t.sk. vispārējie valdības dienesti palielinājušies par 652 609 EUR jeb
par 18,22%, ekonomiskā darbība samazinājusies par 1 778 199 EUR jeb par
27,87%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinājusies par 104 741
EUR jeb par 3,12%, veselība palielinājusies par 1 175 EUR jeb par 1,02%,
atpūta, kultūra un reliģija samazinājusies par 40 995 EUR jeb par 1,69%,
izglītība samazinājusies par 1 740 643 EUR jeb par 11,74% un sociālā
aizsardzība palielinājusies par 421 387 EUR jeb par 12,15%.
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā
(1 582 910 EUR)

Nodokļu ieņēmumi;
259536, 16,4%
Nenodokļu
ieņēmumi; 14265,
0,9%
Transferti; 1309109,
82,7%

15

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā
(1 447 073 EUR)
Maksas pakalpojumi
un
citi pašu ieņēmumi;
300, 0,02%
Nodokļu ieņēmumi;
355184, 24,54%

Transferti; 1073125,,
74,16%

Nenodokļu
ieņēmumi; 18464,
1,28%

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi
2019.gadam- plāns (1 355 346 EUR)

Nodokļu ieņēmumi;
280000, 20,66%

Nenodokļu
ieņēmumi; 12083,
0,89%

Transferti; 1063263,
78,45%
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi
2017.gadam sastādīja 1 582 910 EUR, bet 2018.gadā sastādīja 1 447 073 EUR.
Salīdzinot speciālā budžeta ieņēmumus 2017.gadā ar 2018.gadu, tad
2018.gadā speciālā budžeta ieņēmumi kopumā samazinājās par 135 837 EUR
jeb par 8,58%, t.sk. nodokļu ieņēmumi palielinājās par 95 648 EUR jeb par
36,85%, nenodokļu ieņēmumi palielinājās par 4 199 EUR jeb par 29,43% un
transferti samazinājās par 235 984 EUR jeb par 18,03%.
Salīdzinot Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plānu
2019.gadam pret 2018.gadu, tad speciālā budžeta ieņēmumi kopumā
2019.gadam ir samazinājušies par 91 727 EUR jeb par 6,34%, t.sk. nodokļu
ieņēmumi ir samazinājušies par 75 184 EUR jeb par 21,16%, nenodokļu
ieņēmumi ir samazinājušies par 6 381 EUR jeb par 34,56% un transferti ir
samazinājušies par 9 862 EUR jeb par 0,92%.

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 2017.gadā
pēc valdības funkcijām (1 736 393 EUR)
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana;
189938, 10,94%

Izglītība; 33, 0%

Vides aizsardzība;
289269, 16,66%

Ekonomiskā darbība;
1257153, 72,4%
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā
pēc valdības funkcijām (1 143 823 EUR)
Vispārējie valdības
dienesti; 603, 0,05%
Vides aizsardzība;
275057, 24,05%

Ekonomiskā darbība;
868163, 75,90%

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi
2019.gadam- plāns pēc valdības funkcijām (2 173 640 EUR)

Vides aizsardzība;
578279, 26,60%

Ekonomiskā darbība;
1595361, 73,40%
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi
2017.gadam sastādīja 1 736 393 EUR, bet 2018.gadā sastādīja 1 143 823 EUR.
Salīdzinot speciālā budžeta izdevumus 2017.gadā ar 2018.gadu, tad
2018.gadā speciālā budžeta izdevumi kopumā samazinājās par 592 570 EUR
jeb par 34,12%, t.sk. lielākās izdevumu pozīcijas ekonomiskās darbība
samazinājās par 388 990 EUR jeb par 30,94% un vides aizsardzība samazinājās
par 14 212 EUR jeb par 4,91%.
Salīdzinot Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plānu
2019.gadam ar 2018.gadu, tad speciālā budžeta izdevumi kopumā 2019.gadā
palielinājās par 1 029 817 EUR jeb par 90,03%, t.sk. ekonomiskā darbība
palielinājās par 727 198 EUR jeb par 83,76% un vides aizsardzība palielinājās
par 303 222 EUR jeb par 110,23%.
Ja analizē konsolidēto pamatbudžeta ieņēmumu izpildi 2018.gadā pret
2018.gada plānu, tad kopējā konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu izpilde ir
99,73% no plānotajiem ieņēmumiem.
Ja analizē konsolidēto pamatbudžeta izdevumu izpildi 2018.gadā pret
2018.gada plānu, tad kopējā konsolidētā pamatbudžeta izdevumu izpilde ir
91,85% no plānotajiem izdevumiem.
Pārsvarā plāna neizpilde ir saistīta ar projektu realizāciju, tieši ar būvniecības
darbu neizpildi. Sākumā ir ieplānots, ka līdz gada beigām darbi notiks pēc
darbu izpildes plāna, bet dažādu apstākļu dēļ, darbi netiek izdarīti pēc grafika
un darbu izpilde novirzās uz nākošo gadu.
Pamatbudžeta izdevumu plāna neizpildi ietekmēja arī pabalsti garantētā
minimālā ienākuma nodrošināšanai, kas izpildījās par 89,25% no plāna.
Ja analizē konsolidēto speciālā budžeta ieņēmumu izpildi 2018.gadā pret
2018.gada plānu, tad konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumu izpilde ir
109,19% no plānotajiem ieņēmumiem.
Ja analizē konsolidēto speciālā budžeta izpildi 2018.gadā pret 2018.gada
plānu, tad kopējā speciālā budžeta izdevumu izpilde ir 61,76% no plānotajiem
izdevumiem. Tas ir sasitīts ar optimistisku izdevumu plānu 2018.gadam.
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Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēri no plānotajiem pamatbudžeta
ieņēmumiem laika periodā no 2017.gada līdz 2019.gadam-plāns

2017.gads

2018.gads

2019.gads (plāns)

3,42 %

3,91 %

4,46 %

Rēzeknes novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādu apjomi laika
periodā no 2017.gada līdz 2018.gadam (EUR)
Saistību veids

2017.gads

2018.gads

Kreditori

15 205 334

18 513 777

Debitori (bruto): t.sk.

1 704 682

1 643 316

786 751

802 479

473 272

472 243

444 659

368 594

prasības par nekustamā
īpašuma nodokli
prasības pret pircējiem
un pasūtītājiem
pārējās prasības

Rēzeknes novada pašvaldības rīcība debitoru parādu atgūšanā:
1. parādniekiem tiek izsūtīti brīdinājumi par parāda nomaksu;
2. ar parādniekiem tiek slēgtas vienošanās par parāda nomaksu un sastādīti
parādu nomaksas grafiki;
3. ja parādnieks nesadarbojas ar pašvaldību, parādu piedziņa tiek nodota
parādu piedziņas firmām.
Rēzeknes novada pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa parāda
monitoringu, saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta otro
daļu, noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam
“Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.Ja nekustamā īpašuma nodokļa
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maksātājs nav nomaksājis nekustamā īpašuma nodokli vairāk nekā 6 termiņus,
Rēzeknes

novada

pašvaldības

deleģēta

amatpersona

nosūta

nodokļu

maksātājam brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi. Ja
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājs nesamaksā divdesmit dienu laikā, tad
Rēzeknes novada pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu.
Rēzeknes novada pašvaldība sagatavo lēmumu – izpildrīkojumu, ko iesniedz
zvērinātam tiesu izpildītājam un zvērināts tiesu izpildītājs veic piedziņu.
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2017.un 2018. gadā
Pozīcijas

uz 2017.gada beigām

uz 2018.gada beigām

Izmaiņas (EUR)

(EUR)

(EUR)

2018 /2017 (+/-)

57 482 992

59 363 363

+1 880 371

-ēkas

32 325 547

32 079 010

-246 537

-inženierbūves

10 213 030

9 926 217

-286 813

-zeme

7 616 988

7 493 920

-123 068

-ceļi

6 091 416

8 571 096

+2 479 680

-pārējais

1 236 011

1 293 120

+57 109

Zeme, ēkas un
būves kopā:
(atlikušajā
vērtībā), t.sk.

nekustamais
īpašums
Rēzeknes novada pašvaldības zeme, ēkas un būves kopumā uz 2018.gada
beigām attiecībā pret 2017.gada beigām pieauga par 1 880 371 EUR.
Vislielākais pieaugums ir pozīcijā “ceļi”. Šajā pozīcijā pieaugums 2018.gadā
attiecībā pret 2017.gadu ir 2 479 680 EUR. Vislielākais samazinājums ir
pozīcijā “inženierbūves”. Šajā pozīcijā samazinājums 2018.gadā attiecībā pret
2017.gadu ir 286 813 EUR.
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Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes (kopā
251 702 ha) sadalījums pa lietošanas veidiem 2018.gadā (hektāros).
Zeme zem ēkām
un pagalmiem
1%
Ūdens objektu zeme
9%
Purvi
4%
Krūmāji
3%

