1. RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI, TO
AKTUALIZĒŠANA, UZRAUDZĪBA UN ĪSTENOŠANA
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2033
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.

Rēzeknes novada attīstības stratēģiskais ietvars
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
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programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.44
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.

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 izvirzītajām vidēja termiņa attīstības prioritātēm.
Attīstības programma sastāv no stratēģiskās 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 Stratēģiskās daļas Investīciju plāna aktualizēšana
Rēzeknes novada dome 2015.gada 19.februārī pieņēma lēmumu Nr.4, 3.§ „Par Rēzeknes
novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma
kartogrāfiskā materiāla apstiprināšanu”. Apstiprinātais kartogrāfiskais materiāls ir Rēzeknes novada
attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma saistītais dokuments un tajā norādītas degradētās
teritorijas Rēzeknes novada Vērēmu, Audriņu, Griškānu un Ozolaines pagastā. Attīstības
programmsa Investīciju plāns aktualizēts, iekļaujot uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanas
projektu idejas, kuras pašvaldība plāno realizēt 2016.-2018. gadu laikā, piesaistot finansējumu no
Eiropas Savienības fondu līdzekļiem Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”
ietvaros.
Atbildīgā: Teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne
Teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece
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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;
 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, attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
pārskata izstrādi veic Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļa. 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. Rēzeknes novada dome 2015. gada 19.
februāra sēdē apstiprināja Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas
uzraudzības pārskatu par 2012. un 2013. gada rezultātiem (prot. Nr.2, 4.p.). Augstāk minētais
dokuments ir pirmais attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats, jo uzraudzības pārskati
tiek strādāti par katru pilno attīstības programmas norises gadu. Sakarā ar to, ka attīstības programma
tika apstiprināta 2012. gada 1. martā, 2012. gads tiek uzskatīts par nepilnu gadu un tādēļ 2012. gada
pārskats tika apvienots ar 2013. gada pārskatu vienotā dokumentā.
Pārskatā ietverti Rēzeknes novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru palīdzību ir iespējams
novērtēt Rēzeknes novada attīstību kopumā, kā arī veikts vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas
rādītāju izvērtējums un iekļauta informācija par katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajiem
pasākumiem un aktivitātēm.
Atbildīgā: Teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne
2015. gadā tika veikta Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018. gadam
īstenošanas uzraudzības pārskata par pēdējo trīs gadu perioda (2012.,2013. un 2014. gada) rezultātu
izstrādes datu vākšana un apkopošana. Uzraudzības pārskata apstiprināšana plānota 2016. gada
pirmajā ceturksnī.
Atbildīgā: Teritorijas plānotāja 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

Apstiprināti
kā
pašvaldības
saistošie
noteikumi

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,
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drošību, kārtību, ērtības, 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
2015. gadā ir izsniegti aptuveni 70 atzinumi par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas
plānojumam, kopumā izvērtējot plānotās darbības 140 zemes vienībās. Saņemtie iesniegumi
lielākoties balstīti uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu.
Gada laikā pēc dažādu institūciju pieprasījuma apkopota informācija par ražošanas zonām un
degradētajām teritorijām novadā, par prioritāri atjaunojamajiem vai rekonstruējamajiem autoceļiem,
par servisa objektiem gar autoceļiem u.c.
2015. gadā izskatīti 14 iesniegumi (kopskaitā 27 fiziskas personas), kuros lūgts veikt
grozījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos ar mērķi palielināt mazdārziņu teritorijās apbūves blīvumu. Par Rēzeknes
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu tiks lemts 2016. gada
sākumā.
Atbildīgā:

Teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne
Teritorijas plānotāja Līga Romančuka

Sabiedrības līdzdalība Rēzeknes novada pašvaldības darbā un attīstības plānošanā tiek
nodrošināta, organizējot iedzīvotāju aptauju. 2015. gada nogalē (no 07.12.2015. līdz 01.02.2016.) tika
veikta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķis – izzināt iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto
pakalpojumu kvalitāti, īstenotajiem attīstības pasākumiem un par dzīvi novadā kopumā. Aptaujas
rezultāti tiks apkopti un atspoguļoti ikgadējā Rēzeknes novada attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības pārskata par 2015. gadu izstrādes ietvaros.
Atbildīgā: Līga Romančuka.
2015. gadā ir veikts darbs pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas, ir
identificētas teritorijas ar atbilstošu zonējumu un ar pieejamo infrastruktūru, kuras līdz ar to ir
visvairāk piemērotās uzņēmējdarbības attīstībai. Kopumā ir identificēti 422,8322 ha, no kuriem
privātīpašumā esošā teritorija ir 319,5862 ha un pašvaldības īpašumā esošā teritorija ir 103,246 ha.
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Uzņēmējdarbībai piemērotās rūpnieciskās apbūves teritorijas ir identificētas Audriņu, Maltas,
Čornajas, Griškānu, Gaigalavas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas,
Stoļerovas, Stružānu pagastos.
Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona
attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbvietu radīšanai.
Speciālās ekonomiskās zonas izveidošana nodrošinās iespēju uzņēmumiem, kas veiks ieguldījumus
Latgales SEZ, pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm. Latgales SEZ izveidošana neskar Rēzeknes SEZ darbību.
Atbildīgās:

Anna Jaudzema, Līga Romančuka

2015.gadā, pēc MK noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un
uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā
arī minēto izmaksu segšana” stāšanās spēkā, uzsākts darbs pie Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanas procesa Rēzeknes novada teritorijā esošām meliorācijas
sistēmām. Veikta informācijas vākšana, analīze, dokumentu sagatavošana par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu statusa piešķiršanas kārtību un nosacījumiem, kā arī organizēta
izvērtēšanas procesa metodiskā vadīšana un saistošo noteikumu projekta izstrāde.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Līga Romančuka
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2. PROJEKTU IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA
PROJEKTS „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VIDUSSKOLU INFRASTRUKTŪRAS
ATTĪSTĪBA”

Ir īstenots līdz šim lielākais Rēzeknes novada projekts „Rēzeknes novada pašvaldības
vidusskolu infrastruktūras attīstība”. Finansējums saņemts ES darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" prioritātes "Policentriskā attīstība" aktivitātes „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu parakstīts 18.12.2013.
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 izglītībasuzņēmējdarbības kontaktpunkti minētajos ciemos.
Projektā ieguldīti 11,5 milj. EUR, no kuriem 54,78% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējums, 41,47% ir pašvaldības līdzfinansējums un 3,75% – valsts budžeta dotācija.
Atbildīgie: Alīda Jasmane, Jānis Volks
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PROJEKTS “INDUSTRIĀLO TERITORIJU TĪKLOJUMA IZVEIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEICINĀŠANAI RĒZEKNES PILSĒTAS, RĒZEKNES UN VIĻĀNU NOVADOS”
Ir uzsākts 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 esošo
ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju attīstību, un tajā iekļautās ielas un ceļi ir vieni no
svarīgākajiem RSEZ perspektīvās industriālās zonas attīstībai. Projekta īstenošanas rezultātā 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 jaunu darba vietu radīšanu un investīciju piesaisti Rēzeknes novada teritorijā
4081783,07 EUR apmērā.
2015. gadā ir identificēti ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi, kuri 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”,
“Panorama 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 novada pašvaldībā griezās vairāk nekā 100 novada uzņēmēji. Tika izskatīts katrs
atsevišķs gadījums un izvērtēta tā atbilstība programmas nosacījumiem.
2016.gadā tiks turpināts darbs pie tehniskās dokumentācijas un projekta pieteikuma un
iepirkumu dokumentācijas izstrādes.
Projekta budžets sastāda 4 802 097,73EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 4 081 783,07
EUR.
Atbildīgās: nodaļas vadītāja Anna Jaudzema
projektu vadītāja Brigita Arbidāne

PROJEKTS “PAŠVALDĪBAS CEĻU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA RĒZEKNES
NOVADĀ”
2015. gadā tika gatavots ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” projekts „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā”. Projekta ietvaros
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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. Tika veikta 2014. gadā notikušo sapulču ar uzņēmējiem laikā identificēto 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.
Atbildīgie: Brigita Arbidāne, Jānis Volks, Alberts Kindzulis, Anna Jaudzema

„GLOBĀLĀS SKOLAS” PROJEKTS
Ir uzsākta ES programmas „DEAR” projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global
Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ieviešana.
Projektu paredzēts ieviest sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas,
Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām.

