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Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-

2018.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats  

par 2012. un 2013.gada rezultātiem 
 

1. Ievads  
 

Rēzeknes novada attīstības programma (AP) 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, kas paredz veicamos pasākumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai. Rēzeknes novada AP ir apstiprināta Rēzeknes novada domes 
sēdē 2012.gada 1.martā (sēdes protokols Nr.5, 13.§). Ar Rēzeknes novada AP un tās uzraudzības pārskatu 
var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā : www.rezeknesnovads.lv, sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā 
„Attīstības plānošanas dokumenti” vai arī Attīstības plānošanas nodaļā pie kontaktpersonas - teritorijas 
plānotājas Brigitas Arbidānes (brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv) . 

AP paredz Rēzeknes novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku izmantošanu. Dokumentā ir 
apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Ir noteikta Rēzeknes novada 
specializācija, izvirzot vadošos ekonomiskās darbības veidus, kas ļaus Rēzeknes novadam gūt ienākumus 
un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Gan Rēzeknes novada AP (2012-2018), gan novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033 (apstiprinātā 
21.02.2013., sēdes protokols Nr.5, 95.§), nosaka vienotu novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, 
ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes: 

 

 

Rēzeknes novada ekonomiskā speciālizācija AP un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredz, ka: 

1) Latgales reģionā Rēzeknes novads attīstās kā viens no Latgales tūrisma centriem, ko veicina dabas 

un kultūrvēsturisko resursu pieejamība, kā arī infrastruktūras attīstība. Novadā jau vēsturiski 

attīstījusies kokapstrāde, lopkopība, graudkopība, zivsaimniecība, amatniecība un linkopība. 

Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, reģionā var attīstīties augkopība, dārzeņkopība, augļkopība, 

ogkopība un mājražojumi, tajā skaitā bioloģiskās saimniecības, jo Rēzeknes novads atrodas 

http://www.rezeknesnovads.lv/
mailto:brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
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Latgales reģionā 
Tūrisms 

 Lopkopība 

Graudkopība 

Zivsaimniecība 

Linkopība 

Augkopība 

Ogkopība 

Dārzeņkopība 

Mežsaimniecība 

Kokapstrāde 

Rūpnieciskā ražošana 

Mājražojumi 

Amatniecība 
 

 

 

 

Latvijā 

Amatniecība 

Tūrisms un rekreācija 

Kokapstrāde 

Rūpnieciskā ražošana 

Lauksaimnieciskā ražošana 

Derīgo izrakteņu iegūšana 

Mežsaimniecība 

 

 

 

Eiropā un Pasaulē 

Rūpnieciskā ražošana 

Loģistika 

Tūrisms un rekreācija 

Amatniecība 

Mežsaimniecība 

Kokapstrāde 

 

 

ģeogrāfiski izdevīgā vietā, tīrā vidē un var apgādāt ar pārtikas produktiem un izejvielām gan 

reģiona, gan Latvijas lielākās pilsētas. 

2) Latvijas mērogā novads var konkurēt ar amatniecības izstrādājumiem, jo novadā aktīvi darbojas 

dažādu amatniecības jomu pārstāvji. Amatniecība novadā var attīsties, kā ražojoša nozare uz 

vietējo izejvielu bāzes un veicināt nacionālo īpatnību attīstību gan kultūras, gan ražošanas jomā. 

Bagātīgais dabas un kultūrvēsturiskais mantojums veicina novada tūrisma un rekreācijas attīstību. 

Novadā attīstās kokapstrādes, rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības uzņēmumi. Lielā skaitā 

novada ezeru sastopams sapropelis, kas nākotnē ir viens no perspektīvajiem derīgajiem 

izrakteņiem. 

3) Eiropas un Pasaules mērogā kā potenciālās attīstības jomas, kuras attīstīsies, Rēzeknes novadā ir 

rūpnieciskā ražošana, loģistika, tūrisms un rekreācija un amatniecība. Daļa Rēzeknes novada 

teritorijas ietilpst Austrumu pierobežas zonā, kuru attīstot tiks veicināta loģistikas infrastruktūras 

attīstība.  

 

 

Atbilstoši AP noteiktajam, AP īstenošanas uzraudzības pārskata izstrādi veic Rēzeknes novada 
Attīstības plānošanas nodaļa. AP īstenošanas uzraudzības pārskats tiek izstrādāts  iegūstot nepieciešamo 
informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā pieejamo informāciju sadarbībā 
ar pašvaldības struktūrvienību, iestāžu vadītājiem, nodaļu speciālistiem. Dotais dokuments ir pirmais AP 
īstenošanas uzraudzības pārskats, jo uzraudzības pārskati tiek strādāti par katru  pilno AP norises gadu. 
Sakarā ar to, ka AP tika apstiprināta 2012.gada 1.martā,  2012. gads tiek uzskatīts par nepilnu gadu un 
tādēļ 2012. gada pārskats tiek apvienots ar 2013.gada pārskatu vienotā dokumentā. 
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2. Rēzeknes novada attīstības vispārējs raksturojums 
 

Rēzeknes novada attīstību 2012. un 2013.gados raksturo 2.1. tabulā dotie attīstības izvērtēšanas 
pamatrādītāji, kuru analīze parāda nelielas pozitīvas attīstības tendences – pieaug iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksājumi uz vienu iedzīvotāju, pakāpeniski mazinās bezdarba līmenis, pieaug ekonomiski aktīvo 
vienību, individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem un reģistrēto 
uzņēmumu skaits novadā. Tomēr attīstības tempus negatīvi ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanās 
novadā un joprojām augstais bezdarba līmenis – 22,3% 2013.gadā. 
 

2.1.tabula 
Rēzeknes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji 

Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja vērtība 

2012. gadā 
Rādītāja vērtība 

2013. gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2017.gadā 

Datu 
avots 

1. TAI rangs 97. vieta (starp 109 
novadiem, 
2010.gada datiem) 

98. vieta 
 

102. vieta 
 

 VRAA  

2. Teritorijas 
attīstības līmeņa 
izmaiņu indekss 

99. vieta pēc 
2010.gada datiem 
salīdzinot ar 
2009.gada vērtību 

99. vieta pēc 
2011. gada 
datiem salīdzinot 
ar 2010. gada 
vērtību 

VRAA nav 
izstrādāts 
Teritoriju 
attīstības līmeņa 
novērtējums 
2013.gadā 

 VRAA 
1
 

 
 

3. TAI vērtība -1,166 (2010. gads) -1,113  -1,141   VRAA  

4. Iedzīvotāju skaits 31377 (2011. gads) 30901   30217 
 

 PLMP  

5. Iedzīvotāju 
dabiskais 
pieaugums 

-13,8 (2010. gads) -244 -305  CSP  

6. Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis uz vienu 
iedzīvotāju 
pašvaldības 
budžetā 

133,10 Ls  
(2010. gads) 

151,60 Ls  166,90 Ls  VRAA  
 

7. Bezdarba līmenis 25,1 (2011. gads) 24,8% (4418) 22,3% (3955)  NVA 

8. Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību 
skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

54 (2009. gads) 75,8 70,5  CSP 

9. Reģistrēto 
uzņēmumu skaits 
uz 1000 
iedzīvotājiem 

45 (2010. gads) 62,98 63,84  LURSOFT 
PLMP  

10. Demogrāfiskā 
slodze 

499,4 (2011. gads) 505,4  497,2  VRAA 

11. Individuālo 
komersantu un 
komercsabiedrību 

9,3 (2009. gads) 13,06 14,56  CSP 

                                                           
1
 Teritoriju attīstības līmeņa novērtējums. 2012. gada 5. jūnijs: 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/IAT_noteiksana/2012.06.05_tainovertejuma_metodika.pdf 

http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/petnieciba/IAT_noteiksana/2012.06.05_tainovertejuma_metodika.pdf
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Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja vērtība 

2012. gadā 
Rādītāja vērtība 

2013. gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2017.gadā 

Datu 
avots 

skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

12. Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību 
skaits  

1818 (2009.gads) 2124 1957  CSP 

 
 

Aptaujas „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā” rezultāti 
 
2014.gadā no 1.septembra – 1.novembrim Rēzeknes novada pašvaldība veica iedzīvotāju viedokļu 

izzināšanu caur pašvaldības mājas lapā publicēto aptauju „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes 
novadā”. Aptaujā kopumā piedalījās 148 respondenti (103 sievietes, 45 vīrieši, respondentu vidējais 
vecums 38,1 gadi), kuri Rēzeknes novada mājas lapā, izteica savu viedokli par pašvaldības teritorijā 
pieejamajiem pakalpojumiem, notikušajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem. 

Aptaujas „Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Rēzeknes novadā” ietvaros iedzīvotājiem bija jāatbild uz 
13 jautājumiem, paužot savu viedokli par pašvaldības sniegto, un novada teritorijā pieejamo pakalpojumu 
kvalitāti un īstenoto pasākumu, projektu lietderību tieši iedzīvotāju skatījumā. Atbilstoši aptaujas 
rezultātiem vidējais iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības teritorijā pieejamajiem 
pakalpojumiem ir 61,4%. 

 
Aptaujas rezultāti tika apkopoti un tie atspoguļo šādus dominējošos iedzīvotāju viedokļus katrā no 13 

sekojošiem anketas jautājumiem: 
 
1. Nosauciet, Jūsuprāt, trīs labās lietas - interesantākos pasākumus vai veiksmīgākos projektus, 

kuri notikuši jebkurā nozarē Rēzeknes novadā pēdējo 2 gadu laikā ? 

 
1.attēls. Rēzeknes novada veiksmīgākie pasākumi/projekti (09.2012.-09.2014.)  

 

No visām respondentu atbildēm 1.attēlā ilustrētas populārākās atbildes jeb tās atbildes, 

kuras tika minējuši vismaz 5 respondenti. Attēlā apkopotā informācija parāda nenoliedzami 

populāro Rēzeknes novada dienu tradīciju (35%), nozīmīgos pašvaldības ēku un infrastruktūras 

105; 35% 

51; 17% 37; 12% 

28; 9% 

18; 
6% 

18; 6% 

13; 4% 
13; 4% 9; 3% 

6; 2% 

6; 2% 

Rēzeknes novada dienas

Pašvaldības ēku remonti,
siltināšana
Kultūras pasākumi

Aviācijas diena

Ceļu kvalitātes uzlabošana

Uzņēmēju gada balva

Mājražotāju tirdziņi

Sporta pasākumi

ŪTC "Bāka"

Lauku diena
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kvalitātes uzlabošanas projektu piesaistot ES finansējumu (17%), kā arī pagastos notiekošo 

kultūras pasākumu (12%) un Aviācijas dienas  (9%) popularitāti. 

 

2. Nosauciet, Jūsuprāt, trīs svarīgākās problēmas, kuras novadā būtu jārisina pirmām kārtām? 

 

 
2.attēls. Svarīgākās problēmas Rēzeknes novadā (09.2012.-09.2014.)  

 

No visām respondentu atbildēm 2.attēlā ilustrētas populārākās atbildes, kuras tika 

minējuši vismaz 5 respondenti. Nenoliedzami svarīgākā problēma, kas uztrauc iedzīvotājus, ir 

novadā esošais bezdarbs (34%) un nepieciešamība pēc aktīviem uzņēmējdarbības veicināšanas 

pasākumiem (17%). Arī bedrainie lauku ceļi (27%) un labvēlīgas dzīves vides veidošana laukos – 

regulāri sakārtojot, uzkopjot teritoriju, zaļās zonas, ceļus, infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni (9%)  ir svarīgas problēmas novada  iedzīvotājiem. 

 

3. Kā Jūs vērtējat pašvaldības sniegto un pieejamo pakalpojumu kvalitāti kopumā šādās jomās? 
 
Izglītības pakalpojumi 

Apmierina 69  46.6%  
Drīzāk apmierina 56  37.8%  
Drīzāk neapmierina 9  6.1%  
Neapmierina 8  5.4%  
Grūti pateikt 6  4.1%  

 
Sabiedriskā kārtība un drošība 

Apmierina 25  16.9%  
Drīzāk apmierina 61  41.2%  
Drīzāk neapmierina 34  23%  
Neapmierina 24  16.2%  
Grūti pateikt 4  2.7%  

 
Veselības aprūpe 

Apmierina 27  18.2%  

68; 34% 

55; 27% 

35; 17% 

18; 9% 

14; 7% 
6; 3% 5; 3% Bezdarbs ,jaunu darba vietu radīšana

Ceļu sliktais stāvoklis

Uzņēmējdarbības veicināšana

Labvēlīgas dzīves vides veidošana
laukos

Sabiedriskā transporta nepieejamība

Pašvaldības policijas trūkums

Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija
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Drīzāk apmierina 52  35.1%  
Drīzāk neapmierina 35  23.6%  
Neapmierina 27  18.2%  
Grūti pateikt 7  4.7%  

 
Sociālie pakalpojumi, palīdzība 

Apmierina 33  22.3%  
Drīzāk apmierina 60  40.5%  
Drīzāk neapmierina 16  10.8%  
Neapmierina 25  16.9%  
Grūti pateikt 14  9.5%  
   

 Kultūras un sporta dzīve 
Apmierina 57  38.5%  
Drīzāk apmierina 52  35.1%  
Drīzāk neapmierina 20  13.5%  
Neapmierina 17  11.5%  
Grūti pateikt 2  

 
 

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka augstākais apmierinātības līmenis iedzīvotājiem ir 
apmierinātība ar izglītības pakalpojumiem  (izvēles – apmierina un drīzāk apmierina) – 84,4%, bet 
viszemākais – apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem (izvēles – apmierina un drīzāk 
apmierina) – 53,3%. 

