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Attīstības plānošanas nodaļas 2013.gadā paveiktais 

  

1.Projekti – izstrāde un ieviešana  

 

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 

(apstiprināta 01.03.2012.), Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033 (apstiprināta 21.02.2013.), 

Teritorijas plānojums 2013-2024 (apstiprināts 01.08.2013., spēkā kopš 09.08.2103. un tiek 

īstenots kopš 15.10.2013.) Projektā izmantotais finansējums ir 42 222,91 LVL, kas 100% ir 

Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums. Projekta numurs: 

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057.  

Projekta koordinatore: Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne. 

 

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”. 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 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; 

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 
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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.  

Projekta pieteikuma veidlapas izstādi veica Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 

Brigita Arbidāne.  

Projekta vadītāja: Alīda Jasmane. 

 

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.  

Projekta vadītāja: Terēzija Kruste. 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 speciāliste bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos Aija Dundure, speciālās izglītības atbalsta centra speciāliste Ilona 

Bruskovska un Tiskādu speciālās internātpamatskolas skolotājs Sergejs Kondrats piedalījās 

starptautiskā seminārā par speciālās izglītības jautājumiem Francijas pilsētā Kalmārā.  

Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne. 

 

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) un Rēzeknes novada 
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pašvaldība Latvijā (partneris). 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.  

Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne. 

 

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.  

Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne. 

 

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. 

Galvenās aktivitātes:  

1. Veikta objekta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte;  

2. Izstrādāts Tehniskais projekts divās kārtās; 

3. Izstrādāts logu tehniskais projekts un atsevišķu logu darba zīmējumi; 

4. Veikta Lūznavas muižas ēkas jumta konstrukciju un jumta seguma nomaiņa; 
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5. Veikta Lūznavas muižās ēkas un ārējā pagraba rekonstrukcijas darbu otrās kārtas daļēja 

rekonstrukcija; 

6. Veikta būvuzraudzība rekonstrukcijas darbu otrajai kārtai; 

7. Veikta objekta rekonstrukcijas darbu autoruzraudzība darbu otrajai kārtai; 

8. Sakarā ar līguma laušanu ar būvuzņēmēju, veikta rekonstrukcijas darbu inventarizācija:  

a. uzskaitīti paveiktie darbi,  

b. novērtēta paveikto darbu kvalitāte, 

c. uzskaitīti atlikušie, veicamie rekonstrukcijas darbi, 

d. izstrādāti jaunie būvapjomi, kontroltāme, 

e. aktualizēts Tehniskais projekts. 

9. Izstrādāts nolikums un izsludināts atklāts konkurss uz atlikušajiem muižas ēkas 

rekonstrukcijas darbiem (ietverot lokālus restaurācijas darbus); 

10. Izstrādāts ēkas konservācijas projekts un veikti ēkas konservācijas projektā paredzētie 

pasākumi, saglabājot un iekonservējot būvobjektu būvprocesa stadijā; 

11. Projekta ēkas rekonstrukcijas darbu gaitā, katru pirmdienu (pēc vajadzības arī biežāk) 

noorganizētas celtniecības sanāksmes, sastādīti sanāksmju protokoli; 

12. Projekta īstenošanas gaitā veikta projekta administratīva procesa un būvprocesa vadība 

un kontrole.  

 

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.).   

 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, apmeklēti ar projektu vadību saistītie semināri un 

kursi. Gūta starptautiskā pieredze projektu vadībā pieredzes apmaiņas braucienos, starptautisko 

projektu ietvaros. 

Projekta vadītāja: Anita Bringule. 

 

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. 
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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 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.   

Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne. 

 

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.  

Projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā: Inta Rimšāne. 

 

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 
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zinātniskajās konferencēs. Latviju pārstāv Rēzeknes novada Maltas 1. vidusskolas skolotājas 

Inna Mironova, Sandra Štekele, Skaidrīte Babre, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības ārējo 

sakaru organizatore Inta Rimšāne  

Projekta vadītāja un finansējuma saņēmēja: Roskildes Universitāte (Dānija).  

Projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā: Inta Rimšāne. 

 

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 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. 

Projektu gatavoja: I. Rimšāne un M. Ļaksa. 

 

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. 

Projektu gatavoja: I. Rimšāne un M. Ļaksa. 

 

1.13. 2013.gadā tika turpināts ESF projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

Nr. 1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001. 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.  

Projekta koordinatore: Tatjana Kārkliniece. 

 

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 



7 

 

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. 

Atbildīgā: Anna Jaudzema. 

 

 

2. Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu organizēšana 

 

2.1. 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. 

Nākamā konference paredzēta 2014.gada 7. martā.  

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Tatjana Karkliniece, Brigita Arbidāne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 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.  

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Tatjana Kārklinece, Brigita Arbidāne. 
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2.3. Tika organizēts izvirzīto pretendentu izvērtēšanas konkurss apbalvojumu piešķiršanai 

uzņēmēju godināšanas pasākumā „Rēzeknes novada uzņēmēju diena”. Iedzīvotāju 

konsultatīvās padomes un pagastu pārvaldes izvirzīja 35 uzņēmējus astoņās nominācijās, kurus 

izvērtēja ar domes lēmumu izveidota vērtēšanas komisija. „Gada lielākais darba devējs” 

nominācijas pretendentus izvirza pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem. Labākie 9 uzņēmēji tiks 

godināti pasākumā 2014.gada 19.martā.  

 

2.4. 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. 

Ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju pētījumiem iepazīstināja zinātnes centra darbinieki, kā arī 

eksperti no Latvijas un Lietuvas. Koordinēta 15 novada amatnieku, uzņēmēju un mājražotāju 

dalība pasākumā. Nākamā „Lauku diena” norisināsies 2014.gada 11. jūlijā.  

Atbildīgie: Marta Marineca, Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece, Brigita Arbidāne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Koordinēta amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes novada diena” 20.jūlijā 

(kopējais uzņēmēju, amatnieku un mājražotāju skaits – 52). Dalība pasākuma organizēšanā. 

Atbildīgās: Inta Rimšāne, Madara Ļaksa, Līga Romančuka, Marta Marineca, Terēzija Kruste, 

Tatjana Kārkliniece, Anita Bringule, Brigita Arbidāne, Maija Lebeda, Ligita Harčevska. 
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3.  Aktivitātes vides aizsardzības jomā 

 

3.1. Izsniegtas divas bieži sastopamo derīgo izrakteņu (smilts, grants) atļaujas. 

3.2. Izskatīts un saskaņots viens rekultivācijas plāns. 

3.3. Zivju tīklu (murdu) limitu sadaļas jomā 2013.gadā domes sēdēm sagatavoti 210 lēmumu 

projekti, izsniegta viena speciālā atļauja komercdarbībai zvejniecībā. 

3.4. Koordinēts peldūdeņu monitorings 22 Rēzeknes novada peldvietās. 

3.5. Koordinēts divu atkritumu izgāztuvju monitorings. 

3.6. Sagatavoti divi lēmumprojekti par medību platību izmantošanu. 

3.7. Sagatavoti divi pārskati par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zveju iesniegšanai 

Lauku atbalsta dienestā. 

3.8. Sagatavoti divi projektu pieteikumi valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai 

no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

3.9. Koordinēta Lūznavas parka dendroloģiskā izpēte. 

3.10. Notikušas 13 Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības fonda padomes sēdes un izskatīti 

40 jautājumi. 

3.11. Izskatīti 48 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes vides jomā. 

3.12. Pēc nepieciešamības notikuši izbraucieni uz problemātiskajām teritorijām. 

3.13. Kontrolēta saistošo noteikumu Nr.94 „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumiem” ievērošana – apsekota Rāznas ezera ūdens līmeņa regulēšanas hidrotehniskā būve 

un sastādīti 6 pārbaudes akti. 

Atbildīgā: Vecākā vides speciāliste Terēzija Kruste. 