Fotogrāfija no projekta aktivitātes 2015.gada 16.decembrī
“Projekta “Globālās skolas” apaļā galda diskusija”
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.
Projekts paredz:


ekspertu grupas izveidi, kas pēta attīstības/globālās izglītības situāciju Latvijas izglītības
dokumentos;



Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogu kursu par attīstību/globālo
izglītību organizēšanu;



nevalstisko

organizāciju praktisko

nodarbību organizēšanu Rēzeknes

novada

pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par attīstības/globālo izglītību;
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mācību materiāla izstrādi par attīstības/globālās izglītību Rēzeknes novada pirmsskolās
un sākumskolās;
pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu uz Bulgāriju Rēzeknes novada pirmsskolas un
sākumskolas pedagogiem par attīstības/globālās izglītību u.c..

Projektā iesaistītās Rēzeknes novada 24 izglītības iestādes
Projekta asistente: Inga Zapāne
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PROJEKTS „ZAĻAIS MENEDŽMENTS”

Noslēdzās Igaunijas - Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības projekts „Tartu, Rēzekne,
Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas –
Latvijas - Krievijas robežpilsētās” (saīsinātais nosaukums – „Zaļais menedžments”). Projekta
darbības laiks: 01.05.2012. –31.10.2014. Projekta atskaites tika nodotas un apstiprinātas 2015. gadā.
Lielākās aktivitātes Ančupānu meža parka
sakārtošanā norisinājās 2012. un 2013. gadā, bet
iepirkumu

procedūru

rezultātā

ietaupīto

finansējumu Rēzeknes novada pašvaldība 2014.
gada oktobrī novirzīja papildus darbiem, padarot
Ančupānu meža parku vēl pievilcīgāku Rēzeknes
novada un pilsētas iedzīvotājiem. Memoriāla
teritorijā tika uzstādīti jauni soliņi un atkritumu
urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas
margas, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem
nodrošinātu ērtāku piekļuvi.
Projektā piedalījās NVO “Lake Peipsi
Project, Pskov” (vadošais partneris), Pleskavas
pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā
Universitāte,

Peipsi Pārrobežu sadarbības

Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas
zinību Universitāte (Tartu), Eiroreģiona "Ezeru

zeme" Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība un Daugavpils
Universitāte. Kopējais budžets visu projektā iesaistīto partneru aktivitāšu realizēšanai sastāda 1,9
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miljonus eiro. Rēzeknes novada pašvaldības kopējais finansējums ir 170 238 EUR, t. sk. 5 % jeb EUR
8511,90 ir valsts līdzfinansējums un 5% pašvaldības līdzfinansējums.
Informācija par projektu mājas lapā:
http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/zalais-menedzments/
Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.
PROJEKTS „EUROPE DIRECT INFORMĀCIJAS CENTRS AUSTRUMLATGALĒ”

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. 2015. gada projekta kopējais budžets bija EUR 34010, no kuriem
EUR 20 000 - Eiropas Komisijas dotācija un EUR 14 010 Rēzeknes novada, Preiļu novada un
Krāslavas novada pašvaldību līdzfinansējums. Rēzeknes novada pašvaldības daļa: ES finansējums
EUR 7 466, pašvaldības līdzfinansējums: EUR 1866.
Nozīmīgākās projekta aktivitātes 2015. gadā:
Semināru cikls (5 semināri) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Latvijā un Eiropas
Savienībā: kā sākt savu uzņēmējdarbību, kā piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu un investīcijas,
kā celt produkcijas konkurētspēju, kā iekarot Eiropas Savienības tirgu:


Uzņēmējdarbība no A līdz Z. Pieejamie atbalsta mehānismi Eiropas Savienībā



Produkcijas noieta tirgus stimulēšana Eiropas Savienībā



Vietējo mājražotāju tirdziņš un seminārs



Sociālā uzņēmējdarbība – veiksmīgs instruments sociālo problēmu risināšanai Latgalē



ES valstu pieredze kooperācijas jautājumos.

Semināri studentiem un izglītības darbiniekiem:


Studiju iespējas Eiropas Savienībā



Mūžizglītības iespējas Eiropas Savienībā



Attīstības sadarbības iespējas.

Lai popularizētu Latgales pašvaldību, uzņēmumu un organizāciju pieredzi ES fondu apgūšanā,
regulāri tika:
 Izdotas informatīvas ziņu lapas: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/zinu-lapas
 Veidoti video sižeti: http://ejuz.lv/734
 Uzturēta mājas lapas sadaļa: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale
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2015. gadā projekta dalībniecēm (L. Ieviņa, D. Korsaka, M. Ļaksa un I. Rimšāne) bija
iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas semināros Briselē un Rīgā.
Atbildīgā: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.

PROJEKTS „THE RISE AND FALL OF TRENCHES”

2015. gadā Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Bulgārijas, Grieķijas, Itālijas, Igaunijas,
Rumānijas un Ungārijas organizācijām realizēja projektu “The Rise and Fall of Trenches” (kad ceļas
un krīt šineļi-LV), ko finansēja Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”.

Projekts

paredzēja sadarbības nostiprināšanu starp skolu muzejiem un skolām, uzlabojot starppriekšmetu
saikni un integrētu mācīšanos Eiropas Savienības skolās. Projekta gaita tika apkopota prezentācijās,
kuras būs pieejamas vadošā projekta partnera, Grieķijas organizācijas “Mentores” mājaslapā.
Atbildīgā: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.

PROJEKTS „HOMA (HOSTING MANAGEMENT)”

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Grieķijas organizāciju “Mentores” realizēja projektu
„HOMA (HOsting MAnagement)” (Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” finansējums). No
2015.gada 18. līdz 28. aprīlim 5 Rēzeknes novada jaunatnes darba koordinatori piedalījās apmācībās
Grieķijā par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu.
Atbildīgā: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.
PROJEKTS „EUROPEAN CONNECTIONS IN DIGITAL ARTS-EUCIDA”

2015. gadā tika sagatavots projekts „European Connections in Digital Arts-EUCIDA” un
iesniegts izskatīšanai ES programmā „Creative Europe” kas paredz digitālās mākslas izstāžu,
pieredzes apmaiņas braucienu, kā arī lāzergriešanas, tehniskās modelēšanas un telpisko maketu
veidošanas darbnīcu organizēšanu Lūznavas muižā no 2016. gada 25.jūlija līdz 2019. gada 23.
decembrim. Projekta kopējais budžets 347 580,90 EUR, no kuriem 41 000,00 EUR ir Rēzeknes
novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, 1046,90 EUR ir peļņa no dalības maksas par piedalīšanos
radošajās darbnīcās un izstāžu apmeklēšanu un 43 838,10 EUR ir Eiropas Savienības programmas
„Creative Europe” finansējums. Projekta partneri-digitālās mākslas centri Francijā un Īrijā.
Atbildīgā: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.
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PROJEKTS „PLENĒRS – „SAGLABĀSIM VĒSTURES MANTOJUMU!”