 

4. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami izglītības, sabiedriskās kārtības, drošības, 

veselības aprūpes, sociālo jautājumu, kultūras un sporta pakalpojumos novadā? 

 

Iedzīvotāji savās atbildēs pārsvarā uzsvēra dažādo jomu pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanas nepieciešamību un bija izteikti arī stratēģiski nozīmīgi ierosinājumi: 

 

 Izglītības jomā – nepieciešama izglītības iestāžu materāltehniskās bāzes 

nodrošināšana, ēku, infrastruktūras remonti; nepieciešams atbalstīt un veicināt 

pētījumus par novada pagastu vēsturi, popularizēt latgaliešu valodu, lietot 

norādēs un stendos latgaliešu valodu; bērnudārzos pasākumi jārīko strādājošiem 

vecāki pieejamos laikos; katrā pagastā nepieciešams jauniešu lietu koordinators; 

bērnu un jauniešu brīvā laika centru izveide; organizēt specializētā bērniem 

paredzētā ārstu autobusa ierašanos, ar dažādu specialitāšu ārstiem; vidusskolēnu 

apmācības uzņēmējdarbībā ar praktiskām pieredzes apmaiņām uzņēmumos, 

veicinot gan interesi jauniešos par uzņēmējdarbību, gan arī nākotnē lauku 

uzņēmēju attīstību novadā. 

 

 Sabiedriskās kārtības un drošības jomā – ciema kaimiņu veidots apsardzes 

kooperatīvs pēc Zviedrijas pieredzes; nepieciešama iecirkņa inspektoru 

pieņemšana pagastā vismaz reizi nedēļā; domes komitēju un sēžu pārraidīšana 

tiešraidē internetā; nepieciešama pašvaldības policijas izveide, jo Valsts policija 

nespēj pietiekoši bieži izbraukt pa pagastiem . 
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 Veselības aprūpes jomā – ģimenes ārstu pieejamība brīvdienās; pagastā 

nepieciešams atjaunot ģimenes ārsta vizītes vismaz 1 reizi mēnesī; sabiedriskajam 

transportam jānodrošina nokļūšanu Rēzeknē no rīta pie ārstiem un nokļūšanu 

vakarā mājās. 

 

 Sociālo pakalpojumu jomā - sociālo pabalstu izmantotājiem būtu jāveic 

sabiedriski nozīmīgs darbs un tikai tad varētu saņemt pabalstu; sociālie jautājumi 

tiek risināti ar pabalstu sistēmu, kas nebūt neatrisina šos jautājumus, bet tikai 

pasliktina tos, jo iedzīvotāji nevēlas meklēt darbu vai attīstīt savu saimniecību, 

vienkāršāk ir saņemt pabalstu un nodoties pļēgurošanai; nepieciešamas mobilās 

brigādes ar iespēju veikt izbraukumos pie pensionāriem, sakopjot māju, 

izmazgājot veļu, atvedot produktus, zāles utml. ; zobārstniecības kabineta 

izbraukumi uz pagastiem, pensionāru vakari pagastos un pagastu pensionāru 

ekskursijas. 

 

 Kultūras un sporta jomā - kultūras namu kolektīvu materiālās bāzes attīstība un 

pasākumu kvalitātes izaugsme; jaunu grāmatu iegādei vajadzētu noteikt vienādu 

naudas summu katrā pagastā; attīstīt Latgales māla pavēlnieku-ķeramiķu amata-

kultūru starptautiskā mērogā; rīkot radošās darbnīcas, kur ir iespēja apgūt un 

attīstīt konkrētas prasmes; uzcelt mūsdienīgu sporta zāli un peldbaseinu Rogovkā; 

sporta pasākumu biežāka rīkošana, ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos; 

iesaistīt jauniešus pasākumu rīkošanā, konsultēties un izzināt viņu vēlmes; 

organizēt slēpošanu ar slēpju nomu. 

 

 

5. Kā Jūs vērtējat transporta infrastruktūras kvalitāti un pieejamību ? 
 
Pašvaldības ielu, ceļu uzturēšana 

Apmierina 26  17.6%  
Drīzāk apmierina 45  30.4%  
Drīzāk neapmierina 39  26.4%  
Neapmierina 36  24.3%  
Grūti pateikt 2  1.4%  

 
               Ielu apgaismojums 

Apmierina 27  18.2%  
Drīzāk apmierina 51  34.5%  
Drīzāk neapmierina 35  23.6%  
Neapmierina 28  18.9%  
Grūti pateikt 7  4.7%  

 
 
 
Sabiedriskais transports 

Apmierina 30  20.3%  
Drīzāk apmierina 42  28.4%  
Drīzāk neapmierina 32  21.6%  
Neapmierina 30  20.3%  
Grūti pateikt 14  9.5%  
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Valsts ceļu uzturēšana 

Apmierina 18  12.2%  
Drīzāk apmierina 53  35.8%  
Drīzāk neapmierina 38  25.7%  
Neapmierina 33  22.3%  
Grūti pateikt 6  4.1%  

 
Satiksmes drošība 

Apmierina 19  12.8%  
Drīzāk apmierina 67  45.3%  
Drīzāk neapmierina 29  19.6%  
Neapmierina 26  17.6%  
Grūti pateikt 7  4.7%  

 
Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbu kvalitāte neapmierina 51% respondentu, 

savukārt to par apmierinošu uzskata  48%. Ielu apgaismojums iedzīvotājus vairākumā gadījumu 
apmierina 53%, tomēr arī neapmierinātības līmenis ir samērā augts - 43%. Iedzīvotāju 
apmierinātības ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem rādītājs ir augstāks, nekā 
neapmierinātības rādītājs – attiecīgi 49% un 42%. Vienāds respondentu īpatsvars uzskata valsts 
ceļu uzturēšanu par apmierinošu un par neapmierinošu – 48% abos gadījumos. Respondentu 
vairākums jeb 58 % uzskata satiksmes drošību novada teritorijā par apmierinošu. 
 

6. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami transporta infrastruktūras pakalpojumos novadā? 
 

Respondentu skatījumā svarīgākie uzlabojumi transporta nozarē būtu šādi: 
 

 Pielāgot sabiedriskā transporta kustības grafikus iedzīvotāju vajadzībām - 
autobusu kursēšanas laiki nav piemēroti iedzīvotāju nokļūšanai uz/no darba vietas 
Rēzeknē; nepārdomāta sabiedriskā transporta autobusu ietilpība (nesamērīgi 
pārpildīti un praktiski tukši autobusi); autobusi kursē pārāk lēni – 2 stundas 
jābrauc no novada nomales līdz Rēzeknei ; kustības grafiks jāsaskaņo ar vilcienu 
kustības grafiku; nav iespējas pēc kultūras pasākumiem vēlu vakarā atgriezties 
mājās; autobusu kustības maršrutos jāiekļauj ne tikai pagasta centra ciems, bet 
attālāki ciemi; jānodrošina iedzīvotāju nokļūšana no attāliem ciemiem pagasta 
centrā  – 56 respondenti.  
 

 Ceļu seguma un infrastruktūras kvalitātes uzlabošana - jāveic regulāri, savlaicīgi 
ceļu remontdarbi; nepieciešams palielināt asfaltēto ceļu skaitu; trūkst norāžu uz 
tūrisma objektiem; trūkst veloceliņu, ietvju vismaz pagastu centros; pirmkārt 
jāsakārto tūrisma galvenos ceļos, kas ir novada vizītkarte – 47 respondenti. 
 

 Satiksmes drošības uzlabojumi - apdzīvotās vietās īpaši pie skolām nepieciešams 
uzstādīt „guļošos policistus”, jo policija laukos ierodas pārāk reti; pagastu centros 
nepieciešams ielu apgaismojums, ietves, veloceliņi, ceļu aizsargbarjeras  – 23 
respondenti. 
 

 Ceļu uzturēšanas darbu veikšanas regularitāte - ziemā – biežāk jātīra ceļi, vasarā 
– biežāk jāgreiderē; regulāri jākopj ceļmalas, jāatjauno autobusu pieturas, ceļa 
zīmes, norādes, jāizcērt bīstamie koki – 23 respondenti. 
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 Regulāra iedzīvotāju informēšana - par ceļa remontiem un uzturēšanai iztērēto 
finansējumu, veiktajiem darbiem – 5 respondenti. 
 

 Inovatīvu risinājumu attīstība – elektrovelosipēdiem nepieciešamās uzlādes 
infrastruktūras veidošana; nepieciešami veloceliņi un gājēju ietves posmā Vipinga-
Sprūževa, Linu fabrika-Greiškāni, Rēzeknes Ziemeļu rajons – Sondori; veloceliņi 
aktīvā tūrisma zonās, piemēram, no Kaunatas līdz krustojumam pie Rāznas ezera; 
informatīvo stendu uzstādīšana latgaliešu valodā – 3 respondenti. 

 
 

7. Kā Jūs vērtējat pašvaldības sniegto un pieejamo komunālo pakalpojumu kvalitāti ? 
 
Centralizētā siltumapgāde 

Apmierina 14  9.5%  
Drīzāk apmierina 28  18.9%  
Drīzāk neapmierina 10  6.8%  
Neapmierina 23  15.5%  
Grūti pateikt 73  49.3%  

 
Ūdensapgāde un kanalizācija 

Apmierina 36  24.3%  
Drīzāk apmierina 41  27.7%  
Drīzāk neapmierina 20  13.5%  
Neapmierina 18  12.2%  
Grūti pateikt 33  22.3%  

 
Kapsētu sakoptība 

Apmierina 62  41.9%  
Drīzāk apmierina 56  37.8%  
Drīzāk neapmierina 9  6.1%  
Neapmierina 8  5.4%  
Grūti pateikt 13  8.8%  

 
Atkritumu apsaimniekošana 

Apmierina 45  30.4%  
Drīzāk apmierina 58  39.2%  
Drīzāk neapmierina 17  11.5%  
Neapmierina 13  8.8%  
Grūti pateikt 15  10.1%  

 
Zaļo zonu labiekārtojums, sakoptība 

Apmierina 43  29.1%  
Drīzāk apmierina 53  35.8%  
Drīzāk neapmierina 26  17.6%  
Neapmierina 19  12.8%  
Grūti pateikt 7  4.7%  

 
 Tā kā novada teritorijā centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta salīdzinoši nelielam 
iedzīvotāju skaitam – praktiski pagastu centru ciemos dzīvojošiem dažu daudzdzīvokļu māju 
iemītniekiem, tad arī 49% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā.  Vairākums respondentu jeb 
52% kopumā ir apmierināti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem un gandrīz 80% 
respondentu ir apmierināti kapsētu sakopšanas darbus veikšanu novadā. Līdzīgi iedzīvotājus 
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vairākumā gadījumu apmierina arī atkritumu apsaimniekošana (70%) un zaļo zonu sakoptība 
novadā (65%). 
 

8. Kādi uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu nepieciešami komunālo pakalpojumu jomā? 
 

Respondentu skatījumā svarīgākie uzlabojumi komunālo pakalpojumu jomā būtu šādi: 
 

 Nepieciešama komunālo pakalpojumu jomas regulācija novada griezumā - lai 
iedzīvotājiem būtu pieejama izsmeļoša informācija par visos novada pagastos 
pieejamajiem pakalpojumiem, to cenām un cenu veidojošiem faktoriem, jo 
situācija pa pagastiem ir ļoti atšķirīga; nepieciešama kontrole no novada puses par 
komunālo pakalpojumu kvalitāti un reālajām izmaksām; jāpiemēro sankcijas 
ļaunprātīgiem nemaksātājiem, kas netiek darīts un kontrolēts – 24 respondenti. 
 

 Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzlabošana – nepieciešams uzlabot 
ūdens kvalitāti daudzos ciemos, rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu, veicot 
atdzelžošanu un pieslēdzot arī jaunus lietotājus no privātmājām – 22 respondenti. 
 

 Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošana – nav noregulēta atkritumu izvešana; 
vēl daudzas saimniecības nav noslēgušas atkritumu izvešanas līgumus; 
nepieciešams ieviest atkritumu šķirošanu pārņemot Maltas pagasta pieredzi; 
praktiski nedarbojas ļaunprātīgo atkritumu līgumu neslēdzēju sodīšana - 21 
respondents. 
 

 Zaļo publisko zonu labiekārtošana, sakopšana – vairāk jāveido iedzīvotāju atpūtai 
ainaviski pievilcīgas, labiekārtotas zaļās zonas, regulāri kopjot un savācot 
atkritumus; jāaktivizē darbs ar graustu īpašniekiem, motivējot likvidēt vidi 
degradējošas un dzīvībai bīstamas ēkas – 17 respondenti. 
 

 Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas aktivizēšana – vairot īpašnieku izpratni 
par apsaimniekošanas iespējām, viņu atbildību par sava īpašuma 
apsaimniekošanu un ES finansējuma piesaisti ēku remontdarbiem – 10 
respondenti. 
 

 Nodrošināt kapsētu teritoriju apsaimniekošanu - daudzām kapsētām novadā 
nepieciešama ūdens ņemšanas vietu, tualešu, atkritumu konteineru uzstādīšana, 
žogu atjaunošana, pāraugušo un lauzto koku regulāra izgriešana;  vēlams uzstādīt 
kapsētu nosaukumus un norādes uz kapsētām – 7 respondenti. 
 

 Inovatīvi risinājumi - elektroniski e-rēķini tiem, kuriem ir e-pasts; pabalsts akas 
ierīkošanai viensētā; pakāpeniski piesaistīt gaismas enerģijas izmantošanas 
iespējas; katrai kapsētai varētu ieviest pārvaldnieku vai sargu, kurš uzraudzītu tajā 
veiktos sakopšanas darbus; izveidot sakoptākās lauku sētas nomināciju novadā – 
6 respondenti. 

 

9. Kāds atbalsts lauku uzņēmējiem, Jūsuprāt, ir visnepieciešamākais? 
 

Respondenti izvērtēja pašvaldības piedāvātā apbalsta variantu aktualitāti tieši no lauku 
uzņēmēju viedokļa, izvirzot  1.vietā vissvarīgāko atbalsta veidu. 

 

Vieta  

1. finansējuma līdz 3000 EUR piešķiršana individuāliem biznesa projektiem 
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2. lauku konsultantu sniegtās konsultācijas uz vietas pagastos 

3. vietējo uzņēmēju tirdziņu-izstāžu organizēšana Rēzeknē 

4. informatīvo semināru organizēšana pagastos 

5. vietējo uzņēmēju popularizēšana Rēzeknes novada dienu svētkos 

6. informācijas/reklāmas publicēšana novada mājas lapā 

7. informatīvo semināru organizēšana Rēzeknē 

8. pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana 

9. "atvērto durvju" dienu organizēšana uzņēmumos 

10. tūrisma informācijas centra darbība 

11. uzņēmējdarbības atbalsta punktu izveide Maltā, Kaunatā, Rogovkā, Dricānos 

12. vietējo uzņēmēju tirdziņu-izstāžu organizēšana Rīgā 

13. vietējo uzņēmēju tirdziņu-izstāžu organizēšana ārzemēs 

 
Kā trīs visnepieciešamākos atbalsta veidus lauku uzņēmējiem, kurus var sniegt pašvaldība, 

respondentu vairākums nosauca - finansiālo atbalstu biznesa uzsākšanai, konsultācijas 
uzņēmējdarbības jautājumos tuvāk dzīves vietai, kā arī saražoto preču, produkcijas noieta 
veicināšanu, organizējot tirdziņu iespējas Rēzeknes pilsētā. 

 
 

10. Jūsuprāt, cits nepieciešamais atbalsta veids lauku uzņēmējiem? 
 

Respondentu viedokļu kopsavilkums parādīja šādus galvenos atbalsta veidus, kurus 
pašvaldībai vajadzētu piedāvāt: 

 

 Uzņēmējdarbības atbalsta punktu izveide laukos, piedāvājot plaša spektra atbalstu 
vietējiem uzņēmējiem – īpašu uzmanību jāpievērš jauniešu izglītošanai savas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai; pieredzes apmaiņas pasākumi; uzņēmēju vajadzību aptauja; 
apmācību, semināru, konsultāciju piedāvājums; palīdzība projektu pieteikumu 
sagatavošanā; pašvaldības nekustamo īpašumu un zemju piedāvājums; veterinārijas 
speciālistu piesaiste, tehnikas nomas pakalpojumi – 33 respondenti. 
 

 Produkcijas, pakalpojumu noieta uzlabošanas pasākumi - kooperatīvu veidošana ražotās 
produkcijas realizācijai; lauku labumu veikaliņš, izstāde-tirdziņi Rēzeknē; internetveikals; 
sadaļa Rēzeknes novada un Latgales reģiona mājas lapā ar vietējo ražotāju kontaktiem; 
vietējā produkcija kā novada prezentācijas suvenīri; vietējo zemnieku sadarbība ar 
izglītības iestādēm pārtikas produktu iegādei, vietējiem veikaliem, tūrisma uzņēmējiem; 
vietējo ražotāju popularizēšana Rēzeknes novada dienās u.c. novada organizētajos 
pasākumos; unikalitātes izcelšana - 24 respondenti. 

 

 Finansiāls atbalsts – grantu un projektu līdzfinansēšanas pasākumi uz atvieglotiem 
noteikumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai; līdzfinansējums vietējo produktu 
ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas atbalstam - 24 respondenti. 

 

 Nodokļu atlaides un mazākas birokrātiskās prasības - nodokļu atlaides uzņēmējdarbības 
uzsākšanas pirmajos 3 gados - 20 respondenti. 

 

 Informatīvais atbalsts – semināru, apmācību, konsultāciju uzņēmējdarbībā nozīmīgos 
jautājumos organizēšana gan pagastos, gan Rēzeknē; informācijas aprites uzlabošana, 
izplatot to vairāk laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”; novada mājas lapā publicēt plašāku 
informāciju par zemes, ēku nomas un projektu iespējām – 15 respondenti. 

 



12 
 

 Inovatīvi risinājumi – uzņēmēju izglītošana par sociālo tīklu izmantošanas iespējām; 
uzņēmēju - iesācēju klubiņu veidošana;  pašvaldības uzņēmumu veidošana skolu, 
bērnudārzu un citu iestāžu apgādei ar pārtikas produktiem; komplekso piedāvājumu 
pakešu veidošana e-veikalā (atpūta+ vietējo produktu iegāde novadā) – 3 respondenti. 

  
 

11. Kurus informācijas avotus Jūs visvairāk izmantojat, lai iegūtu informāciju par pašvaldības 
darbību?   
 

Respondenti informācijas iegūšanai visvairāk izmanto tieši novada mājas lapu un 
laikrakstus „Rēzeknes Vēstis” un pašvaldības avīzi - „Rēzeknes novada ziņas”. 

 

 
Vieta 

novada mājas lapa: www.rezeknesnovads.lv 1 

laikraksts "Rēzeknes Vēstis" 2 

novada avīze "Rēzeknes novada ziņas" 3 

klātienes tikšanās ar pagasta pārvaldes vai novada domes darbiniekiem 4 

vietējā pagasta avīze 5 

ziņojumu dēlis pagastā 6 

televīzijas raidījumi 7 

pagasta iedzīvotāju sapulce 8 

radio raidījumi 9 

e-pasta sūtījumi no pašvaldības darbiniekiem 10 

 
 

 

12. Kā Jūs vērtējat pašvaldībā strādājošo kompetenci un atsaucību ? 
 
Domes deputāti 

Apmierina 23  15.5%  
Drīzāk apmierina 64  43.2%  
Drīzāk neapmierina 18  12.2%  
Neapmierina 15  10.1%  
Grūti pateikt 28  18.9%  

 
Domes vadība (priekšsēdētājs, vietnieks, izpilddirektors) 

Apmierina 53  35.8%  
Drīzāk apmierina 51  34.5%  
Drīzāk neapmierina 15  10.1%  
Neapmierina 14  9.5%  
Grūti pateikt 15  10.1%  

 
 
Administrācijas darbinieki Rēzeknē 

Apmierina 37  25%  
Drīzāk apmierina 65  43.9%  
Drīzāk neapmierina 14  9.5%  
Neapmierina 15  10.1%  
Grūti pateikt 17  11.5%  

 
Pagasta pārvaldes vadītājs 

Apmierina 64  43.2%  
Drīzāk apmierina 43  29.1%  

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Drīzāk neapmierina 16  10.8%  
Neapmierina 18  12.2%  
Grūti pateikt 7  4.7%  

 
Pagasta pārvaldes darbinieki 

Apmierina 45  30.4%  
Drīzāk apmierina 67  45.3%  
Drīzāk neapmierina 14  9.5%  
Neapmierina 14  9.5%  
Grūti pateikt 8  5.4%  

 

Respondentu vairākums ir apmierināti gan ar pašvaldības darbinieku kompetenci, gan ar 

atsaucību: deputātu līmenī – 58,7%, domes vadības līmenī – 70,3%, administrācijas darbinieku 

līmenī – 68,9%, pagasta vadības līmenī – 72,3%, pagasta darbinieku līmenī – 75,7%. 

 

13. Kādi iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes uzlabojumi, Jūsuprāt, būtu jāievieš novadā? 
 
Respondentu skatījumā svarīgākie uzlabojumi būtu šādi: 

 

 Saskarsmes kultūras un profesionalitātes uzlabošana – pašvaldības darba laika 

ievērošana un pielāgošana strādājošiem iedzīvotājiem pagarinot/saīsinot darba dienu 

noteiktās nedēļas dienās; iedzīvotāju sapulces rīkot vakaros pēc darba laika; skaidri 

definēt pagastos un administrācijā risināmos jautājumus informējot par to; laipnāka 

komunikācija; darbinieku profesionalitātes un atbildības līmeņa paaugstināšana, 

atskaitīšanās par paveikto; nepieciešams organizēt deputātu, administrācijas darbinieku 

izbraukumus pa pagastiem pieņemot un uzklausot iedzīvotājus; „priekšlikumu kastītes” 

ieviešana administrācijā; iedzīvotāju sapulces vismaz 3 reizes gadā katrā pagastā, 

pieaicinot dažādus speciālistus – 53 respondenti. 

 

 Iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu nodrošināšana, uzlabošana – pasta nodaļu darba 

laiks jāpielāgo strādājošiem iedzīvotājiem; nepieciešami apģērba, elektroierīču u.c. preču 

remonta pakalpojumi laukos; interneta pārklājuma pakalpojumu attīstība; e-pakalpojumu 

attīstība; uzņēmējdarbības konsultāciju, atbalsta plašāka pieejamība; pašvaldības policijas 

izveide; atbalsts jauniešiem; dzīvojamais fonds jaunajām ģimenēm; latgaļu valodas 

iedzīvināšana tirdzniecības, pasākumu vietu noformēšanā; nomaļu iedzīvotāju nokļūšana 

pagastu centros; iedzīvotāju konsultatīvo padomju aktivizēšana - 22 respondenti.  

 

 Informācijas pieejamības uzlabošana – mājas lapas pilnveidošana (plašāka informācija, 

iespēja pieteikties uz jaunumiem, komentēt, detalizēts katra darbinieka atbildību 

apraksts, katrā pagastā paveiktie un plānotie darbi pa gadiem un finansējuma summām); 

saistošo noteikumu izskaidrošana pagastu sapulcēs; biežāk rīkot iedzīvotāju sapulces, 

kurās informēt par jaunumiem visās jomās; biežāk un lielākā tirāžā izdot novada avīzi 

„Rēzeknes novada ziņas” un lai tā  nokļūst katrā pastkastē – 18 respondenti. 
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3. Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas progress 

 
3.1. tabulā ir atainota informācija par katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajiem projektiem, pasākumiem un aktivitātēm. Tabulas 

kolonnās „Atsauce uz Investīciju plānu” ir norādīts projekta sākotnējais numurs Attīstības programmas Investīciju plānā vai norāde uz to, ka projekts 
iepriekš nebija paredzēts, bet tiek realizēts.  

 
3.1. tabula 

Rēzeknes novada pašvaldības realizētie vai uzsāktie projekti (2012., 2013.gads) 
 

Nr.
p.k. 

Projekta 
numurs 

Projekta nosaukums 
Kopējais 
budžets 

Finanšu 
instruments 

Realizācijas 
termiņš 

Rezultāti Partneri 

Atsauce uz  
Investīciju plānu 

 P
lān

o
tie

 

P
lān

ā ie
tve

rtie
 

re
alizē

šan
as stad

ijā 

e
so

šie
 

N
e

p
lān

o
tie

 

1.Vidēja termiņa prioritāte  : Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība 

1 

Nr.11-
01-

L32100-
000016 

Ozolmuižas ciema centrālās 
ielas rekonstrukcija 

88388,48 ELFLA 
01.05.2011.-
30.09.2012. 