 

4. Aktivitātes zemes lietu pārvaldības jomā 

 

4.1. Zemes ierīcības jomā 2013.gadā pagastu zemes ierīkotājiem tika noorganizēts viens 

seminārs par īpašuma tiesību sakārtošanu, zemes nomu, publiskas personas mantas atsavināšanu, 

kā arī izmaiņām likumdošanā. 
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4.2. Rakstiski sniegtas 30 atbildes uz personu iesniegumiem par zemes īpašuma tiesību 

sakārtošanu. 

4.3. Apkopoti un domes sēdēm sagatavoti 215 lēmumu projekti par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu, zemesgabalu piekritības noteikšanu, maksas par izpērkamo zemi samazināšanu, 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pašvaldības nekustamā īpašuma sadali, zemes vienību 

sadali. 

4.4. Ar deleģēto Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumu „Par lēmuma 

pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 

vecākajam zemes lietu speciālistam” sagatavoti 267 lēmumi:  

- par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, 

- zemes vienību robežu un platību precizēšanu, 

- nekustamā īpašuma sadali, ja nav nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde, 

- zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību. 

4.5. Piedaloties Valsts līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas sēdēs, izvērtētas 76 zemes 

vienības, un trešās prioritātes pretendentiem apstiprinātas 58 zemes robežu shēmas īpašuma 

tiesību atjaunošanai. 

4.6. Sadarbībā ar novada pagastu pārvalžu zemes ierīkotājiem izvērtētas Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās 400 neaktuālās nomas. 

4.7. Gada garumā tika sniegtas konsultācijas zemes lietu speciālistiem, fiziskām un juridiskām 

personām ar zemes reformu un nekustamā īpašuma sakārtošanu saistītiem jautājumiem.   

Atbildīgā: Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu vēcākā speciāliste Marta Vizule. 

 

5. Pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemas noma, grozījumi  zemes 

nomas līgumos, sarakste zemes nomas jautājumos 

 

Noslēgtie zemes nomas līgumi,  grozījumi, atteikumi , 2013.gada (janvāris – decembris) 

Nr. 

p.k. 

Mēnesis Pašvaldībai 

piekritīgā 

zeme 

Rezerves 

zemes fonda 

zeme 

Grozījumi/ 

nomas laušana/ 

līgumu pārslēgšana 

Atteikumi Kopā: 

1. Janvāris 27 5 27 0 59 

2. Februāris 30 3 27 0 60 

3. Marts 56 6 17 0 79 

4. Aprīlis 38 8 19 6 71 

5. Maijs 57 6 12 10 85 

6. Jūnijs 59 12 17 6 94 

7. Jūlijs 75 6 12 7 100 

8. Augusts 29 1 9 1 40 

9. Septembris 80 2 21 0 103 

10. Oktobris 36 3 18 0 57 
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11. Novembris 66 6 41 0 113 

12. Decembris 25 7 35 0 67 

Kopā 

 

578 65 255 30 928 

 

5.1. Laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim, veikta sarakste zemes nomas 

jautājumiem, sagatavotas un nosūtītas 49 izejošās vēstules, t.sk., pamatojoties uz Administratīvā 

procesa likuma 62.pantu, pieprasīti 26 personu viedokļi, sniegtas konsultācijas pagastu 

pārvaldēm, fiziskām un juridiskām personām zemes nomas jautājumos. 
 

5.2. Objektīvu iemeslu dēļ, pieprasīta papildinformācija pagastu pārvaldēm vai arī iesniegumu 

sniegušajām personām, sagatavoti un izdoti  63 novada pašvaldības rīkojumi par administratīva 

akta izdošanas termiņu  pagarināšanu. 

 

5.3. Apkopoti pagastu pārvalžu iesūtītie lēmumprojekti zemes nomas jautājumos, apkopota un 

pievienota nepieciešamā pavaddokumentācija katram lēmumprojektam, dokumenti sagatavoti un 

iesniegti izskatīšanai Finanšu patstāvīgai komitejai. Ar domes lēmumu pieņemti 928 zemes 

nomas lēmumi.  

 

5.4. Sniegta aktuālākā informācija zemes nomas jautājumos, novada pašvaldības organizētajā 

zemes lietu speciālistu seminārā. 
 

