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Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Annas
Jaudzemas IEVADVĀRDI
Ľemot vērā nepieciešamību paaugstināt nodarbinātību Rēzeknes novadā,
uzlabot iedzīvotāju labklājību un aizkavēt darbspējīgo iedzīvotāju
izbraukšanu, kā viena no svarīgākajām prioritātēm Rēzeknes novada
administrācijai un iestādēm ir noteikta uzľēmējdarbības aktivizēšana Rēzeknes novadā. Līdz ar
to, šī prioritāte tika integrētā vairākās novada attīstības sfērās.
Ir notikušās vairākas diskusijas ar uzľēmumiem, regulāri notiek apmācības un semināri
par uzľēmējiem aktuālajām tēmām, sadarbībā ar citām pašvaldībām un uzľēmējdarbību
atbalstošām institūcijām tika organizēti uzľēmēju pieredzes apmaiľas braucieni, tirdzniecības
misijas ar mērķi dažādot un pārorientēt produkcijas noietu, dalība vietējās un starptautiskajās
izstādēs. Pēc uzľēmēju pieprasījuma regulāri notiek arī individuālās konsultācijas, kur nodaļas
darbinieki palīdz risināt uzľēmējiem radušās problēmas gan investīciju piesaistes jomā, gan par
pašvaldības infrastruktūras uzlabošanas nepieciešamību, teritorijas plānošanas jomā un citur.
Regulāri notiek informācijas sagatavošana potenciāliem investoriem.
2014. gadā notika iedzīvotāju apmierinātības aptauja, kur tika piedāvāts izteikt viedokli
par attīstības virzieniem un konkrētām aktivitātēm, kas veicinātu saimnieciskās darbības
aktivizēšanu. Apkopojot rezultātus, mēs saľēmām arī vairākas idejas, kuras nekavējoties sākām
vai arī turpinām realizēt:


Kā viena no idejām, kuru nosauca vairākums respondentu, bija finansiālā atbalsta

sniegšana biznesa uzsākšanai. 2014. gadā notika apjomīgs darbs pie šīs idejas realizācijas. Ir
aktivizēta jau sen izveidotā nodibinājuma Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā
(LEARN) darbība: tika izstrādāta konkursa uzľēmējdarbības uzsācējiem dokumentācija, un
izsludināts pats konkurss. Kopējais konkursa finansējuma fonds sastāda 30 000 EUR, un ir
plānots atbalstīt līdz 10 perspektīvākos uzľēmējdarbības attīstības projektus Rēzeknes novadā.


Otrā ideja, kuru nosauca vairāki desmiti respondentu, bija konsultācijas uzľēmējdarbības

jautājumos tuvāk dzīves vietai. Arī pie šīs idejas īstenošanas notiek darbs. 2013.-2014.gados
sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru (LLKC) bija sniegta palīdzība Rēzeknes novada
esošiem un topošiem uzľēmējiem. Lai nodrošinātu šādu palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju
dzīves vietai, papildus pieciem valsts piešķirtajiem konsultantiem, Rēzeknes novads finansēja
vēl piecus šādus speciālistus, kā arī nodrošināja sakaru un transporta izmaksas visiem desmit
konsultantiem. Lai ar šādiem pakalpojumiem tiktu pārklāts viss novads, konsultantu laiks tika
sadalīts, sastādot grafiku ar viľu pieľemšanām pagastos. Šo pakalpojumu aktīvi izmantoja
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iedzīvotāji, saľemot konsultācijas un praktisko palīdzību gan finansējuma piesaistē
saimniecībām, gan biznesa plānošanā, gan arī specifiskajos lauksaimniecības jautājumos.


Trešā ideja, kas izskanēja respondentu atbildēs bija saražoto preču, produkcijas noieta

veicināšanas nepieciešamība, organizējot tirdziľu iespējas Rēzeknes pilsētā. Šo aktivitāti
Rēzeknes novada speciālisti sadarbībā ar LLKC konsultantiem jau vairākus gadus ir īstenojuši.
Pa šiem gadiem ir izdevies nodibināt mājražotāju tirdziľu tradīciju. Protams, daudz kas vēl ir
darāms šajā sfērā, bet mēs esam panākuši, ka par Rēzeknes novada uzľēmēju produkciju zina
pilsētas pircējs, pakāpeniski rodas arī pieprasījums, informācija par mūsu tirdziľiem ir
izskanējusi arī citās Latvijas pašvaldības. Otrs svarīgs ieguvums no šādiem tirdziľiem ir
mājražotāju un uzľēmēju iespēja izmēģināt savas produkcijas dažādošanu, izvērtēt noietu,
ieklausīties pircēja viedoklī, attīstīt savas pārdošanas prasmes, pasmelties idejas no citiem
uzľēmējiem, pierast pie sistēmas un disciplīnas darbam ar klientu. 2015. gadā vēlamies no
uzľēmējiem sagaidīt vairāk pašiniciatīvas un jau mazināt pašvaldības, kā noteicošā organizatora,
lomu, nododot to pašu uzľēmēju rokās.
2014. gadā pēc vairākiem semināriem, diskusijām un pieredzes apmaiľas braucieniem, ar
nodibinājuma LEARN iniciatīvu un informatīvu atbalstu Rēzeknē bija izveidots Tiešās pirkšanas
pulciņš. Pateicoties tam, ir radīti labvēlīgi priekšnosacījumi Rēzeknes novadā saražotās
produkcijas noieta veicināšanai, nodrošinot tiešas piegādes no ražotāja līdz pircējām. Tādas
kustības aktīvi darbojās vairākos Latvijas novados, ne tikai maksimāli saīsinot ceļu no ražotāja
līdz patērētājam, bet arī veidojot starp tiem personiskās savstarpējās attiecības un uzticēšanos.
Uzskatam, ka tas ir pamats ražotāja ilgtspējīgam, pastāvīgam noietam.
Viena no iespējam veicināt lauku labumu noietu, ko pašvaldība var izmantot, ir masu
pasākumu organizēšana, izveidojot unikālās, interesantas programmas, piesaistot pēc iespējas
lielāku iedzīvotāju skaitu katram pasākumam, piedāvājot uzľēmējiem iespēju tirgot savu
produkciju. Šo paľēmienu pielieto arī Rēzeknes novads. Pasākumu dalībnieku skaits ir pieaudzis
līdz vairākiem tūkstošiem, to ir novērtējuši arī uzľēmēji, labprāt piesakoties savas produkcijas
tirdzniecībai. 2014. gadā bija plaši apmeklēti gan Lauku diena, gan Aviācijas diena, gan arī
tradicionālā Novada diena.
Īstenojot vairākus attīstības projektus, pašvaldība veicina uzľēmējdarbību Rēzeknes
novadā. 2014. gadā noslēdzies projekts, kura ietvaros tika rekonstruēts vērtīgs pašvaldības
objekts – Lūznavas muiža. Tas ir tūristu, apmeklētāju piesaistes objekts, kas nodrošinās klientus
vietējiem uzľēmējiem. Turpināsim darbu pie šī objekta tālākas attīstības, meklēsim finansējumu,
lai sakārtotu parku teritoriju, pakāpeniski sakārtosim arī muižas parka teritorijā esošās ēkas.
Mūsu mērķis ieinteresēt apmeklētājus un nodrošināt viľiem laika pavadīšanas iespēja vismaz
divām dienām. To mēs nevarēsim panākt bez mūsu uzľēmējiem, kuri nodrošinās izmitināšanas,
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ēdināšanas, izklaides iespējas. Aktīvākie uzľēmēji jau ir griezušies pašvaldībā ar savām idejām,
kuras mēs labprāt arī uzklausām un iesaistāmies to īstenošanā!
2014. gadā tika uzsākts darbs pie pašvaldības infrastruktūras sakārtošanas un
pielāgošanas uzľēmējdarbības attīstībai. Plānojam rekonstruēt saimnieciskai darbībai nozīmīgus
pašvaldības ceļus, nodrošināt uzľēmējiem nepieciešamos pievadus (elektrība, ūdensapgāde,
kanalizācija, platjoslas internets). Tam tiek plānots piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
Programmas prasība ir nodrošināt investīciju palielināšanu un jaunu darbavietu radīšanu,
atbilstoši tam arī tika izvēlēti šie ceļi. Plānots attīstīt arī tik unikālo objektu kā lidlauks
„Rēzekne”.
Saprotot kvalitatīvas izglītības nozīmi reģiona attīstībai, tiek īstenots projekts, kura
rezultātā četrās vidusskolu telpās tiks izveidoti izglītības-uzľēmējdarbības kontaktpunkti un
mācību-ražošanas uzľēmumi, ierīkotās tam nepieciešamās telpas. Speciālisti katrā no tādiem
kontaktpunktiem strādās ar jauniešu un skolēnu karjeras izglītību jeb profesionālo orientāciju,
palīdzēs izveidot mācību uzľēmumus, palīdzēs prakses vietu meklēšanā; strādās ar esošiem un
topošiem uzľēmumiem, sniedzot konsultācijas, organizējot seminārus un apmācības par
uzľēmējiem aktuālajām tēmām. Tās būs vietas, kur varēs satikties un dalīties ar pieredzi un
idejām esošie – pieredzējušie – uzľēmēji ar jauniem un topošiem uzľēmējiem, kuri sper pirmos
soļus biznesa pasaulē.
Ļoti nozīmīgi svētki Rēzeknes novadam ir Uzľēmēju diena ik gadu 19. martā, kad no 25
novada pagastiem tiek aicināti un godināti uzľēmēji. Skatoties uz pilno zāli ar enerģiskiem, ideju
pilniem cilvēkiem, pārľem lepnums, ka mūsu novadā, neraugoties uz brīžiem smagiem
apstākļiem, uzľēmīgi cilvēki atrod veidu, kā pelnīt, kā nodarbināt sevi un apkārt esošos cilvēkus.
Viľi veido vidi ap sevi, piedaloties pagastu sabiedriskajā dzīvē, atbalstot skolas, baznīcas,
kultūras pasākumus.
Noslēgumā gribu pateikt, ka Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti ir atvērti idejām un
priekšlikumiem. Tālāk pārskatā Jums ir iespēja iepazīties ar mūsu darbības rezultātiem 2014.
gadā. Aktīvs darbs turpinās arī 2015. gadā, tāpēc mēs esam gatavi uzklausīt Jūsu viedokli un
priekšlikumus, lai varam strādāt vēl labāk un uzlabot dzīves apstākļus mūsu kopīgajās mājās –
Rēzeknes novadā!
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1. Projekti – izstrāde un ieviešana
1.1. Ir uzsākta projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras
attīstība” ieviešana. Finansējums saľemšanas Eiropas Savienības (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 uzľēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai
tiek veikti četru novada nozīmes vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai skaitā stacionāro
iekārtu, aprīkojuma iegāde, uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana). 2014. gada noslēdzās trīs
vidusskolu ēku rekonstrukcija:
1)

