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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

 

1. Rēzeknes novada pašvaldības statuss un funkcijas 

 

Novada pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par 

pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, kā arī citos 

LR likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu 

izpildi novada administratīvajā teritorijā. Rēzeknes novada pašvaldības darbu 

reglamentē 2009.gada 1.jūlijā apstiprinātais Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikums. 

Novada pašvaldība pilda: 

1.likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās autonomās funkcijas: 

1.1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā , kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

1.2. gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

1.3. nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, 

ja likumos nav noteikts citādi; 

1.4. gādā par iedzīvotāju izglītību; 

1.5. rūpējas par kārtību un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

tautas jaunrades attīstību; 

1.6. nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu  

dzīvesveidu un sportu; 

1.7. nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi); 

1.8. gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 

tiesību un interešu aizsardzību; 

1.9. sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

1.10. sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpējas par bezdarba samazināšanu; 

1.11. izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

1.12. piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkaro žūpību un 

netiklību; 

1.13. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt nosaka 

zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

1.14. nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu; 

1.15. veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

1.16. savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

1.17. veic nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 

1.18. piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

1.19. organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

1.20. organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības 

metodisko darbu; 

1.21. veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 
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1.22. īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.   

               

2. Rēzeknes novada pašvaldības konsolidācijā iesaistītās pagastu 

pārvaldes, novada dome un iestādes 

1.1.         Audriņu pagastsa pārvalde; 

1.2.         Bērzgales pagasta pārvalde; 

1.3.         Čornajas pagasta pārvalde; 

1.4.         Dricānu pagasta pārvalde; 

1.5.         Feimaņu pagasta pārvalde; 

1.6.         Gaigalavas pagasta pārvalde; 

1.7.         Griškānu pagasta pārvalde; 

1.8.          Ilzeskalna pagasta pārvalde; 

1.9.          Kantinieku pagasta pārvalde; 

1.10. Kaunatas pagasta pārvalde; 

1.11. Lendžu pagasta pārvalde; 

1.12. Lūznavas pagasta pārvalde; 

1.13. Maltas pagasta pārvalde; 

1.14. Mākoņkalna pagasta pārvalde; 

1.15. Nagļu pagasta pārvalde; 

1.16. Nautrēnu pagasta pārvalde; 

1.17. Ozolaines pagasta pārvalde; 

1.18. Ozolmuižas pagasta pārvalde; 

1.19. Pušas pagasta pārvalde; 

1.20. Rikavas pagasta pārvalde; 

1.21. Sakstagala pagasta pārvalde; 

1.22. Silmalas pagasta pārvalde; 

1.23. Stoļerovas pagasta pārvalde; 

1.24. Stružānu pagasta pārvalde; 

1.25. Vērēmu pagasta pārvalde; 

1.26. Bērnu - jaunatnes sporta skola; 

1.27. Tiskādu bērnu nams;  

1.28. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts;  

1.29. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”; 

1.30.  Adamovas sanatorijas internātpamatskola; 

1.31.  Maltas speciālā sanatorijas internātpamatskola; 

1.32.  Tiskādu sanatorijas internātpamatskola; 

1.33         Rēzeknes novada pašvaldības dome. 

 

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 

lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 

institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, 

izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši 
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kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu izlietojumu.  

3. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam sastāv no 17 (septiņpadsmit) deputātiem.  

4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, 

dome no pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas: 

4.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

4.2. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

4.3. sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 8 locekļu sastāvā; 

4.4. teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā; 

4.5. teritoriālo komiteju 8 locekļu sastāvā.  