Zeme zem ceļiem
2%

Pārējā zeme
3%

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
43%

Meži
35%

No attēla redzams, ka Rēzeknes novada pašvaldībā visvairāk ir
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (43%), mežu (35%) un ūdens objektu
zemes (9%).
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Pašvaldības kapitāla vērtība un tā izmaiņas 2018.gadā
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Pašvaldības SIA
,,Maltas
dzīvokļukomunālās
saimniecības
uzņēmums”
SIA ,, Strūžānu
siltums”
SIA
,,Austrumlatgales
atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība”
SIA ,, Latgales
uzņēmējdarbības
atbalsta centrs”
SIA ,, Rēzeknes
vēstis”

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
01.01.2018.
(EUR)

316 755

Izmaiņas
(+, -)
(EUR)

53 775

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
01.01.2019.
(EUR)

%
no kopapjoma

370 530

100

412 439

412 439

100

88 984

88 984

17,5

142

142

5,0

256

256

8,3
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Pašvaldības 2017.un 2018.gadā veiktie, kā arī 2019. gadam plānotie
pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
Rēzeknes novadā ir apstiprināti šādi attīstības plānošanas dokumenti:
Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, Teritorijas plānojums
2013. – 2024. gadam, Attīstības programma 2019. – 2025. gadam un Rēzeknes
novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija.
1. Rēzeknes novada teritorijas plānojums
1.1. Izstrāde
Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībai ir aktuāls 2013. gada 1. augustā
apstiprināts Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam
(protokols Nr. 19, 1.§). Tas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā
skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.
Četru gadu laikā (no 2015. līdz 2018. gadam) pašvaldībā tika saņemti vairāk
nekā 50 fizisko personu iesniegumi (2015. gadā – 13, 2016. gadā – 5, 2017.
gadā–17, 2018. gadā – 17), kuros lielākoties tika lūgts mainīt apbūves
parametrus (apbūves blīvumu un stāvu skaitu) vasarnīcu un dārzkopības
kooperatīvu teritorijā. Radās nepieciešamība aktualizēt arī cita veida
informāciju, piemēram, precizēt ciemu robežas u.tml.). Tāpēc 2016. gada
3. novembrī Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Rēzeknes
novada teritorijas plānojuma 2013. – 2014. gadam grozījumu uzsākšanu
(protokols Nr. 25, 1.§).
Izstrādājot grozījumus, tika ņemtas vērā arī jaunās prasības, ko noteica spēkā
esošie normatīvie akti, klāt nāca virkne papildus uzdevumu, saistītu ar
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas izstrādi, datu
aktualizāciju. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes procesā, iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli un
sniegt priekšlikumus. Pēc Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.
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gadam apstiprināšanas un stāšanās spēkā valdībā tika apstiprināts jauns
normatīvs regulējums. Rezultātā tika konstatēts, ka veikto izmaiņu apjoms
pārsniedz 50%. Rēzeknes novada dome grozīja savu līdzšinējo lēmumu par
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Jaunajā domes lēmuma redakcijā skan
uzdevums – izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu. Lēmums par jauna teritorijas
plānojuma izstrādi tika pieņemts 2019. gada 21. marta domes sēdē (lēmums Nr.
7, (9.§)). Līdz 2019. gada 31. maijam joprojām zemes īpašnieki tiek aicināti
rakstiski izteikt savus priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai vai
ieteikumus saistībā ar viņu nekustamo īpašumu, sūtot iesniegumus pa e-pastu
vai iesniedzot klātienē, Rēzeknes novada pašvaldībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55.
punktu, Rēzeknes novada pašvaldība, nosūtot sistēmā attiecīgu paziņojumu,
informēja institūcijas un kaimiņu pašvaldības par plānošanas dokumenta
izstrādes uzsākšanu. Nepieciešamības gadījumā augstākminētās iestādes sniedz
ģeotelpiskos un teksta datus, nosacījumus un atzinumus teritorijas plānojuma
izstrādei.
Ar 2019. gada 21. marta lēmumu Nr. 7 (9.§) “Par grozījumiem Rēzeknes
novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada
teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”” var
iepazīties valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv,
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Rēzeknes
novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
1.2. Darba grupas, sabiedriskās apspriešanas sapulces
2017. gada septembrī – oktobrī, kā arī 2018. gada februārī Rēzeknes novada
pašvaldības telpās tika rīkotas darba grupu sanāksmes ar pagastu pārvalžu
pārstāvjiem, kad tika spriests par ciemu robežu, ciemu ielu sarkano līniju,
ciema ielu nosaukumu un funkcionālā zonējuma maiņu. Katru no sapulcēm
apmeklēja 75 pagasta darbinieki.
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1.3. Maltas pagasta robežu maiņa
2018. gada 23. oktobrī Maltas pagastā notika iedzīvotāju sapulce par
iespējamo Rēzeknes novada Maltas pagasta (t.sk. Maltas ciema) robežas maiņu,
pievienojot Lūznavas pagasta mazdārziņu teritoriju. Šāds jautājums tika
ierosināts

saistībā

ar

Rēzeknes

novada

pašvaldības

apstiprinātajiem

saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”. Sapulci
apmeklēja pieci iedzīvotāji un trīs pagasta pārvaldes darbinieki. Iedzīvotāju
aktivitāte vērtējama kā zema, jo no 60 iepriekš izsniegtajām aptaujas anketām
aizpildītas bija tikai 14 jeb 23%. Iedzīvotāji atbalstīja iespējamo robežas maiņu.
Par robežas maiņu tiks lemts teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās.

1.4.

Dienvidu apvedceļa būvniecība

Pašvaldībā tika saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada
18. marta atzinums Nr. 5-04/2, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu VAS “Latvijas valsts ceļi” paredzētajai darbībai –
Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecībai Rēzeknes novada Ozolaines un
Griškānu pagastos.
Saistībā ar paredzēto darbību 18.10.2017., 15.03.2018. un 19.07.2018
Griškānu pagasta pārvaldē tika rīkotas publiskās apspriešanas sanāksmes, kurās
tika izskatītas divas trases pamatalternatīvas ar iespējamām modifikācijām un
papildalternatīva, ko piedāvāja Griškānu pagasta pārvalde. Ar trases plānu un
citiem sagatavotajiem materiāliem bija iespēja iepazīties tīmekļvietnē
www.enviro.lv/Apvads. Saskaņā ar sanāksmju protokoliem sabiedriskās
apspriešanas sapulces apmeklēja 115 cilvēki. Par katras publiskās apspriešanas
sākumu un sanāksmju norises vietu un laiku sabiedrība tika informēta ar
Rēzeknes novada mājaslapas, laikraksta “Rēzeknes Vēstis” starpniecību, tāpat
pagasta pārvaldēm tika nosūtīti paziņojumi. Publiskās apspriešanas sanāksmes
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apmeklēja fiziskās personas (zemju īpašnieki), projekta izstrādātāji, Rēzeknes
novada pašvaldības pārstāvji.

1.5.

Ciema nosaukuma maiņa no Strūžāni uz Vecstrūžāni

2018. gada 16. martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Gaigalavas
pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļu iesniegums (reģ.nr. 3.2./44)
ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema
nosaukuma juridisko likumību. Tā kā Rēzeknes novadā blakus atrodas divi
ciemi ar vienādiem nosaukumiem (Gaigalavas pag. Strūžāni un Stružānu pag.
Strūžāni), bieži rodas pārpratumi par adreses atrašanu un tiek apgrūtināts
piegādes kurjeru un operatīvo dienestu darbs.
Sabiedriskās apspriešanas par iespējamo Strūžānu ciema nosaukuma maiņu
uz Vecstrūžāni periods tika noteikts no 17.03.2018. līdz 17.04.2018.
Paziņojums par apspriešanu bija publicēts Rēzeknes novada mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv un izvietots uz ziņojumu stendiem Gaigalavas pagasta
pārvaldē un Strūžānu ciemā. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas 50
aptaujas: 35 ar nosaukuma maiņas noraidīšanu un 15 ar idejas atbalstu.
2018. gada 17. aprīlī Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema Sabiedrisko
aktivitāšu centrā “Strūžānu skola” telpās notika sabiedriskās apspriešanas
sanāksme par iespējamo ciema nosaukuma maiņu, to apmeklēja 29 iedzīvotāji.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pēc viedokļu
uzklausīšanas un, pamatojoties uz aptaujas datiem, apliecināja, ka nav pamata
ciema nosaukuma maiņai, jo tā lietošana notiek saskaņā ar Gaigalavas pagasta
padomes 2001. gada 3. jūlija lēmumu (protokols Nr. 7, VII §) “Par ciemu un
apdzīvoto vietu nosaukumiem”, kurā apstiprināts ciema nosaukums “Strūžāni”.

1.6.