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija;

2)

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija;

3)

Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija;

4)

Nautrēnu vidusskolas ēkas, dienesta viesnīcas ēkas un Skolas ielas rekonstrukcija.

Turpinās Maltas vidusskolas ēkas 1. korpusa rekonstrukcija, Maltas vidusskolas ēkas 2.
korpusa vienkāršotā rekonstrukcija, Maltas vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcija.
Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās tiks
izveidotas telpas skolēnu mācību-ražošanas uzľēmumiem – četri objekti novadā, kā arī četri
izglītības-uzľēmējdarbības kontaktpunkti minētajos ciemos.
Projekta ieviešanas periods: 01.2014.-07.2015. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir
11 516 046.71EUR, tai skaitā pašvaldības finansējums 477526,92 EUR
Projekta vadītāja: Alīda Jasmane.
1.2. Noslēgusies projekta KPFI 10/79 „Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija, kas atbilst
zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām” ieviešana.
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Projekta kopējais budžets: 912 368,95 EUR, no kura atbalsta summa (KPFI līdzfinansējums)
sastāda 540 935,88 EUR, pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas sastāda
371 433,07 EUR.
Tiskādu vidusskolā veikta pamatu siltināšanu; pirmā stāva grīdu ierīkošana un
siltināšana, drenāžas izveide; logu un durvju iebūvēšana siltinājuma zonā, nepieļaujot termisko
tiltu veidošanos; fasādes siltināšana; jumta konstrukciju siltināšana; aukstuma tiltu novēršana
nojumēm virs ieejas; ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana.
Projekta vadītāja: Terēzija Kruste.
1.3. Turpinājās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 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.
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 soliľi un atkritumu
urnas, kā arī nobruģēts stāvlaukums un ierīkotas margas, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem
nodrošinātu ērtāku piekļuvi.
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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
miljonus EUR. Rēzeknes novada pašvaldības kopējais finansējums ir 170 238 EUR, t. sk. 5 %
jeb EUR 8511,90 ir valsts līdzfinansējums un 5% pašvaldības līdzfinansējums.
Informācijas par projektu mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/zalaismenedzments/
Projekta koordinatore: Inta Rimšāne

1.4.

Ir īstenots Rēzeknes novada pašvaldības projekts „Lūznavas muižas ēkas

rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas darbus)”, kā rezultātā ir rekonstruēta Lūznavas
muižas ēka, kurā vietu atradīs Rēzeknes novada nozīmes saietu nams.
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Īstenotais projekts ir viens no Rēzeknes novada nozīmīgākajiem projektiem, gan finanšu
apjoma ziľā, gan veikto rekonstrukcijas darbu apjomā, tas ir unikāls ar savu vēsturi, objekts ir
valsts nozīmes kultūras piemineklis, kurš sākotnēji atradās ļoti bēdīgā stāvoklī, ēka steidzami
bija rekonstruējama.
Uzsākot muižas rekonstrukcijas darbus, sākotnēji tika veikta muižas mākslinieciski
arhitektoniskā izpēte, izstrādāts Tehniskais projekts un uzsākti muižas rekonstrukcijas (ietverot
lokālus restaurācijas darbus) darbi, veikta ēkas un ārējā pagraba jumtu konstrukciju
rekonstrukcija, atjaunoti dūmvadi, nomainīts ēkas jumta un ārējā pagraba jumta segums.
Atjaunotas uz jumta esošās vēsturiskās detaļas, jumta logi.
Projekta ietvaros rekonstruēti ēkas pamati un veikti hidroizolācijas darbi. Muižā ierīkota
apkures un ventilācijas sistēma, ēkā ir paredzēta daļēja silto grīdu apkure un iespēju robežās
saglabāta un autentiski atjaunota esošā. Veikta ūdensvada un kanalizācijas sistēmu montāža,
uzstādītas elektrosistēmas, tai skaitā pārinstalētas ugunsdrošības sistēmas un ierīkota zibens
aizsardzības sistēma, veikti muižas ēkas ārējās fasādes rekonstrukcijas darbi.
Lūznavas muižas rekonstrukcijas laikā veikti rekonstrukcijas darbi muižas ēkas iekštelpās
(atjaunotas sienas, griesti, grīdas segumi), pilnībā ir rekonstruēts muižas pagrabstāvs,
pagrabstāva telpas ir izmainījušās līdz nepazīšanai, tās kļuvušas par plašām telpām, kas
paredzētas izglītojošo pasākumu organizēšanai. Atjaunotas muižas ēkas pirmā, otrā un trešā
stāva iekštelpas, t.sk. lielā svētku zāle ar nepieciešamajām palīgtelpām. Ēkas pirmajā stāvā visas
telpas būs pilnīgi pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Ľemot vērā objekta nozīmīgumu un tā kultūrvēsturisko vērtību, liels darbs ir ieguldīts
atjaunojot muižas ēkas logus, durvis, koka apdares paneļus, grīdas parketu, kāpnes. Ēkas
dienvidu daļā atjaunotas kapelas telpas.
Lūznavas muižas ēka, kā saietu nams tiks izmantots semināru, mākslas plenēru un citu
svinīgu pasākumu organizēšanai un norisei. Turpmāk būs iespēja apmeklēt un izmantot šo
kultūrvēsturisko objektu ne tikai Lūznavas pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotājiem, bet arī
Latgales, Latvijas un ārzemju viesiem.
Nākotnē Lūznavas muiža varētu attīstīties kā Starptautisks vides izglītības un mākslas
centrs, kurā darbosies vairāki pulciľi, tiks rīkotas starptautiskas nometnes, organizēti semināri,
mākslas plenēri.
Centrs, kas sniegtu izpratni par tradīciju un kultūras mantojumu un apvienotu to ar
jaunākajām tehnoloģijām, jaunu konkurētspējīgu produktu radīšanā un Rēzeknes novada
attīstībā.
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Pašvaldība nākotnē plāno Lūznavas parka attīstību, paredzot valsts, pašvaldības un ES
finansējuma piesaisti un attīstot tālāko muižas un parka darbību.
Finanšu instruments: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Objekta rekonstrukcijas kopējās izmaksas: 1 297 395,70 EUR (ar PVN)
Projekta kopējās izmaksas