5.5. Gada laikā celta profesionālā kvalifikācija, apmeklējot Valsts zemes dienesta rīkotos kursus 

un seminārus. 

Atbildīgā: Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste Anita Bringule. 

 

6. Aktivitātes sabiedrisko attiecību joma 

 

6.1. Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājas lapa internetā 

www.rezeknesnovads.lv.  

 

Katru dienu mājas lapa papildināta ar vairākām jaunām ziņām, tostarp gan aktualitātēm, gan 

administrācijas nodaļu informāciju, piemēram, domes sēžu darba kārtību, iepirkumiem, 

sludinājumiem, sastādītajiem aktiem un cita veida informāciju. 

 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Visbiežāk jaunas ziņas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2013.gada 12 mēnešos mājas lapas 

sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 871 jaunu ziņu.  

Mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” ievietoto ziņu skaits pa mēnešiem 

 
 

Visvairāk ievietoto aktualitāšu – 273 – bijis par notikumiem Rēzeknes novadā kopumā 

(piemēram, „Gaidāma Rēzeknes novada diena”, „Rēzeknes novada skolas gatavojas jaunajam 

mācību gadam”).  

 

162 mājas lapā ievietotās aktualitātes tieši nav bijušas saistītas ar Rēzeknes novadu, taču ir 

informatīvi noderīgas novada iedzīvotājiem (piemēram, „Latgales uzņēmējdarbības centram 

izveidots vienots konsultantu tīkls Latgales reģionā”, „Aicinām piedalīties akcijā „Tautas 

grāmatu plaukts””).  
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443 ziņas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos. Visvairāk ziņu publicēts no 

Maltas pagasta (58), Dricānu pagasta (39) un Nautrēnu pagasta (31). Pilnu sarakstu ar ziņu skaitu 

no katra pagasta skatīt tabulā. 

Ziņu skaits no katra Rēzeknes novada pagasta 

1 Maltas pagasts 58 

2 Dricānu pagasts 39 

3 Nautrēnu pagasts 31 

4 Sakstagala pagasts 29 

5 Vērēmu pagasts 24 

6 Kaunatas pagasts 23 

7 Audriņu pagasts 23 

8 Gaigalavas pagasts 22 

9 Ilzeskalna pagasts 20 

10 Čornajas pagasts 19 

11 Feimaņu pagasts 18 

12 Bērzgales pagasts 17 

13 Silmalas pagasts 17 

14 Mākoņkalna pagasts 15 

15 Pušas pagasts 14 

16 Ozolaines pagasts 12 

17 Ozolmuižas pagasts 9 

18 Stoļerovas pagasts 9 

19 Strūžānu pagasts 9 

20 Lūznavas pagasts 9 

21 Nagļu pagasts 8 

22 Griškānu pagasts 7 

23 Lendžu pagasts 6 

24 Rikavas pagasts 3 

25 Kantinieku pagasts 2 

  

Mājas lapā publicēto ziņu temati 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Aktualitātes” tiek publicētas tematiski dažādas 

ziņas. Visbiežāk:  

1) Kultūra – 165 ziņas – tostarp, informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem pasākumiem, kā arī 

informācija par bibliotēku darbu;  

2) Attīstības plānošana – 153 ziņas – tostarp, informācija par projektu īstenošanu, vides aizsardzību 

un tūrismu; 

3) Izglītība – 143 ziņas – Izglītības pārvaldes informācija, ziņas no skolām; 
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4) Pašvaldības paziņojumi – 115 ziņas – tostarp, pagastu pārvalžu paziņojumi, ziņas no domes un 

komiteju sēdēm, pašvaldības sludinājumi;  

5) Sabiedrība – 101 ziņas – tostarp, informācija par iespējām piedalīties dažādos konkursos, 

apmeklēt pasākumus, kā arī vispārīgas ziņas; 

6) Sports – 92 ziņas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem sporta notikumiem un 

Rēzeknes novada sportistu sasniegumiem; 

7) Jaunatne – 36 ziņas – informācija par projektiem, pasākumiem un konkursiem jauniešiem; 