Piekļuves vietas pie Adamovas ezera maiņu

2017. gada 20. martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts
privātpersonas iesniegums (reģistrācijas Nr.5.4/1502) ar lūgumu veikt zemes
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vienības maiņu pret citu zemes vienību. Sabiedriskā apspriešana Par iespējamo
piekļuves vietas pie Adamovas ezera maiņu Adamovā, Vērēmu pagastā tika
noteikta no 21.04.2017. līdz 10.05.2017. Paziņojums par publisko apspriešanu
bija ievietots Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un Vērēmu
pagasta mājaslapā www.veremi.lv, izvietots uz ziņojumu dēļiem Vērēmu
pagasta pārvaldē, Sondoru un Adamovas ciemos. Sabiedriskās apspriešanas
laikā Vērēmu pagasta pārvaldē saņemtas 14 aptaujas lapas (pielikumā) no
Adamovas iedzīvotājiem, kurās tika noraidīta piekļuves Adamovas ezeram
maiņa, 3 aptaujas lapas no Adamovas iedzīvotājiem un 6 aptaujas lapas no citu
pagastu un Rēzeknes iedzīvotājiem ar atbalstu piekļuves Adamovas ezeram
maiņai. 2017. gada 10. maijā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kuras
laikā tika atrasts risinājums piekļuves ezeram izveidošanai.

2. Attīstības programma
2.1. Izstrāde
Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums
pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
īstenošanai. To veido piecas daļas: Pašreizējās situācijas raksturojums,
Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un
novērtēšanas kārtība.
Pašreizējās situācijas raksturojums parāda novada esošo situāciju, un tajā
sniegts dažādu jomu novērtējums novadā no Attīstības programmas ietvaros
organizētajām tematiskajām grupām, Stratēģiskā daļa parāda to, ko novads
vēlas sasniegt laika posmā no 2019. līdz 2025. gadam, Rīcības plāna sadaļā tiek
noteikti pasākumi un aktivitātes noteikto uzdevumu izpildei, iznākuma
rezultatīvie rādītāji, atbildīgie par pasākumu izpildi, izpildes termiņš vai periods
un finanšu resursu avoti, Investīciju plānā tiek analizētas Rēzeknes novada
pašvaldības nozīmīgākās investīcijas un projektu idejas, savukārt ar Īstenošanas
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uzraudzības un novērtēšanas kārtību tiek novērtēta novada attīstība un
programmas ieviešanas izpilde.
2017. gada 7. decembrī Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums
(sēdes protokols Nr. 28, 1. §) “Par Rēzeknes novada attīstības programmas
2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu”.

2.2.

Rēzeknes novada iedzīvotāju aptauja

Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams
attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība laika posmā no 15.12.2017. līdz
01.02.2018. organizēja iedzīvotāju aptauju, kuras ietvaros bija jāsniedz
vērtējums par dažādiem Rēzeknes novadā pieejamiem pakalpojumiem.
Iedzīvotāji tika aicināti norādīt uz lietām, kuras šobrīd pietrūkst vai ir steidzamā
kārtā jārisina kādā no novada apdzīvotām vietām vai novadā kopumā. Aptaujā
piedalījās 542 respondenti (378 sievietes un 164 vīrieši). Visaktīvāk viedokli
izteikuši iedzīvotāji vecumā no 46-61 gadam, savukārt viskūtrāk aptaujā
piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.

2.3.

Uzņēmēju aptauja

Lai noskaidrotu uzņēmēju vērtējumu un priekšlikumus uzņēmējdarbības
vides attīstībai, Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam
izstrādes ietvaros tika organizēta novada uzņēmēju aptauja. Aptaujas anketu
bija iespējams aizpildīt gan elektroniski novada pašvaldības mājaslapā
www.rezeknesnovads.lv, gan papīra formā. Kopumā anketēšanā piedalījās 60
respondenti. Aptaujas rezultāti apkopoti un izmantoti attīstības programmas
pašreizējās situācijas raksturojuma izstrādē.
2.4. Attīstības programmas izstrādes tematiskās darba grupas
Izstrādājot Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam,
izstrādes vadības grupa aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās
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organizācijas, iestādes un citus interesentus pieteikties attīstības programmas
ietvaros rīkotajās darba grupās. 2018. gada 28. un 29. maijā, kā arī 6. un 7.
jūnijā tika organizētas septiņas darba grupas, kurās 197 to dalībnieki diskutēja
par konkrētiem uzdevumiem vairākās Rēzeknes novada būtiskās nozarēs.
Darba grupu dalībnieki tika iepazīstināti ar programmas izstrādes gaitu, esošo
situāciju Rēzeknes novadā un pašvaldības veiktās aptaujas datiem. Dalībnieki
aktīvi iesaistījās, sniedzot savu vērtējumu par konkrēto jomu novadā un
piedāvājot idejas un veicamās aktivitātes jomas uzlabošanai. Idejas un
aktivitātes tika ņemtas vērā, izstrādājot Attīstības programmas Rīcības plānu,
nosakot turpmāko gadu Rēzeknes novada pašvaldības rīcības un uzdevumus.
Paziņojumi par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, tematiskajām
darba grupām un uzņēmēju aptauju bija ievietoti Rēzeknes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv, publicēti laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”
un Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada
Ziņas”.

2.5.

Attīstības programmas publiskā apspriešana

2018. gada 15. novembrī Rēzeknes novada domes sēdē pieņemts lēmums
(protokols Nr. 24, 35.§) “Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. –
2025. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Paziņojumi par
attīstības programmas projekta publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības
pasākumiem bija ievietoti pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv,
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), publicēti
Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada
Ziņas”, kā arī izvietoti uz informatīvajiem stendiem pagastu centros. Publiskās
apspriešanas termiņš bija noteikts no 2018. gada 26. novembra līdz 28.
decembrim, šajā laika posmā attīstības programmas projekts bija pieejams
Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv, Valsts
vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un izdrukātā veidā
Rēzeknes novada pašvaldībā.
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Sabiedriskās apspriešanas ietvaros tika organizētas piecas sanāksmes (2018.
gada 12.-13. decembris) – Dricānos, Kaunatā, Maltā, Nautrēnos un Rēzeknē.
Ikvienam bija iespēja iepazīties ar Attīstības programmas projekta sadaļām,
iedziļināties Investīciju plānā un paust savu viedokli par nākotnē plānotajiem
projektiem. Kopumā sapulces apmeklēja 116 novada iedzīvotāji.
Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts viens privātpersonas priekšlikums,
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas komentāri un
Latgales plānošanas reģiona atzinums. Attīstības programmā tika veikti
nepieciešamie papildinājumi un korekcijas.
2019. gada 17. janvārī Rēzeknes novada domes sēdē pieņemts lēmums (sēdes
protokols Nr. 2, 1.§) “Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. –
2025. gadam apstiprināšanu”. Ar plānošanas dokumentu var iepazīties
Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzeknē) pašvaldības
darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv un Valsts
vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
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Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības saimniecisko darbību, kā
arī pašvaldības 2018. gada saimniecisko pārskatu

SIA " Pagrabnieces Auditoru Birojs"
Reģistrācijas Nr.40002030404, adrese: Hospitāļu iela 8, Rīga, LV-1013, tālr.67360657, e-pasts:
pab@pab.lv

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
Nr.-3b/18
laiks

Neatkarīgu revidentu ziņojums
Rēzeknes novada domei
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu
Esam veikuši Rēzeknes novada pašvaldības (“Pašvaldība”) 2018. gada pārskatā ietvertā
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver:



2018. gada 31. decembra konsolidēto pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa
Nr.1 "Bilance",



2018. gada konsolidēto pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem veidlapa
Nr.4-3,



Pašvaldības konsolidēto pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu veidlapa
Nr.4-1,



Pašvaldības konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



Konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas (LR) Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
4.5. punktā,



grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,



konsolidētā finanšu pārskata skaidrojumu.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības iestāžu finanšu
pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Kapitālsabiedrības, kurās
pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, nav konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par
tās konsolidētajiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas
noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.
Atzinuma pamatojums
Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā
atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas iestāžu
standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk
aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
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Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu
padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu
veiktajai konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī
SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas
principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu
mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības ziņojums, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu
informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts
mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu
informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā
finanšu pārskata informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un
vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par
Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu
pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par
kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu
pārskats, sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par konsolidēto
finanšu pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot
konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas
neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju
turpināt darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar
Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien
vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas
alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidētā
finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību.
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Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā
nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu,
kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka
revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv.
Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus,
ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī:
 identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt
krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam
revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas
sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas
būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu,
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai
iekšējās kontroles pārkāpumus;

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas
par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv,
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par
šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu
atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz
revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē
Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

 izvērtējam vispārēju konsolidētā finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai konsolidētais finanšu pārskats
patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus;

 iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības
konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par
konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību,
pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.
Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem,
tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.