Tika uzklāts jauns asfalta segums pagasta 
centrālajai ielai. Ielas garums 0,800 km. 

  10  

2 
Nr.8-

21/679 
Ilzeskalna ciemata centra 

ielu rekonstrukcija 
197489,00 ELFLA 

04.11.2010.-
14.04.2012. 

Rekonstruētas  šādas Ilzeskalna ciemata centra 
ielas - Parka iela 0,118km; Liepu iela 0,100 km, 
Jaunatnes iela 0,200 km, Kalna iela 0,400 km. 

  16  

3 

Nr.10-
01-

L32100-
000308 

Ceļu rekonstrukcijas darbi 
Mākoņkalna pagastā 

69461,16 ELFLA 
30.07.2010.-
01.06.2012. 

Rekonstruēti 3 pagasta autoceļi:  Zelenpole - 
Ļoļi 2,840 km; Ļoļi - Virauda 7,330 km; Dvarči - 
Dvarču kapsēta - N.Lobanovs 0,600 km. Kopā 

10, 77 km. 

  11  
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4 

Nr.10-
01-

L32100-
000193 

Griškānu pagasta autoceļu  
"Janapole-Janapoles ciems 

(km 0,712), " Staroščiki - 
Tuči-Janapole " (km 0,250),  
Dreizi - Vipinga (km 0,787)  
un Jaunas ielas (km 0,200) 

rekonstrukcija 

122095,56 ELFLA 
01.05.2010.-
05.04.2012. 

Veikta sekojošu autoceļu  rekonstrukcija: 
"Janapole-Janapoles ciems (km 0,712), " 

Staroščiki – Tuči - Janapole " (km 0,250),  Dreizi - 
Vipinga (km 0,787)  un Jaunas ielas (km 0,200). 

  20  

2.Vidēja termiņa prioritāte  : Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

1 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/07

0/022 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Bērzgales ciemā 

447997,19 ERAF 
28.11.2011.-
31.08.2013. 

Tika paaugstināta pakalpojumu kvalitāte 
esošajiem klientiem, nodrošināta iespēja 

racionāli izmantot dabas resursus, samazinātas 
sistēmas ekspluatācijas izmaksas, uzlabota 

notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, infiltrācijas 
samazināšana, nodrošināta visiem centralizētās 

ūdensapgādes klientiem pieeja centralizētās 
kanalizācijas pakalpojumiem. 

  13  

2 
Nr.2012-
SM2N-05 

Pārmaiņu iespēja skolām 
aktivitātes "Skola, kā 

kopienas attīstības resurss" 
projekts "Lauku vides 
saglabāšanas centra 

"ZEMDARS" izveide un 
darbības nodrošināšana 

Nautrēnu vsk. strukt. 
Bērzgales psk. 

19946 Sorosa fonds 
01.12.2012.-
15.12.2013. 

Izveidots daudzfunkcionāls lauku vides 
saglabāšanas centrs „Zemdars” Nautrēnu 

vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales 
pamatskolā. Izglītoti 4 centra darbinieki un 
aptuveni 40 interesenti, kuri būs apguvuši 

zināšanas un prasmes citu aktivitāšu un 
projektu realizēšanai. Saglabājot mazās skolas 

statusu, 65 skolēni iepazīstināti un 70 % 
ieinteresēti lauku dzīves veidā, mācot dažādas 
profesijas, kas veicina lauku vides saglabāšanu. 
Radīta iespēja maznodrošinātajām ģimenēm un 

vientuļajiem, veciem cilvēkiem, jaunajām 
ģimenēm, bez darba palikušajiem saņemt 

palīdzību ikdienas sadzīves jautājumu 
(personīgā higiēna, veļas mazgāšana, apģērba 
un citu izstrādājumu labošana u.c.) risināšanā. 
Uzlabots psiholoģiskais mikroklimats vietējā 

sabiedrībā. 

   x 



16 
 

3 

Nr.08-
01-

L32100-
000348 

Čornajas ciema tautas nama 
rekonstrukcija 

229381,15 ELFLA 
24.03.2009.-
23.03.2012. 

Rekonstruēts tautas nams 248,58 m², uzbūvēts 
mansarda stāvs 201,11 m², ierīkots bruģakmens 

laukums 460,0 m². 
  9  

4 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/06

6/032 

Rēzeknes novada Čornajas 
pagasta Čornajas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība 
427627,01 ERAF 

17.01.2012.- 
31.08.2013. 

Nomainītas ūdensvada caurules 835 m,  
nomainītas notekūdeņu novadīšanas caurules 

1532 m un ierīkota jauna NAI. 
   x 

5 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/06

7/033 

Rēzeknes novada Čornajas 
pagasta Ratnieku ciema 

ūdenssaimniecības attīstība 
300361,81 ERAF 

17.01.2012.- 
31.08.2013. 

Nomainītas ūdensvada caurules 1151 m, 
ierīkots jauns artēziskais urbums, nomainītas 
notekūdeņu novadīšanas caurules 953 m un 

ierīkota jauna NAI. 

   x 

6 

Nr.11-
01-ll23-

l413201-
000007 

Darba vides un pakalpojumu 
sniegšanas kvalitātes 

uzlabošana Dricānu pagasta 
kultūras  namā un bibliotēkā 

6864,06 ELFLA 
02.08.2011.-
01.03.2012. 

Tika nomainīti kultūras nama skatuves un zāles 
aizkari. Bibliotēkā nomainīti visi grāmatu plaukti 
un uzstādītas žalūzijas bibliotēkas telpu logiem. 

Iegādāts biljards. 

  25  

7 

Nr.10-
01-

L32100-
000145 

Dricānu vidusskolas sporta 
zāles celtniecība 

988264,51 ELFLA 
01.06.2010.- 
04.05.2012. 

Uzbūvēta sporta zāle Dricānu vidusskolā, 
labiekārtota teritorija. 

  8  

8 

Nr.12-
01-LL23-
L413101-
000003 

Bērnu dienas centra izveide 
Dricānos 

4687,34 ELFLA 
06.02.2013.-
01.09.2013. 

Tika izremontētas divas telpas Dricānu 
vidusskolā. Iegādāts mēbeles  bērnu rotaļu 
telpām, iegādātas izglītojošas un attīstošās 

spēles bērniem. 

 182   

9 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/13

0 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Feimaņu 

pagasta Feimaņu ciemā 
574861,16 ERAF 

21.05.2012.- 
20.05.2014. 

Projekta rezultātā izbūvēti: ūdens apgādes tīkli 
– 2271.45 m; kanalizācijas tīkli–2229,31m; 

spiedvads – 100.22 m; KSS Q=1.4 l/s – 1.gab.; 
veikta urbuma tamponāža; artēziskā urbuma 

izbūve; rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 290 m. 

 87   



17 
 

10 

Nr. 11-
01-

L32100-
000106 

Gaigalavas saieta nama telpu 
vienkāršotā rekonstrukcija 

un teritorijas labiekārtošana 
223216,93 ELFLA 

22.09.2011.-
01.10.2012. 

Gaigalavas saieta nama telpu remonts 
(atjaunotas grīdas, sienas, griesti, 

apgaismojums, izveidota ugunsdrošības 
signalizācijas sistēma), ierīkota jauna katlu māja 

un apkures sistēma, labiekārtota saieta nama 
pieguļošā teritorija (bruģēts laukums, celiņi, 

kāpnes, invalīdu uzbrauktuve). 

  12  

11 

Nr. 12-
01-

L32100-
000012 

Gaigalavas saieta nama 
vienkāršotās rekonstrukcijas 

2.posms 
27245,93 ELFLA 

01.10.2012.-
30.09.2013. 

Turpināta Gaigalavas saieta nama vienkāršotā 
rekonstrukcija: sakārtota saieta nama lielā zāle, 

siltināti un sakārtoti zāles griesti, ierīkots 
mūsdienīgāks apgaismojums, pilnveidota 

siltuma nodrošināšanas sistēma. 

 
229; 
230 

  

12 

Nr.12-
01-ZL20-
Z401101-
000007 

Gaigalavas pagasta sporta 
aktivitāšu pilnveidošana 

109255 EZF 
17.04.2013.-
31.10.2014. 

Rekonstruēts Gaigalavas pamatskolas sporta 
laukums, kuram izveidots apļveida skrejceļš 200 
m garumā un 2,4 m platumā (divas joslas), 60 m 

skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola laukums. 
Izveidots gājēju celiņš no sporta laukuma līdz 

skolai un aprīkots sporta laukums ar 
apgaismojumu. Futbola laukumam iesēts 

speciāls sporta zāliens, skrejceliņam - gumijots 
segums, savukārt gājēju celiņam - bruģakmens. 

 168   

13 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
09/APIA/
CFLA/09

2/088 

Ūdenssaimniecības attīstība  
Rēzeknes novada Griškānu 
pagasta Janapoles  ciemā 

411843,42 ERAF 
09.07.2010.-
08.03.2012. 

Izbūvētas jaunā artēziskā aka un ūdens 
sagatavošanas stacija; rekonstruēti 

ūdensapgādes tīkli, rezultātā nodrošināta 
dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši 

normatīvajām prasībām. 
Jaunu NAI izbūve, izbūvēti un rekonstruēti 

pašteces kanalizācijas tīkli, rezultātā 
nodrošināta notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana 

un novērsta vides piesārņošana. 

  19  

14 
Nr.2012/

1/2/7 
Patvērums krīzes situācijā 3214 ELFLA 

01.03.2013.-
20.12.2013. 

Projekta ietvaros pagasta servisa dzīvoklī tika 
nomainīti vecie logi pret jauniem PVC logiem, 

tika uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte 
Ilzeskalnā, radīta kvalitatīva un labvēlīga sociālā 
vide krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem. 

 184   



18 
 

15 
Nr.2012/
1/1/50 

Aizkaru iegāde Ilzeskalna 
Tautas namam 

4718,00 ELFLA 
01.03.2013.-
20.12.2013. 

Projekta ietvaros ir nomainīti Ilzeskalna Tautas 
namam vecie logu un skatuves aizkari pret 

jauniem. Jaunie aizkari slāpē troksni un rada 
mājīgumu un omulību. 

   x 

16 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/02

7/002 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Kantinieku 

pagasta Liužas ciemā 
499756,67 ERAF 

09.06.2011.-
08.12.2012. 

Uzbūvēts jauns artēziskais urbums, ūdensvads, 
kanalizācijas vads. 

  18  

17 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/07

3/024 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Kaunatas 

ciemā 
456492,85 ERAF 

08.12.2011.-
08.12.2012. 

Esošā ūdensvada rekonstrukcija 1900 m , jaunu 
23 pieslēguma vietu izbūve, jaunu NAI izbūve 

esošo NAI vietā, kanalizācijas tīklu 
paplašināšana. 

  23  

18 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/07

2/023 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Dubuļu 

ciemā 
235123,02 ERAF 

08.12.2011.-
07.09.2013. 

Ūdensapgādes rekonstrukcija, tīklu 
paplašināšana 200m,  kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija 220 m, sūkņu stacijas 
rekonstrukcija, ģeneratora iegāde. 

  22  

19 

Nr.11-
01-

L32100-
000122 

Kalnezeru katoļu 
pamatskolas sporta zāles 

piebūves vienkāršotā 
rekonstrukcija 

15023,92 ELFLA 
10.08.2011.-
30.11.2012. 

Sporta zāles piebūvē pārplānotas esošās tualešu 
un dušu telpas, izveidojot piekļuves iespējas 

personām ar kustību traucējumiem, veikts telpu 
sienu un griestu remonts, izbūvēts grīdas 

segums ar siltumizolāciju un hidroizolāciju, 
nomainīta santehnika, kā arī veikta piebūves 

ārējās sienas siltināšana. 

  14  

20 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
11/APIA/
CFLA/08

9/016 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Lendžu 

pagasta Lendžu ciemā 
186082,15 ERAF 

03.11.2011.-
03.01.2013. 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 454,5 m, 

Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana 

523,5m, NAI  izbūve 35 m3/dnn, 

dīzeļģeneratora uzstādīšana  (pie NAI), jauda 5,2 

kW, kanalizācijas tīkla izbūve (pie NAI) 113,5 m, 

t.sk. 6,0 m spiedvads, KSS izbūve 4,34 l/s - 1 

gab. 

  15  



19 
 

21 

Nr.12-
01-ZL20-
Z401101-
000005 

Brīvdabas estrādes 
kompleksa būvniecība 
Lendžu pagasta Lendžu 

ciemā 

136050,83 EZF 
21.03.2013.-
15.10.2014. 