970 3644,52 EUR (bez PVN)

Attiecināmās izmaksas

515 246,47 EUR

ELFLA finansējums

463 721,83 EUR

Projekta īstenošana: 04.08.2010- 31.12.2014.
Projekta vadītāji: Anita Bringule, Kristaps Kaļva, Jānis Volks
1.5. 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 pieskaľotu informāciju.
2014. gada projekta kopējais budžets bija EUR 32 800, no kuriem 50% bija Eiropas
Komisijas dotācija un 50% Rēzeknes novada, Preiļu novada un Krāslavas novada pašvaldību
līdzfinansējums. Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada projekta budžets bija 10 132, t.sk.
pašvaldības līdzfinansējums – 50%.

Lielākās projekta aktivitātes 2014. gadā:


Semināri par uzľēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, tai skaitā:

 „Veidojot biznesu Eiropas Savienībā: ar ko sākt?” (divu dienu kursi topošajiem un
jaunajiem uzľēmējiem, kuru laikā tika stāstīts par biznesa ideju attīstīšanu, biznesa plānu
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rakstīšanu, efektīvu mārketinga paľēmienu izmantošanu, reklāmu sociālajos tīklos un
konkurentu tirgus izpēti),
 „ALTUM atbalsta programmas – iespējas biznesa uzsākšanai un attīstībai”,
 „Izglītības, pieredzes un finansiāla atbalsta gūšanas iespējas Eiropas Savienībā ceļā
uz karjeru uzņēmējdarbībā”. Lekcijas laikā jaunā uzľēmēja modes salona LAGU
īpašniece Gunta Nagle dalījās savā pieredzē, kā kļūt par veiksmīgu uzľēmēju,
 Izbraukuma seminārs vietējiem mājražotājiem „Īso piegādes ķēžu veidošanās un
attīstības veicināšana, popularizējot bioloģiski ražotas pārtikas pieejamību vietējā
mērogā”. Brauciena dalībnieki viesojās maiznīcā „Dzīles” Kārsavas novada Malnavas
pagastā, apmeklēja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Viļāni”, lai
iepazītos ar veiksmīgas kooperācijas pieredzi un runātu par bioloģiskās piena produkcijas
ražošanas līnijas ieviešanas idejas realizāciju. Tāpat bija iespēja uzklausīt Pārtikas un
veterinārā dienesta darbiniekus par šī dienesta prasībām ražošanas uzľēmumiem mājas
apstākļos, kā arī Latvija Expo 2015 pārtikas projektu vadītāju Brigitu Puriľu – par
pieprasījuma tendencēm ES un Latvijā pēc tīras un dabīgas, vietēji audzētas sezonālas
pārtikas.


Semināri par izglītības un darba iespējām Eiropas Savienībā



Ziemassvētku tirdziľa pasākumi ar tematiskiem semināriem un radošām darbnīcām



Semināri par personības izaugsmi un sociālo mediju izmantošanas iespējām
Lai popularizētu Latgales pašvaldību, uzľēmumu un organizāciju pieredzi ES fondu

apgūšanā, regulāri tika izdota informatīva ziľu lapa, veidoti video sižeti, kā arī uzturēta mājas
lapas sadaļa Informācija par projektu mājas lapā: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/
Projekta koordinatores: Rēzeknes novada pašvaldības Ārējo sakaru organizatore Inta
Rimšāne, Laura Ieviľa.
1.6. 2014. gada augustā noslēdzās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu
sadarbības programmas projekts „TREŠAIS SOLIS”. Vadošais partneris projektā bija
Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs (visi LV biedri, tai skaitā Rēzeknes novada
pašvaldība).
Projekta 18 mēnešos Eiroreģionam „Ezeru zeme” izstrādāta stratēģija 2014.–2020.
gadam un organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums Glubokoje (Baltkrievija), vides
forums Švenčionē (Švenčionys) (Lietuva), dziesmu svētki „GOSTI” Rēzeknē, kuros piedalījās
gandrīz 600 dalībnieku no Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Sešiem Eiroreģiona Direktorāta
dalībniekiem bija iespēja pārstāvēt Eiroreģionu OPENDAYS, Briselē. Savukārt 28 Eiroreģiona
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„Ezeru zeme” biedru darbinieki varēja apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, stažējoties četras
dienas divās valstīs.
Projekta kopējais budžets bija 299 880,60 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 269
892,54 EUR, nacionālais finansējums 10%- 29 988,06 EUR.
Projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā: Inta Rimšāne.
1.7. Rēzeknes novada pašvaldība ES programmas „Nordplus Horizontal” ietvaros realizē
projektu „Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs (Developing
the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries)”. Tā īstenošanas termiľš
ir 2013.-2016. gads, un tā laikā 21 projekta dalībnieks – skolu pedagogi un universitāšu lektori
no septiľām valstīm (Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Īslandes, Somijas un Zviedrijas) –
piedalās pieredzes apmaiľas braucienos, gatavo un aprobē mācību materiālus savās skolās, kā arī
runā par jaunām pieejām valodu apguvē starptautiskās zinātniskās konferencēs, kas paredz
integrēt svešvalodas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, ekonomikā, matemātikā, vēsturē
un ģeogrāfijā.
Latviju šajā projektā pārstāv Rēzeknes novada Maltas vidusskolas skolotājas Inna
Mironova, Sandra Štekele un Skaidrīte Babre.
2014. gadā projekta ietvaros Maltas vidusskolā tika veikta skolotāju aptauja, kuras
rezultāti liecina, ka pedagogi pozitīvi vērtē jaunas pieejas ieviešanu valodu apguvē, tomēr reti
kurš no viľiem šobrīd būtu gatavs to pielietot savā darbā. Lai domātu par jaunās valodu
mācīšanās sistēmas attīstību, 2014. gadā Maltas vidusskolas skolotājas piedalījās arī starptautiskā
projekta konferencē Viļľā.

Projekta koordinatore: Rēzeknes novada pašvaldībā ārējo sakaru koordinātore Inta
Rimšāne.
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1.8. No 2012. gada 24. janvāra līdz 2014. gada 16. decembrim tika koordinēts ESF
projekts

„Algotie

pagaidu

sabiedriskie

darbi

pašvaldībās”

Nr.

1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001. Triju gadu laikā šajā projektā Rēzeknes novadā bija iesaistīti
5652 bezdarbnieki un kopā izlietoti EUR 2 296 109,98 ESF finansējuma.
Projekta koordinētāja: teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece.
1.9. Tika izstrādāts Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” projekta pieteikums – „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes
novada pašvaldībai”.
Projektu mērķis ir jauna, rūpnieciski ražota elektromobiļa iegāde Rēzeknes novada
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kura nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši
normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri,
elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.
Projekts īstenots no 16.06.2014. līdz 31.12.2014. Auto iegādes izmaksas – 28 910 EUR,
tostarp 18 500 EUR – Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta līdzfinansējums.
Atbildīgie: Inga Zapāne, Andris Koļčs