5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

5.1.         Audriņu pamatskola; 

5.2.         Dricānu vidusskola; 

5.3.         Kaunatas vidusskola; 

5.4.         Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola; 

5.5.         Maltas 1.vidusskola; 

5.6.         Maltas 2.vidusskola; 

5.7.         Nautrēnu vidusskola; 

5.8.         Tiskādu vidusskola; 

5.9.          Feimaņu pamatskola; 

5.10. Gaigalavas pamatskola; 

5.11. Jaunstrūžānu pamatskola; 

5.12. Kalnezeru Katoļu pamatskola; 

5.13. Rēznas pamatskola; 

5.14. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola; 

5.15. Verēmu pamatskola; 

5.16. Audriņu  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.17. Bērzgales  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.18. Čornajas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.19. Dricānu  pirmsskolas izglītības iestāde ; 

5.20. Gaigalavas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.21. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.22. Ilzeskalna  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.23. Kaunatas  pirmsskolas izglītības iestāde „ Zvaniņš”; 

5.24. Lūznavas  pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”; 

5.25. Maltas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.26. Mākoņkalna  pirmsskolas izglītības iestāde;  

5.27. Nautrēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”; 

5.28. Ozolaines  pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”; 

5.29. Rikavas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.30. Uļjanovas  pirmsskolas izglītības iestāde „ Skudriņa” ; 

5.31. Silmalas  pirmsskolas izglītības iestāde;  
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5.32. Stoļerovas  pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.33. Strūžānu  pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”; 

5.34. Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde; 

5.35. Maltas bērnu  mūzikas skola; 

5.36. Maltas bāriņtiesa; 

5.37. Kaunatas bāriņtiesa; 

5.38. Vērēmu bāriņtiesa; 

5.39. Ozolaines bāriņtiesa; 

5.40. Gaigalavas bāriņtiesa; 

5.41. Sociālais dienests; 

5.42. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības     

kopīgā pašvaldību iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskā zona”. 

                          3. Dalība kapitālsabiedrībās, biedrībās 

Novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1 .SIA „ Strūžānu siltums”; 

2. SIA „Maltas dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”; 

3. SIA „ Rūķis L”; 

4. SIA „Viļānu slimnīca”; 

 Novada pašvaldībai pieder kapitāldaļas šādās kapitālsabiedrībās: 

             1. SIA “Latgales uzņēmējsabiedrību atbalsta centrs”; 

2. SIA “Rēzeknes Vēstis”; 

3. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība; 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos) 

1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

2. biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme””; 

3. biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”; 

4. biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”; 

5. nodibinājumā „Rēzeknes novada miktouzņēmēju atbalstam”. 

 

                 4. Pašvaldības administrācijas struktūra 
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu, un tā sastāv no sekojošām struktūrvienībām: 

1.  juridiskā un lietvedības nodaļa; 

2. finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļa; 

3. attīstības plānošanas nodaļa; 

4. informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centrs; 

5. izglītības pārvalde; 

6. kultūras nodaļa;  

7. saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļa 

8.  būvvalde; 

9. dzimtsarakstu nodaļa. 
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5. Būtiskākie notikumi pārskata gadā, kas ietekmējuši iestādes 

darbību. 

Rēzeknes novada pašvaldībai 2013.gads ir bijis ļoti veiksmīgs 

dažādu projektu realizācijas jomā. 

Eiropas Savienības finansējuma piesaiste šobrīd ir svarīgākais 

attīstības veicinātājs novadā. Plānotās idejas realizēt tikai par 

pamatbudžeta līdzekļiem novada pašvaldībai ir mazas iespējas, tāpēc 

projektu līdzekļi ir ļoti svarīgi. Pagastos īstenoti nozīmīgi projekti Lauku 

atbalsta dienesta programmas “Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros. Pateicoties šīs programmas finansējumam, veikti 

kultūras namu remontdarbi, rekonstruēti ceļi un tilti, labiekārtota 

apkārtne, uzlabotas siltumapgādes sistēmas u.c. Projektu realizācijai 

finansējumu piešķīra Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. 