Izbūvēts: brīvdabas estrāde ar skatuvi,  deju 

laukums,  skatītāju sēdvietas ~ 300,  apkārtnes 

labiekārtošana (gājēju celiņi, apgaismojums).  
 242   

22 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
13/APIA/
CFLA/08
9/025/08

7 

Rēzeknes novada Lendžu 
pagasta Lendžu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība, 
II kārta 

163933,19 ERAF 
27.09.2013.-
26.01.2015. 

Rekonstruēti pašteces kanalizācijas tīkli 1385 m.  
   x 

23 

Nr.10-
01-

L32100-
000327 

Lūznavas muižas ēkas 
rekonstrukcija (ietverot 

lokālus restaurācijas darbus) 
1092208,60 ELFLA 

04.08.2010. - 
31.12.2014. 

Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija, izveidojot 
vietējās nozīmes saieta namu 

  4  

24 

Nr.12-
01-LL23-
L413201-
000026 

Brīvā laika pavadīšanas 
iespējas stūrīša "Gudru 

ņēmu padomiņu" izveide 
5644,65 ELFLA 

20.02.2013.-
20.02.2014. 

Projekta rezultātā iekārtota virtuve ar tai 

nepieciešamo aprīkojumu: plīti, cepeškrāsni, 

traukiem, ledusskapi. Šeit tiek rīkotas pieredzes 

apmaiņas darbnīcas ēdienu gatavošanā un 

prezentēšanā, adīšanā un citos rokdarbos.  

   x 

25 

Nr.12-
01-ZL20-
Z401101-
000001 

Aktīvās  atpūtas centra 
"Zelta zvīņa" izveide 

54318,53 ELFLA 
15.04.2013.-
31.12.2014. 

Pabeigta plānotā telpu renovācija - 2 telpas 

nodarbībām, sanitārais mezgls ar duškabīni, 

noliktava sporta inventāram; telpu apgūšanai 

paredzēts iegādāties sporta inventāru un 

inventāru radošai kokapstrādes darbnīcai. 

   x 

26 
Nr.07.4-

14/18/05
.06.2012 

Projekts  "Skaņas un gaismas 
aprīkojuma iegāde Maltas 
bērnu un jauniešu centra 
kvalitatīvas darbības un 

pasākumu nodrošināšanai" 

2980,9 IZM 
05.06.2012. - 
29.10.2012. 

Tika iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums 
Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas 
darbības un pasākumu nodrošināšanai, kas 

radīja labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai 
un radošai attīstībai, nodrošinot jauniešiem 

veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas 
iespējas. 

   x 



20 
 

27 

Nr.3DP/3
.2.2.1.2/
09/IPIA/I
UMEPLS/

124 

„Izglītības  iestāžu 
informatizācija: Feimaņu 

pamatskolas informatizācija” 
11957,77 ERAF 

07.2010.- 
06.2013. 

Uzstādīti 5 stacionārie datori datorklasē, 
1multimēdiju iekārta, 1lokālais tīkls, 2 portatīvie 

datori Feimaņu pamatskolai 
 166   

28 

Nr.3DP/3
.2.2.1.2/
09/IPIA/I
UMEPLS/

076 

„Rēzeknes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
informatizācija” ,tajā skaitā 

Maltas pagasta Maltas 1. 
vidusskolas un Maltas 

2.vidusskolas 
struktūrvienības Liepu 

pamatskolas informatizācija 
 

143009,99 ERAF 
07.2009. - 

31.12.2012. 

Tika modernizēti skolu lokālie tīkli un tīkla 
tehnika, kas savukārt nodrošina Interneta un 
lokālā tīkla stabilitāti. Izglītības iestādēm tika 

izveidoti interaktīvās multimediālas klases, kas 
uzlabo izglītības kvalitāti iestādē. Iegādāti 
skolēnu un skolotāja datorkomplekti, kas 

nodrošina atbilstošu IT infrastruktūru skolā 
(Maltas 1.vidusskola - 24 datorkomplekti, 1LAN; 

Maltas 2.vidusskolas struktūrvienības Liepu 
pamatskola -6 stacionārie datori, 2 portatīvie 

datori, 2 mobīlie telefoni, 2 m.m.tāfeles, 1 LAN) 

 166   

29 

Nr.12-
01-ZL20-
Z401101-
000003 

Mākoņkalna pagasta brīvā 
laika pavadīšanas centra 

izveide 
100351,79 EZF 

10.04.2013.-
05.12.2014. 

Veikta Mākoņkalna pagasta brīvā laika 
pavadīšanas centra būvniecība 

   x 

30 
Nr.2012-
SM2N-25 

Daudzfunkcionālā 
sabiedrisko resursu centra 

attīstība Nagļos 
15000,00 SFL 

01.12.2012-
15.12.2013. 

Projektā īstenotas 6 aktivitātes: "Radošo domu 
lidojums", "Datorprieks", "Novadpētnieku 

klubiņš "Savējie"", sociālie pakalpojumi "Ātrās 
reaģēšanas vienība", "Prieka darbnīca", 
"Kustību prieks", iegādāti pamatlīdzekļi: 

elektriskā plīts ar cepeškrāsni, fotoaparāts, 
elektriskais ūdens sildītājs, datorkomplekts, 

multifunkcionālā iekārta (lāzerprinteris, 
skeneris), portatīvais dators, šujmašīna, 

daudzfunkcionālais trenažieris, universāls 
atlētiskais sols, adītājs-tinējs. Tika iegādāti 
piederumi pērļošanai, šūšanai, dekupāžai, 

virtuvei, sporta inventārs.  

   x 



21 
 

31 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
APIA/CFL

A/041 

Rēzeknes novada Nagļu 
pagasta, Nagļu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība 
680000 ERAF 

01.09.2013-
15.12.2014 

Centra NAI rekonstrukcija-BIO tehnoloģiskās 
iekārtas ar montāžu, t.sk.dūņu mineralizators, 
opt.plūsma 65 kbm/dnn,1 kompl., ūdensvada 

caurules- 829,90 m, pašteces kanalizācijas 
caurules- t.sk.spiedvads 23,01 m, kopā 1083,8 
m, ŪAS izbūve Centra sistēmā (dīzeļgenerators 
8,5kW) 1 gab., esošā centra sistēmas urbuma 

rekonstrukcija, 1 kompl., jauna hidrofora 
uzstādīšana Centra sistēmā, 1 gab., Centra NAI 

rekonstrukcija-notekūdeņu pieņemšanas 
kameras izbūve, 1 gab. 

 97   

32 

Nr.10-
01-

L32100-
000330 

Nautrēnu pagasta sporta 
halles-kultūras nama 

rekonstrukcija un skatuves 
daļas būvniecība 

191975,84 ELFLA 
20.09.2010.-
01.06.2013. 

Tika veikta ēkas rekonstrukcija,  ierīkojot tualeti 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem un papildus 

vienu vīriešu un vienu sieviešu tualeti, mazā 
zāle tika sadalīta divos līmeņos, izveidojot 

izstāžu zāli ar garderobi. Projektā esošajai ēkai 
tika piebūvēta skatuve ar papildus telpām. 

  21  

33 

Nr. 12-
01-LL23-
L413201-
000062 

Nautrēnu pagasta jauniešu 
centra rekonstrukcija 

11585,59 ELFLA 
18.03.2013.-
10.12.2013. 

Projektā tika veikta jauniešu centra ēkas 

rekonstrukcija, apvienojot vairākas nelielas 

telpas un izveidojot vienu lielāku aktivitāšu 

telpu un kabinetu mazpulku organizācijai, 

ierīkota dušas telpa un  atpūtas telpa 

apmeklētājiem, visās telpās veikts kosmētiskais 

remonts. 

 269   

34 

Nr. 10-
01-

L32100-
000311 

Kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija Rikavas 

pagasta iedzīvotāju 
vajadzībām 

119938,11 ELFLA 
30.07.2010-
17.09.2012 

Veikts Rikavas kultūras nama remonts  230   

35 

Nr.10-
01-

L32100-
000263 

Uļjanovas ciema parka 
labiekārtošanas bērnu rotaļu 

laukuma iekārtošana un 
brīvdabas vasaras estrādes 

būvniecība 

31465,06 ELFLA 
30.07.2010.-
30.06.2012. 

Uzbūvēta brīvdabas vasaras estrāde, 
labiekārtota teritorija, ieklāts bruģis, iestādīti 

košumkrūmi un izbūvēts bērnu 
rotaļu laukums. 

 
173; 
242 

  



22 
 

36 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0./
11/APIA/
CFLA/03

9/022 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Sakstagala 

pagasta Uļjanovas ciemā 
311086,45 ERAF 

22.07.2011.-
17.10.2012. 

Rekonstruēts kanalizācijas un ūdensvada tīkls, 
uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas un ūdens atdzelžošanas stacija. 

Iedzīvotāji saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni, 
uzlabojusies vides kvalitāte, līdz 15% no kopējā 
iegūtā ūdens daudzuma samazinājušies ūdens 
zudumi. Novērstas notekūdeņu noplūdes un 

iespējamā eksfiltrācija. 

   x 

37 

Nr.3DPP/
3.4.1.1.0.
/12/APIA
/CFLA/04

0/014 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Sakstagala 

pagasta Ciskādu ciemā 
492686,89 ERAF 

28.08.2013.-
28.08.2015 

Jaunas artēziskās akas un ūdens sagatavošanas 
stacijas izbūve nodrošinās kvalitatīvu ūdens 

piegādi. Kanalizācijas tīklu izbūves un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības 

rezultātā, tiks panākta notekūdeņu 
apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām 

prasībām.  

 95   

38 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
09/APIA/
CFLA/07

7/086 

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 

Rēzeknes novada Silmalas 
pagasta Gorņicas ciemā 

213 084,12 ERAF 
14.07.2011.-
16.12.2012. 

Rekonstruēti: artēziskais urbums, ūdens 
atdzelžošanas stacija, ūdensvads 1595 m, 

attīrīšanas iekārtas. 
   x 

39 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
13/APIA/
CFLA/00

5/004 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Silmalas 

pagasta Kruķu ciemā 
531179,67 ERAF 

02.09.2013.-
01.08.2014 

Rekonstruēti: ūdenstornis, urbums, ūdens 
atdzelžošanas stacijas ēka, kanalizācijas tīkli 

606.4 m, ūdensvada tīkli 1748,5 m, spiedvadi 
189.9m; izbūvētas divas jaunas kanalizācijas 
sūkņu stacijas un  attīrīšanas iekārtas (Q 60 

m3/dnn) 

 94   

40 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
13/APIA/
CFLA/00

6/083 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Silmalas 

pagasta Štikānu ciemā 
575235,93 ERAF 

24.09.2013.-
23.08.2014. 

Rekonstruēti: ūdenstornis, urbums, ūdens 
atdzelžošanas stacijas ēka, kanalizācijas tīkli 

606.4 m, ūdensvada tīkli 1748,5 m, spiedvadi 
189.9m; izbūvētas divas jaunas kanalizācijas 
sūkņu stacijas un  attīrīšanas iekārtas (Q 60 

m3/dnn) 

 94   



23 
 

41 

Nr.11-
01-

L32100-
000259 

Stoļerovas pagasta saieta 
nama izveide 

368528,15 ELFLA 
02.01.2012.-
15.09.2014. 

Stoļerovas saieta nama uzbūvēta  vienstāvu 
jauna ēka ar platību 217,7 m² tā ir aprīkota ar 

apgaismojumu un atskaņas aparatūru, ir 
skatuves aizkari, krēsli. Ēka paredzēta kultūras 

pasākumu organizēšanai visām iedzīvotāju 
grupām – bērniem, skolēniem, jauniešiem, 

pensionāriem un citiem. 

 231   

42 

Nr. 
3DP/3.4.
1.1.0/11/
APIA/CFL
A/095/0

38 

Ūdenssaimniecības attīstība 
Rēzeknes novada Stoļerovas 

pagasta Stoļerovas ciemā 
605359,70 ERAF 

15.06.2011.-
31.12.2013. 

Stoļerovas ciematā veikta ūdensapgādes tiklu 
rekonstrukcija – garums 3700 m; uzstādīti 

ūdens skaitītāji  pie maģistrālo tiklu  atzariem, 
uzbūvēta sūkņu stacija, uzbūvēts pašteces 

kanalizācijas tikls 1100 m; papildus ar  jauno 
kanalizācijas tiklu nodrošināti  36 iedzīvotāji. Ar 

kvalitatīvo ūdeni  un notekūdeņu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem  nodrošināti 

342 ciemata iedzīvotāji, tas ir 95% no Stoļerovas 
ciemata iedzīvotāju kopskaita, un arī Rēznas 
pamatskola (skolēnu skaits 83) pirmskolas 

iestāde (apmeklētāju skaits ap 50), pārvaldes 
administrācijas ēka, bibliotēka, Stoļerovas 

feldšeru punkts,  divi veikali, saieta nams, SIA 
“Kopdarbs”, baznīca. 