Latgales kultūras programmas projektu konkursam projekta “Plenērs – „Saglabāsim vēstures
mantojumu!” pieteikuma izstrāde; Rēzeknes novada informācijas sniegšana dalībai Moldovas
Ziemeļu reģiona dienās, granta projektu konkursa „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas
Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’ ietvaros; “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas
parkā” projekta pieteikuma izstrāde.
Atbildīgā: Inga Zapāne
PROJEKTS „ATBALSTS UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMIEM PAŠVALDĪBU
VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”

Pārskata sagatavošana un iesniegšana par 2014. gadu Latvijas – Šveices sadarbības
programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs”.
Atbildīgā: Inga Zapāne

PROJEKTS „MY BEST IDEA”

Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada beigās uzsāka 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.
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
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piedalīsies apmācībās, iegūtās zināšanas un pieredzi nodos tālāk kolēģiem, kā arī iekļaus ikdienas
darbā, un veidos metodiskos materiālus. Radītie materiāli tiks publicēti online blogā, kā arī iesaistīto
partneru mājaslapās. Paralēli starptautiskajām apmācībām, tiks organizēti vietēja līmeņa semināri
pašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem.
Decembra sākumā 5 skolotāji no Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, 2 pārstāvji no Rēzeknes
novada pašvaldības un 2 pārstāvji no “Apdāvināto bērnu fakultatīva skolas” piedalījās piecu dienu
ilgās apmācībās par uzņēmējspējas attīstību mācību procesā. To laikā dalībnieki apguva teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaņas par darba metodēm, kā arī izvērtēja to iespējamo pielietošanu
ikdienā.
Projekta kopējais budžets: 171 000 EUR
Projekta koordinatore: Iveta Tiltiņa

PROJEKTS „ALGOTI PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI PAŠVALDĪBĀS”

No 2015. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim koordinēts pasākums „Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (līguma nr. 1APSD-34-2015). Gada laikā šajā pasākumā
Rēzeknes novadā bija iesaistīti 593 bezdarbnieki un kopā izlietoti EUR 292775,78 (divi simti
deviņdesmit divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 78 centi) finansējuma. Katru mēnesi
sagatavoti akti par paveiktajiem darbiem, kurā apkopoti visu 25 pagastu bezdarbnieku paveiktie darbi,
sagatavota veselības pārbaudes atskaite, kas tika iesniegti NVA Rēzeknes filiālei. 2015. gadā
iesniegti 11 akti un 11 veselības pārbaudes atskaites. Tika izstrādāti 71 laušanas rīkojumi. Katru
mēnesi katram pagastam veidotas darba dienu uzskaites tabeles aizpildīšanai, katru mēnesi tika
aktualizēts bezdarbnieku saraksts, kurā bija sarindoti pagastu izvērtētie bezdarbnieki pa kārtas
numuriem. 1 pagastā tika veikta projekta pārbaude: skatīta dokumentācija, runāts ar bezdarbniekiem
un to vadītājiem; katru dienu tika atbildēts uz pagastu interesējošiem jautājumiem par pasākuma
realizāciju telefoniski un e-pastā. 2015. gada janvārī tika sakārtota un nodota arhīvā projekta 2014.
gada dokumentācija.
Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.
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3. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA
AUSTRUMLATVIJAS GRAUDU UN RAPŠU AUDZĒTĀJU KONFERENCE
Sadarbībā

ar

“Latgales

lauksaimniecības

zinātnes

centru”

noorganizēta

ikgadējā

„Austrumlatvijas graudu un rapšu audzētāju konference”, kas norisinājās 2015. gada 6. martā un
dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunāko informāciju par graudaugu šķirnēm, augu
aizsardzības līdzekļiem, mēslojumu, tehniku un izmēģinājumu rezultātiem.
Atbildīgā: Brigita Arbidāne, Tatjana Kārkliniece.

LEARN
Līdzdalība

pašvaldības

nodibinājuma

„LEARN”

darbības

aktivizēšanā. Dalība projektu vērtēšanas komisijas darbā. Aprīlī izvērtēti 64
iesniegtie projekti, no kuriem 13 virzīti apstiprināšanai un LEARN
līdzfinansējuma saņemšanai.
Atbildīgā: Brigita Arbidāne
Kopā ar LEARN gada laikā tika noorganizēti 13 vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņi, kur
biznesa uzsācēji varēja izmēģināt tirgu, eksperimentējot ar produkcijas piedāvājumu un daudzumu.
Tika noorganizēta vietējo ražotāju tikšanās ar "Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju
informācijas un atbalsta" biedrības valdes locekli A.Locu, kas dalījās pieredzē par piedalīšanos
tirdziņos, kopējo mārketingu, pienākumu sadali u.c.
Atbildīgā: Anna Jaudzema

RĒZEKNES NOVADA DIENA
Koordinēta amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes
novada diena” 2015. gada 18. jūlijā (kopējais uzņēmēju, amatnieku,
mājražotāju, ēdinātāju skaits – 78), dalība pasākuma organizēšanā,
ārzemju delegāciju uzņemšana, darbs ar masu medijiem.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Inta Rimšāne, Brigita Arbidāne, Iveta Tiltiņa, Inga Zapāne,
Madara Ļaksa, Anna Rancāne, Tatjana Kārkliniece.
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RĒZEKNES NOVADA UZŅĒMĒJU DIENA 2014
Ikgadējā novada uzņēmēju godināšanas un atpūtas
pasākuma

„Rēzeknes

novada

uzņēmēju

diena

2014”

organizēšana 2015. gada 19. martā jeb Jāzepa dienā. Pasākuma
ietvaros tika godināti konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums
2014” laureāti, kuri tika atlasīti 2014. gadā pēc konkursa
nolikuma

kritērijiem.

Pasākums

norisinājās

Latgales

vēstniecībā “GORS” Rēzeknē, to apmeklēja ap 1000 dalībnieku.
Arī 2015. gadā norisinājās konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums 2015”, kuram tika nominēti
26 pretendenti. Sīkāka informācija ir pieejama mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/inovacijas-unstabilitate-labako-rezeknes-novada-uznemumu-attistibas-sturakmens/
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne, Inga Zapāne.

IZSTĀDE “RĒZEKNES UZŅĒMĒJS”
2015. gada 30. un 31. oktobrī Rēzeknē norisinās jau par tradīciju kļuvušais gadatirgus-izstāde
“Rēzeknes Uzņēmējs”. Starp aptuveni 80 dalībniekiem bija arī vairāk nekā 20 Rēzeknes novada
amatnieki, mājražotāji un uzņēmēji, kas šogad pirmoreiz apvienojās zem saukļa “Izlolots Rēzeknes
novadā”.
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Rēzeknes novadu pārstāvēja Jānis Ļubka ar saviem metālkalumiem, zemnieku saimniecības
“Tiptops” īpašnieki Aija un Jānis Kuzminski ar saimnieka izlolotajām elektriskajām ģitārām, krāšņus
tamborējumus un adījumus piedāvāja Ruta Rancāne no Lendžu pagasta, apmeklētāji varēja iegādāties
iecienītos “Apkalnmāju” ādas izstrādājumus, SIA “Simplewood” bija atveduši ekoloģiski tīrus un
bērniem drošus koka konstruktorus, savukārt pie SIA “Baltic Flags” varēja pasūtīt ne vien
visdažādākos karogus, bet arī nopirkt patriotiskus suvenīrus. Stendā “Izlolots Rēzeknes novadā”
varēja iegādāties arī visdažādākos keramikas izstrādājumus, ko piedāvāja Aiga Dātava no
“Podusētas”, Pēteris Gailums, Anatolijs Vituškins un Juris Krompāns.
Plaši pārstāvēta bija arī pārtikas joma, kur varēja nogaršot un iegādāties kūpinātas zivis no ZS
“Zvejnieki” saimniekiem Annas un Jāņa Macāniem, medu no zemnieku saimniecības “Lapegles”,
zemnieku saimniecības “Ceļtekas” gardos sierus, paipalu olas, gaļas izstrādājumus un citus labumus.
Stendā “Izlolots Rēzeknes novadā” šoreiz varēja ne vien iegādāties Rēzeknes novada uzņēmēju
saražoto produkciju, bet arī iepazīties ar interesantākajiem tūrisma piedāvājumiem lieliskām
brīvdienām ūdenstūrisma attīstības centrā “Bāka” Lubāna ezera krastā, jaunatklātajā Lūznavas muižā
un citās Rēzeknes novada skaistākajās vietās.
Informācija ir pieejama mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/fotogalerija/gallery/visasgalerijas/rezeknes-novads-izstade-gadatirgu-rezeknes-uznemejs/
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Ligita Harčevska, Ilze Zelča, Madara Ļaksa, Tatjana Kārkliniece.