Novada pašvaldība 2013.gadā izstrādāja un ieviesa  sekojošus projektus: 

 

1.1.Tika pabeigta projekta „Rēzeknes novada attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” īstenošana, projekta ilgums no 22.12.2010. 

- 01.09.2013. Projekta mērķis bija paaugstināt Rēzeknes novada 

teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, izstrādājot jaunus novada 

plānošanas dokumentus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, likumdošanas 

izmaiņām atbilstošu vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

procesu. Projekta ietvaros Rēzeknes novada teritorijai ir izstrādāti trīs 

nepieciešamie plānošanas dokumenti: Attīstības programma 2012.-

2018.gadam , Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, Teritorijas 

plānojums 2013.-2024.gadam. Projektā izmantotais finansējums ir 42 

222,91 LVL, kas ir 100%  Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums.  
 

1.2. Tika sagatavots un iesniegts projekts „Rēzeknes novada 

pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība”, finansējuma 

saņemšanai ES darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

prioritātes „Policentriska attīstība” aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai”. Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu 

pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības 

sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiks 

veikti piecu novada nozīmes vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai 

skaitā stacionāro iekārtu, aprīkojuma iegāde, uzstādīšana, teritorijas 

labiekārtošana):  

1) Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcija;  

2) Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcija;  

3) Maltas 2.viduskolas ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija;  

4) Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija;  

5) Kaunatas vidusskolas internāta ēkas korpusa vienkāršotā 

rekonstrukcija;  

6) Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija;  
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7) Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas un Skolas ielas 

rekonstrukcija  

 

Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un Nautrēnu pagasta 

Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās tiks izveidotas telpas skolēnu mācību-

ražošanas uzņēmumiem – četri objekti novadā, kā arī četri izglītības-

uzņēmējdarbības kontaktpunkti minētajos ciemos. Projekta ieviešanas 

periods: 01.2014.-07.2015. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 8 

093 523,69 LVL, tai skaitā pašvaldības finansējums 3 356 048,55 LVL.  

 

1.3. Turpinās projekta „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst 

zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ieviešana. Projekta kopējais 

budžets: 648 380,60 LVL. Projekta ieviešanas laiks: 2011.gada 

16.augusts – 2013.gada 30.septembris. Projekta ietvaros (bez 

pamatbūvniecības) ir plānots īstenot: Tiskādu vidusskolas pamatu 

siltināšanu; pirmā stāva grīdu ierīkošanu un siltināšanu, perimetrālās 

drenāžas izveidi; logu un durvju iebūvēšanu siltinājuma zonā, nepieļaujot 

termisko tiltu veidošanos; fasādes siltināšanu; jumta konstrukciju 

siltināšanu; aukstuma tiltu novēršanu nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar 

rekuperāciju ierīkošanu.  

 

1.4. Sadarbībā ar Turcijas organizāciju Milli Egitim Mudurlugu, kas 

atrodas Duzce pilsētā, tika sagatavots un finansējumu ieguva ES 

programmas „Jaunatne darbībā” projekts „Workshop of Dreams” 

(Sapņu darbnīca – LV). 2013. gada maijā bērnu tiesību speciālisti un 

speciālās izglītības skolotāji piedalījās starptautiskā seminārā par 

speciālās izglītības jautājumiem Francijas pilsētā Kalmārā.  

 

1.5. 2013. gada jūnijā noslēdzās ES mūžizglītības programmas 

„Comenius Regio” projekta ”Step2Peak,Activate&Respond2Kids 

(saīsinājums SPARK – dzirkstele)” realizācija. Kopējais budžets: 28 

781 LVL, projekta ieviešanas laiks: 01.08.2011. – 31.07.2013. Projekta 

īstenotāji: Sisak-Moslavina pašvaldība Horvātijā (vadošais partneris), 

Rēzeknes novada pašvaldība un novada divas skolas (partneri) no 

Latvijas. Projekta galvenās aktivitātes: novada pedagogi un vecāki 

apmeklēja seminārus par to, kā identificēt talantīgus bērnus, atbalstīt 

viņus un pareizi novērtēt sasniegumus un izveidot jaunas izglītības 

programmas. 24 Rēzeknes novada un 24 Sisak-Moslavina pašvaldības 

izglītības darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas vizītēs un mācījās par 