 90   

43 

Nr.11-
01-

L32100-
000020 

Kultūras nama vienkāršotā 
rekonstrukcija  

204837,69 ELFLA 
18.08.2011.-
18.08.2013. 

Projekta realizācijas gaitā nomainīts grīdas 

segums,  skatuves grīda, podesti, griestu 

segums, veikta pilnīga labierīcību renovācija, 

renovētas kāpnes, foajē, nomainīti lielās zāles 

krēsli, logi, izveidoti divi jauni kabineti pirmajā 

stāvā, ieliktas kvalitatīvas plastikāta durvis. 

 230   

44 

Nr.12-
01-LL23-
L413201-
000056 

Strūžānu kultūras nama 
skatuves, zāles 

apgaismojuma nomaiņa un 
fasādes apgaismojuma 

ierīkošana 

5832,15 ELFLA 
18.03.2013.-
31.12.2013. 

Pilnībā nomainīti visi skatuves prožektori, 

iegādāta jauna apgaismojuma DJ sistēma  230   
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45 

Nr.3DP/3
.4.1.1.0/
13/APIA/
CFLA/11

2 

Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 

Vērēmu pagasta Iugulovas 
ciemā 

278474,03 ERAF 

2013.3.ceturk
snis - 2014. 4. 

ceturksnim 
ieskaitot 

Ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti  
kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta  
ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas un 2 kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kā rezultātā Lūcijas Rancānes 

Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas 
ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, 

normatīviem atbilstošs dzeramais  ūdens un   
nodrošinātas  vides aizsardzības prasības 

 92   

46 

Nr.2010/
0010/3D
P/3.2.2.1
.2./09/IPI
A/VIAA/6

05 

"Izglītības iestāžu 
informatizācija" Sakstagala 

pamatskolas informatizācija 
25547,14 ERAF 

01.01.2010.-
30.06.2012. 

Iegādāti jauni datorkomplekti  166   

47 
Nr.12/15

2 
 

Maltas speciālās 
internātpamatskolas katlu 
mājas un apkures sistēmas 

rekonstrukcija 

198136,04 
 

KPFI 
 

19.09.2011.-
01.07.2012. 

 

Tika veikta siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko 
iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu 
vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība, 

kuras rezultātā panākts CO2 rādītāja 
samazinājums 96,19 gadā; 

efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 
emisiju samazinājumu gadā un projektam 

pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu 
(0.88 kgCO2/LVL gadā); tehnoloģiskās iekārtas 

darba stundas gadā (2650 h/gadā); 
iekārtas plānotais saražotais siltumenerģijas 

apjoms (344,5  MWh/gadā) 

 124   

48 

Nr. 12-
01-LL23-
L413201-
000049 

Dricānu kultūras nama 
skatuves aprīkojuma iegāde 

5 562,46 ELFLA 
18.02.2013.-
30.09.2013. 

Uzstādīti jauni 4 skatuves darba gaismas 
prožektori,6 zāles prožektori. Pilnībā nomainīts 

skatuves aizkaru mehānisms 
   x 
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49 

 
 
 
 
 

Nr. KPFI 
– 12/152 

Maltas speciālās 
internātpamatskolas katlu 
mājas un apkures sistēmas 

rekonstrukcija 

198 136,04 KPFI 
19.09.2011.-
01.07.2012. 

 

- CO2 rādītāja samazinājums 96,19 gadā; 
- efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 
emisiju samazinājumu gadā un projektam 

pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu 
(0.88 kgCO2/LVL gadā); 

- tehnoloģiskās iekārtas darba stundas gadā 
(2650 h/gadā); 

-iekārtas plānotais saražotais siltumenerģijas 
apjoms (344,5  MWh/gadā); 

  6  

50 

 
 
 
 
 
 

Nr. KPFI 
10/79 

Tiskādu vidusskolas 
rekonstrukcija, kas atbilst 

zema enerģijas patēriņa ēkas 
prasībām 

922 562,48  KPFI 

2011.gada 
16.augusts – 
2014.gada 
13.jūnijs 

Nosiltināti ēkas pamati; veikta 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; 

veikta ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana. 

  3  

51 

 
 
 
 
 

Nr. KPFI 
10/75 

Tiskādu speciālās 
internātpamatskolas 

rekonstrukcija, kas atbilst 
zema enerģijas patēriņa ēkas 

prasībām 

909 833,68  KPFI 

2011.gada 
16.augusts – 
2014.gada 

23.jūlijs 

Nosiltināti ēkas pamati, veikta fasādes un ēkas 

jumta konstrukciju siltināšana; veikta logu 

iebūve siltinājuma zonā; veikta visu ārdurvju 

ieejas mezglu durvju izbūve, nepieļaujot 

termiskos tiltiņus; veikta ventilācijas ar 

rekuperāciju ierīkošana. 

  5  

52 

Nr. 
3DP/3.6.
2.1.0/13/
IPIA/VRA

A/010 

Rēzeknes novada 
pašvaldības vidusskolu 
infrastruktūras attīstība 

11 516 
046,71 

ERAF 
2012.- 2015. 
gada jūnijs 

-Vidusskolu rekonstrukcija četros novada 
nozīmes attīstības centros : 

Nautrēnos ,Dricānos, Kaunatā, Maltā; 
- 4 Izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunktu 

izveide. 

  124  

3.Vidēja termiņa prioritāte  : Radoša zināšanu un prasmju attīstība 

1 

Nr.13-
0114LL23

-
L413201-

00000 

Nāc un slēpo Ilzeskalnā 9533 ELFLA 
12.12.2013.-
15.12.2014. 

Projekta ietvaros  iegādāts jauns sniega 
motocikls un  piekarams distanču trases 
veidotājs, kas nodrošinās savlaicīgu un 
kvalitatīvu distanču slēpošanas trases 

sagatavošanu. 

 278   
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2 

Nr.12-
01-LL23-
L413201-
000048 

Nāc un atpūties aktīvi 5946,84 ELFLA 
05.02.2013.-
30.06.2013. 

Realizējot projektu, iegādāts sporta inventārs: 

florbolam, volejbolam, basketbolam, futbolam, 

slēpošanai, nūjošanai, vingrošanas siena, 

šautriņas, trenažieri 

 278   

3 

Nr. 12-
01-LL23-
L413201-
0000054 

Brīvais laiks krāsaināks 
 

4968,55 ELFLA 
12.02.2013.-
01.09.2013. 

Iegādāti : sporta inventārs- trenažieri, mēbeles 
galdi, krēsli, izremontētas telpas, bērniem 
iegādāti galda spēļu komplekti, nopirkti -

adāmmašīna un šujmašīna. 

 278   

4 
Nr. LLB-
2-255 

„Veselīga dzīvesveida 
veicināšana Latvijas un 
Baltkrievijas pierobežas 

reģionos”/ " Move for Life" 

54032 

Latvijas - 
Lietuvas - 

Baltkrievijas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 

(EKPI) 
 

21.03.2013.-
20.09.2014. 

Tika iegādāts skaņas un gaismas aprīkojums 
Maltas bērnu un jauniešu centra kvalitatīvas 
darbības un pasākumu nodrošināšanai, kas 

radīja labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai 
un radošai attīstībai, nodrošinot jauniešiem 

veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas 
iespējas. 

 278   

5 
Nr. 

LKP2013/
027 

Latgaļu rotu daudzveidība 
R.Cibļa grāmatā „Kalsim 

rotas" 
2589,66 VKKF 

27.05.2013.-
30.09.2013. 

Sagatavoti uz izdoti 500 rotkaļa R.Cibļa 
grāmatas "Kalsim rotas» eksemplāri. 

   x 

6 

Nr.2010/
0330/1D
P/1.2.2.4
.1./IPIA/

VIAA/001 

Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta 

sistēmas izveide  
4097,87 ESF 

27.09.2011.-
27.12.2012. 

Izveidoti mācību līdzekļi skolēniem ar 
speciālajām vajadzībām dažādos mācību 

priekšmetos. Tie izstrādāti  un pieejami digitālā 
veidā un drukas  formātā.  Izveidoti metodiskie 

līdzekļi pedagogiem. Ir apmācīti skolotāji, 
organizējot kursus pedagogiem darbā ar 
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām. 

   x 

7 

Nr.2011-
1-TRI-

COM06-
24424 6 

Skolu daudzpusējā 
partnerība 

 
21000,00 

ES 
Mūžizglītības 
programmas 

Comenius 
apakšprogra

mma 

01.08.2011.-
31.07.2013. 

Starptautiskā mēroga sadarbība ar 7 valstīm - 
Turciju, Grieķiju, Itāliju, Poliju, Bulgāriju, Beļģiju, 

Latviju. Veiktas 24 aktivitātes - skolēnu un 
skolotāju braucieni pieredzes apmaiņā. 

Izstrādāts gala produkts - vārdnīcas, bukleti, 
grāmatas, CD. 

   x 

8 
Nr.2012/
1./2./10 

Mēs saviem bērniem  3100,00 ELFLA 
10.03.2013.-
30.09.2013. 

Rotaļu laukuma izveidošana ar sešiem 
vingrošanas rīkiem - līdzteku, šūpolēm, karuseli, 

mērķi, baļķi, rāpšanās stieni. 
   x 
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9 

Nr.11-
01-LL23-
L413201-
000003 

Kas, ja ne mēs, kad, ja ne 
tagad... 

8018,04 ELFLA 
01.08.2011.-
08.11.2012. 

Radīta labvēlīga vide  jauniešu klubiņu 
veiksmīgai darbībai, kas veicina jauniešu  

kultūras līmeņa celšanu un saturīga brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanu un 

pilnveidošanu .  Projekta rezultātu sasniegšanai  
iegādāti :1)  vienas ārdurvis , vienas iekšējās 

durvis,  logs; 2)  materiāli telpu kosmētiskajam 
remontam, santehnika, apkures radiatori; 3)  
mēbeļu komplekts; 4) televizors; 5) biljarda 

galds. 

  24  

10 

Nr.12-
01-LL23-
L413201-
000025 

Sanākam, sadziedam, 
sadancojam 

7892,16 ELFLA 
18.01.2013.-
20.12.2013. 

Projekta rezultātā (iegādājoties tautas tērpus un 
mūzikas instrumentus) veiksmīgi darbojas 
Verēmu tautas nama jauktais koris, vidējās 

paaudzes  deju kopa "Kūzuls", folkloras kopa " 
Vorpa " un vokāli instrumentālais ansamblis. 

   x 

11 

Nr.12-
01-LL23-
L413101-
000010 

Baltās mājas 3284,73 ELFLA 
12.02.2013.-
29.11.2013. 

Pašvaldībai piederošajās telpās ierīkots higiēnas 
centrs - veikts remonts , uzstādīta duša, 2 veļas 

mazgājamās mašīnas , veļas žāvētājs - kurā 
mazaizsargātajām personām (trūcīgām 

ģimenēm/personām, daudzbērnu ģimenēm,  
bērniem- bāreņiem, pensionāriem un cilvēkiem 

ar invaliditāti) par pašizmaksas cenu, bet 
pārējiem Vērēmu pagasta iedzīvotājiem par 
noteiktu cenu ir iespēja izmazgā, izžāvēt un 
izgludināt veļu, kā arī izmantot dušu, fēnu.   

   x 

12 

Nr. 
1DP/1.4.
1.1.2./08
/IPIA/NV

A/001 

„Pasākumi noteiktām 
personu grupām” 

3225,24 
 

ESF 25.05.2010. -
31.05.2012. 

 
2012. gadā šajā projektā Rēzeknes novada 

pašvaldības administrācijā strādāja 1 
bezdarbnieks ar invaliditāti. 

Nodarbinātības 
valsts aģentūra 

 1  

13 

Nr.1DP/1
.3.1.5.0./
12/IPIA/            
NVA/001 

„Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi pašvaldībās” 

2296108,61  ESF 24.01.2012.-    
16.12.2014.  

Triju gadu laikā šajā projektā Rēzeknes novadā 
tika iesaistīti 5652 bezdarbnieki, kuri veica 
dažādus palīgdarbos pagastos un Rēzeknes 

novada pašvaldībā. 

Nodarbinātības 
valsts aģentūra 

  x 
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14 
Nr. LV-
11-E22-
2012-R1 

«New Latvia in the 
expierienced Europe» 

18 100  
Jaunatnes 

programmu 
aģentūra 

2012.g.1.jūnijs 
– 2012.g. 