LŪZNAVAS MUIŽAS KOMPLEKSS
2015.gadā

savu

aktīvo

darbību

uzsāka

Lūznavas

muižas

komplekss:

http://www.luznavasmuiza.lv/.

2015. gadā notika 2 konkursi, kuru ietvaros tika izvēlēts labākais kandidāts uz Lūznavas muižas
pārvaldnieka amatu. Lūznavas muižas darbības galvenais mērķis – ar savām aktivitātēm un
starptautiskā līmeņa piedāvājumu un pasākumiem piesaistīt Rēzeknes novadam ne tikai vietējos, bet
arī starptautiskos tūristus, veidojot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi novadā.
Notika 3 semināri, kur mērķa grupa bija vietējie iedzīvotāji, esošie un topošie uzņēmēji
(kopumā no 40 līdz 78 cilvēkiem katrā). Semināru laikā tika stāstīts par Lūznavas muižas
piedāvājumu un par nepieciešamību pēc noteiktiem pakalpojumiem, ko var sniegt vietējie iedzīvotāji
(ēdināšanas, izklaides u.c.), tika sniegta informācija ar izdales materiāliem par uzņēmuma dibināšanu,
grāmatvedību, PVD prasībām u.c.
Lai popularizētu novadu, kā arī padarītu to par tūrisma galamērķi, notiek darbs pie pakalpojuma
un infrastruktūras attīstības, Lūznavas muižā notika arī Latgales tūrisma informācijas centru
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darbinieku sanāksme (100 cilvēki), kā arī Rēzeknes novada tūrisma uzņēmumu seminārs (~50
cilvēki), kur tika stāstīts par tūrisma pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, par aktualitātēm tūrisma
nozarē un likumdošanā u.c.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Anita Bringule, Ligita Harčevska

CITAS AKTIVITĀTES
Regulāri notiek darbs ar uzņēmējiem, pēc pieprasījuma sniedzot informāciju par potenciālajām
komercdarbības teritorijām un pašvaldības īpašumā esošajām brīvajām telpām, pieejamo
infrastruktūru, iespējamo ārējā finansējuma piesaisti, par infrastruktūras uzlabošanu utt. Sadarbībā ar
Latgales uzņēmējdarbības centru, Latvijas lauku konsultāciju centru un nodibinājumu “LEARN”,
pašvaldība iesaista uzņēmumus tematiskajās tirdzniecības misijās, starptautiskajās izstādēs.
Atbildīgie: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne, Līga Romančuka, Anita Bringule, Inta Rimšāne,
Inga Zapāne,
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4. AKTIVITĀTES VIDES AIZSARDZĪBAS JOMĀ
Sagatavoti 106 lēmumi, kas ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu „Par
lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
vides aizsardzības vecākajam speciālistam” par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu.
Zivju tīklu (murdu) limitu sadaļas jomā 2015. gadā novada domes sēdēm sagatavoti 45 lēmumu
projekti (t.sk. par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā).
Izskatīti 272 iesniegumi, sagatavoti un noslēgti 272 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi
un protokoli.
Sagatavoti 50 rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas sēdes protokoli.
Izskatīti 2 iesniegumi par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu komercdarbībai zvejniecībā un
izsniegtas 2 speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā.
Izskatīti 3 iesniegumi par derīgo izrakteņu iegūšanu un izsniegtas 3 bieži sastopamo derīgo
izrakteņu (smilts, grants) atļaujas.
Koordinēts peldūdeņu monitorings 30 Rēzeknes novada pašvaldības peldvietās un sniegta
informācija sabiedrībai.
Koordinēts 2 slēgto atkritumu izgāztuvju monitorings.
Sagatavoti 2 pārskati par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zveju iesniegšanai Lauku
atbalsta dienestā.
Izskatīti 10 iesniegumi un noslēgti 10 līgumi par medību platību izmantošanu.
Kontrolēta saistošo noteikumu Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumiem” ievērošana – apsekota Rāznas ezera ūdens līmeņa regulēšanas hidrotehniskā būve.
Sastādīti 3 pārbaudes akti.
Metodiski koordinēta 4 pagastu projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana valsts
atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Sniegti atzinumi par mikroliegumu izveidošanu.
Izskatīti 25 projektu pieteikumi un atskaites no pagastu pārvaldēm, kas iesniegti Rēzeknes
novada vides aizsardzības fonda padomei finansējuma saņemšanai.
Izskatīti 12 projektu pieteikumi un atskaites no Rēzeknes novada skolām, kas iesniegti
Rēzeknes novada vides aizsardzības fonda padomei finansējuma saņemšanai.
Izskatīti 33 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes vides aizsardzības
jomā.
Koordinēta atkritumu šķirošanas punktu izveide 12 pagastos.
Sagatavoti 18 lēmumprojekti par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu (kur to nosaka
likumdošana) saistībā ar koku ciršanu ārpus meža zemes.
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Sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par
Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumiem” un iesniegts izskatīšanai Juridiskajai un
lietvedības nodaļai.
Sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par
aizliegumu

ģenētiski

modificēto

kultūraugu

audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā” un iesniegts
izskatīšanai Juridiskajai un lietvedības nodaļai.
Sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības
2013.gada

17.janvāra

saistošajos

noteikumos

Nr.94

„Par

Rāznas

ezera

ekspluatācijas

(apsaimniekošanas) noteikumiem”” un iesniegti izskatīšanai Juridiskajai un lietvedības nodaļai.
Izskatīti un saskaņoti Spruktu HES ūdens objekta ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumi.
Papildināta informācija par komerczvejas speciālām
(atļaujām) licencēm, par bieži sastopamo derīgo izrakteņu
atļaujām un noslēgtajiem līgumiem par medību tiesību
platību izmantošanu.
Pēc