SIA „PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”
Licence Nr. 8
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Nellija Pagrabniece
Valdes priekšsēdētāja
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 87
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SIA " Pagrabnieces Auditoru Birojs"
Nr.Hospitāļu
000203040,
u 8, R¿
ga, LV-1013,e-pasts:
tlr./fakss: 7360657
Reģistrācijas Nr.40002030404,Re‡.
adrese:
iela 8, HospitŸ
Rīga, LV-1013,
tālr.67360657,
pab@pab.lv

2019.gada 30.aprīlī
Rīgā

Ziņojums Rēzeknes novada vadībai
Par revidentu novērojumiem veicot
2018.gada finanšu pārskata revīziju
Pamatojoties uz 2016.gada 19.septembrī noslēgto līgumu Nr.8.4/650 veicām Rēzeknes
novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju.
Par finanšu pārskatiem, grāmatvedības uzskaites kārtošanu, iestādes līdzekļu saglabāšanu,
iekšējo kontroli, nodokļu politikas izvēli atbildīga ir novada pašvaldības vadība. Mēs esam
atbildīgi par atzinumu, ko pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par finanšu
pārskatu.
Revīzijas ietvaros mēs veicām iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitātes izvērtējumu,
pielietoto grāmatvedības kārtošanas principu un metožu, kā arī nozīmīgu vadības izdarīto
pieņēmumu pārbaudi izlases veidā. Revīzijas procedūras noteicām balstoties uz mūsu
noteikto būtiskuma līmeni. Tādējādi pārbaude neskar visus esošos grāmatvedības politikas
vai iekšējās kontroles aspektus.
Ziņojuma turpinājumā izteiksim savu viedokli par, mūsuprāt, pieļautajiem trūkumiem
grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontroles sistēmā, kurus konstatējām, veicot revīzijas
procedūras Rēzeknes novada pašvaldībā.
1.MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
1.pielikuma 114.punkts nosaka, ka kontā 2169 “Pārējais inventārs” uzskaita inventāru, kas
paredzēts iestādes darbības nodrošināšanai un pēc savām funkcijām neatšķiras no
pamatlīdzekļa un kuru paredzēts lietot ilgāk par gadu. Šādi pamatlīdzekļi uzskaitīti kontos
2114 “Saimniecības materiāli” vai kontā 2161 “Ātri nolietojamais inventārs” (Tiskādu bērnu
nams).
2.Ir konstatētas neatbilstības pamatlīdzekļu klasifikācijā un nolietojuma normu noteikšanā
(Sakstagala pagasta pārvalde, Rikavas pagasta pārvalde) .
3.Nav kapitalizētas izmaksas, kas saistītas ar caurteku ierīkošanu, būvprojektiem
(Ozolmuižas pagasta pārvalde ,Ilzeskalna pagasta pārvalde). Savukārt ,veicot kapitāla
rakstura darbus saimnieciskajā kārtā, pamatlīdzekļa vērtībā nav iekļautas darbaspēka
izmaksas un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi (Nautrēnu pagasta pārvalde);
4.Nav nodrošināta uzkrāšanas principa piemērošana pašvaldības ieņēmumu un izdevumu
uzskaitē (bezdarbnieku ikmēneša atlīdzība par decembra mēnesi-pašvaldībā kopumā) un
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periodizācija (Adamovas speciālā internātpamatskola, Tiskādu speciālā internātpamatskola,
Ozolmuižas pagasta pārvalde, Rikavas pagasta pārvalde, Sakstagala pagasta pārvalde);
5. Nav ievērota pamatlīdzekļu atzīšanas vērtības piemērošana atbilstoši MK noteikumiem
Nr.1486. Projektu un parastās saimnieciskās darbības ietvaros iegādātais inventārs
(1 vienības vērtība ir zemāka par EUR 213) tiek uzskaitīts pamatlīdzekļu sastāvā
(Gaigalavas pagasta pārvalde, Vērēmu pagasta pārvalde, Sakstagala pagasta pārvalde,
Strūžānu pagasta pārvalde). Savukārt atsevišķos gadījumos pamatlīdzekļi ir uzskaitīti
inventāra sastāvā (Tiskādu bērnu nams);
6. Neskatoties uz to, ka budžetā ir paredzēti un apstiprināti pieejamie līdzekļi nodokļu
nomaksai, netiek ievērots nodokļu nomaksas termiņš, tādējādi pašvaldībai radot papildus
izdevumus EUR 2834.05 apmērā kavējumu naudu nomaksai (Sakstagala pagasta pārvalde);
7. Atsevišķas pagastu pārvades kļūdaini grāmato samaksātos avansus par precēm un
pakalpojumiem, uzreiz atzīstot izmaksas, kaut gan faktiski prece vai pakalpojums vēl nav
saņemts (Ozolmuižas pagasta pārvalde, Gaigalavas pagasta pārvalde, Strūžānu pagasta
pārvalde);
8. Ir noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu, taču nav piemērota nodokļa apgrieztā
maksāšanas kārtība. Atbilstoši pastāvošajai nodokļu likumdošanai, par nodokļa samaksu ir
atbildīgs pakalpojuma saņēmējs. Darbu izpildītājam, nesamaksājot nodokli valsts budžetā,
prasījumu tiesības var tikt vērstas pret pakalpojuma saņēmēju (Sakstagala pagasta pārvalde);
9. Pārdodot nekustamo īpašumu (ēkas, būves), tiek atsavināta arī zeme, taču pirkuma līgumā
tas netiek norādīts. Tas apgrūtina pareizu atsavināšanas darījuma iegrāmatošanu
grāmatvedības uzskaitē (Nautrēnu pagasta pārvalde).

Zvērināta revidente Nellija Pagrabniece
Zvērināta revidente Valentīna Razujeva

Lai varētu novērst zvērinātu revidentu atklātos trūkumus saismnieciskā gada
pārskata sagatavošanā, Rēzeknes novada pašvaldība algo iekšējos auditorus,
kuri, pievērsīs lielāku uzmanību un kontroli, lai vairāk šādi trūkumi
neatkārtotos.
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Domes lēmums par 2018.gada saimnieciskā gada pārskatu
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Pielikums Nr.1
pie Rēzeknes novada
2019.gada.2.maija domes sēdes prot. Nr.10

Rēzeknes novada konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats
par 2018.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
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.
21.1.0.0.
5.0.
17.0.0.0.
18.0.0.0.
18.6.2.0.

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 ( 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

19.1.0.0.
19.2.0.0.

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 budžeta iekšējie transferti starp vienas
pašvaldības budžeta veidiem
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

.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

18.6.3.0.
18.6.4.0.
18.6.9.0.
19.0.0.0.

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi

Precizētais
plāns
2018.g.

Izpilde
par
2018.g.

33227314 33135990
10691433 10883640
9321776 9280741
1125096 1307505
117499
149676
127062
145718
529235
525401
5525
6420
32400
29964
5000
2766
37554
50114

Izpildes
%
99,73
101,80
99,56
116,21
127,38
114,68
99,28
116,20
92,48
55,32
133,45

448756
1579566

436137
1524891

97,19
96,54

1555712

1507288

96,89

23854
23853
23853

17603
26540
26540

73,79
111,26
111,26

20403227 20175518

98,88

0
2073
16851965 16561230

98,27

7669153

7445440

97,08

1215766

1322014

108,74

7795376

7618746

97,73

171670
3551262

175030
3612215

101,96
101,72

8011
3543251

8011
3604204

100,00
101,72

37174709 34144805
3883367 3582593
1000
0
0
0
7526020 6378431
0
0
3597145 3355506
124659
115007
2548129 2425933
15691089 14820302
3803300 3467033
-3947395
3947395
2394083

-1008815
1008815
-107256

91,85
92,25
0,00
0,0
84,75
0,00
93,28
92,26
95,20
94,45
40
91,16

.09.000
.10.000

F20010000
F21010000
F22010000
F29010000
F40020000
F50010000

Izglītība
Sociālā aizsardzība

15691089 14820302
3803300 3467033

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )

-3947395

-1008815

Finansēšana

3947395

1008815

Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
Termiņnoguldījumi
Aizņēmumi
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

2394083
33527
2360556

-107256
28988
-136244

1607087
-53775

1169846
-53775

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja:

94,45
91,16

S.Ančikovska

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Pielikums Nr.2
pie Rēzeknes novada
2019.gada 2.maija domes sēdes prot. Nr.10

Rēzeknes novada konsolidētais speciālā budžeta izpildes pārskats
par 2018.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

1.0.
5.5.0.0.
5.5.3.0.
2.0.
8.6.0.0.

Koda nosaukums
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
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

Precizētais Izpilde
plāns
par
Izpildes
2018.g.
2018.g.
%
1325283 1447073 109,19
250000 355184 142,07
250000
250000
12020

355184
355184
18464

142,07
142,07
153,61

20

2

10,00

0

114

12000

18335

152,8

12.2.0.0.

Valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldības budžetā
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu
atlīdzībām
un kompensācijām

12.3.0.0.