15.oktobris 

Projekta rezultātā sabiedrība ieguva motivētus 
jauniešus, kuri aicinās savus vienaudžus izprast 
ar ES un Eiropas pilsonību saistītos jautājumus. 

Mainījās jauniešu uzvedības kodekss, kura 
maiņa saistīta ar vērtību skalas maiņu no gūtās 
apmaiņas pieredzes. Projekts aktivizēja katra 
projektā iesaistītā jaunieša, kā indivīda un kā 

Eiropas pilsoņa atbildību par notiekošo 
integrācijas procesu ne tikai Eiropā, bet arī 

pasaules kontekstā. 

Polija, Itālija, 
Lietuva, Spānija 

  x 

15 - Vides projekts „Waterproof” 

Rēzeknes 
novada 

pašvaldības 
daļa 

853,72 

Lietuvas 
Jaunatnes 

programmu 
aģentūra 

2013.gadā 
jūlijā-augustā 

Lietuvas, Kupišķu pašvaldības rīkotais 
starptautiskais projekts «Waterproof», 

Latvija, Lietuva, 
Turcija, Polija, 

Itālija 
  x 

16 - 
Sociālais projekts „Break free 

from Barriers” 

Rēzeknes 
novada 

pašvaldības 
daļa 

1422,87 

Polijas 
Jaunatnes 

programmu 
aģentūra 

2013.gadā 
augustā-

septembrī 

Polijas, Lubostron pašvaldības rīkotais Projekts 
«Break free from Barriers» 

Latvija, Lietuva, 
Itālija, Spānija, 

Portugāle 
  x 

17 - „Just Do It” 0,00 

Norvēģijas 
Jaunatnes 

programmu 
aģentūra 

2012.gadā 
novembrī 

Izveidots sadarbības tīkls 

Gruzija, Norvēģija, 
Latvija, Ukraina, 

Moldova, 
Armēnija, Lietuva, 

Polija 

  x 

18 - Konference „EmploYouth” 

Rēzeknes 
novada 

pašvaldības 
daļa 

2134,31 

 
No 2013.g. – 

2014.g. 
Tika organizētas konferences par jaunatnes 

nodarbinātību 5 projekta dalībvalstīs. 

Latvija, Vācija, 
Zviedrijas, Spānija, 

Itālija, Horvātija 
  x 

19 

Nr. 
2009/01
96/1DP/
1.2.2.1.5
/09/IPIA/
VIAA/001 

„Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 
apstākļos” 

Gandrīz  
 

426861,00 
ESF 

No 2009. gada 
oktobra līdz 

2012. g. 
septembrim 

Pedagogi: 
1) iesaistīti pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas procesā, ieguvuši 
kvalitātes pakāpes 

2) apguvuši tālākizglītības kursu programmas 
3) apguvuši kursus ar pedagoģiju nesaistītās 

jomās 

  26  
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20 

Nr. 

Rēzekne/

1083991-

2013 

Europe Direct informācijas 

centrs (EDIC) Austrumlatgalē 

32800, 00 

t.sk. 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

daļa - 10 

132 

Eiropas 

Komisija 

01.01.2013.-

31.12.2013. 

Sniegta informācija Eiropas pilsoņiem par 

Eiropas Savienību, it īpaši par ES pilsoņu 

tiesībām, ES prioritātēm, un veicināta viņu kā 

pilsoņu aktivitāte vietējā un reģionālā līmenī 

Krāslavas novada 

pašvaldība, Preiļu 

novada pašvaldība 
  x 

21 

Nr. 

516142-

EFC-1-

2011-1-

GR-EFC-

CSP 

Revealing Solidarity 

(Domājot par solidaritāti) 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

daļa 

5967,75 

Eiropa 

pilsoņiem 

10.2011.-

10.2012. 

Diskusijas par vērtībām Eiropas Savienībā, īpaši 

pievēršot uzmanību solidaritātes tēmai. 

Projekta dalībnieki iepazina dažādu valstu 

kultūru un tradīcijas, mācījās par dažādiem 

Eiropas Savienības fondiem, par to, kā projekta 

ideju finansēt un realizēt ne tikai Latvijā, bet arī 

visā Eiropā. 

Grieķija (vadošais 

partneris), 

Bulgārija, Dānija, 

Holande, Igaunija, 

Kipra, Itālija, 

Latvija, Lietuva, 

Spānija, Rumānija, 

Slovākija, 

Slovēnija, Ungārija, 

Vācija. 

  x 
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22 

Nr.  ELRI-

177 

Tartu, Rēzekne, Pleskava: 

zaļā pārvaldība ilgtspējīgai 

pilsētu attīstībai un 

teritoriālajai plānošanai 

Igaunijas – Latvijas – 

Krievijas robežpilsētās/ 

GreenMan 

 

1 948 194,7

8, , t.sk. 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

daļa – 170 

238 

Igaunijas – 

Latvijas – 

Krievijas 

pārobežu 

sadarbības 

programma 

2007.-2013. 

gadam 

01.05.2012.-

31.10.2014 

Ančupānu memoriāla teritorijā ir atjaunots 

bruģakmens segums, sakārtota akmens mūra 

siena, renovētas kāpnes un izbūvēta 

autostāvvieta, padarot šo vietu pievilcīgiem 

apmeklētājiem. 

Izstrādāts tehniskais projekts divus kilometrus 

garai grants seguma dabas takai, paredzot auto 

stāvlaukuma ierīkošanu, soliņu, atkritumu urnu 

un velosipēdu statīvu izvietošanu, 

videonovērošanas, atbalsta margu, informatīvā 

dēļa un ceļa zīmju uzstādīšanu. 

NVO „Lake Peipsi 

Project, Pskov” 

(Krievija, vadošais 

partneris), Pleskavas 

pilsētas organizācija 

(Krievija), Pleskavas 

Pedagoģiskā 

Universitāte 

(Krievija), Peipsi 

Pārrobežu 

sadarbības Centrs 

(Igaunija), Tartu 

pilsētas dome 

(Igaunija), Igaunijas 

Dabas zinību 

Universitāte 

(Igaunija), Latvijas 

partneri: Eiroreģiona 

„Ezeru zeme”, 

Rēzeknes pilsētas 

dome, Rēzeknes 

novada pašvaldība, 

Daugavpils 

Universitāte 

  x 

23 
- 

Jaunas pieejas valodu 

apguvē izveide Ziemeļvalstīs 

un Baltijas valstīs / DELA-

NOBA 

158 080,00 

Nordplus 

Horizontal 

programma 

01.08.2013. - 

31.07.2016. 

 

Izstrādāti jauni metodiskie mācību materiāli par 

svešvalodu integrēšanu dažādos mācību 

priekšmetos, pielietojot plurilingvisma 

koncepciju 

Izveidoti pamati šīs pieejas  integrēšanai 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības 

procesā. 

Izglītības iestādes 

no Dānijas, 

Latvijas, Lietuvas, 

Igaunijas, Islandes, 

Somijas un 

Zviedrijas 

  x 
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24 

Nr. 2011-

1-HRI-

COM13-

008132 

„Dzirkstele- solis uz virsotni” 

(„Step2Peak, Activate & 

Respond2Kids”) 

79 022, t.sk. 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

daļa – 

40 952 

Comenius 

Regio 

programma 

01.08.2011. -

31.07.2013. 

Pieredzes apmaiņas braucieni, semināri, 

nodarbības un konsultācijas izglītības iestāžu 

darbiniekiem un vecākiem, izveidotas brošūras 

un metodiskie materiāli darbam ar 

apdāvinātajiem un talantīgajiem bērniem. 

Sisakas – 

Moslovinas 

pašvaldība  (Horvā

tija) 

279   

25 

Nr.  LLB-

1-083 

Trešais solis Eiroreģiona 

"Ezeru zeme" stratēģijai - 

kopīga nākotnes plānošana 

ilgtspējīgai sociālajai un 

ekonomiskajai attīstībai 

Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pierobežas 

teritorijās 

299 880,60, 

t.sk. 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

līdzfinansēj

ums EUR 

2013.-

2014.g.  

925,89 

Latvijas – 

Lietuvas – 

Baltkrievijas 

Pārrobežu 

sadarbības 

programma 

01.03.2013-

31.08. 2014. 

Izstrādāta Stratēģija 2014.–2020. gadam un 

organizēti trīs lieli pasākumi – investīciju forums 

Glubokoje (Baltkrievija), vides forums Švenčionē 

(Švenčionys) (Lietuva), dziesmu svētki “GOSTI” 

Rēzeknē. Izveidota komanda, nodibināti 

kontakti, kas līdz 2020. gadam noteikti īstenos 

svarīgus projektus Eiroreģiona teritorijā 

Vadošais partneris: 

Eiroreģiona „Ezeru 

zeme” Latvijas 

birojs 

Partneri : 

Eiroreģiona „Ezeru 

zeme” Lietuvas 

birojs, Glubokoje 

rajona 

izpildkomiteja 

Baltkrievijā  

  x 

26 

Nr. 

1DP/1.5.

3.2.0/10/

APIA/VR

AA/057/

050 

„Rēzeknes novada attīstības 

plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” 

62434,22 ESF 
22.12.2010.-

31.12.2012. 

Triju plānošanas dokumentu izstrāde Rēzeknes 

novada pašvaldībai: Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija, Attīstības programma , Teritorijas 

plānojums 

 
 7  



32 
 

27 

Nr.1DP/1

.5.2.2.3/

11/APIA/

SIF/027/

33 

„Rēzeknes un Viļānu novada 

pašvaldības darbinieku 

investīciju piesaistes 

kapacitātes stiprināšana” 

33350,69 ESF 
01.11.2011.-

31.07.2012. 

Pētījuma par Rēzeknes novada pašvaldības 

perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo 

situāciju un to attīstības iespējām izstrāde, 

apmācības semināru un pieredzes apmaiņas 

braucienu noorganizēšana Rēzeknes un Viļānu 

novada pašvaldību darbinieku kapacitātes 

stiprināšanai 

 
 2  

4.Vidēja termiņa prioritāte  : Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība 

1 Nr. 1.6. 
Zivju resursu aizsardzība 
Bērzgales pagasta ezeros 

6020,17 LZF 
01.06.2012.-
01.08.2012. 

Aizsargājot Bērzgales pagasta ezeru zivju 
resursus:: 

• Palielinājusies zivju sugu kopējā nozveja.     
• Padarīta interesantāka, saistošāka un 

saturīgāka atpūta pie ezera ne tikai vietējiem 
iedzīvotājiem, bet arī tūristiem un 

atpūtniekiem. 
• Palielinājusies zivju pašatražošanās. 
• Veicināta novada sociāli ekonomiskā 

izaugsme. 

Biedrība "Meirānu 
ezera 

apsaimniekotājs" 
  x 

2  
Dricānu pagasta 

kultūrvēsturiskās pērles 
432,48 

VAS" Latvijas 
hipotēku un 

zemes 
bankas 

klientu klubs 

22.08.2012.-
31.10.2012. 

Rezultātā ir uzstādīti 4 informatīvie stendi pie 
ievērojamākajiem Dricānu pagasta 

kultūrvēsturiskajiem objektiem 
   x 

3 Nr.63 
Rušona ezera zivju krājumu 

papildināšana 
2754,68 LZF 

05.2013.-
09.2013. 

Tika iegādāti un Rušona ezerā ielaisti 400 000 
līdaku kāpuru 

 
   x 

4 Nr.68 
Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Feimaņu pagasta 

Feimaņu ezerā 
5033,31 LZF 

07.2012.-
11.2012. 

Feimaņu ezerā tika ielaisti 24000 zandartu 
mazuļu 

 
   x 
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5 

Nr. 12-
01-

L12200-
001455 

Pašvaldības meža "Vēris" 
kopšanas darbi un 
aprīkojuma iegāde 

4810,00 ELFLA 
01.09.2012.-
30.11.2012. 

Realizējot šo projektu pašvaldība ieguva 9,7 ha 
sakopta meža, kas nākotnē dos lielāka apjoma 
un kvalitatīvāku koksni,  kā arī uz laiku radīja 2  

( divas ) darba vietas, tādējādi mazinot 
pašvaldības sociālā budžeta slogu.                                                                                                                                                

Projekta realizācijas gaitā tika iegādāta 
kvalitatīva meža kopšanas tehnika - 1( viens ) 
motorzāģis un 1( viens ) krūmgriezis, ar kuras 

palīdzību profesionāli apmācīti pagasta 
iedzīvotāji  veiks meža kopšanas darbus, tika  

iegādāti arī    2  ( divi) komplekti  specapģērba, 2 
( divi ) pāri speciālu zābaku un    2 ( divas ) 

aizsargķiveres.   

   x 

6  
Idzipoles ezera zivju resursu 
pavairošana un atražošana 

1156,97 LZF 
06.2013.-
10.2013. 