nepieciešamības

notikuši

izbraucieni

uz

problemātiskajām teritorijām gan par koku ciršanu ārpus
meža zemēm, gan atkritumu apsaimniekošanu, trokšņu problēmām un citām problēmām saistībā ar
vides aizsardzību.
Apsekoti dabā lielākie realizētie projekti pagastu teritorijās par Rēzeknes novada Vides
aizsardzības fonda līdzekļiem.
Notikusi konsultāciju sniegšana pagastu pārvaldēm un iedzīvotājiem par atkritumu
apsaimniekošanu, koku ciršanu ārpus meža zemes, medību
platību izmantošanu un citiem problēmjautājumiem.
Notikusi piedalīšanās Vides aizsardzības fonda sēdēs,
komitejās, komisijās un domes sēdēs (pēc vajadzības).
Sagatavots un realizēts projekts „Zivju resursu uzraudzība un
aizsardzība Lubāna mitrājā” valsts atbalsta saņemšana
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kā rezultātā, lai nodrošinātu zivju
resursu uzraudzību un aizsardzību Lubāna mitrāja ūdenstilpēs un ūdenstecēs, tika iegādāts sniega
motocikls.
Sagatavots un realizēts projekts „Zivju resursu uzraudzība un aizsardzība Rēzeknes novada
ūdenstilpnēs” valsts atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem,
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kā rezultātā, lai nodrošinātu zivju resursu uzraudzību un aizsardzību Rēzeknes novada ūdenstilpnēs,
tika iegādāts bezpilota lidaparāts jeb drons.
Koordinēta informatīvo zīmju, piktogrammu un norādes zīmju uzstādīšana aizsargājamām
dabas teritorijām Rēzeknes novadā sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Sniegtas valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves
atļaujām atbilstoši likumdošanai.
Notikusi piedalīšanās semināros un pasākumos, kas saistīti ar vides aizsardzības jautājumiem
Atbildīgā – Vides aizsardzības vecākā speciāliste Terēzija Kruste
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5. AKTIVITĀTES ZEMES LIETU PĀRVALDĪBAS JOMĀ
Laika posmā no 2015. gada janvāra līdz 2015. gada decembrim, sniegta aktuālā informācija
zemes nomas jautājumos juridiskām un fiziskām personām, par pašvaldībai piekritīgo, rezerves
zemes fonda zemju, reformas pabeigšanas zemju iznomāšanas iespējām.
Klātienē sniegtas konsultācijas klientiem par iespējām nomāt pašvaldības zemes, nomas
jautājumos sniegtas telefoniskas konsultācijas, sagatavotas rakstiskas atbildes uz iesniegumiem.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62. pantu, pieprasīti personu viedokļi par
nelabvēlīgu administratīvo aktu pieņemšanu, atbilstoši likuma 64. pantam, sagatavoti rīkojumi par
personu iesniegumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu pagarināšanu, sniegtas
konsultācijas pagastu pārvaldēm zemes nomas jautājumos.
Ar deleģēto Rēzeknes novada domes 2014. gada 20. februāra lēmumu „Par lēmumu
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas zemes
lietu speciālistam” kopā sagatavoti 668 lēmumi:
 par apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un zemes nomas līgumu noslēgšanu;
 par zemes nomas līgumu pagarināšanu;
 par zemes nomas līgumu grozīšanu;
 par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
Lēmumu pieņemšanas procesā tiek apkopota un izvērtēta pagastu pārvalžu iesūtītā
dokumentācija: pagasta pārvaldes atzinumi, grafiskie pielikumi, lēmumu projekti.
Informācija tiek izvērtēta un analizēta, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datu bāzē pieejamai informācijai un atbilstoši “NOMAS” programmā
pieejamai informācijai.
Zemes iznomāšanas situācijas tiek salīdzinātas ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datu bāzē pieejamo kartogrāfisko materiālu, vērtēta reālā situācija dabā,
atbilstoši Rēzeknes novada Teritorijas plānojumam 2013.-2024.
2015. gadā zemes nomas jautājumos:
 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;
 saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas reģistrēto nomas datu
izvērtēšanu un kārtošanu, veikts apkopojums un sniegta informācija, par Kadastra informācijas
sistēmā reģistrētām neaktuālām nomām;
Sadarbībā ar citu dienestu speciālistiem, novada pašvaldības nodaļu speciālistiem, pagastu
pārvalžu speciālistiem, veikta kvalitatīva uzdevumu izpilde un savlaicīga lēmumu pieņemšana.
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Piedalīšanās pašvaldības zemes lietu speciālistu sanāksmju un semināru organizēšanā. Gada
laikā celta profesionālā kvalifikācija zemes lietu jautājumos, apmeklējot Valsts zemes dienesta
rīkotos kursus un seminārus.
Pieņemto lēmumu skaits, saistībā ar zemes iznomāšanu, sarakste zemes nomas
jautājumos (01.01.2015.-31.12.2015.)

Sarakste/
atteikumi

-

Grozījumi/
nomas līgumu
laušana/ līgumu
pārslēgšana
13

3

Iesniegumu
izskatīšanas
termiņa
pagarināšanas
1

1

-

22

4

3

45

29

3

1

29

2

-

64

Aprīlis

48

8

5

26

-

1

88

5.

Maijs

60

10

6

31

4

2

113

6.

Jūnijs

42

4

3

12

3

2

66

7.

Jūlijs

17

1

1

15

2

-

36

8.

Augusts

20

7

4

20

2

5

58

9.

Septembris

15

3

1

18

3

5

45

10.

Oktobris

18

-

-

8

4

2

32

11.

Novembris

30

5

2

30

1

4

72

12.

Decembris

51

2

-

16

2

11

82

Kopā

359

46

23

240

30

36

734

Nr.
p.k.

Mēnesis

Pašvaldībai
piekritīgā
zeme

1.

Janvāris

14

Rezerves
zemes
fonda
zeme
2

2.

Februāris

15

3.

Marts

4.

Reformas
pabeigšana
s zeme

Kopā
33

Zemes ierīcības jomā 2015. gadā pagastu zemes ierīkotājiem tika noorganizēti divi semināri
par Zemes pārvaldības likumu, Darījumiem ar lauksaimniecības zemi, zemes reformas pabeigšana.
Izskatīti 25 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes par zemes īpašuma
tiesību sakārtošanu, ceļa servitūtiem.
Veikta informācijas apmaiņa elektroniskā formā ar VZD Latgales reģionālo nodaļu un SIA
„Latvijasmernieks” par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu
sakārtošanu, informācijas sniegšanu - kopumā 70 vēstules.
Apkopota un sniegta informāciju Pašvaldību savienībai par meža zemes piekritību pašvaldībai.
līdz 1997.gadam

240 zemes vienības

1998.-2009.g.

572 zemes vienības

2010.gadā

70 zemes vienības

pēc 2010.gada

360 zemes vienības
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Izvērtētas 244 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kuru eksplikācijā lietošanas veids ir
mežs, purvs vai zeme zem ceļiem un minētās zemes vienības robežojas ar zemi, kas pieder
Zemkopības ministrijai
Apkopoti un izvērtēti 157 pagastu pārvalžu iesūtītie lēmumprojekti par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu, zemesgabalu piekritības noteikšanu, maksas par izpērkamo zemi samazināšanu, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, pašvaldības nekustamā īpašuma sadali, zemes vienību sadali, kas
nodoti izskatīšanai un apstiprināšanai novada domes sēdēs.
Ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 16. februāra deleģēto lēmumu „Par lēmuma
pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
vecākajam zemes lietu speciālistam” sagatavoti 280 lēmumi, tai skaitā:
- par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu – 19,
- zemes vienību robežu un platību precizēšanu – 108 ar grafiskajiem pielikumiem,
- nekustamā īpašuma sadali, ja nav nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde – 113,
- zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamība – 40.
7. Izvērtēta Valsts zemes dienesta sniegtā datu atlase par Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajām zemes vienībām un novadā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi, pabeigts zemes
reformas process. Saskaņā ar Pārskatā iekļauto informāciju Rēzeknes novada lauku apvidū ir:
-2465 zemes vienības, par kurām pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu;
-771 fizisku un juridisku personu tiesiskā valdījumā esošas zemes vienības;
-8238 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības;
-431 valstij piekritīgās zemes vienības;
- 63 publisko ūdeņu zemes vienības;
-494 zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības;
-1343 rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības.
2015. gada laikā tika sniegtas konsultācijas zemes lietu speciālistiem, fiziskām un juridiskām
personām, valsts institūcijām par zemes reformu un nekustamā īpašuma sakārtošanu saistītiem
jautājumiem.
Atbildīgās - Zemes lietu speciālistes Anita Bringule, Marta Vizule
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 13. un 14.pantiem, 2015. gadā notika liels darbs pie
Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas
izmantošanas iespēju izvērtējuma izstrādes. Ir izstrādāta apjomīga datu bāze, kur izvērtētas 8248
zemes vienības.
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Atbildīgās: Anna Jaudzema, Anita Bringule, Marta Vizule, Brigita Arbidāne, pagastu zemes
ierīkotāji.

6. TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA AKTIVITĀTES
Gada garumā notiek Tūrisma informācijas centra darbinieču darbs pie informācijas sniegšanas
vietējiem un ārzemju tūristiem naktsmītņu, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras
pasākumiem u.c. iespējām Rēzeknes novadā, Rēzeknes pilsētā, Viļānu novadā un visā Latvijā. TIC
sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali, Latvijas teritoriju, Rēzeknes novada
teritoriju.
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.