1.10. Lai paaugstinātu ugunsdrošību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem novadu
pašvaldību 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
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izglītības iestādē. Projekta kopējās izmaksas 22 108,19 LVL (31457,12 EUR), no tām Rēzeknes
novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10 % jeb 2 210,82 LVL (3145,71 EUR). Projekta
īstenošanas termiľš: 31.07.2014.
Atbildīgā: Anna Jaudzema
1.11. Februāra sākumā Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” vadītāji Guntra
Kuzmina un Edgars Jukna, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Ļaksa piedalījās Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektā „Wake
Up” („Mosties”) Turcijas pilsētā Akčakočā. Projektā piedalījās jaunieši no deviľām valstīm,
tostarp, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Vācijas un citām.
Projekta mērķis bija apvienot dalībnieku dažādās idejas, pieredzi un zināšanas, lai
rakstītu jaunus projektus un iesaistītu arī citus jauniešus starptautiskās aktivitātēs. Projekta
ietvaros tika organizētas vairākas lekcijas par sadarbības partneru meklēšanu citās valstīs, kā arī
starptautisku projektu rakstīšanu un īstenošanu. Šajā projektā īpaša uzmanība tika pievērsta
pretsmēķēšanas kampaľām un projektiem.
Projekta kopējais budžets bija 2500 EUR.
Projekta koordinatore: Inta Rimšāne
1.12. Aprīļa beigās Rēzeknes novada uzľēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis un
elektrisko ģitāru izgatavotājs Jānis Kuzminskis no Kaunatas pagasta, Čornajas tautas nama
vadītājs Jānis Aleksāns, Rēzeknes novada vokālās studijas „Skonai” dalībnieks Dāniels Jukna no
Ozolaines pagasta un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ļaksa pārstāvēja
Latviju

Eiropas

Savienības

programmas

„Jaunatne

darbībā”

projektā

„Barrier-free

Communication” („Komunikācija bez barjerām”) Francijas pilsētā Kolmārā.
Nedēļas garumā Latvijas pārstāvji kopā ar dalībniekiem no Horvātijas, Slovākijas,
Šveices un Turcijas klausījās lekcijas par komunikācijas kanāliem, neverbālo komunikāciju un
citiem saskarsmes aspektiem, kā arī praktiski izmēģināja dažādus komunikācijas veidus un
iespējamās komunikācijas barjeras.
Projekta kopējais budžets budžets bija 3700 EUR.
Projekta koordinatore: Inta Rimšāne
1.12. Tika sagatavoti projekta pieteikums Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2014. gadam I sadaļa „Atbalsta pasākums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
pašvaldībās” projekts – „Jauniešu māja” Rēzeknes novada Tiskādu bērnu nama bērniem.
Diemžēl projekts netika atbalstīts.
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Atbildīgā: Inga Zapāne
1.13. Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” projekts „HOMA (HOsting
MAnagement)”. Tas paredz 4-6 jauniešu piedalīšanos apmācībās Grieķijā par uzľēmējdarbības
prasmju attīstīšanu. Apmācību realizācijas periods ir no 2015.gada 18. līdz 28. aprīlim Grieķijā.
Kopējais apmācību laiks: 10 dienas.
Atbildīgā: Inta Rimšāne
1.14. Eiropas Komisijas programmas „DEAR” projekts „Globālās skolas 2015: globālās
mācīšanās jautājumu iekļaušana pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmās”.
Projekta realizācijas periods ir 3 gadi no 2015.-2017. gadam. Projekta kopējais budžets ir EUR 2
915 106,81, no kuriem 75% ir Eiropas Komisijas finansējums, bet 25 % ir projekta partneru no
15 ES valstīm līdzfinansējums. Rēzeknes novada pašvaldības kopējā projekta summa ir EUR 93
423,66.
Atbildīgā: Inta Rimšāne
1.15. Tika izstrādāts „Infrastruktūra un pakalpojumi” darbības programmas 3.2.Teritoriju
pieejamības un sasniedzamības veicināšanas prioritātes 3.2.2. IKT infrastruktūra un pakalpojumi
pasākuma 3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība aktivitātes projekta pieteikums Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība.
Projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot
jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes novada
teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt
internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā,
izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.
Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 121414,43
EUR jeb 85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%.
Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos interneta
pieejas punktus, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un 7 punktos būs
pieejama bezvadu interneta piekļuves zona.
Atbildīgie: Inga Zapāne, Eduards Medvedevs.
1.16. Februārī, martā izstrādāti un ar domes lēmumu apstiprināti Latvijas Lauku attīstības
programmas
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2014.-2020.gadiem plānotā pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” provizoriskie finansējuma saľemšanas kritēriji Rēzeknes novada uzņēmējdarbībā
nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu un ielu rekonstrukcijai. Aprīlī veikta uzľēmējdarbībā
nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas sanāksmju organizēšana visos Rēzeknes novada
pagastos un maijā apkopoti pagastu iesniegtie dati, novembrī datu kopsavilkums nodots
pagastiem tehnisko projektu izdevumu ieplānošanai 2015. gada budžetā.
Atbildīgās: Brigita Arbidāne, Anna Jaudzema, Inga Zapāne, Tatjana Kārkliniece

1.17. 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES projektu ideju izstrāde, sagatavošana un
saskaľošana ar partneriem. Sagatavots lēmums „Par Latgales programmas „Projekti Latgalē un
Alūksnes novadā” sadarbības projektu ideju apstiprināšanu”, kas pieľemts 2014. gada novembrī.

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne
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2. Uzņēmējdarbības veicinošo pasākumu organizēšana
2.1.

Nodaļas speciālisti piedalījās pašvaldības nodibinājuma „LEARN” darbības aktivizēšanā,

mājražotāju tirdziľu tradīcijas iedibināšana Rēzeknes novada domē.
2.2. Tika veikta līdzdalība ikgadējā novada uzľēmēju godināšanas un atpūtas pasākuma
„Rēzeknes novada uzņēmēju diena 2013” organizēšanā Jāzepa dienā
– 19. martā. Pasākumu apmeklēja ap 200 novada uzľēmēji.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Tatjana Kārklinece, Brigita Arbidāne

2.2.

Tika organizēts izvirzīto pretendentu izvērtēšanas konkurss apbalvojumu piešķiršanai

uzľēmēju godināšanas pasākumā „Rēzeknes novada uzņēmējs 2014”. Iedzīvotāju
konsultatīvās padomes un pagastu pārvaldes izvirzīja 30 uzľēmējus (no tiem viens
uzľēmums atteicās no dalības konkursā) septiľās nominācijās, kurus izvērtēja ar domes
lēmumu izveidota vērtēšanas komisija. „Gada lielākais darba devējs” nominācijas
pretendentus izvirza pēc Valsts ieľēmumu dienesta datiem. Konkursā veiksmīgākie 10
uzľēmēji tiks godināti pasākumā 2015. gada 19. martā.

Atbildīgā: Inga Zapāne, Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne
http://rezeknesnovads.lv/noskaidroti-rezeknes-novada-veiksmigakie-uznemeji/

2.3.

Sadarbībā

ar

„Latgales

lauksaimniecības

zinātnes

centru”

noorganizēta ikgadējā „Lauku diena”, kas norisinājās 2014. gada 10.
jūlijā. Apmeklējot izstādi, zemnieki un lauku uzľēmēji 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 tirdziľā. Ar laukaugu audzēšanas
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tehnoloģiju pētījumiem iepazīstināja zinātnes centra darbinieki un citi eksperti no Latvijas.
Koordinēta novada amatnieku, uzľēmēju, mājražotāju dalība pasākumā. Nākamā “Lauku diena”
norisināsies 2015. gada 9. jūlijā.
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Tatjana Karkliniece, Brigita Arbidāne

2.4.

Koordinēta

amatnieku-uzľēmēju

dalība

pasākumā

„Rēzeknes Novada diena” 19. jūlijā (kopējais uzľēmēju,
amatnieku, mājražotāju, ēdinātāju skaits – 76), dalība pasākuma
organizēšanā, ārzemju delegāciju uzľemšana, darbs ar masu
medijiem. Atbildīgās: Anna Jaudzema, Inta Rimšāne, Madara
Ļaksa, Anna Rancāne, Terēzija Kruste, Tatjana Kārkliniece,
Laura Ieviľa, Brigita Arbidāne.