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

0

13

0,0

0

300

0,00

21.3.0.0.
5.0.
18.0.0.0.

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

0
300
1063263 1073125
1063263 1073123

0,00
100,93
100,93

18.6.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

1063263 1073123

100,93

19.0.0.0.

Pašvaldību budžetu transferti

9.4.0.0.

3.0.

19.1.0.0.
.01.000
.04.000
.05.000
.06.000
.09.000

F20010000
F21010000
F22010000
F29010000
F40020000

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas
pašvaldības budžeta veidiem
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izglītība
Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi
Naudas līdzekļi
Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
Termiņnoguldījumi
Aizņēmumi

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja:

0

2

0
1851927
603
1411743
439581
0
0
-526644
526644
538233
212
538021

2
1143823
603
868163
275057
0
0
303250
-303250
-291661
212
-291873

-11589

-11589

61,76
100,00
61,50
62,57
0,00
0,00

S.Ančikovska

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Pielikums Nr.3
pie Rēzeknes novada
2019.gada 2.maija domes sēdes prot. Nr. 10

Rēzeknes novada konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats
par 2018.gadu.
Budžeta
klasifikācijas
kodi

23.4.0.0.
23.5.0.0.

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

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
.01.000
Vispārējie valdības dienesti
.06.000
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
.08.000
Atpūta,kultūra un reliģija
.09.000
Izglītība
.10.000
Sociālā aizsardzība
Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - )
Finansēšana
F20010000
Naudas līdzekļi un noguldījumi
F21010000 Naudas līdzekļi
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā)
F29010000 Termiņnoguldījumi

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja:

Precizētais Izpilde
plāns
par
2018.g.
2018.g.

Izpildes
%

15563

14830

95,29

12943

12943

100,00

2620
17338
141
373
1503
12357
2964
-1775
1775
1775

1887
14558
140
373
1503
10311
2231
272
-272
-272

72,02
83,97
99,29
100,00
100,00
83,44
75,27

1775

-272

S.Ančikovska

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Pielikums Nr.4
Pie Rēzeknes novada
2019.gada 2.maija domes sēdes prot. Nr.10

Bilance
KODI
Ministrijas, valsts centrālās iestādes, pašvaldības
nosaukums Rēzeknes novads
Iestādes nosaukums Rēzeknes novads (Konsolidētais)
Atrašanās vietas adrese Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne
Pasta indekss
Tālrunis
64622238
e-pasts
info@rezeknesnovads.lv

0780200
x
LV-

4601

uz 2018 .gada 31.decembri

Posteņa nosaukums

Konta Nr.

AKTĪVS
A
1000
1100

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

C

1

2

B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi

1.
1.1.

72 110 533

67 698 273

176 452

182 040

1110

Attīstības pasākumi un programmas

1.1.1.

61 292

70 373

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1.1.2.

85 789

92 096

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1.1.3.

13 982

1 670

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1.1.4.

0

12 055

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1.1.8.

1180
1200

Pamatlīdzekļi

1.2.

15 389

5 846

71 011 935

66 645 229
57 482 992

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

59 363 363

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

308 020

276 188

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

5 178 861

5 442 289

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1.2.4.

3 411 260

724 909

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

2 644 875

2 430 575

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

1280
1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.

105 556

288 276

872 351

818 576

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.

782 969

729 194

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

89 382

89 382

49 795

52 428

1400
1420
2000

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

1.4.
1.4.2.
2.

49 795

52 428

5 258 315

4 840 402

2100

Krājumi

2.1.

390 233

341 636

2300

Debitori

2.3.

1 348 012

1 389 580

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2.4.

101 204

105 361

Naudas līdzekļi

2.6.

2600
I.

Piezīmes
Nr.

BILANCE (1000+2000)

I.

3 418 866

3 003 825

77 368 848

72 538 675
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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Valsts kontroles revīzijas atzinumi un domes veiktie pasākumi atklāto
trūkumu novēršanai
Rēzeknes novada pašvaldībā 2018.gadā Valsts kontroles revīzija nav veikta.

Pašvaldības līdzdalība sadarbības un citos projektos
Rēzeknes novada pašvaldībai 2018.gads ir bijis veiksmīgs dažādu projektu
realizācijas jomā.
Turpinājās ERAF projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide
uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu
novados” ieviešana. 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 13 pašvaldības ceļus, kas ved pie ražošanas un pakalpojumu
uzņēmumiem, kuri nodrošina 67 jauno darba vietu radīšanu un investīciju
piesaisti Rēzeknes novada teritorijā 4 081 783,07 EUR apmērā. 2018.gadā
īstenoti un pabeigti 11 pašvaldības ceļu/ielu pārbūves darbi novada teritorijā
izbūvējot asfalta vai dubultās virsmas segumu 16,75 km kopgarumā:
 Vērēmu pagastā pārbūvēti trīs autoceļi: “Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni”
(0,391 km), “Ratinīki-Obricki” (0,436 km), “Rēzekne-Meļņova-Skudras”
(1,530 km);
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 Griškānu pagastā pārbūvēta Janopoles ciema Jaunā iela (t.sk. pašvaldības
autoceļa Nr.5603 posms) (1,211 km);
 Lūznavas pagastā pārbūvēts autoceļš „Lūznava -Veczosna” (4,433 km);
 Ilzeskalna pagastā pārbūvēts autoceļš „Gailumi -Gorsvani -Turlaji” (2,633
km);
 Stoļerovas pagastā pārbūvēts autoceļš „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni”
(2,099 km);
 Sakstagala pagasta Uļjanovā pārbūvēta Jaunatnes iela (0,994 km);
 Maltas pagasta Maltā pārbūvēta Kalnu iela (1,238 km);
 Ozolaines pagastā pārbūvēts autoceļš “Tēviņi – Rital” (0,27 km);
 Mākoņkalna pagasta Lipuškos pārbūvēts autoceļš „Lipušku centrsA.Strogonova” un Līgo iela (1,521 km).
Projekta budžets sastāda 4 802 097,73EUR, no kuriem ERAF finansējums ir
4 081 783,07 EUR.
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales

reģionālā lauksaimniecības

pārvaldes izsludinātā konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas

Lauku

attīstības

programmas

2014.-2020.gadam

pasākuma

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiek
īstenots

projekts

Nr.

17-01-A00702-000052

„Pašvaldības

ceļu

infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta”.
Projekta plānotās darbības:
▪ autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals 1.kārta 1,800 km Rēzeknes
novada Čornajas pagastā pārbūve. Būvdarbus veic AS “Kauno tiltai”,
būvuzraudzību - SIA “KEM”.
▪ autoceļa Nr.8814 Hatki – Pustinka 3,831 km Rēzeknes novada Silmalas
pagastā pārbūve. Būvdarbus veic AS “Ceļi un tilti”, būvuzraudzību - SIA
“KEM”.
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▪ autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu
pagastā pārbūve. Būvdarbus veic - SIA “RIVIERA L”, būvuzraudzību - SIA
“KEM”.
Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti
lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem
iedzīvotājiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir 733 789,64 EUR, piešķirtais
publiskais finansējums – 660 410,67 EUR.
Projekta realizācija plānota līdz 2019.gada 31.augustam.
Lauku

atbalsta

dienesta

Austrumlatgales

reģionālā

lauksaimniecības

pārvaldes izsludinātā konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas

Lauku

attīstības

programmas

2014.-2020.gadam

pasākuma

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tiek
īstenots

projekta

Nr.