Tiek ņemta dalība Konkursa “Rēzeknes novada uzņēmējs” pieteikto uzņēmumu apsekošanā un
rezultātu izvērtēšanā.
Sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistiem tiek koriģēta un labota tūrisma informācija
novada mājas lapā.
Lai piesaistītus tūristus savam reģionam, TIC ik gadu piedalās Starptautiskajos tūrisma
gadatirgos, „Balttour - 2015” Rīgā un „Tourest - 2015” (Tallinā) februārī, „Vivatour - 2015” Viļņā
martā, kur tika izplatīti tūrisma materiāli par Rēzeknes un Viļānu novadu. Tūrisma materiālu
izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem, Tūrisma attīstības valsts
aģentūru Rīgā un visa gada garumā tūrisma informācijas centrā Rēzeknē.
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Tiek sagatavoti un nosūtīti materiāli par tūrisma piedāvājumu
Rēzeknes novadā ārzemju izstādēm.
Tiek ņemta dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties
„Latgales kultūras dienām Sanktpēterburgā 2015”

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.
Tūrisma informācijas centrā ienākuši apmēram 12 000 apmeklētāji.
Sniegtas atbildes uz jautājumiem par tūrisma piedāvājumu novadā gan
telefoniski, gan e- pastos.
Tiek

koordinēti

tūrisma

operatoru,

ārzemju

žurnālistu un masu mediju pārstāvju reklāmas braucieni
uz Latgali, apmeklējumi Rēzeknes novada tūrisma
uzņēmumos, pie amatniekiem un dabas objektos. TIC
rūpējas par šo viesu sagaidīšanu un pavadīšanu Rēzeknē
un Rēzeknes novada teritorijā (Igaunija, Lietuva, Japāna,
Latvijas gidu asociācija u.c.)
Ekskursiju pavadība pie Rēzeknes novada
Kulinārā mantojuma uzņēmējiem.
Notiek tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma
reklāmlapu maketēšanas un drukāšanas koordinēšana.
Tiek atjaunots un nosūtīts TAVAi 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
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Projekta ietvaros finansētu (saskaņojamu, izgatavojamu un uzstādāmu) ceļa norāžu (Nr. 706,
brūnās) uzstādīšanas procesa līdzkoordinācija.

Rēzeknes novada teritorijā uzstādītas 147 ceļa

norādes, 23 Viļānu novada teritorijā. Ceļa norāžu izvietošanas vietu konkretizēšana, attālumu
noteikšana līdz objektiem. Informācijas sniegšana par tūrisma objektiem.
Dalība Latgales reģiona tūrisma konferences 2015. norisē koncertzālē GORS un tūrisma
uzņēmēju apmācību organizēšanā.
Tika veikta mājražotāju un amatnieku darbnīcu apsekošana ar mērķi šīs saimniecības iekļaut
tūristu apmeklējamo objektu sarakstā, Ziemassvētku tirdziņa aktivitāšu organizēšana.
Informācijas koordinēšana piedāvājumam “Satiec savu meistaru” Latvijā.
Notiek tūrisma informācijas papildināšana tūrisma kartei RUS.
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Tiek ņemta dalība pasākumā Latvijas dienas Moldovā,
kur tika prezentēti Rēzeknes novada tūrisma objekti, kā arī
novadā darbojošies uzņēmumi un to produkcija.
Tiek komunicēts ar a/s “Latvijas valsts ceļi”
darbiniekiem par novada informatīvo stendu izvietošanu uz
novada teritorijā ienākošajiem autoceļiem, par TIC zīmi Vertukšnē, tūristu novirzei uz Lūznavas
muižu.
Atbildīgās- TIC speciālistes - Ligita Harčevska, Ilze Zelča.
2015. gada janvārī tika maketēta “Rēzeknes novada tūrisma karte” latviešu, krievu un angļu
valodā, apstrādātas fotogrāfijas un pielāgots makets drukas iespieddarbiem.

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece
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7. 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 2015. GADĀ
 Sabiedrisko attiecību speciāliste un mājas lapas satura redaktore apmeklēja visus lielākos
novada līmeņa pasākumus (Podnieku dienas, Novada dienu, Graudaudzētāju konferenci,
pašdarbības kolektīvu jubilejas un citus), pēc tam sagatavoja fotomateriālus un rakstus publicēšanai
mājas lapā, novada pašvaldības foto arhīvam, 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 un mājražotājiem;
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 Sadarbībā ar citām nodaļām, 2015. gada rudenī sagatavota informācija pētījumam par „Eindeksu” pašvaldībās;
 Sabiedrisko attiecību speciāliste vai mājas lapas satura redaktore piedalījusies konkursa
“Rēzeknes novada Uzņēmums 2015” pretendentu izvērtēšanas braucienos – sagatavotas fotogrāfijas
un raksti par katru pretendentu;
 Regulāri dažādiem medijiem tiek gatavoti apsveikumi lielākajos svētkos, kā arī nekrologi un
līdzjūtības;
 Sagatavota publikācija topošajai Rēzeknes Augstskolas grāmatai par augstskolas devumu
Rēzeknes novada attīstībā un savstarpējo sadarbību.

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJAS LAPA
Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājas lapa internetā
www.rezeknesnovads.lv. Kopš 2014. gada 10. maija darbojas jauna mājas lapa. Lielākais
informācijas pārnešanas darbs no vecās lapas uz jauno tika paveikts 2014. gadā, savukārt 2015. gadā
tika organizēta mājas lapas krievu un angļu valodas tulkojumu sagatavošana Tūrisma sadaļai, kā arī
tulkojumu publicēšana. Darbs ar Tūrisma sadaļu, īpaši ar tulkojumiem krievu un angļu valodā, tiks
turpināts arī 2016. gadā. No 2015. gada jūlija mājas lapā tiek likti arī domes sēžu audio arhīvi,
savukārt 2016. gadā plānotais laikietilpīgākais darbs saistībā ar pašvaldības mājas lapu ir mājražotāju
un amatnieku informācijas apkopošana sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājumu
“LEARN”.

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapa www.rezeknesnovads.lv. Ekrānšāviņš, 2016. gada
19. janvārī
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Katru dienu mājas lapa tiek papildināta ar vairākām jaunām ziņām, tostarp aktualitātēm,
administrācijas nodaļu informāciju, piemēram, domes sēžu darba kārtību, iepirkumiem,
sludinājumiem, sastādītajiem aktiem un cita veida informāciju.
Visbiežāk jaunas ziņas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2015. gada 12 mēnešos mājas lapas
sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 977 jaunām ziņām (2014. gadā – 957).
Mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” ievietoto ziņu skaits pa mēnešiem

Visvairāk ievietoto aktualitāšu – 283 – bijis par notikumiem Rēzeknes novadā kopumā
(piemēram, „Nedēļas garumā notiks Novada dienas”, „Rēzeknes novada skolēni varēs apgūt
peldētprasmi”). 154 mājas lapā ievietotās aktualitātes tieši nav bijušas saistītas ar Rēzeknes novadu,
taču publicētas, jo ir informatīvi noderīgas novada iedzīvotājiem (piemēram, „Biedrība „Latvijas
Produkts” aicina uzņēmējus iesaistīties apjomīgā reklāmas kampaņā”, „Latgales fotogrāfi var
piedalīties seminārā Preiļos”).
407 ziņas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos. Visvairāk ziņu publicēts no
Maltas pagasta (53), Audriņu pagasta (40) un Sakstagala pagasta (39). Salīdzinot ar 2014. gadu,
vislielākais kāpums ir bijis Lūznavas pagastam (par 19 ziņām vairāk nekā 2014. gadā), kas
skaidrojams ar aktivitātēm Lūznavas muižā, kā arī Griškānu pagastam (+12), kas skaidrojams ar
dažādām publikācijām par izmaiņām pagasta pārvaldes darbā. Vislielākais kritums bijis Dricānu
pagastam (-27). Kopumā jāteic, ka saraksta augšgalā ir pagasti, kuros ir aktīvas izglītības iestādes,
kas regulāri iesūta ziņas par aktualitātēm skolās. Tāpat līdzīgi kā Lūznavas pagastā, kur daudz ziņu
bijis par Lūznavas muižu, arī Gaigalavas pagastā vismaz puse no ziņām bijušas par pagasta teritorijā
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esošo tūrisma objektu – ūdentūrisma attīstības centru “Bāka”. Pilnu sarakstu ar ziņu skaitu no katra
pagasta skatīt tabulā.
Ziņu skaits no katra Rēzeknes novada pagasta

Nr.

Pagasts

2015.g.

2014.g.