2.5. Koordinēta pasākuma „Aviācijas diena” norise 9. augustā, dalība pasākuma organizēšanā,
viesu uzľemšanā, amatnieku un ēdinātāju organizēšanā, darbs ar masu medijiem. Aptuveni
astoľiem tūkstošiem Aviācijas svētku apmeklētāju dienas garumā bija iespēja apskatīt Valsts
robežsardzes koledžas un Zemessardzes tematiskās izstādes, aplūkot lidmašīnas un kā īstiem
aviatoriem pasēdēt pilota kabīnē, skatīt lidmašīnu parādi, kā arī vērot Nacionālo bruľoto spēku
(NBS) un robežsardzes mācību uzdevumus, tostarp „Ugunsgrēka dzēšanu ar helikoptera uguns
dzēšanas aprīkojumu”, „Cietušā evakuēšanu ar helikopteri, kurš aprīkots ar nestuvēm” un
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„Pārkāpēju aizturēšanu”. Šis pasākums ir nozīmīgs sākums lidlauka “Rēzekne” turpmākai
attīstībai.
http://rezeknesnovads.lv/aviacijas-entuziasti-tikas-pirmaja-rezeknes-novada-aviacijas-diena/
Atbildīgās: Anna Jaudzema, Brigita Arbidāne, Inga Zapāne. Madara Ļaksa, Tatjana
Kārkliniece, Laura Ieviľa.

2.6.

Tika turpināta Rēzeknes novada uzľēmēju konsultatīvās padomes sanāksmju

koordinēšana, dalība tajās – divas sanāksmes gadā.
Koordinatore - Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne.

2.7. Tika veidots un maketēts Rēzeknes novada galda kalendārs 2015. gadam „Ražots Rēzeknes
novadā”, kur tika attēlota Rēzeknes novadā uzľēmēju ražotā produkcija. Šis kalendārs tika
prezentēts arī Latgales pārstāvniecībā Rīgā.

Atbildīgās: Tatjana Kārkliniece, Inga Zapāne, Anna Jaudzema
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3. Aktivitātes vides aizsardzības jomā
1. Sagatavoti 292 lēmumi, kas ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 18.oktobra lēmumu
„Par lēmumu pieľemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas vides aizsardzības vecākajam speciālistam” par rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumu noslēgšanu.
2. Zivju tīklu (murdu) limitu sadaļas jomā 2014. gadā novada domes sēdēm sagatavoti 88
lēmumu projekti (t.sk. par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā).
3. Sagatavoti un noslēgti 292 rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi.
4. Sagatavoti 62 rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas sēdes protokoli.
5. Izskatīti 26 iesniegumi par speciālās atļaujas (licences) saľemšanu komercdarbībai
zvejniecībā un izsniegtas 26 speciālā atļauja komercdarbībai zvejniecībā.
6. Izskatīti 4 iesniegumi par derīgo izrakteľu iegūšanu un izsniegtas 4 bieži sastopamo derīgo
izrakteľu (smilts, grants) atļaujas.

7. Izskatīti un saskaľoti 4 rekultivācijas plāni.
8. Koordinēts peldūdeľu monitorings 22 Rēzeknes novada peldvietās un sniegta informācija
sabiedrībai.
9. Koordinēts 2 slēgto atkritumu izgāztuvju monitorings.
10. Sagatavoti 2 pārskati par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zveju iesniegšanai
Lauku atbalsta dienestā.
11. Izskatīti 5 iesniegumi un noslēgti 5 līgumi par medību platību izmantošanu.
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12. Kontrolēta

saistošo

noteikumu

Nr.

94

„Par

Rāznas

ezera

ekspluatācijas

(apsaimniekošanas) noteikumiem” ievērošana – apsekota Rāznas ezera ūdens līmeľa
regulēšanas hidrotehniskā būve. Sastādīts pārbaudes akts un iesniegts Administratīvā
pārkāpuma protokols izskatīšanai Rēzeknes novada Administratīvajai komisijai.

13. Sagatavots un realizēts projekts „Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana” valsts
atbalsta saľemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kā
rezultātā Lubāna ezerā ielaisti 16 000 gab. zandartu mazuļu.

14. Metodiski koordinēta 3 pagastu projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšanu valsts
atbalsta saľemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
15. Sniegti atzinumi par mikroliegumu izveidošanu.
16. Izskatīti 25 projektu pieteikumi un atskaites no pagastu pārvaldēm, kas iesniegti
Rēzeknes novada vides aizsardzības fonda padomei finansējuma saľemšanai.
17. Izskatīti 46 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes vides
aizsardzības jomā.
18. Uzsākts darbs pie atkritumu šķirošanas laukumu izveides pagastos.
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19. Izvērtēti un sniegti priekšlikumi „Par Kameľecas dzirnavu HES ūdens objekta Rušona
ezers ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”.
20. Piedalīšanās darba grupās un priekšlikumu sniegšanā Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 447 „Rāznas Nacionālā
parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumu
projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumos Nr. 135 „Dabas
lieguma „Lubānas Mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādē.
21. Sagatavoti lēmumprojekti par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu (kur nosaka
likumdošana) saistībā ar koku ciršanu ārpus meža zemes.
22. Sagatavots saistošo noteikumu projekts „Par publisko ūdenstilpju iznomāšanas kārtību un
nomas tiesību izsoles principiem Rēzeknes novada pašvaldībā” un iesniegts izskatīšanai
Juridiskai un lietvedības nodaļai.
23. Papildināta informācija par komerczvejas speciālām (atļaujām) licencēm, par bieži
sastopamo derīgo izrakteľu atļaujām un noslēgtajiem līgumiem par medību tiesību platību
izmantošanu.
24. Pēc nepieciešamības notikuši izbraucieni uz problemātiskajām teritorijām gan par koku
ciršanu ārpus meža zemēm, gan atkritumu apsaimniekošanu, trokšľu problēmām un citām
problēmām saistībā ar vides aizsardzību.
25. Apsekoti dabā lielākie realizētie projekti pagastu teritorijās par Rēzeknes novada Vides
aizsardzības fonda līdzekļiem.
26. Notikusi konsultāciju sniegšana pagastu pārvaldēm un iedzīvotājiem par atkritumu
apsaimniekošanu, koku ciršanu ārpus meža zemes, medību platību izmantošanu un citiem
problēmjautājumiem.
27. Notikusi piedalīšanās Vides aizsardzības fonda sēdēs, komitejās un komisijās (pēc
vajadzības).
Atbildīgā: Vides aizsardzības vecākā speciāliste Terēzija Kruste

22

4. Aktivitātes teritorijas plānošanas, zemes lietu pārvaldības un
pašvaldībai piekritīgas zemes nomas jomā
4.1.

Izsniegti virs 60 atzinumi par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas
plānojumam, nosacījumi un atzinumi par citu pašvaldību teritorijas plānojumiem.

4.2.

12.2014. sagatavots un apstiprināts domes lēmums „Par Rēzeknes novada attīstības
programmas 2012.-2108.gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma
apstiprināšanu”.

4.3.

Veikta „Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam
īstenošanas uzraudzības pārskata par 2012. un 2013. gada rezultātiem” izstrādes datu
vākšana, apkopošana, analīze.

4.4.

Organizēta iedzīvotāju aptaujas norise pašvaldības mājas lapā (09.-10.2014.).
Atbildīgā: Teritorijas plānotāja Brigita Arbidāne.

4.5.

Zemes ierīcības jomā 2014.gadā pagastu zemes ierīkotājiem tika noorganizēti divi
semināri par zemes vienību iznomāšanu lauksaimnieciskajai ražošanai, koku ciršana
ārpus meža, informācijas sniegšana par zemes reformas pabeigšanas procesu lauku
apvidos.

4.6.

Izskatīti 30 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes par zemes
īpašuma tiesību sakārtošanu, ceļa servitūtiem.

4.7.

Tika veikta informācijas apmaiľa elektroniskā formā ar VZD Latgales reģionālo nodaļu
un SIA „Latvijas mernieks” par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēto datu sakārtošanu, informācijas sniegšanu - kopumā 100 vēstules.

4.8.

Sagatavota viena Vienošanās par ceļa servitūta nodibināšanu.

4.9.

Apkopota informācija LR Aizsardzības Ministrijai par zemes vienībām, uz kurām atrodas
Krievijas karavīru apbedījumi.