to, kā strādāt ar talantīgiem bērniem. 40 Rēzeknes novada talantīgie 

skolēni piedalījās trīs dienu vasaras skolā. Projekta ietvaros tika 

sagatavots DVD un metodiskie materiāli, kā strādāt ar talantīgiem 

bērniem.  

.  
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1.6. Turpinās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārobežu sadarbības 

projekts „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai 

pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – 

Krievijas robežpilsētās” (saīsinātais nosaukums – „Zaļais 

menedžments”). Projekta darbības laiks: 01.05.2012. – 30.04.2014. 

Projektā piedalās NVO “Lake Peipsi Project, Pskov” (vadošais partneris), 

Pleskavas pilsētas administrācija, Pleskavas Pedagoģiskā Universitāte, 

Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrs, Tartu pilsētas dome, Igaunijas Dabas 

zinību Universitāte (Tartu), Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs, 

Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība un Daugavpils 

Universitāte. Kopējais budžets visu projektā iesaistīto partneru aktivitāšu 

realizēšanai sastāda 1,9 miljonus eiro. Rēzeknes novada pašvaldības 

kopējais finansējums ir 171 996 EUR, t. sk. 5 % līdzfinansējums – 

8599,80 EUR. Projekta laikā tika uzlabots celiņu segums Ančupānu 

memoriāla apkārtnē, izveidots tehniskais projekts Ančupānu meža parka 

celiņu labiekārtošanai, noorganizēti kursi administrācijas un pagastu 

darbiniekiem par Autocad programmas izmantošanu un teritoriju 

apzaļumošanu un pieredzes apmaiņas braucieni uz Tartu un Pleskavu.  

 

1.7. Turpinās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros atbalstītā projekta „Lūznavas muižas 

rekonstrukcijas darbi (ietverot lokālus restaurācijas darbus)” 

realizācija. Projekta kopējais budžets: 775 806,85 LVL. Projekta 

ieviešanas laiks, ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu, pagarināts līdz 

2014.gada 17.septembrim.  

Rekonstrukcijas darbu otrās kārtas ietvaros daļēji veikta, ēkas 

fasādes un ēkas pamatu rekonstrukcija, apkures sistēmas un ventilācijas 

sistēmu montāžas darbi, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāžas 

darbi, elektrosistēmas un ugunsdrošības sistēmas pārinstalācijas darbi, 

zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanas darbi.  

Daļēji veikti iekštelpu rekonstrukcijas darbi, rekonstrukcijas darbu 

ietvaros, saskaņā ar arhitektoniski mākslinieciskās izpētes AAD metodi 

un Tehnisko projektu, atjaunoti vēsturiski nozīmīgie elementi (ēkas logi, 

durvis, furnitūra, kāpņu margas, kāpnes, grīdu segumi u.c.).  
 

1.8. Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām, Rēzeknes 

novada pašvaldība sagatavoja un Eiropas Komisijai iesniedza projektu 

„Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centriem 

2013.-2017. gadam”. Projekta laikā no 2013. gada līdz 2017. 5 gadam 

Latgales austrumdaļā darbosies EUROPE DIRECT informācijas 

centrs/tīkls, kas sniegs informāciju par ES. Projekta kopējais budžets 

2013. gadā bija 32 800 EUR. No tiem 50 % finansēja Eiropas Komisija. 