1

Maltas pagasts

53

63

2

Audriņu pagasts

40

37

3

Sakstagala pagasts

39

38

4

Gaigalavas pagasts

37

32

5

Nautrēnu pagasts

37

26

6

Silmalas pagasts

34

31

7

Ozolaines pagasts

33

30

8

Kaunatas pagasts

29

34

9

Lūznavas pagasts

28

9

10

Feimaņu pagasts

26

16

11

Vērēmu pagasts

26

26

12

Bērzgales pagasts

19

21

13

Mākoņkalna pagasts

19

11

14

Ozolmuižas pagasts

19

9

15

Čornajas pagasts

18

14

16

Dricānu pagasts

17

44

17

Stružānu pagasts

17

11

18

Ilzeskalna pagasts

16

11

19

Stoļerovas pagasts

14

11

20

Griškānu pagasts

12

0

21

Pušas pagasts

11

14

22

Rikavas pagasts

11

10

23

Nagļu pagasts

9

7

24

Lendžu pagasts

4

8

2

7

Sakstagala pag. pārv. struktūrvienība
25

Kantinieku pagasts
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Mājas lapā publicēto ziņu temati
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Aktualitātes” tiek publicētas tematiski
dažādas ziņas. Visbiežāk:
1) Izglītība: 186 ziņas – Izglītības pārvaldes informācija, ziņas no skolām, skolu īstenotie
projekti;
2) Kultūra: 182 ziņas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem pasākumiem,
informācija par novada muzeju aktualitātēm, kā arī informācija par bibliotēku darbu;
3) Pašvaldības paziņojumi: 134 ziņas – pagastu pārvalžu paziņojumi, ziņas no domes un
komiteju sēdēm, vakanču sludinājumi;
4) Jauniešiem: 96 ziņas – informācija par projektu iespējām jauniešiem, par pasākumiem un
konkursiem jauniešiem, par jauniešu sasniegumiem;
5) Sports: 92 ziņas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem sporta notikumiem un
Rēzeknes novada sportistu sasniegumiem;
6) Uzņēmējdarbība: 80 ziņas – ziņas par uzņēmēju veiksmes stāstiem, par semināriem,
apmācības iespējām;
7) Projektu īstenošana: 75 ziņas – ziņas par īstenotajiem un plānotajiem projektiem ar dažādu
fondu vai pašvaldības līdzfinansējumu;
8) Vide: 56 ziņas – informācija par dažādiem ar vidi saistīties jautājumiem, atkritumu
apsaimniekošanu, vides konkursiem;
9) Valsts dienestu informācija: 33 ziņas – ziņas no dažādiem valsts dienestiem, tostarp, Valsts
Asinsdonoru centra, Valsts vides dienesta, Nodarbinātības Valsts aģentūras un citiem;
10) Lauksaimniecība: 29 ziņas – ziņas par projektu iespējām vai semināriem lauksaimniekiem,
raksti par novada lauksaimniekiem;
11) Sociālais dienests – 26 ziņas – informācija par sociālajiem pakalpojumiem un veselības
aprūpi, raksti par ziedojumu kampaņām, labdarības koncertiem;
Informācija mājas lapā


Sadaļā „Kalendārs” 2015. gadā ievietota informācija par 489 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.



2015. gadā mājas lapā ievietotas 40 jaunas fotogalerijas, kā arī 46 video par Rēzeknes
novada aktualitātēm;



Katru mēnesi tiek apkopota un publicēta informācija par novada amatpersonu atalgojumu;
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Divas reizes gadā (pēc 1. janvāra un pēc 1. jūnija) tiek atjaunota tabula par iedzīvotāju
skaitu Rēzeknes novada pagastos;



Mājas lapā regulāri tiek publicēti pagastu pārvalžu sagatavotie informatīvie izdevumi.
Gada laikā publicēti 62 informatīvie izdevumi;



Katru dienu tiek atjaunots Nodarbinātības Valsts aģentūras Rēzeknes filiāles iesūtītais
vakanču saraksts;



Pēc vajadzības tiek atjaunota un papildināta informācija no pagastu pārvaldēm (darba laiki,
pārvalžu rekvizīti un cita veida informācija).



Veikti Tūrisma sadaļas tulkojumi uz krievu un angļu valodu. Notiek darbs pie šīs
informācijas publicēšanas mājas lapā.

Mājas lapas apmeklētība
Kopš jaunās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas atklāšanas 2014. gada 10. maijā, lapai
ir pieejama „Google Analytics” statistika. Kā liecina statistikas dati, laika posmā no 2015. gada 1.
janvāra līdz 31. decembrim 105 371 lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu atvēruši 334
120 reizes un šajā laikā apskatījuši 1 011 925 lapas, ieskaitot atkārtotus skatījumus. Vienā sesijā jeb
vienā Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas pārlūkošanas reizē tiek atvērtas vidēji 3,45 lapas
aktualitātes”).
2015. gads:

2014. gads:

Protams, visvairāk lapas apmeklētāju ir no Latvijas (95,54 procenti). Kā nākamās populārākās
valstis, no kurām skatās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu, ir Lielbritānija, Amerikas
Savienotās Valstis, Vācija, Krievija, Lietuva un Nīderlande. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mainījies
līderis pārlūkprogrammu izvēlē – ja pagājušogad visvairāk skatījumu bija no pārlūkprogrammas
Firefox, tad 2015. gadā ir ievērojami vairāk skatījumu no Chrome. Aptuveni 20 procenti lietotāju vēl
aizvien izvēlas Internet Explorer pārlūkprogrammu.
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Visbiežāk 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 izmanto 34,60 procentos gadījumu. Kā nākamais
populārākais veids ir lapas atvēršana no citām interneta lapām – tādā gadījumā pašvaldības mājas
lapa visbiežāk tiek atvērta no dažādiem e-pastiem (inbox.lv, pasts.rdc.lv, saskarsme.lv, gmail.com),
kā arī dažādiem interneta portāliem. Ievērojami audzis īpatsvars, kad Rēzeknes novada pašvaldības
lapu atver no sociālajiem tīkliem, visbiežāk izmantojot facebook.com un draugiem.lv – ja 2014. gadā
tie bija 9,8 procenti gadījumu, tad 2015. gadā jau 17,3 procenti.
Kā redzams zemāk pievienotajā diagrammā, vērojama būtiska atšķirība starp mājas lapas
apmeklējumu un lapu skatījumu biežumu darba dienās un brīvdienās – ja darba dienās tiek veikti ap
4500 lapu skatījumi, tad brīvdienās šis skaitlis noslīd līdz vidēji 900 skatījumiem.

Mājas lapas skatījumu biežums
Apmeklētākās lapas nemainīgi ir Sākumlapa (Aktualitātes), NVA Vakances, Pagastu pārvalžu
kontaktinformācija, Iepirkumi, Kontakti, Novada domes sēdes, Fotogalerijas, Sporta sadaļa, Kultūras
pasākumu plāns.
Aktualitāšu lapā vispopulārākās ziņas ir bijušas: „18. jūlijā aicinām uz Rēzeknes novada dienu”
(3848 unikāli skatījumi), „Ieva Vugule ārstē pacientus, kas nerunā, bet skatās acīs” (2385 unikāli
skatījumi) un „Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīts Jānis Aleksāns” (2169 unikāli
skatījumi).