4.10. Apkopoti un izvērtēti 260 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
sēdēm.
4.11. Ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 16. februāra deleģēto lēmumu „Par lēmuma
pieľemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vecākajam zemes lietu speciālistam” sagatavoti 377 lēmumi, tai skaitā:
4.11.1. par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiľu – 34;
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4.11.2. zemes vienību robežu un platību precizēšanu – 161 ar 1750 grafiskajiem
pielikumiem;
4.11.3. nekustamā īpašuma sadali, ja nav nepieciešama zemes ierīcības projekta izstrāde
– 121;
4.11.4. zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamība – 33;
4.11.5. zemes noma – 28.
4.12. Lai nodrošinātu likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturtās
daļas uzdevuma izpildi, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tika izvērtēta Valsts zemes
dienesta sniegtā datu atlase par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes
vienībām un to atbilstība pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem:
4.12.1. par zemi, par kuru pieľemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu – 7756 zemes vienības;
4.12.2. par zemes lietojumiem kas atrodas fizisku/juridisku personu lietojumā un
tiesiskajā valdījumā – 4338 zemes vienības;
4.12.3. par pašvaldībai piederīgo (piekritīgo) zemi – 1634 zemes vienības;
4.12.4. par zemi zemes reformas pabeigšanai – 498 zemes vienības;
4.12.5. par rezerves zemes fonda zemi – 2776 zemes vienības;
4.12.6. par publisko ūdeľu zemi - 63 zemes vienības.
4.13. 2014.gada laikā tika sniegtas konsultācijas zemes lietu speciālistiem, fiziskām un
juridiskām personām, valsts institūcijām par zemes reformu un nekustamā īpašuma
sakārtošanu saistītiem jautājumiem.
Atbildīgā: vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule
4.14. Pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemas noma, grozījumi zemes nomas
līgumos, sarakste zemes nomas jautājumos, grozījumi zemes nomas līgumos, sarakste
zemes nomas jautājumos
Tabula. Pieņemto lēmumu skaits, saistībā ar zemes iznomāšanu (01.02.2014.-31.12.2014.)

Nr.

Mēnesis

p.k.

Pašvaldībai

Rezerves

Reformas

Grozījumi/

Sarakste/

piekritīgā

zemes

pabeigšanas

nomas līgumu

atteikumi

zeme

fonda

zemes

laušana/

Kopā

līgumu

zeme

pārslēgšana
1.

Janvāris

2.

Februāris

24

4

12

3.

Marts

48

8

2

1

59

4.

Aprīlis

65

6

40

24

1

136

5.

Maijs

51

20

23

8

4

106

1

1
40

24

6.

Jūnijs

18

6

2

11

1

38

7.

Jūlijs

26

2

1

16

1

46

8.

Augusts

28

3

2

18

1

52

9.

Septembris

25

4

4

21

2

56

10.

Oktobris

23

1

1

18

11.

Novembris

33

2

1

23

1

60

12.

Decembris

26

2

4

20

2

54

367

58

78

173

15

691

4.15.

43

Laika posmā līdz 2014. gada 20. februārim, Finanšu patstāvīgai komitejai sagatavoti 101
lēmumprojekts, ar domes lēmumu pieľemts 101 lēmums.

4.16.

Laika posmā no 2014. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim, veikta sarakste zemes
nomas jautājumos, sagatavotas un nosūtītas 15 izejošās vēstules, t.sk. pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 62. pantu, tika pieprasīti personu viedokļi, sagatavoti
rīkojumi par personas iesnieguma izskatīšanas un lēmuma pieľemšanas termiľa
pagarināšanu, sniegtas konsultācijas pagastu pārvaldēm, fiziskām un juridiskām personām
zemes nomas jautājumos.

4.17.

Ar deleģēto Rēzeknes novada domes 2014. gada 20. februāra lēmumu „Par lēmumu
pieľemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas
zemes lietu speciālistam” sagatavoti, kopā sagatavoti 691 lēmumi. Pieľemot lēmumus, tiek
apkopota un izvērtēta pagastu pārvalžu iesūtītā lēmumprojektu dokumentācija, informācija
tiek pārbaudīta, izvērtēta esošā situācija un salīdzināta ar Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas datu bāzē pieejamo informāciju, salīdzināti grafiskie pielikumi.
Lēmumi tie pieľemti atbilstoši esošās likumdošanas normatīvajiem aktiem.

4.18.

Pārskata posmā sniegta aktuālā informācija zemes nomas jautājumos, novada pašvaldības
organizētajos zemes lietu speciālistu semināros. 2014.gada decembrī, apkopota un sniegta
informācija Valsts zemes dienestam, par Rēzeknes novada pašvaldībā veiktajiem nomas
darījumiem (noslēgtajiem nomas līgumiem, iekļaujot arī informāciju par pārskata periodā
pārslēgtajiem līgumiem, par iznomātajām pašvaldībai piederošajām ēkām vai telpām, laika
periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.decembrim). Gada laikā celta
profesionālā kvalifikācija, apmeklējot Valsts zemes dienesta rīkotos kursus un seminārus.
Atbildīgā: Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste Anita Bringule.
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5. Aktivitātes sabiedrisko attiecību joma
2014. gadā Rēzeknes novada pašvaldībā tika ieviesta jauna amata vienība – mājas lapas
satura redaktors. No 2014. gada 25. marta šajā amatā strādā Anna Rancāne, kura ir atbildīga par
atsūtīto ziľu un rakstu rediģēšanu un ievietošanu mājas lapā, kā arī oriģinālsatura radīšanu,
tostarp rakstu par uzľēmējiem sagatavošanu, pasākumu apmeklēšanu, fotografēšanu un ziľu
rakstīšanu pēc tam.
5.1. Sabiedrības informēšanas jomā paveiktie darbi
 Sabiedrisko attiecību speciāliste vai mājas lapas satura redaktore apmeklē visus lielākos
novada līmeľa pasākumus (Podnieku dienas, Graudaudzētāju konferenci, pašdarbības
kolektīvu jubilejas un citus), lai pēc tam sagatavotu fotomateriālus un rakstus publicēšanai
mājas lapā, 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 ziľas par Rēzeknes novadu;
 Lai veicinātu Rēzeknes novada atpazīstamību un pozitīvo tēlu, regulāri tiek pasūtīti
prezentācijas materiāli par Rēzeknes novadu (pildspalvas, magnētiľi, dāvanu maisiľi,
keramikas krūzes un citi). Iespēju robežās suvenīri tiek pasūtīti pie vietējiem amatniekiem;
 Sadarbībā ar citām nodaļām, sabiedrisko attiecību speciāliste 2014. gada septembrī sagatavoja
informāciju pētījumam par „E-indeksu” pašvaldībās;
 Mājas lapas satura redaktore sagatavoja publikāciju par bagātīgajām keramikas tradīcijām
Rēzeknes novadā. Materiāls tika publicēts grāmatā „Latvijas Novadu Dārgumi” („Latvijas
Avīzes” izdevniecība).
5.2. Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapa
Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājas lapa internetā
www.rezeknesnovads.lv. No 10. maija darbojas jauna mājas lapa, kuras izveide tika aizsākta vēl
2013. gadā. Jaunā mājas lapa ir mūsdienīgāka, pārskatāmāka, ērtāk lietojama un responsīva, tas
ir, pielāgota dažāda izmēra mobilajām ierīcēm. Jāatzīmē, ka 2014. gada pirmajā pusē būtisku
darba laika daļu gan mājas lapas satura redaktorei, gan sabiedrisko attiecību speciālistei aizľēma
informācijas arhīva pārnešana no vecās mājas lapas uz jauno.
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Katru dienu mājas lapa papildināta ar vairākām jaunām ziľām, tostarp aktualitātēm,
administrācijas nodaļu informāciju, piemēram, domes sēžu darba kārtību, iepirkumiem,
sludinājumiem, sastādītajiem aktiem un cita veida informāciju.
Visbiežāk jaunas ziľas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2014. gada 12 mēnešos mājas
lapas sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 957 jaunām ziņām (2013. gadā – 871).
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
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„Latvijas Produkts” aicina uzņēmējus iesaistīties apjomīgā reklāmas kampaņā”, „Latgales
fotogrāfi var piedalīties seminārā Preiļos”).
520 ziľas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos. Visvairāk ziľu publicēts
no Maltas pagasta (63), Dricānu pagasta (44) un Sakstagala pagasta (38). Visi trīs pagasti arī
2013. gadā bija saraksta augšgalā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vislielākais kāpums ir bijis
Ozolaines pagastam (par 18 ziľām vairāk nekā 2014. gadā), Audriľu pagastam (+14), Silmalas
pagastam (+14) un Kaunatas pagastam (+11). Vienīgais pagasts, no kura visa 2014. gada laikā
netika saľemta neviena aktualitāte publicēšanai, bija Griškānu pagasts. Pilnu sarakstu ar ziľu
skaitu no katra pagasta skatīt tabulā.
Ziņu skaits no katra Rēzeknes novada pagasta
1
Maltas pagasts
63
2
Dricānu pagasts
44
3
Sakstagala pagasts
38
4
Audriľu pagasts
37
5
Kaunatas pagasts
34
6
Gaigalavas pagasts
32
7
Silmalas pagasts
31
8
Ozolaines pagasts
30
9
Nautrēnu pagasts
26
10 Vērēmu pagasts
26
11 Bērzgales pagasts
21
12 Feimaľu pagasts
16
13 Čornajas pagasts
14
14 Pušas pagasts
14
15 Ilzeskalna pagasts
11
16 Mākoľkalna pagasts
11
17 Stoļerovas pagasts
11
18 Strūžānu pagasts
11
19 Rikavas pagasts
10
20 Lūznavas pagasts
9
21 Ozolmuižas pagasts
9
22 Lendžu pagasts
8
Sakstagala pag. pārv.
struktūrvienība
7
23 Kantinieku pagasts
24 Nagļu pagasts
7
25 Griškānu pagasts
0
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5.3. Mājas lapā publicēto ziņu temati
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā „Aktualitātes” tiek publicētas tematiski
dažādas ziľas. Visbiežāk:
1) Kultūra – 186 ziľas – tostarp, informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem pasākumiem,
informācija par novada muzeju aktualitātēm, kā arī informācija par bibliotēku darbu;
2) Izglītība – 158 ziľas – Izglītības pārvaldes informācija, ziľas no skolām, skolu īstenotie
projekti;
3) Attīstības plānošana – 152 ziľas – tostarp, informācija par projektu īstenošanu, vides
aizsardzību un tūrismu;
4) Pašvaldības paziľojumi – 138 ziľas – tostarp, pagastu pārvalžu paziľojumi, ziľas no
domes un komiteju sēdēm, pašvaldības sludinājumi;
5) Sabiedrība – 103 ziľas – tostarp, informācija par iespējām piedalīties dažādos konkursos,
apmeklēt pasākumus, „Mēs lepojamies”, kā arī vispārīgas ziľas;
6) Sports – 92 ziľas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem sporta notikumiem un
Rēzeknes novada sportistu sasniegumiem;
7) Uzľēmējdarbība – 54 ziľas – tostarp, ziľas par lauksaimniecību, par uzľēmēju veiksmes
stāstiem, par semināriem lauksaimniekiem;
8) Jaunatne – 37 ziľas – informācija par projektu iespējām jauniešiem, par pasākumiem un
konkursiem jauniešiem, par jauniešu sasniegumiem;
9) Sociālā aprūpe – 28 ziľas – informācija par sociālajiem pakalpojumiem un veselības
aprūpi, raksti par ziedojumu kampaľām, labdarības koncertiem;
10) Būvniecība, zemes lietas – 9 ziľas – tostarp, informācija par nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas jautājumiem, Būvvaldes jaunumiem.
Salīdzinot ar 2013. gadu, 1. vietā nemainīgi ir kultūras ziľas (pērn – 156), arī pārējo ziľu
sadalījums ir līdzīgs, izľemot sadaļu „Uzľēmējdarbība un lauksaimniecība”, kas piedzīvojusi
visstraujāko kāpumu (par 22 ziľām vairāk nekā 2013. gadā) – lielā mērā tas ir tāpēc, ka
pašvaldība ir sākusi aktīvāk veicināt sava novada uzľēmēju publicitāti, piemēram, 2014. gadā
tapusi rakstu sērija par mūsu uzľēmējiem („Latgolys špeka meistars Andris Mejers”, „Lauku
konsultanti – neaizstājami laukos” un citi raksti) Šie raksti lasītāju vidū ir ļoti iecienīti, tāpēc arī
2015. gadā plānots turpināt veidot oriģinālrakstus par Rēzekne novada interesantākajiem
uzľēmējiem un viľu veiksmes stāstiem.
5.4. Informācija mājas lapā