Pārējos 50 % līdzfinansēja Krāslavas novada, Preiļu novada un Rēzeknes 
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novada pašvaldības. Rēzeknes novada finansējuma daļa sastāda 10 132 

EUR. Lielākie pasākumi 2013. gadā: sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļu tika noorganizētas 

Tomātu audzētāju un Zemeņu audzētāju dienas, Ziemassvētku 

tirdziņš, kā arī dažādi semināri, piemēram, par kooperatīviem, par 

labākas pieredzes pārņemšanu mājražotājiem, pasākumi skolēniem, 

piemēram, Ziemassvētku rotājumu apmaiņa Eiropā un citi pasākumi. 

Notika arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, lai mācītos no somu 

kolēģiem par ES fondu apgūšanu. Lai popularizētu Latgales pašvaldību 

un organizāciju pieredzi ES fondu apgūšanā, katru mēnesi tiek izdots un 

interneta vidē izplatīts informatīvais žurnāls, kā arī izveidoti videoklipi un 

ievietoti EDIC Austrumlatgale Youtube kanālā.  
 

1.9. 2013. gadā Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās Latvijas – 

Lietuvas – Baltkrievijas programmas projekta „Trešais solis Eiroreģiona 

„Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai 

sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pierobežas teritorijās” / „TREŠAIS SOLIS” realizācijā. 

Projekta finansējums: 299 880,60 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 

269 892,54 EUR, nacionālais finansējums 10% - 29 988,06 EUR. 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums 2013.-2014.g.: 925,89 

EUR.  

Projekta partneri:  

Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs;  

Projekta partneris LIETUVĀ: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Lietuvas birojs;  

Projekta partneri BALTKRIEVIJĀ: Glubokoje rajona izpildkomiteja.  
 

1.10. 2013.-2015.gadā tiek realizēts projekts „Jaunas pieejas valodu 

apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs (Developing the 

Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries)”. 

Tas tiek īstenots Eiropas Savienībās programmas „Nordplus Horizontal” 

ietvaros, un tā laikā 21 projekta dalībnieks – skolu pedagogi un 

universitāšu lektori no septiņām valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas) –piedalīsies pieredzes 

apmaiņas braucienos, rīkos Skype konferences, gatavos un aprobēs 

mācību materiālus savās skolās, kā arī runās par jaunām pieejām valodu 

apguvē starptautiskās 6 zinātniskajās konferencēs. Latviju pārstāv 

Rēzeknes novada Maltas 1. vidusskolas skolotājas, kā arī Rēzeknes 

novada pašvaldības ārējo sakaru organizatore . 

Projekta vadītāja un finansējuma saņēmēja: Roskildes Universitāte 

(Dānija).   
 

1.11. 2013.gadā tika sagatavots projekts „Wake up” (Mosties – LV). 

Finansētājs – Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 

Aktivitātes: 3 kultūras dalībnieku piedalīšanās 7 dienu starptautiskā 
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seminārā Turcijā par kultūras un veselības jautājumu mijiedarbību 

sabiedrībā. Projekta realizācija: 2014.gada februārī. Projekta kopējais 

budžets ir 2561 EUR, t. sk. 70 % no ceļa izdevumiem (~1195 EUR) ir 

Eiropas Savienības finansējums, 1366 EUR – Rēzeknes novada 

pašvaldības līdzfinansējums.  
 

1.12. 2013.gadā tika sagatavots projekts „Barrier – Free Training 

Course” (Mācības bez barjerām – LV). Finansētājs – Eiropas Savienības 

programma „Jaunatne darbībā”. Aktivitātes: 4 dalībnieku piedalīšanās 7 

dienu starptautiskā seminārā Francijā par iedzīvotāju iesaistīšanu 

sabiedriskajos procesos. Projekta realizācija: 2014.gada aprīlī. Projekta 

kopējais budžets ir 3700 EUR, t. sk. 70 % no ceļa naudas ir Eiropas 

Savienības finansējums.  