18-01-A00702-000006

„Pašvaldības

ceļu

infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta”.
Projekta ietvaros plānotās darbības:
▪ autoceļa Nr.7619 A-13 – Laizāni – Groveriški – Pauliņi 1,451 km Rēzeknes
novada Ozolaines pagastā pārbūve. Būvdarbus veic AS “Kauno tiltai”,
būvuzraudzību -SIA “BaltLine Globe”.
▪ autoceļa Nr.5204 Pūdnīki – Veideres 2,050 km Rēzeknes novada Feimaņu
pagastā pārbūve. Būvdarbus veic AS “Kauno tiltai”, būvuzraudzību - SIA
“BaltLine Globe”.
▪ autoceļa Nr.9206 A/c V579 – Rosica un Torņa ielas 0,913 km Rēzeknes
novada Stoļerovas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar
AS “Kauno tiltai”, par būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”.
▪ autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka,
Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki)
1,25 km 1.kārta Rēzeknes novada Kaunatas pagastā pārbūve. Par būvdarbu
veikšanu noslēgts līgums ar SIA “RIVIERA L”, par būvuzraudzību ar SIA
“BaltLine Globe”.
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▪ autoceļa Nr.7805 Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči 0,599 km
1.kārta Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu
noslēgts līgums ar AS “Kauno tiltai”, par būvuzraudzību ar SIA “BaltLine
Globe”.
 autoceļa Nr.8015 Žierkļi – Loci 1,16 km 1.kārta Rēzeknes novada Pušas
pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “E
Būvvadība”, par būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”.
Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti
lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem
iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas ir 1 230050,19 EUR, attiecināmās
izmaksas ir 1 067 022,67 EUR, piešķirtais publiskais finansējums – 960 320,39
EUR.
Projekta realizācija plānota līdz 2021.gada 21. aprīlim.
Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” tiek
īstenota kopš 2018.gada aprīļa mēneša. Plānotie darbi – piecu pašvaldības ceļu
pārbūve 9,571 km kopgarumā ar kopējo budžetu 1 360 017,50 EUR (t.sk.
attiecināmās izmaksas 1 160 752,86 EUR) laika periodā no 2018.gada aprīļa
līdz 2020.gada maijam. 2018.gadā uzsākti un pabeigti autoceļa Nr.4209 "Mazā
Puderovo – Audriņi" un Nr.4210 "Krīvmaize – Mežāri" 1,2 km posma pārbūves
darbi Audriņu pagastā. Vēl 2018.gadā uzsākti Gaigalavas pagastā autoceļa
Nr.5408 "Cīmota – Puisāni" 2,5 km pārbūves darbi un Lendžu pagastā autoceļa Nr.6612 "Ciskova – Cirmas stacija" 1,9 km pārbūves darbi.
No 2017.gada maija līdz 2018.gada aprīlim tika īstenots ELFLA projekts
“Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” darbības atbalsts”. Projekta
kopējais budžets ir 6494,90 EUR. Projekta ietvaros bija iegādātas digitālās
klavieres un portatīvais dators, kā arī veikta dziedātāju tērpu modelēšana un
iegāde.
2018.gadā beidzās ES programmas „DEAR” projekta „Global Schools: EYD
2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCINSAED/2014/1#188450345# ieviešana. Projektu ieviesa sadarbībā ar Austrijas,
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Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles
un Spānijas pašvaldībām un izglītības 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 bija paredzēts realizēt trīs gadu garumā,
sākot no 2015.gada aprīļa līdz 2018.gada martam.
2018.gadā turpinājās Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Dzīvo veselīgi
Rēzeknes novadā!” Nr. 9.2.4.2/16/I/027 ieviešana. Projekta mērķis ir
popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē,
nodrošinot novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamas dažādas
veselīga dzīvesveida veicinošas, slimību profilakses aktivitātes un kompetentu
speciālistu lekcijas, konsultācijas, kas sekmētu Rēzeknes novada iedzīvotāju
dzīves kvalitātes paaugstināšanos un dzīvildzes pagarināšanu.
Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2017.-31.12.2019.
Kopējais projekta budžets 385 688,- EUR, t.sk. ESF finansējums 327 834,80
jeb 85%, valsts budžeta finansējums 57 853,20 jeb 15%.
Projekta mērķa grupa – visi Rēzeknes novadā dzīvojošie iedzīvotāji.
Sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno bibliotēku
Rēzeknes novada pašvaldība no 2018.gada līdz 2020. 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, organizējot seminārus, konkursus, pieredzes apmaiņas vizītes,
veidojot videoklipus un ziņu lapas. 2018. gada projekta kopējais budžets bija
EUR 33 750. EDIC Austrumlatgalē ietvaros tika organizēti daudzi pasākumi,
piemēram, interaktīvs seminārs jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem “Viņpus
izrāviena” (5. aprīlis), Ungārijas kultūras mantojuma dienas (10. augusts,
Lūznava), Eiropas kultūras mantojuma dienas Rēzeknes novadā (14.-15.
septembris, Lūznava, Bērzgale), seminārs “Publiskais iepirkums ES: Eiropa,
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kas uzņemas atbildību” (2. novembris), seminārs “Bērnu tiesības Latvijā un
Eiropā: Eiropa, kas aizsargā un aizstāv” (23. novembris) un citi.
2018.gadā veiksmīgi noritēja projekta „European Connections in Digital
Arts – EUCIDA (Digitālā māksla aptver Eiropu)”, kuru atbalsta ES
programma „Radošā Eiropa”, trešais īstenošanas gads. Projekta partneri:
digitālās mākslas centri Dublinā (Īrija), 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 bija iespēja apskatīt Īrijas, Francijas un Latvijas mākslinieku
radītās digitālās mākslas izstādes “Zeme / Jūra / Signāls” objektus Lūznavas
muižā, klātienē iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, apmeklēt radošās
darbnīcas, kā arī pašiem izmēģināt digitālās lāzeriekārtas iespējas mākslas
darbu radīšanā. Tāpat Lūznavas muižu par savu rezidences vietu izvēlējās
2 mākslinieki no Francijas - Stefans Klērs (Stéphane Cloor) un Elīza Aloina
(Elise Alloin), kas Rēzeknes novadu apmeklēja no 8. līdz 25. septembrim,
veidojot digitālās mākslas instalācijas projektu par cianobaktērijām jeb
zilaļģēm, kuru masveida savairošanās izraisa ūdens “ziedēšanu” un ūdens
dzīvnieku bojāeju. Tāpat no 23. līdz 29. oktobrim Lūznavas muižā mākslas
rezidences iespēju izmantoja māksliniece no Īrijas Sāra Ellena Lunda (Sarah
Ellen Lundy). Māksliniece darbojas digitālās mākslas jomā, un Lūznavā viņa
veidoja digitālo foto sēriju, balstoties uz vietējām leģendām un nostāstiem par
muižu un tās ļaudīm. 2018. gada otrajā pusē sākās arī gatavošanās 2019. gada
starptautiskajai digitālās mākslas konference Lūznavas muižā, kas notiks no 15.
līdz 16. maijam, pulcējot māksliniekus un citus interesentus no Latvijas un
citām valstīm.
2018.gadā norisinājās vairākas ES programmas „NORDPLUS Horizontal”
projekta “Creative Environmental Education/The CEE Network” (“Radoša
vides izglītība”) aktivitātes. Projekta mērķis ir veidot inovatīvu teorētiskās un
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praktiskās metodoloģijas bāzi, lai radošā veidā mācītu pamatskolas vecuma
bērniem vides izglītību, liekot uzsvaru uz ilgtspējību, tehnoloģijām un
starpdisciplinaritāti. Projektā tiek pārstāvētas dažādas organizācijas un
izglītības iestādes no Latvijas, Somijas (vadošais partneris – Turku
Universitāte), Islandes, Dānijas, Grenlandes un Norvēģijas. Projekta kopējais
finansējums ir 137 110 EUR, kur 50% finansē programma “NORDPLUS
Horizontal”. No 27. februāra līdz 3. martam notika pirmā partneru tikšanās
projekta ietvaros Turku Lietišķo zinātņu Universitātē, kurā tika iepazītas
iesaistītās organizācijas, to darbība un uzdevumi; dalībnieki varēja piedalīties
arī radošajās darbnīcās. Otrā projekta partneru tikšanās norisinājās no 12. līdz
19. oktobrim Grenlandes galvaspilsētā Nūkā, kur tika iepazītas vietējās skolas
un izglītības sistēmas aspekti, notika radošās darbnīcas.
ES programmā “Europe for Citizens 2014-2020” (Eiropa Pilsoņiem-LV)
turpinājās projekta “CRISCO - Crossroad of the Regions-fostering
involvement of all citizens in local life to improve social cohesion”
(“Reģionu