8) Uzņēmējdarbība – 32 ziņas – ziņas par lauksaimniecību, par semināriem lauksaimniekiem; 

9) Sociālā aprūpe – 25 ziņas – informācija par sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpi; 

10)  Būvniecība, zemes lietas – 14 ziņas – tostarp, informācija par nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas jautājumiem, Būvvaldes jaunumiem. 
 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas sadaļas „Aktualitātes” sadalījums pa tematiem (gada garumā) 

 

 

Mājas lapas kalendārs 

Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā portālā sadaļā „Kalendārs” 2013.gadā ievietota 

informācija par 304 gaidāmajiem notikumiem Rēzeknes novadā.  

Mājas lapas kalendārā ievietoto notikumu sadalījumu pa mēnešiem  
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Turklāt pirms lielākajiem svētkiem, piemēram, Lieldienām, 18.novembra, Ziemassvētkiem un 

Jaunā gada tiek apkopoti un ievietoti mājas lapā arī visos novada pagastos plānotie pasākumi. 

 

Informācija mājas lapā 

 2013.gadā mājas lapā ievietotas 99 fotogalerijas, kā arī 46 video par Rēzeknes novada 

aktualitātēm;  

 Katru mēnesi tiek apkopota un publicēta informācija par novada amatpersonu atalgojumu; 

 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 86 informatīvie izdevumi; 

 Pēc vajadzības tiek atjaunota un papildināta informācija no pagastu pārvaldēm (darba laiki, 

pagastu pārvalžu rekvizīti un cita veida informācija). 

 

6.2. Citi 2013.gadā paveiktie darbi sabiedrisko attiecību jomā 

 

 

 

  

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/gallery/2/1/276
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/461
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/3/2/331/332
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/168
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/168
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/5
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3
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6.2.1.  2013. gadā tika maketēti, veidoti, tulkoti un publicēti (gan latviešu, gan krievu 

valodās) 6 Rēzeknes novada bezmaksas informatīvie izdevumi „Rēzeknes Novada 

Ziņas” (izdošanas laiks: 2013.gada 26.marts, 17.jūlijs, 26.septembris, 21.novembris, 

19.decembris). Photoshop programmā tika apstrādātas 63 krāsainas fotogrāfijas, 128 

melnbaltas fotogrāfijas un 8 logo. Tika izveidoti 88 PDF formāta maketi, pielāgoti 

drukāšanai „Latgales druka”.  

Atbildīgās: Madara Ļaksa, Tatjana Kārkliniece, Inta Rimšāne. 

 

6.2.2. Lai nodrošinātu Rēzeknes novada publicitāti, ik nedēļu reģionālajiem un valsts 

nozīmes preses izdevumiem, radio un interneta portāliem tiek sagatavotas un 

nosūtītas jaunākās ziņas par Rēzeknes novadu. 

 

6.2.3. Lai veicinātu Rēzeknes novada atpazīstamību un pozitīvo tēlu, regulāri tiek 

pasūtīti prezentācijas materiāli par Rēzeknes novadu. Iespēju robežās suvenīri tiek 

pasūtīti pie vietējiem amatniekiem, tostarp, keramiķiem, rokdarbniecēm un citiem. 

 

6.2.4. 2013.gadā tika sagatavots un apkopots Rēzeknes novada pašvaldības 

pieteikums Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā konkursā „Eiropas Gada 

pašvaldība 2013”. Konkursa noslēgumā Rēzeknes novada pašvaldība saņēma 

Atzinību nominācijā „Pašvaldība Kultūrai”. 