 

1.13. 2013.gadā tika turpināts ESF projekts „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībās” projekta realizācijas laiks ir no 

01.02.2012. līdz 30.11.2014. 2013.gadā šajā projektā Rēzeknes novadā 

bija iesaistīti 2383 bezdarbnieki un izlietoti Ls 652 094,30 ESF 

finansējuma. Bezdarbnieki par mazkvalificēta darba veikšanu saņem 

atalgojumu LVL 100, un LVL 10 – tiek maksāti sociālajām garantijām. 

Viņiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana un veselības pārbaude 

Ls 20 apmērā viena darba perioda (4 mēnešu) laikā.  
 

1.14. Lai paaugstinātu ugunsdrošību pirmsskolas un skolas vecuma 

bērniem novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, Rēzeknes 

novada pašvaldība uzsāka dalību Latvijas – Šveices sadarbības 

programmas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiks ierīkotas 

ugunsaizsardzības sistēmas Nautrēnu, Lūcijas Rancānes Makašānu 

Amatu vidusskolā un Čornajas pirmsskolas izglītības  iestādē. Projekta 

kopējās izmaksas: 22 108,19 LVL, no tām Rēzeknes novada pašvaldības 

līdzfinansējums sastāda 10 % jeb 2 210,82 LVL. Projekta īstenošanas 

termiņš: 31.07.2014  
 

 Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšana  
 

1. Sadarbībā ar “Latgales lauksaimniecības zinātnes centru” noorganizēta 

ikgadējā „Austrumlatvijas graudu un rapšu audzētāju konference”, 

kas norisinājās 2013.gada 7.martā, un dalībniekiem tika piedāvāta iespēja 

iepazīties ar jaunāko informāciju par graudaugu šķirnēm, augu 

aizsardzības līdzekļiem, mēslojumu, tehniku un izmēģinājumu 

rezultātiem  
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2. Tika veikta līdzdalība ikgadējā novada uzņēmēju godināšanas un 

atpūtas pasākuma „Rēzeknes novada uzņēmēju diena” organizēšanā 

Jāzepa dienā – 19.martā. Pasākumu apmeklēja ap 200 novada uzņēmēji.  

 

3. Sadarbībā ar „Latgales lauksaimniecības zinātnes centru” noorganizēta 

ikgadējā “Lauku diena”, kas norisinājās 2013.gada 11. jūlijā. 

Apmeklējot izstādi, zemnieki un lauku uzņēmēji varēja uzzināt par 

jaunākajām aktualitātēm laukaugu audzēšanā, iegūt sev interesējošo 

informāciju par novitātēm augu aizsardzības līdzekļu un mēslojuma jomā, 

kā arī apskatīt tehnikas demonstrējumus un iegādāties sadzīvei un 

ikdienai noderīgas lietas amatnieku tirdziņā. 

 

 Zemes ierīcības jomā 2013.gadā pagastu zemes ierīkotājiem tika 

noorganizēti  semināri par īpašuma tiesību sakārtošanu, zemes nomu, 

ēkas datu deklarācijas aizpildīšanas kārtību kā arī izmaiņām likumdošanā. 

Gada garumā tiek sniegtas konsultācijas zemes lietu speciālistiem un 

personām par zemes jautājumiem.  

  Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra darbinieces sniedz 

informāciju par apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras 

pasākumiem un citām iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Viļānu novadā 

un visā Latvijā vietējiem un ārzemju tūristiem. TIC konsultē tūrisma 

uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā, organizējot vismaz 

divas reizes gadā informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm. TIC 

sastāda arī individuālo tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali un 

Latvijas teritoriju. Lai piesaistītu tūristus savam reģionam Rēzeknes 

novada TIC darbinieki piedalījās starptautiskajās tūrisma izstādēs 

„Balttour – 2013”Rīgā, „Tourest – 2013” Tallinā, „Adventure – 2013” 

Viļņā, „Matka 2013” Somija, Helsinki, „Ģēteborga 2013” Zviedrija. 