krustcelēs-iedzīvotāju

līdzdalības

vietējās

kopienas

dzīvē

veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti”) aktivitātes. Projekts
vērsts uz Eiropas Savienības piederības izjūtas un sociālās iekļaušanas
veicināšanu pierobežas iedzīvotāju vidū. Plānotie pasākumi - pieredzes
apmaiņas braucieni uz ES pašvaldībām un semināri. Projekta vadošais partneris
ir Briseles pilsētas dome (Beļģija). Projekta ieviešanas laiks – 25 mēneši. ES
programmas “Eiropa pilsoņiem” finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai ir
EUR 13 500, bet EUR 3940 ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa pieredzes
apmaiņas vizītēm 4 ES valstīs (Beļģijā, Francijā, Itālijā, Dānijā) Rēzeknes
novada pārstāvjiem un pagastu žurnālistiem 2018.-2019.gadā. 2018.gads
iesākās ar aktivitātēm Rēzeknes novada pašvaldībā.
2018.gada maijā tika uzsākts projekts LLI-386 “Transformations from
Slum to Chic” (“Degradēto teritoriju revitalizācija”), saīsinājumā “TRANSFORM”, pieteikums, kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām
atjaunot degradētās teritorijas Latvijā un Lietuvā. Projekta ieviešanas laiks –
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24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 75 760 EUR, no
kuriem 11 364 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet
64 396 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.
gadam finansējums. Gada laikā tika īstenotas vairākas aktivitātes – pieredzes
apmaiņas braucieni, apmācības un teritorijas revitalizācijas darbi Lūznavā.
2018.gada jūnijā tika uzsākts projekts LLI-341 “Social Inclusion of Elderly
People” (“Senioru sociālā iekļaušana”), saīsinājumā “Aging in Comfort”
(“Novecošana komfortā”), kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas
pašvaldībām veicināt veco cilvēku sociālo iekļaušanu, uzlabojot mājas aprūpi,
kuru nodrošina mobilās brigādes Latvijā un Lietuvā. Projekta aktivitātes ietver
mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbību un pieredzes
apmaiņu, kā arī mācību braucienu uz Zviedriju. Tāpat tiks izstrādāta
rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem, un Rēzeknes novada pašvaldībai
tiks iegādāts specializēts transportlīdzeklis mobilo brigāžu pakalpojumu
nodrošināšanai. Projekta ieviešanas laiks - 18 mēneši. Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam finansējums
Rēzeknes novada pašvaldībai ir 65 609,58 EUR, bet 9 841,44 EUR ir
pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Projekta kopējais finansējums ir 75 451,02
EUR.
2018.gadā oktobrī noslēdzās ERASMUS + K2 projekta “My Best Idea”
(“Mana labākā ideja”) realizācija, kura mērķis bija attīstīt uzņēmējspēju un
radošumu ikdienas mācību procesā un veicināt starpdisciplināru mācību metožu
izmantošanu darbā ar skolēniem, kā arī palielināt digitālo tehnoloģiju
integrāciju jauniešu apmācību procesos. Projektā piedalījās 9 sadarbības
partneri no Latvijas, Zviedrijas un Itālijas. Rēzeknes novadu pārstāvēja
Izglītības pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, kā arī ilggadējie
sadarbības partneri nevalstiskā organizācija “Apdāvināto bērnu fakultatīva
skola” no Rīgas. Radītie materiāli publicēti online blogā, kā arī iesaistīto
partneru mājaslapās. Projekta ietvaros 2018. gada martā Rēzeknes novada
izglītības darbinieki viesojās Itālijā, Dienvidtiroles apgabalā, ar mērķi gūt
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pieredzi par izglītības procesa organizēšanu un kompetenču pieejas realizāciju,
digitālā portfolio izveidi un izmantošanas iespējām izaugsmes dinamikas
novērtēšanā un karjeras izglītībā. Otrs projekta brauciens notika no 22. līdz 26.
maijam, kur starptautiskas konferences ietvaros notika projekta rezultātu
prezentēšana. Projektam noslēdzoties un izejot izvērtējuma etapu, Zviedrijas
nacionālā aģentūra, kas atbild par Erasmus+ projektiem, to apbalvoja ar
novērtējumu “Best practice” (Labākā pieredze), ko ieguva vēl tikai 4 citi
projekti.
2018.gadā noslēdzās programmas “Nordic-Baltic Mobility Programme”
(Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programma) projekts “Pieredzes apmaiņa
Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta sistēmas
izveidei darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām” (“Exchange of best
practices in developing the support system for special needs child`s teachers
and parents in Latvia, Norway and Sweden”). Projekta ietvaros tika nodrošināti
novada sociālo darbinieku, sociālo pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz
Norvēģiju un Zviedriju. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 12 164 EUR,
no kuriem 4 865 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa,
bet 7 298 EUR ir programmas finansējums.
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Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
2018.gada 18.oktobrī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums par
Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju. Ar 2018.gada
3.decembri ir izveidotas 4 (četras) jaunas pašvaldības iestādes reorganizējot
esošās 22 (divdesmit divas) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes- pagastu
pārvaldes ar to sastāvā esošajām esošajām struktūrvienībām, tajā skaitā 3 (trīs)
pagastu pārvaldēm struktūrvienību statusā, paredzot šo iestāžu darbības
uzsākšanu ar 2019.gada 1.janvāri. Šīs jaunizveidotās Rēzeknes novada
pašvaldības iestādes ir:
1. Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”;
2. Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”;
3. Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība”;
4. Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība”.
Vienlaikus ar pagastu pārvalžu reorganizāciju no 2019.gada 1.janvāra ir
plānota arī Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas
grāmatvedības centralizācija Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedībā.
Ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2013.gada 19.decembra
rīkojumu Nr.3-6/331 ir apstiprināts Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas
pasākumu plāns (turpmāk – Plāns), kas ir pieejams internetā tīmekļa vietnē:
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/pretkorupcijaspasakumu-plans2013.doc (spēkā esošs).
Atbilstoši Plāna 3.punktam, korupcijas riska novēršanas nolūkā tiek
nodrošināts iepirkumu komisiju darbības caurspīdīgums, visās iepirkumu
procedūrās nodrošinot iespēju visiem interesentiem iepazīties ar iepirkumu
dokumentiem (nolikumiem, tehniskajām specifikācijām, komisijas sniegto
papildu informāciju, pieņemtajiem lēmumiem), piedalīties iepirkumos un
piedāvājumu

atvēršanas

sanāksmēs

(klātienē

vai

tiešsaistes

režīmā,

reģistrējoties Elektronisko iepirkumu sistēmā).
Atbilstoši Plāna 4.punktam, korupcijas riska novēršanas nolūkā tiek
nodrošināta ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu uzraudzība, iekšējam
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auditoram pārbaudot tirgus izpēšu procesu norisi un to rezultātā noslēgto
līgumu nosacījumus.
2013.gada 19.decembrī ir apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas
kodekss, kas nosaka uzvedības standartus un ētisku rīcību. Regulāri Rēzeknes
novada pašvaldības darbinieki paaugstina savas profesionālās zināšanas,
apmeklējot dažādus kursus un seminārus.
2018.gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir ieviesusi visus Valsts kontroles
ieteikumus

revīzijas

lietā

Nr.2.4.1-38-3/2017

“Par

Rēzeknes

novada

pašvaldības 2016.gada pārskatu”.
2018.gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir uzsākusi ieviest un 2019.gadā
plāno pabeigt ieviest visus Valsts kontroles ieteikumus revīzijas lietā Nr.2.4.148/2015 “Vai pašvaldību administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek
izlietots efektīvi un ekonomiski?”.
No 2018. gada Rēzeknes novada pašvaldībā ir divi iekšējie auditori. Pārskata
periodā ir izveidots iekšējā auditora-revidenta (pilda pienākumus no 2018. gada
jūnija) amats. Iekšējie auditori ir pašvaldības administrācijas sastāvā ārpus tās
struktūrvienībām.
Pārskata periodā iekšējie auditori ir veikuši vienu auditu un četras pārbaudes
13 pašvaldības iestādēs. Audita un pārbaužu rezultātā ir konstatēts, ka
pašvaldības iekšējās kontroles sistēma kopumā darbojas, taču atsevišķās jomās
ir nepieciešama tās darbības pilnveidošana. Audita un pārbaužu ziņojumos ir
sniegts pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas vērtējums un 85 ieteikumi
pašvaldības sniegto valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības uzlabošanai un
trūkumu novēršanai galvenokārt tādās jomās kā darba samaksas aprēķināšana,
pašvaldības autotransporta izmantošana un kurināmā un degvielas uzskaite.
2018. gadā iekšējie auditori ir snieguši 47 konsultācijas pašvaldības
amatpersonām un darbiniekiem galvenokārt tādās jomās kā pašvaldības mantas
atsavināšana, tirgus izpēšu un iepirkumu veikšana un grāmatvedības uzskaite.
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Papildus pārskata periodā iekšējie auditori ir piedalījušies darba grupās, kuras
ir veikušas pārbaudes pašvaldības iestādēs un ir nodrošinājušas Valsts kontroles
revīziju ieteikumu ieviešanu.
2019. gadā pašvaldības iekšējā audita sistēmas attīstība ir saistīta galvenokārt
ar iekšējo auditoru darba organizācijas un auditu un pārbaužu veikšanas
kārtības pilnveidošanu, iekšējo auditoru kvalifikācijas paaugstināšanu un
lietderības aspektu vērtēšanas auditos un pārbaudēs veicināšanu.