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA SOCIĀLAJOS TĪKLOS
Rēzeknes novada pašvaldībai 2013.gada sākumā tika izveidoti konti sociālajos tīklos
www.draugiem.lv, www.twitter.com un www.facebook.com, kas visa 2014. gada garumā tika
pilnveidoti un papildināti.
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www.draugiem.lv

Sociālajā tīklā www.draugiem.lv šobrīd Rēzeknes novadam ir 1401 sekotājs (2014. gadā – 1140
sekotāji). No kopējā sekotāju skaita 80,3 procenti ir sievietes, savukārt 19,7 procenti – vīrieši.
Kopumā 2015. gadā novada lapa šajā portālā tika skatīta 52 526 reizes.
Rēzeknes novada lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv visvairāk skatīta jūlijā un novembrī –
tas ir saistīts ar to, ka jūlijā notika Rēzeknes Novada diena, savukārt novembrī – Valsts svētku
pasākumi, kas plaši tika atspoguļoti sociālajos tīklos.
Rēzeknes novada pašvaldības lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv 2015. gada laikā
pievienotas 32 jaunas foto un video galerijas. Jāatzīmē, ka tieši sadaļa „Fotogalerijas” sociālajā tīklā
tiek skatīta visbiežāk.
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www.facebook.com

Sociālajā tīklā www.facebook.com šobrīd Rēzeknes novadam ir 812 sekotāji (2014. gadā – 494
sekotāji). Vidēji viena www.facebook.com ievietota ziņa sasniedz 450 cilvēku lielu auditoriju. Zemāk
pievienotajā attēlā var apskatīt “Patīk”, ieteikumu un komentāru daudzumu 2015. gadā publicētajām
ziņām.
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3 populārākās ziņas 2015. gadā:

www.twitter.com
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Sociālajā tīklā www.twitter.com Rēzeknes novadam ir 1155 sekotāji (2014. gadā bija 880
sekotāji). Lielākoties visas aktuālākās ziņas, kas tiek publicētas Rēzeknes novada pašvaldības mājas
lapā, arī tiek publicētas pašvaldības twitter kontā.

RĒZEKNES NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS “RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS”
2015. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti 7 Rēzeknes novada bezmaksas informatīvie
izdevumi „Rēzeknes novada ziņas” (izdošanas laiks: 2015. gada 24. februāris, 13. maijs, 3. jūlijs, 7.
augusts, 15. oktobris, 4. decembris, 18. decembris). Tika apstrādātas 68 krāsainas fotogrāfijas, 172
melnbaltas fotogrāfijas un 6 logo. Tika izveidoti 96 PDF formāta maketi, pielāgoti drukāšanai.
Atbildīgās: Madara Ļaksa, Anna Rancāne, Tatjana Kārkliniece.
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8. CITAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻAS VEIKTĀS AKTIVITĀTES
Veidoti ielūgumi Graudaudzētāju konferencei un Lauku dienai; Rēzeknes novada dienai gatavotas
dažāda veida norādes, caurlaides un shēmas.
Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.

Izveidots makets Rēzeknes novada pārliekamajam galda kalendāram 2016. gadam “Izlolots Rēzeknes
novadā”. Kalendārs nodrukāts 1500 eksemplāros. Procesa gaitā īstenota sadarbība ar fotogrāfu Māri
Justu un uzņēmējiem, kuru ražojumi tika fotografēti un attēloti kalendārā.
Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.
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Izstrādāts dizains un makets 76 pateicības rakstiem Foto plenēra dalībniekiem (sadarbībā ar
Kultūras nodaļu), veidoti ielūgumi “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolas infrastruktūras
attīstība” noslēguma un Maltas vidusskolas rekonstruētā kompleksa atklāšanas pasākumam.
Izstrādāts TAC “Bāka” ziemas sporta piedāvājumu reklāmas lapu makets.
Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.

Izveidots kartogrāfiskais materiāls par skolēnu pārvadājumu maršrutu kartes 25 pagastiem un
kopējo novada pārvadājuma karti, izstrādāta jaunu karte biedrībai "Rēzeknes rajona kopienu
partnerība, izveidotas degradēto teritoriju kartes.
Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.
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Pamatojoties uz informāciju Lursoft datubāzē, izveidota lielāko Rēzeknes novada uzņēmēju
datu bāze, pēc kuras tiks veidota karte. Kopumā atlasīti 398 uzņēmēji.
Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.
Ir izstrādātas kartes ar izglītības iestāžu grafisko attēlojumu. Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece.
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Veikta Rēzeknes novada teritorijā esošo un īstenoto projektu informācijas apkopošana
„Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības
pārskatam par 2014. gada rezultātiem”.
Atbildīgā: Inga Zapāne.
Sagatavoti un Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālei iesniegti:
 Rēzeknes novada

pašvaldības 2014. gadā īstenoto nodarbinātības veicināšanas

pasākumu pārskats;
 Rēzeknes novada

pašvaldības 2015. gadā plānoto nodarbinātības veicināšanas

pasākumu pārskats.
Atbildīgā: Inga Zapāne.
2015. gada sākumā tika atkārtoti iesniegts, atjaunojot tehniskā projekta dokumentāciju, ASV
vēstniecībai Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes siltināšanas projekts, kurš tika atbalstīts.
Plānotais darbu uzsākšanas termiņš: 2015. gada jūlijs.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
Sagatavota un iesniegta izvērtēšanai Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā projekta
Europe Direct 2016. gada darbības programma. 2016. gadā Rēzeknes novada pašvaldības projekta
budžeta daļa ir EUR 9 332, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums EUR 1 866.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
27. novembrī Lielvircavas muižā Rēzeknes novada pašvaldība saņēma atzinības rakstu un 500
EUR balvu kā viena no aktīvākajām Latvijas pašvaldībām attīstības sadarbības un attīstības izglītības
projektu ieviešanā. Pasākumu organizēja Latvijas Pašvaldību savienība un Taipejas misija Latvijas
Republikā. Pasākuma mērķis bija izcelt piecus labos piemērus (Rēzeknes, Bauskas, Gulbenes,
Jelgavas un Ogres novadu) starptautiskās sadarbības projektu jomā un iedvesmot dalībai arī citas
Latvijas pašvaldības.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
Norvēģijas, Polijas, Baltkrievijas un Lietuvas oficiālo delegāciju no sadarbības partneru
pašvaldībām uzņemšana Rēzeknes novada dienās 2015.gada. jūlijā.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
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Norvēģu politiķu uzņemšanas vizītes organizēšana Rēzeknes novadā 2015. gada aprīlī,
iepazīstinot viņus ar pašvaldības sociālā dienesta darbu, veco ļaužu aprūpes sistēmu un pašvaldības
darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
Aprīļa sākumā Rēzeknes novada speciālās izglītības skolotāju un sociālo darbinieku vizītes
organizēšana uz Norvēģijas pilsētu Ārendāli, kur vairāku dienu garumā bija iepazīt norvēģu pieredzi
speciālajā izglītībā un veco ļaužu aprūpē.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Annas Jaudzemas brauciena organizēšana uz Reģionu
komitejas rīkoto konferenci EuroPCom2015, kura Briselē notika jau sesto reizi un pulcēja ap 900
dalībnieku. Anna Jaudzema stāstīja par Rēzeknes novada pieredzi, īstenojot administratīvi teritoriālo
reformu, kā rezultātā gandrīz visi toreizējā Rēzeknes rajona pagasti izvēlējās palikt jaunā novada
sastāvā, kas ir kļuvis arī par lielāko novadu Latvijā un veiksmīgi izmantojis dažādu ES programmu
finansējumu.
Atbildīgā: Inta Rimšāne.
Sadarbībā ar Rēzeknes rajona kopienu partnerību, veikta līdzdalība pirmā Rēzeknes un Viļānu
novadu iedzīvotāju foruma norises organizēšanā, pagastu apkaimju darbnīcu un foruma darba grupas
vadīšanā. Forums notika 17.04.2015. un tajā kopumā piedalījās 152 abu novadu iedzīvotāji, kuri
izveidoja iedzīvotājiem svarīgo projektu ideju datu bāzi.
Rēzeknes rajona kopienas partnerībās administrācija kopā ar Attīstības plānošanas nodaļas
speciālistiem

ir

izstrādājusi

“Biedrības

„Rēzeknes

rajona

kopienu

partnerība”

sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam. Balstoties uz šo dokumenti
vietējās rīcības grupas varēs piesaistīt Eiropas finansējumu tām nepieciešamajām aktivitātēm.
Atbildīgā: Brigita Arbidāne
Notika darbs pie finansējuma avotu apzināšanas un objektu identificēšanas, atbilstoši
programmu nosacījumiem, informācijas, kas ir nepieciešama finansējuma piesaistei, sagatavošana
ministrijām, Latgales plānošanas reģionam, Latvijas pašvaldību savienībai u.c.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne.
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