Tūrisma informācijas centrs turpina uzsākto darbu pie Krievijas tūrisma 

tirgus iekarošanas – dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs „Otdix bez 

granic” Sanktpēterburgā. 

 Novada pašvaldībā kā struktūrvienība darbojas pašvaldības IT 

kompetences centrs, kura galvenais uzdevums ir rūpēties par IT attīstību 

un uzturēšanu novada pašvaldības iestādēs, pagastu pārvaldēs kā arī 

sagatavot vidi e-pakalpojumu ieviešanai un nodrošināt to uzturēšanu: 

OPA, PERS, DZIMTS, NINO) 

lietotāju atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībā.  

 E-pasta sistēmas uzturēšana 922 lietotājiem un Web – hostings (mājas 

lapu uzturēšana) 81 „web” vietnēm.  

atbalsts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā.  

Rēzeknes novada izglītības iestādēs.  
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koordinācija Rēzeknes novadā.  

ēzeknes novada pagastu pārvalžu un pakļautībā esošo iestāžu 

datortīklu uzturēšana un datortehnikas apkalpošana, konsultācijas IT 

jomā.  

pašvaldības iestādēm.  

maksāšanas paziņojumu 

nosūtīšanas reģistra uzturēšana.  

atbalsta sistēmas” uzturēšana.  

stēmas” papildinājuma izveide „Pamatlīdzekļu un 

programmatūras reģistrs" 

āšanas datorprogrammas „Pipars” izveide un testa versijas 

ieviešana Rēzeknes novada izglītības iestādēs.  

-pastu sistēmas izveides Rēzeknes novada 

pašvaldības iestāžu darbinieku vajadzībām. 

 

6. Būtiskās pārmaiņas novada pašvaldības darbībā un to ietekme uz 

finanšu  rezultātiem. 

 Īpašas pārmaiņas novada pašvaldībā nav notikušas, kas būtiski 

varētu ietekmēt novada finansiālo stāvokli.  

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta galvenais uzdevums 

ir sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Rēzeknes novada 

iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas Republikas un Rēzeknes novada 

pašvaldības normatīvajiem aktiem.  

2013.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 2488 

ģimenēm jeb 4706 personām. Sociālās palīdzības pabalstiem izlietoti 889 

178 lati.  

Trūcīgas personas/ģimenes statuss Sociālajā dienestā 2013.gadā 

izvērtēts un piešķirts 4842 personām jeb 1993 ģimenēm. Tieši trūcīgo 

iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi – 

763 227 lati (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas pabalsts, 

pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos, 

pabalsts norēķiniem par elektroenerģiju). 

No visiem pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem 76.8 % tika novirzīti 

pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas 

ir viens no noteiktajiem pabalstiem, kuru obligāta izmaksa noteikta 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 2013.gadā GMI 

pabalsta saņēmēji bija 1574 ģimenes jeb 3690 personas.   

Dzīvokļa pabalsta izmaksas aizvadītajā gadā sastādīja 8.3 % no 

kopējās pabalstiem izmaksātās summas un saņēmēju skaitā bija 1049 

ģimenes jeb 3495 personas. 
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Dienests sniedz palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem 

bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās.  

7. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski  ietekmēt novada 

pašvaldības darbību nākotnē. 

 Novada pašvaldības darbu nevaram iedomāties bez ES projektu 

realizācijas, jo tikai tā varam nodrošināt sava novada attīstību un 

izaugsmi.Veiksmīga ES projektu realizācija turpmākajos gados var 

būtiski ietekmēt novada pašvaldības  attīstību un darbību nākotnē.  2013. 