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību
un viņu iespējām lēmumu pieņemšanā
Rēzeknes novada pašvaldība aktīvi darbojas, lai sniegtu informāciju novada
iedzīvotājiem un viesiem, nodrošinot arī atgriezenisko saiti. Informācija tiek
izplatīta ar mājas lapas www.rezeknesnovads.lv starpniecību, sociālajiem
tīkliem, tiek izdots novada informatīvais izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”,
pagastu avīzes. Novada iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli, iesaistoties
konsultatīvo padomju darbībā, tādas ir izveidotas katrā pagastā.
Zemāk- plašāka informācija par dažādiem kanāliem saiknei ar novada
iedzīvotājiem.
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapa internetā
Rēzeknes novada pašvaldībai kopš 2005. gada darbojas mājas lapa
www.rezeknesnovads.lv. Mājas lapas saturs tiek nodrošināts, publicējot
informāciju par pašvaldības darbu (saistošie noteikumi, konkursi, izsoles,
dažādi paziņojumi), pašvaldības administrācijas un iestāžu paziņojumus, kā arī
publikācijas par jaunumiem. Tāpat mājas lapā tiek publicēts mājas lapas satura
redaktora un sabiedrisko attiecību speciālista oriģinālsaturs par Rēzeknes
novadā notiekošajiem pasākumiem un aktualitātēm, par vietējiem uzņēmējiem,
pašvaldības iedzīvotājiem.
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Novada iedzīvotāji komunikācijai
jautājumu,

nosūtot

e-pastu

ar pašvaldību izmanto iespēju uzdot

no

mājaslapas

uz

e-pasta

adresi

majaslapai@rezeknesnovads.lv. Tālāk jautājums tiek pāradresēts attiecīgajiem
speciālistiem.
Pašvaldības informatīvais izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Vidēji reizi divos mēnešos tiek izdots bezmaksas informatīvs pašvaldības
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” 7500 eksemplāru tirāžā. Izdevums tiek
izplatīts

pagastu

iedzīvotājiem,

kā

arī

pieejams

Rēzeknes

novada

administrācijas ēkā Rēzeknē, Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās,
kultūras namos. Izdevumā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša
informācija, jaunumi, pieņemtie lēmumi, saistošie noteikumi un to skaidrojumi,
pasākumu afišas.
Pagastu informatīvie izdevumi
Rēzeknes novada pagastos tiek izdoti informatīvie izdevumi, kuros tiek
publicēta pagastos aktuālā informācija. Izdevumi tiek izplatīti pagastos,
pieejami arī elektroniskā veidā novada pašvaldības mājas lapā un Latvijas
Nacionālās Bibliotēkas elektroniskajā katalogā.
Rēzeknes novada pašvaldības lapas sociālajos tīklos
Kopš 2012. gada Rēzeknes novada pašvaldībai ir lapas populārākajos
sociālajos tīklos: www.facebook.com, www.twitter.com, www.draugiem.lv,
www.instagram.lv. Tajās tiek publicēta aktuālākā informācija, foto galerijas,
gaidāmie pasākumi, konkursi, kā arī tiek pārpublicēta visiem novada
iedzīvotājiem svarīga informācija, ko sociālajos tīklos ievietojušas citas
pašvaldības, valsts iestādes. Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībai sociālajā tīklā
www.draugiem.lv ir 1080 sekotāji, www.facebook.com – 4225

sekotāji,

www.twitter.com – 1465 sekotāji, www.instagram.lv – 520 sekotāji. Tiek
uzturēts novada pašvaldības konts kanālā www.youtube.com, kur tiek
apkopotas video ziņas par Rēzeknes novadu, ka arī tiek ievietoti domes sēžu
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audioieraksti. Kanālā www.soundclaud.com tiek apkopotas radio Ef-Ei veidotās
ziņas par Rēzeknes novadu, plānots veidot ierakstus (podkāstus).
Turpmākais darbības virziens: Rēzeknes novada lapu sekotāji sociālajos
tīklos vairāk jāiesaista, lai viņi ne tikai pasīvi lasītu par jaunāko informāciju
Rēzeknes novadā, bet arī biežāk izteiktu savu viedokli, rakstītu priekšlikumus
un piedalītos aptaujās. Pēdējā laikā novada iedzīvotāji aktīvi piedalās
konkursos, kas tiek izsludināti sociālajos tīklos.

Konsultatīvās padomes
Lai veicinātu vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību, visos Rēzeknes
novada pagastos ir izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Katrā pagastā
darbojas iedzīvotāju konsultatīvā padome, kuras sastāvu izvēlas paši pagastu
iedzīvotāji. Aktuālā informācija tiek nodota konsultatīvās padomes locekļiem
un aktīvākajiem iedzīvotājiem ar lūgumu šo informāciju nodot tālāk.
Padomes aktīvi pauž savu viedokli, tāpat aktīvi piedalās savu pagastu
pārstāvju

izvirzīšanai

augstākajam

Rēzeknes

novada

pašvaldības

apbalvojumam – Atzinības rakstam. Tikpat svarīga ir padomju darbība
konkursā “Rēzeknes Novada Uzņēmējs”, kur tiek pieteiktie aktīvākie uzņēmējirokdarbnieces, amatnieki, lauksaimnieki, zvejnieki, kas katru gadu 19. martā
tiek godināti svētku pasākumā.
Tikšanās ar iedzīvotājiem
Vismaz reizi gadā katrā no 25 Rēzeknes novada pagastiem notiek iedzīvotāju
sapulces, kā laikā pagasta pārvalde iepazīstina ar paveikto, savukārt novada
vadība atbild uz iedzīvotāju jautājumiem. Lai pēc tam sagatavotu ziņu un par
sapulces gaitu būtu informēti arī tie iedzīvotāji, kuri sapulcē nav varējuši
piedalīties, šajās iedzīvotāju sapulcēs piedalās arī sabiedrisko attiecību
speciālists, kas nodrošina informācijas ievietošanu mājas lapā. Iedzīvotāju
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sapulcēs apspriestais tiek atainots arī vietējos laikrakstos, to nodrošina gan
iedzīvotāji, gan laikrakstu korespondenti.
Iedzīvotāju aptaujas
Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams
attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība ik gadu organizē iedzīvotāju aptauju.
2018. gadā aptaujā piedalījās 542 respondenti, no tiem 378 sievietes un 164
vīrieši. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 46-61 gadam,
savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Griškānu pagasta iedzīvotāji, kuriem
seko Audriņu, Gaigalavas, Maltas, Ozolaines, Vērēmu, Mākoņkalna un Nagļu
pagastā dzīvojošie.
Aptaujas

ietvaros

iedzīvotājiem

jāsniedz

vērtējums

par

dažādiem

pakalpojumiem, kas pieejami Rēzeknes novadā, kā arī iedzīvotāji tika aicināti
norādīt uz lietām, kuras šobrīd pietrūkst vai ir steidzamā kārtā jārisina kādā no
novada apdzīvotām vietām vai novadā kopumā. Iedzīvotāju apmierinātība ar
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā, atbilstoši
respondentu sniegtajām atbildēm, ir samērā augsta – 80,4 % no aptaujātajiem ir
snieguši pozitīvu vērtējumu.
Aptaujas laika saņemti vērtīgi ieteikumi gan pārvaldes darba efektivitātes
uzlabošanai, gan norādītas konkrētas lietas un pasākumi, kas būtu jāuzlabo
attiecīgā pagastā vai ciemā. Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiek
izmantoti tālākai komunikācijai ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbības
izvērtēšanā, kā arī plānojot veicamos darbus turpmāk.
Dalība domes sēdēs un domes sēžu ierakstu publicēšana
Katrs novada iedzīvotājs drīkst piedalīties novada domes sēdēs. Lai katram
iedzīvotājam būtu pieejama informācija par domes sēdēs nolemto, novada
pašvaldības mājas lapā tiek ievietoti domes sēžu audioieraksti.
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Informatīvie stendi un iedzīvotāju aptaujas “kastītes” pagastos
Katrā pagastā ir pieejami informatīvie stendi, kur pašvaldība izvieto
iedzīvotājiem aktuālo informāciju- par pasākumiem, par iespējām pagastu
iedzīvotājiem.
Aktuālā informācija pagastos tiek izvietota arī pie daudzdzīvokļu mājām un
pie pastkastītēm.
Pagastos tiek rīkotas sapulces pie daudzdzīvokļu mājām, lai apspriestu māju
apsaimniekošanas un teritorijas labiekārtošanas jautājumus. Atgriezeniskajai
saitei ar iedzīvotājiem ir ierīkotas speciālas kastītes, kur iedzīvotāji var iemest
savus jautājumus, kas tiek izskatīti, arī tad, ja ir anonīmi. Iedzīvotāji aktīvi
izmanto šīs iespējas.
Informācija masu saziņas līdzekļiem
Regulāri un operatīvi tiek gatavotas un sniegtas ziņas par Rēzeknes novada
pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm vietējos medijos –
Latgales Reģionālajā televīzijā, Valmieras Televīzijā, laikrakstos: „Rēzeknes
Vēstis” (iznāk latviešu un krievu valodā), „Panorama” (iznāk krievu valodā),
„Vietējā Latgales Avīze”, radio ziņu izlaidumos: Latvijas Radio Latgales
studijā, „Latgales Radio”, „Radio Ef-Ei”, kā arī interneta portālos:
www.rezekneszinas.lv, www.rezekne24.lv, www.46.lv,

www.novados.lv,

www.latgale.lv, www.delfi.lv, www.la.lv. Informācija par aktualitātēm tiek
sūtīta arī ziņu aģentūrām „LETA” un „BNS”.
Ļoti aktīvi sadarbībā ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem ir paši iedzīvotājiaktīvākie regulāri raksta dažādus rakstus par norisēm pagastos, savas pārdomas
par notiekošo pašvaldībā gan novada mājas lapai, gan laikrakstam “Rēzeknes
Vēstis”.
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