Sadaļā „Kalendārs” 2014. gadā ievietota informācija par 254 gaidāmajiem
notikumiem Rēzeknes novadā. Turklāt pirms lielākajiem svētkiem, piemēram,
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Lieldienām, 18. novembra, Ziemassvētkiem un Jaunā gada tiek apkopoti un mājas
lapā ievietoti arī novada pagastos plānotie pasākumi.


2014. gadā mājas lapā ievietotas 82 jaunas fotogalerijas, kā arī 65 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 69 informatīvie izdevumi;



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

5.5. 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 2014.
gada 10. maija līdz 31. decembrim 45 656 lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu
atvēruši 160 386 reizes un šajā laikā apskatījuši 552 765 lapas, ieskaitot atkārtotus skatījumus.
Vienā sesijā jeb vienā Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas pārlūkošanas reizē tiek atvērtas
vidēji

3,45

lapas

(piemēram,

sākumlapa



Sadaļa

„Uzľēmējdarbība”



Lapa

„Uzľēmējdarbības aktualitātes”).

28,5 procenti no lapas apmeklētājiem bijuši jauni lietotāji, savukārt 71,5 procenti mājas
lapā atgriezušies atkārtoti.
Protams, visvairāk lapas apmeklētāju ir no Latvijas (96,87 procenti). Kā nākamās
populārākās valstis, no kurām skatās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu, ir Lielbritānija,
Vācija, Krievija, Amerikas Savienotās Valstis un Beļģija.

Visbiežāk pašvaldības mājas lapu

skatās pārlūkprogrammā Firefox, Chrome un Internet Explorer (skatīt zemāk pievienoto tabulu).
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Izmantotās pārlūkprogrammas

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
29,40 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 interneta portāliem latvia.travel,
rezekne.lv, vietēja.lv, ozolaine.lv un untumi.lv. Savukārt 9,8 procentos gadījumu Rēzeknes
novada pašvaldības lapu ver no sociālajiem tīkliem, visbiežāk izmantojot facebook.com (48,56
procentos gadījumu) un draugiem.lv (42,68 procentos gadījumu). Sīkāk – attēlā:
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Kā liecina Google Analytics informācija, vidējais Rēzeknes novada pašvaldības mājas
lapas ielādes laiks ir bijis 5,19 sekundes. Visātrāk lapu var atvērt pārlūkprogrammās
„YaBrowser” (2,37 sekundes), Internet Explorer (3,96 sekundes) un Chrome (4,41 sekunde).
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
3000 līdz 4500 lapu skatījumi, tad brīvdienās šis skaitlis noslīd līdz vidēji 700 skatījumiem.
Mājas lapas skatījumu biežums

Apmeklētākās

lapas:

Sākumlapa (aktualitātes), Fotogalerijas, Pagastu

pārvalžu

kontaktinformācija, Iepirkumi, Kontakti.
Aktualitāšu lapā vispopulārākās ziľas ir bijušas: „Rēzeknes novada dienu programma”
(933 unikāli skatījumi), „Kapusvētki Rēzeknes novada pagastos” (902 unikāli skatījumi) un
„Notiks pirmā Aviācijas diena” (890 unikāli skatījumi).
5.6. 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.

www.draugiem.lv
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Sociālajā tīklā www.draugiem.lv šobrīd Rēzeknes novadam ir 1140 sekotāji (2013. gada
beigās bija 657 sekotāji – gada laikā pieaugums ir 87 procenti). Kopumā 2014. gadā novada lapa
šajā portālā tika skatīta 49 156 reizes.
Sekotāju skaita sadalījums pēc vecuma

Rēzeknes novada lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv, visvairāk unikālo apmeklētāju
bijis jūlijā (3774) – tas ir saistīts ar to, ka šajā mēnesī notika Rēzeknes novada dienas nedēļas
garumā, kas plaši tika atspoguļotas sociālajos tīklos.
Rēzeknes novada lapas sociālajā tīklā www.draugiem.lv unikālie apmeklētāji

Rēzeknes novada pašvaldības lapā sociālajā tīklā www.draugiem.lv 2014. gada laikā
pievienotas 382 jaunas fotogrāfijas. Jāatzīmē, ka tieši sadaļa „Fotogalerijas” sociālajā tīklā tiek
skatīta visbiežāk. 2014. gadā Rēzeknes novada pašvaldības lapā pievienoti 548 ziľu ieraksti.
Ziľas un galerijas kopumā 2014. gadā no lapas apmeklētājiem saľēmušas 3486 „like” jeb „patīk”
ierakstus.
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www.facebook.com