gadā tika uzsākta projekta “Rēzeknes novada pašvaldības ēku 

infrastruktūras attīstība” realizācija. Jāatzīmē, ka novadā ir samērā vāja 

mācību iestāžu un uzņēmēju sadarbība, kas negatīvi  ietekmē nodarbinātības 

rādītājus. Lai mazinātu tendenci bezdarbnieku skaitam pieaugt uz izglītības 

iestāžu beidzēju rēķina, ir nepieciešama novada skolēnu savlaicīga  

izglītošana ,  karjeras izvēles un savu spēju praktiskā attīstībā pielietojot 

mācību-ražošanas uzņēmumu izveides modeli un sekmējot tiešo skolas un 

uzņēmēju sadarbību. Lai šo problēmu risinātu ,iepriekš minētā projekta 

ietvaros plānots izveidot 4 izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktus 

(IUK). Šie kontaktpunkti atradīsies Rēzeknes novada pašvaldības attīstības 

programmā noteiktajās bāzes vidusskolās- Maltas, Nautrēnu, Dricānu, 

Kaunatas. Katrā IUK strādās pašvaldības algots biznesa konsultants, kā arī 

regulāri uz vietas ieradīsies dažādu jomu specialist no uzņēmējdarbības 

atbalsta struktūrām Rēzeknē- no NVA, LAD, biznesa inkubatora, Rēzeknes 

augstskolas u.c. Rēzeknes novada pašvaldība cerīgi raugās nākotnē, ka 

veicot šos pasākumus izdosies aktivizēt jauniešus un veicināt nodarbinātību. 

 

8.Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi ar kuriem jāsaskaras novada 

pašvaldībai. 

Rēzeknes novada pašvaldības vadība, prognozējot nākotnes 

darījumus – investīcijas, kapitālieguldījumus piesaistot ES un citus 

finanšu instrumentus, regulāri plāno finanšu politikā prognozēto un esošo 

situāciju, norobežojot finanšu riskus, izvērtējot katras pagasta pārvaldes 

maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti. Rēzeknes novada dome realizē 

mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot gan 

budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, gan arī savlaicīgu tā plānošanu.  

Rēzeknes novada pašvaldības finanšu politika vērsta uz stabilitātes un 

ekonomiskās attīstības nodrošināšanu, vienlīdzības un godīguma principu 

nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē. 

Novada pašvaldībai attīstību bremzējošs moments ir tas , ka nav 

iespējams savu darbību plānot ilgtermiņā, jo pie esošās likimdošanas 

bāzes nevar  budžetu plānot vairākiem gadiem uz priekšu. Neapmierina 

arī Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sadales mehānisms. Ja jau tas 

ir izlīdzināšanas fonds, tad arī finansējumam jābūt izlīdzinātm, lai visi 

reģioni varētu attīstītis vienlīdzīgi, bet diemžēl , tā nenotiek. Vislielākos 
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riskus pašvaldība var sagaidīt no neprognozējamas likumdošanas 

izmaiņām. Nekādas īpašas reformas novadā netiek plānotas, lai radītu 

būtiskus finansiālos riskus. 

9. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības 

         darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā 

   Viens no regulārajiem pasākumiem, kas nodrošina iedzīvotāju informētību 

par novada pašvaldības darbību un nodrošina iedzīvotāju iespējas piedalīties 

lēmumu apspriešanā, ir ik nedēļu – pirmdienās rīkotās preses konferences, kurās 

novada pašvaldības vadība informē žurnālistus par iepriekšējā nedēļā notikušajiem 

pasākumiem un plānotajiem nedēļas pasākumiem, tostarp- par novada pašvaldības 

un pastāvīgo komiteju sēdēm. Sēdes ir atklātas, tajās piedalās žurnālisti, kas presē 

atspoguļo pieņemtos lēmumus. Latgales Reģionālajā televīzijā, Latgales radio un 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” regulāri tiek 

veidoti sižeti un sniegta informācija par novada pašvaldības darba aktuāliem 

jautājumiem. Novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas sastāvā strādā 

sabiedrisko attiecību speciālists. Novada pašvaldībai ir mājas lapa interneta tīklā, 

kas tiek aktualizēta ik nedēļu. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs    M.Švarcs 
 

 

 