 

6.2.5.  2013.gada pavasarī, pirms ikgadējās Lielās talkas, Rēzeknes novada 

pašvaldība piedalījās akcijā „Tīra Latvija sākas Tavā galvā”, kā ietvaros tika 

organizēti vairāki pasākumi, tostarp, izlietoto bateriju un spuldzīšu vākšana un 

zīmējumu konkurss. Kopvērtējumā, sacenšoties ar vēl vairāk nekā divdesmit citām 

pašvaldībām, Rēzeknes novads ieguva 2.vietu, balvā saņemot dāvanu karti 

ceļojumam uz pašu izvēlētu galamērķi. Balva tika izmantota augustā, kad Lielās 

talkas koordinatoriem un organizatoriem no Rēzeknes novada pagastiem bija iespēja 

doties kruīza ceļojumā uz Stokholmu; 

 

6.2.6. Sadarbībā ar biedrību „Charlie Planet Production” izveidots raidījums par 

Rēzeknes novadu krievu valodā „Divu ceļu krustojumā”, kas 2014.gada pavasarī tiks 

demonstrēts televīzijas kanālā „Pirmais Baltijas kanāls”, kā arī ievietota interneta 

video kanālā www.youtube.com, lai to varētu apskatīt vēl plašāks interesentu loks.  

 Atbildīgā: sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ļaksa. 

http://www.youtube.com/
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6.2.7.  Tika organizēta grāmatas „Novads Latgales viducī” veidošana (trijās valodās) 

un publicēšana.   

 

6.2.8. Izveidots Rēzeknes novada pārliekamais galda kalendārs 2014. gadam „Rēzeknes 

novads no putna lidojuma”. 

 Atbildīgās:Tatjana Kārklinece, Madara Ļaksa, Inta Rimšāne, Brigita Arbidāne, Anna   

          Jaudzema. 

 

6.3. Rēzeknes novada pašvaldība sociālajos tīklos 

 

6.3.1. Rēzeknes novada pašvaldībai 2013.gada sākumā tika izveidoti konti sociālajos tīklos 

www.draugiem.lv un www.twitter.com.  

 

Sociālajā tīklā www.draugiem.lv šobrīd 

Rēzeknes novadam ir 657 sekotāji. Sekotāju 

sadalījumu pa vecuma un dzimuma grupām 

skatīt tabulā. 

 

 

http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.draugiem.lv/
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Rēzeknes novada pašvaldības lapas sociālajā tīklā www.draugiem.lv sekotāji 

Vecums/ Dzimums Vīrieši Sievietes 

Līdz 15 gadiem 458 988 

16 līdz 25 gadi 2905 5261 

26 līdz 35 gadi 1041 3205 

36 līdz 45 gadi 485 2942 

46 līdz 55 gadi 283 2670 

56 līdz 65 gadi 113 814 

66 un vairāk gadu 27 112 

KOPĀ 5312 15 992 

 

Kā redzams attēlā, Rēzeknes novada lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv, visvairāk unikālo 

apmeklētāju bijis jūlijā (5932), kas ir saistīts ar to, ka šajā mēnesī notika ikgadējā Rēzeknes 

novada diena, kā arī Dziesmu un Deju svētki, kas tika plaši atspoguļoti sociālajā tīklā.  

Rēzeknes novada lapas sociālajā tīklā www.draugiem.lv unikālie apmeklētāji 

 

 

6.3.2. Sociālajā tīklā www.twitter.com 

Rēzeknes novadam ir 442 sekotāji. Gada 

laikā portālā www.twitter.com ir ievietotas 

623 ziņas, tostarp, ziņas par gaidāmajiem 

pasākumiem, informācija par aktualitātēm 

un citas ziņas. 

Atbildīgā par sociālajiem tīkliem: 

sabiedrisko attiecību speciāliste Madara 

Ļaksa 

   

http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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7. Tūrisma informācijas centra aktivitātes  

 

7.1. Lai piesaistītus tūristus savam reģionam, TIC darbinieki piedalījās Starptautiskajā tūrisma 

izstādē Balttour  2013 un sagatavoja tūrisma materiālus par Rēzeknes un Viļānu novadiem citām 

tūrisma izstādēm, kur tos prezentēja citi pārstāvji no Latgales. 

7.1.1. Balttour 2013” Rīgā no 2013.g. 8.-10. februārim, kur apmeklētāju skaits 

bija 23 500 cilvēki. Latgalei kopā ar LT, BY un RUS partneriem: vislielākais stends 

izstādē – 230 kvadrātmetri. Stenda sauklis: LATGALE VIENO! 