Sociālajā tīklā www.facebook.com šobrīd Rēzeknes novadam ir 494 sekotāji. Vidēji
viena www.facebook.com ievietota ziľa sasniedz 202 cilvēku lielu auditoriju. Katrai 2014. gadā
publicētajai ziľai ir vivēji septiľi ieteikumi („Like”). Vispopulārākā 2014. gadā publicētā ziľa
bija gaidāmo Rēzeknes novada dienu programma (37 „Like”).
www.twitter.com
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Sociālajā tīklā www.twitter.com Rēzeknes novadam ir 880 sekotāji (2013. gadā bija 442
sekotāji). Gada laikā portālā www.twitter.com ir ievietotas 518 ziľas, tostarp, ziľas par
gaidāmajiem pasākumiem, informācija par aktualitātēm un citas ziľas.
5.7. Rēzeknes ada informatīvais izdevums “Rēzeknes novada ziņas”
2014. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti 7 Rēzeknes novada bezmaksas informatīvie
izdevumi „Rēzeknes novada ziľas” (izdošanas laiks: 2014.gada 29. aprīlis, 18. jūnijs, 9. jūlijs,
26. septembris, 12. novembris, 25. novembris, 18. decembris).

Atbildīgās:
Madara Ļaksa,
Anna Rancāne,
Tatjana Kārkliniece.
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7. Tūrisma informācijas centra aktivitātes
7.1. Gada garumā notiek Tūrisma informācijas centra darbinieču darbs pie informācijas
sniegšanas apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras pasākumiem
u.c. iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Viļānu novadā un visā Latvijā vietējiem un ārzemju
tūristiem. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali un Latvijas
teritoriju.
7.2. TIC konsultē tūrisma uzľēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā,
organizējot vismaz divas reizes gadā informatīvos seminārus par nozares aktualitātēm.
7.3. Lai piesaistītus tūristus savam reģionam TIC ik gadu piedalās Starptautiskajos
tūrisma gadatirgos „Balttour - 2014” Rīgā un „Tourest - 2014” (Tallinā) februārī, „Vivatour 2014” Viļľā martā, kur tika izplatīti tūrisma materiāli par Rēzeknes un Viļānu novadiem.
Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem,
Tūrisma attīstības valsts aģentūru Rīgā un visa gada garumā tūrisma informācijas centrā
Rēzeknē. Tūrisma informācijas centrs turpina uzsākto darbu pie Krievijas tūrisma tirgus
iekarošanas. Tūrisma materiālu gatavošana un dalība starptautiskās tūrisma izstādēs „Otdix
bez granic. Leto 2014” Sanktpēterburgā 4. – 6. aprīlī
7.4. Dalība pie organizatoriskā darba Latvijā, gatavojoties „Latgales kultūras dienām
Sanktpēterburgā 2014” jūnija sākumā, amatnieku un folkloras kopu koordinācija. Pasākumu
organizē Latgales attīstības aģentūra sadarbībā ar LR ģenerālkonsulātu Sanktpēterburgā.
7.5. Sagatavota informācija Tūrisma kartei - 2015 par Rēzeknes un Viļānu novados un
Rēzeknē piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem trijās valodās (latviešu, krievu, angļu) pa
5000 eksemplāru RU un ENG valodās. 10000 eksemplāru LV valodā. Karte tūristiem tiek
prezentēta Starptautiskajā tūrisma gadatirgū „Balttour - 2015” Rīgā, kā arī saľemama TIC
telpās Krasta ielā 31 un Rēzeknes un novada pašvaldībā. Sagatavota informācija 4 tūrisma
maršrutiem Rēzeknes un Viļānu novados.
7.6. Vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzľēmumos, apskates
objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. 2014. gadā Rēzeknē, Rēzeknes un Viļānu novadā
kopējais tūristu skaits bija ~ 259 000 cilvēku gadā. Tūrisma informācijas centrā ienākuši
13408 apmeklētāji. Dotas atbildes arī uz telefona zvaniem un e pastiem.
7.7. Dalība reklāmas braucienā uz Latgali organizēšana tūrisma operatoriem un masu
mediju pārstāvjiem, grupas sagaidīšana un pavadīšana Rēzeknē un Rēzeknes novada
teritorijā.
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7.8. Koordinēta tūrisma uzľēmēju tūrisma piedāvājuma reklāmlapu maketēšana un
drukāšana.
7.9. Iesniegts projekta ietvaros finansētu (saskaľojamu, izgatavojamu un uzstādāmu) ceļa
norāžu (Nr. 706, brūnās) saraksts - 147 Rēzeknes novada teritorijā, 23 Viļānu novada
teritorijā. Ir daļa ceļa norāžu jau uzstādītas: (Ozolmuižas katoļu baznīca, Podnieka darbnīca,
"Meirānu krasts", Bērzgales katoļu baznīca, Antona Rupaiľa muzejs,Bērzgales katoļu
baznīca, Antona Rupaiľa muzejs, Teuvo tulio piemiľas vieta, Mini zoo "Rozīte", Puderovas
vecticībnieku baznīca, Pilcenes katoļu baznīca, Dricāna katoļu baznīca, Strūžanu katoļu
baznīca, Bikavas muiža, Gaigalavas pamatskola, Zirgu sēta “Untumi”). Bet pārējās ceļa
norādes vēl tiek saskaľotas un tiks uzstādītas.
7.10 Tūrisma informācijas sagatavošana par Rēzeknes un Viļānu novadiem pārrobežu
projekta „Bella Cuisine” ietvaros izdodamai tūrisma brošūrai.
7.11. Apkopota informācija par Rēzeknes novada tūrisma uzľēmējiem, kuri izmantojuši
ESF līdzekļus jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai vai esošo uzlabošanai.
Atbildīgās: TIC speciālisti: Ligita Harčevska, Ilze Zelča
7.12. Lai veiktu Rēzeknes novadā esošo izmitināšanas uzľēmumu sniegto pakalpojumu
kvalitātes izvērtēšanu, kā arī izvērtētu Rēzeknes novadā esošo izmitināšanas uzľēmumu
darbinieku profesionalitāti laika posmā no 04.2014. līdz 10.2014.Rēzeknes novadā notika
aktivitāte „Slepenai viesis”. Aktivitātē tika iesaistīta lauku tūrisma eksperte Aivita Heniľa
kopā ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu Tūrisma informācijas centra
darbiniekiem Ligitu Harčevsku un Ilzi Zelču. Aktivitātes ietvaros bija apsekotas Rēzeknes
novada naktsmītnes- kopā 49 objekti. Pēc apsekojuma izvērtējuma ir atzītas 12 kvalitatīvākās
naktsmītnes Rēzeknes novadā: „Bāka”, „Zaļā sala”, „Ezerkrasti”, „Rāznas līcis”, „Vītoli”,
„Rāznas stāvkrasti”, „Rūmes -1”, „Meirānu krasts”, „Osmany”, „Sala”, „Zvejnieki”,
„Selena”. Šie uzľēmumi tika īpaši atzīmēti novada tūrisma kartē.
7.13. 2014. gadā tika maketēta, veidota, tulkota un publicēta „Rēzeknes un Viļānu
novadu, Rēzeknes pilsētas tūrisma karte” A2 formātā. Tā ir izdota trijās valodās: latviešu
krievu un angļu valodā.
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Atbildīgās: maketētāja Tatjana Kārklinece, tulks: Inta Rimšāne, TIC speciālisti: Ligita
Harčevska, Ilze Zelča.
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8. Citas Attīstības plānošanas nodaļas aktivitātes
8.1. Nodaļas speciālisti, atbilstoši savai kompetencei, piedalījās vairāku normatīvo aktu un
likumu izstrādes procesā.
8.2. Sagatavota dažāda veida informācija ministrijām un citām institūcijām.
8.3. Tika organizēti starpnovadu un starptautiskās sadarbības pasākumi. Atbildīgā Inta
Rimšāne.
8.4. 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, bāriľtiesas 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 grantceļu 34 shēmas).

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece
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