7.1.2. „Tourest 2013” Tallinā no 2013.g. 15.-17. februārim, kur apmeklētāju 

skaits bija 28 000 cilvēki. 

7.1.3. „Adventure 2013” Viļņā no 2012.g. 1.- 3. martam, kur apmeklētāju skaits 

bija 16 000 cilvēki. 

7.1.4. “Matka 2013” Helsinkos (Somija), 17.-20.janvārī. 

7.1.5. “Gēteborga 2013” (Zviedrijā), 6.-10.martā.  

 

7.2. Tūrisma informācijas centrs turpina uzsākto darbu pie Krievijas tūrisma tirgus iekarošanas. 

Tūrisma materiālu gatavošana un dalība starptautiskās tūrisma izstādēs „Otdix bez granic. Leto 

2013” Sanktpēterburgā 4. – 7.aprīlī. 

 

7.3.“MITT 2013” Maskavā (Krievijā), 20.-23.martā.  

 

7.4. Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem, 

Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā un visa gada garumā tūrisma informācijas centrā 

Rēzeknē. Kā arī ar diplomātiskā pasta starpniecību nosūtīti vēstniecībām un konsulārajiem 

dienestiem Sanktpēterburgā, Maskavā, Minskā, Vitebskā. 

 

7.5. Dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties „Latgales kultūras dienām 

Sanktpēterburgā 2013” jūnija sākumā, amatnieku un folkloras kopu koordinācija. Pasākumu 

organizēja Latgales attīstības aģentūra sadarbībā ar LR ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā. 

 

7.7. Sagatavota informācija Tūrisma kartei - 2014 par Rēzeknes un Viļānu novados un Rēzeknē 

piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem trijās valodās (latviešu, krievu, angļu) pa 5000 

eksemplāru katrā valodā. Karte tūristiem tiks prezentēta Starptautiskajā tūrisma gadatirgū 

„Balttour - 2014” Rīgā, kā arī saņemama TIC telpās Krasta ielā 31 un Rēzeknes un novada 

pašvaldībā. Sagatavota informācija 4 tūrisma maršrutiem Rēzeknes un Viļānu novados.  
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7.8. Gada garumā Tūrisma informācijas centra darbinieces sniedz informāciju par apmešanās, 

ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Rēzeknes novadā, 

pilsētā, Viļānu novadā un visā Latvijā vietējiem un ārzemju tūristiem.  

 

7.9. Vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos, apskates 

objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. 2013. gadā Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novadā 

kopējais tūristu skaits bija aptuveni 166 000 cilvēku. Tūrisma informācijas centrā ienākuši 6554 

apmeklētāji. Dotas atbildes arī uz telefona zvaniem un e-pastiem. 

 

7.10. TIC konsultē tūrisma uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā, organizējot 

informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju 

maršrutus pa Latgali un Latvijas teritoriju. 

 

7.11. Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Rēzeknes un Viļānu novadiem LRAA 

realizētā projekta ietvaros finansētas brošūras „Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un 

Aukštaitijā - 2013” sagatavošanai un izdošanai piecās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu, 

angļu), pa 5000 eksemplāru katrā valodā.  

 

7.12. Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Rēzeknes un Viļānu novados 

piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem Tūrisma galamērķu “Baltijas ezeru zeme” un “Bella 

Dvina” tūrisma kartes sagatavošanai un izdošanai piecās valodās (latviešu, lietuviešu, krievu, 

angļu). 

 

7.13. Veikta pārrobežu projekta „Bella Dvina ”(Latvija – Lietuva – Baltkrievija) ietvaros tūrisma 

maršrutu izstrāde: 5 maršruti LV-LT-BY teritorijā un 5 maršruti LV-RUS teritorijā. 

 

7.14. Veikta pārrobežu projekta „Tour de Pskov ”(Latvija – Igaunija –  Krievija) ietvaros tūrisma 

maršruta izstrāde: LV-RUS teritorijā. 

 

7.15. Dalība reklāmas brauciena uz Latgali organizēšana Maskavas tūrisma operatoriem un masu 

mediju pārstāvjiem, grupas sagaidīšana un pavadīšana Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā. 

 

7.16. Koordinēta tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma reklāmlapu maketēšana un drukāšana. 

 

7.17. Iesniegts projekta ietvaros finansētu (saskaņojamu, izgatavojamu un uzstādāmu) ceļa 

norāžu (Nr. 706, brūnās) saraksts: 147 Rēzeknes novada teritorijā, 23 Viļānu novada teritorijā. 
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7.18. Tūrisma informācijas sagatavošana un maršrutu sagatavošana par Rēzeknes un Viļānu 

novadiem pārrobežu projekta „Bella Cuisine” ietvaros izdodamai tūrisma brošūrai.  

 

7.19. Projekta „Bella Cuisine” ietvaros organizēts starptautisks Kulinārais festivāls un apmācības 

Rēzeknes novada tūrisma un Latgales tūrisma uzņēmējiem par galda klāšanas un viesu 

apkalpošanas kultūru. 

 

7.20. LRAA realizētā projekta „Tour de Pskov” ietvaros veikta filmēšanai nepieciešamo 

aktivitāšu organizācija. Informācijas par video klipiem iespējamiem tūrisma objektiem 

saskaņošana, sagatavošana un nosūtīšana Tūrisma attīstības valsts aģentūrai. 

 

7.22. Apkopota informācija par Rēzeknes novada tūrisma uzņēmējiem, kuri izmantojuši ESF 

līdzekļus jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai vai esošo uzlabošanai.  

Atbildīgās: TIC speciālisti: Ligita Harčevska, Ilze Zelča, Maija Lebeda. 

 

7.23. 2013. gadā tika maketēta, veidota, tulkota  un publicēta „Rēzeknes un Viļānu novadu, 

Rēzeknes pilsētas tūrisma karte” A2 formātā. Tā ir izdota trijās valodās. 
 

 

Atbildīgās: maketētāja: Tatjana Kārklinece, tulks: Inta Rimšāne, TIC speciālisti: Ligita 

Harčevska, Ilze Zelča, Maija Lebeda. 

 

7.24. Tika  veidoti A5 formāta maketi Gaigalavas pagasta ŪTAC “Bāka” un Sakstagala pagasta 

Fr. Trasuna muzejam “Kolnasāta”.  

Atbildīgā: Tatjana Karkliniece. 
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8. Citas Attīstības plānošanas nodaļas veiktās aktivitātes  

 

8.1.Izsniegti virs 30 atzinumi par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas plānojumam, 

nosacījumi un atzinumi par citu pašvaldību teritorijas plānojumiem. 

 

8.2. Dalība Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes procesā: 

informācijas un datu pārbaude pilnveidotajā redakcijā u.tml. darbi plānojuma izstrādes darba 

grupā. Plānojuma izstrādes ietvaros izskatīti aptuveni 640 iedzīvotāju iesniegumi/priekšlikumi. 

 

8.3. Sagatavota dažāda veida informācija ministrijām un citām institūcijām. 

 

8.4.Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmju koordinēšana, dalība tajās – 

divas sanāksmes gadā.  

Koordinatore: Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne.  

 

8.5. Tika organizēti starpnovadu un starptautiskās sadarbības pasākumi.  

Atbildīgā: Inta Rimšāne. 

 

8.6. Darbības nodrošināšanas vajadzībām tika veidots plašs kartogrāfiskais materiāls (Izglītības 

nodaļai tika veidota Izglītības iestāžu karte, kurā tika norādīts skolēnu skaits, Skolēnu autobusu 

maršrutu karte, PII iestāžu karte, Sociālo darbinieku, bāriņtiesas karte, Novada fizioģeogrāfiskā 

karte Nautrēnu vidusskolai, Feldšeru punktu karte, māksliniecei tika veidota vienkrāsaina 

Rēzeknes novada karte ar ceļiem un pagastu centriem, kā arī novada kontūru karte dažādās 

krāsās, veidotas pagastu grants ceļu 34 shēmas). 

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece. 
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Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja     A.Jaudzema 