Ielaisti ezerā 4800 zandartu mazuļi    x 

7 
Nr. 

LKP2013/
038 

Latgales vēstures izpētes un 
kultūrvides saglabāšanas 

pasākumu cikls Maltas 
vēstures muzejā 

426,86 VKKF 
27.05.2013.-
06.12.2013. 

Projekta ietvaros Maltas vēstures muzejā tika 
izveidoti Latgales vēstures izpētes un  
kultūrvides saglabāšanas un attīstības 

pasākumu cikli. Pateicoties projektam, muzeja 
darba formas ir daudzveidojušās, pasākumi bija 
tematiski vienojoši un saturīgi, kurus apmeklēja 

pagasta bērni un jaunieši, Maltas pagasta 
iedzīvotāji. 

   x 

8 Nr. 1.16. 
Zivju resursu pavairošana 

Viraudas ezerā 
2708,01 LZF 

01.05.2012.-
30.10.2012. 

Ezerā ielaisti 12 000 zandartu mazuļi.    x 

9  
Zivju resursu pavairošana 

Salāju ezerā 
4097,59 LZF 

06.2013.-
10.2013 

Ezerā ielaisti 17 000 zandartu mazuļi    x 

10 Nr.1.24. 
Zivju resursu atražošana un 

pavairošana Vērēmu pagasta 
Adamovas ezerā 

2556,69 LZF 
07.2012.-

17.10.2012. 
Adamovas ezerā ielaisti 15 000 zandartu mazuļi    x 
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3.1. attēls. Pašvaldības 2012.-2013.gados realizējamo projektu sadalījums  
pa vidēja termiņa prioritātēm 

 
 Kā redzams 3.1. attēlā, no 93 realizētajiem projektiem visvairāk īstenotie projekti un aktivitātes 
atbilst 2. vidēja termiņa prioritātei – kopā 52 projekti, kuru lielākā daļa ir ūdensapgādes infrastruktūras un 
pašvaldības ēku rekonstrukciju projekti novada ciemos. 35% gadījumu projektu finansējums piesaistīts no 
ELFLA un 24% gadījumu – no ERAF līdzekļiem. 
 

 
3.2. attēls. Pašvaldības 2012.-2013.gados realizējamo projektu sadalījums pa finanšu instrumentiem 
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citi Latvijas avoti
(IZM,VKKF,LZF, LHZB)
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citi starptautiskie avoti
(SFL,EK,Eiropa pilsoņiem,Nordplus)

Jaunatnes programmu aģentūras

KPFI

EZF

Pārrobežu sadarbības programmas

Mūžizglītības Comenius programma
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4. Rīcības plāna 2012.-2018.gadam īstenošanas progress 
 

 

4.1.tabula 

Rēzeknes novada AP 2012.-2018. gadam   
vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji 

 

Nr. Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2018.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2012.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2013.gadā 
Datu avots 

VP1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība 

RV1.1. Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība 

1.  Asfaltēto autoceļu 
īpatsvars Rēzeknes 
novadā 

2011 15,14% 25% 16,4% 18,77% VAS Latvijas valsts ceļi, 
Rēzeknes novada 

pašvaldība   
   

2.  Pašvaldības 
asfaltēto/labas 
kvalitātes ceļu 
īpatsvars 

2011 4% 10% 4,5% 5,5% Rēzeknes novada 
pašvaldība   

3.   Pašvaldības īpašumos 
labā tehniskā stāvoklī 
esošo satiksmes 
pārvadu īpatsvars 

2011 10 13 10,2 10,5 VAS Latvijas valsts ceļi   

4.  Loģistikas centru 
skaits 

2011 0 2 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība, RSEZ  

5.  Lidlauku skaita 
īpatsvars 

2011 0 1 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

6.  Ceļu satiksmes 
negadījumu skaits 

2010 105 84 108 
 

145 CSDD  

RV1.2. Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 

7.   Elektroenerģijas 
pārtraukumu 
cietušās 
mājsaimniecības 

2011 2500 1500 Netiek 
veikta  

rādītāja 
statistiska 
uzskaite* 

Netiek 
veikta  

rādītāja 
statistiska 
uzskaite* 

* 2011.gadā pašvaldība 
apkopoja sniega vētras 

rezultātā elekroenerģijas 
pārtraukumos cietušās 

mājsaimniecības, bet VAS 
Latvenergo šādu 

statistisko uzskaiti neveic 

8.   Mobilo sakaru 
operatoru bāzes 
staciju skaits 

2011 36 42 17 (LMT) 
18 (TELE2) 

17 (LMT) 
18 (TELE2) 

SIA Latvijas mobilais 
telefons, SIA TELE2  

9.   Interneta pieejas 
punkti 

2011 19 25 19 19 Rēzeknes novada 
pašvaldība  

RV 1.3. Industriālo un transporta/ loģistikas pakalpojumu teritoriju attīstība 

10.  Industriālo un 
loģistikas teritoriju 
skaits 

2011 0 2 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība, uzņēmēji 

VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

RV 2.1. Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 
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Nr. Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2018.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2012.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2013.gadā 
Datu avots 

11.   Pagastu skaits ar 
īstenotajiem 
ūdenssaimniecības 
attīstības projektiem 

2010 7 25 13 16 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

12.   Iedzīvotāju īpatsvars, 
kas noslēguši līgumu 
ar atkritumu 
apsaimniekotājiem 

2010 65% 80% 70 % 73% SIA „Austrumlatgales 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
sabiedrība”  

13.   Rekonstruētās 
siltumapgādes 
infrastruktūras 
īpatsvars 

2010 32% 40% 34% 35% Rēzeknes novada 
pašvaldība  

RV 2.2. Izglītības un sporta iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 

14.   Izglītības iestāžu 
īpatsvars ar veiktiem 
ēku 
energoefektivitātes 
uzlabojumiem 

2011 45% 60% 47% 48% Rēzeknes novada 
pašvaldības   

15.   Sporta bāžu 
atjaunotā aprīkojuma 
īpatsvars 

2011 19% 30% 26% 26% Rēzeknes novada 
pašvaldība  

16.  Peldbaseinu skaits 2011 0 1 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

RV 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu un pieejamas infrastruktūras attīstība 

17.   Rekonstruētu 
sociālās, veselības 
infrastruktūras 
ēku/telpu īpatsvars 

2011 39% 55% 41% 44% Rēzeknes novada 
pašvaldība  

18.  Slimnīcu skaits 
(sadarbība ar blakus 
esošām teritorijām) 

2011 2 2 2 2 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

RV 2.4. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

19.   Rekonstruēto 
kultūras 
namu/centru 
īpatsvars 

2011 45% 60% 45% 55% Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

20.   Brīvdabas estrāžu 
skaits  

2011 3 7 4 5 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

21.  Mūsdienīga kultūras 
namu/centru 
aprīkojuma īpatsvars 

2011 25% 35% 25% 27% Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

22. B Bibliotēku skaits 2011 33 33 33 33 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

23.  Muzeju un 
privātkolekciju skaits 

2011 8 9 8 8 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 
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Nr. Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2018.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2012.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2013.gadā 
Datu avots 

RV 2.5. Rēzeknes novads – atpazīstams tūrisma galamērķis 

24.   TIC skaits 2011 1 1 1 1 TIC 

25.   Tūrisma mītņu skaits 2011 62 68 67 61 TIC 

26.  Vidēji dienā TIC 
apkalpoto tūristu 
skaits sezonā 

2010 21 30 27 29 TIC 

27.  Tūrisma mītņu 
norāžu, skatu 
laukumu īpatsvars 

2011 65% 80% 65% 65% TIC 

28.  Valsts un vietējās 
nozīmes kultūras 
objektu skaits 

2011 237 237 237 237 VKPI 

29.  Atvērto velonomas 
punktu skaits 

2011 0 1 1 1 TIC 

30.  Jaunu tūrisma 
maršrutu skaits 

2011 2 7 2 2 TIC 

31.  Izveidots novada 
atpazīstams zīmols 

2011 0 1 0 0 TIC 

32.  Izstrādāts tūrisma 
mārketinga plāns un 
stratēģija 

2011 0 1 0 0 TIC 

RV 2.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma racionālā izmantošana 

33.   Pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
izmantošanas plāns 

2011 0 1 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

34.  Atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošana 
pašvaldības ēkās 

2010 2 7 5 5 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

35.  Rekonstruētas un 
atjaunotas 
pašvaldības īpašumā 
esošās ēkas 

2011 1 4 9 13 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

RV 2.7. Pašvaldības pakalpojumu pieejamības pilnveidošana 

36.  Uzlabota pašvaldības 
mājas lapā pieejamā 
informācija par 
pašvaldības 
pakalpojumiem, 
novada pašvaldības 
pakalpojumi iekļauti 

2011 50 
pakalpo-

jumi 
iekļauti, 
visi nav 

aprakstīti 

Visi 
pakalpojumi 
aprakstīti un 

75% 
pakalpojumi 

iekļauti 

50 pakalpo-
jumi iekļauti, 

visi nav 
aprakstīti 

52 pakalpo-
jumi iekļauti, 

visi ir 
aprakstīti 

Rēzeknes novada 
pašvaldība, 

www.latvija.lv  

http://www.latvija.lv/
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Nr. Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2018.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2012.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2013.gadā 
Datu avots 

portālā 
www.latvija.lv 

37.  Izveidots klientu 
apkalpošanas centrs  

2011 0 1 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

38.  Ieviesto tiešo e-
pakalpojumu  
īpatsvars 

2011 50 
pakalpo-

jumi 

75% 50 pakalpo-
jumi 

52 pakalpo-
jumi 

Rēzeknes novada 
pašvaldība   

39.  Publisko 
pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv 
aprakstu skaits 

2011 63 75% no 
visiem 

pakalpoju-
miem 

50 52 www.latvija.lv   

VP3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība 

RV 3.1. Izglītības kvalitātes uzlabošana 

40.   PII skaits 2011 19 19 19 19 Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde 

41.   Bērnu skaits 
pirmsskolas grupās 
pie skolām 

2010 158 158 169 189 Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde 

42.   Pamatskolas 
absolventu īpatsvars, 
kas turpina izglītību 
vispārējās un 
profesionālās 
izglītības iestādēs 

2009./2
010.m.

g. 

95% 96% 2011./2012.
m.g. 
93% 

2012./2013.
m.g. 
95% 

Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde 

43.  Vidusskolu 
absolventu īpatsvars, 
kas turpina izglītību 
profesionālajās un 
augstākās izglītības 
iestādēs 

2009./2
010.m.

g. 

50% 53% 2011./2012.
m.g. 
64% 

2012./2013.
m.g. 
73% 

Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde 

44.  Interešu izglītībā 
iesaistījušos bērnu 
skaits 

2010 1950 2250 2008 1998 Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde 

45.   Ieviesto inovatīvo, 
alternatīvo, radošo 
mācību darba formu 
īpatsvars  
 

2010 25% 75% 41% 50% Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde, privātie 
uzņēmēji, biedrības 

RP 3.2. Aktīva un radoša dzīvesveida iespēju nodrošināšana 

46.   Kultūras pasākumu 
apmeklētāju skaits 

2010 72420 79 640 69160 72842 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

47.   Māksliniecisko 
kolektīvu dalībnieku 
skaits 

2010 1238 1585 1564 1707 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

48.   Sportā iesaistīto 
iedzīvotāju īpatsvars 

2010 28% 35% 29% 31% Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Nr. Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2018.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2012.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2013.gadā 
Datu avots 

pārvalde 

49.  Bibliotēku 
apmeklētāju skaits  
 

2010 182209 191319 178512 169827 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

RV 3.3. Sadarbības tīklu veidošana 

50.   Reģistrēto NVO 
kopējais skaits 

2011 164 172 202 219 LURSOFT 

51.   Starptautiskie 
sadarbības partneri 

2011 6 9 6 6 Rēzeknes novada 
pašvaldība  

52.   Īstenoto privātās 
publiskās partnerības 
projektu skaits 

2010 0 5 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

RV 3.4. Uzņēmējdarbības veicināšana 

53.   Ekonomiski aktīvās 
statistikas vienības  

2010 1818 1908 2124 1957 CSP  

54.  Individuālo 
komersantu un 
komercsabiedrību 
skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

2009 9,3 9,8 13,06 14,56 CSP 

55.  Reģistrēto 
uzņēmumu skaits uz 
1000 iedzīvotājiem 

2010 45 47 62,98 63,84 LURSOFT , PLMP  

56.  Uzņēmējdarbību 
atbalstošo institūciju 
skaits 

2011 3 4 3 3 Rēzeknes novada 
pašvaldība, RSEZ, NVO 

57.  Biznesa konsultāciju 
kontaktpunktu skaits 

2011 0 10 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība, uzņēmēji 

58.  Novada uzņēmēju e-
tirgus portāls 

2011 0 1 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība, biznesa 
atbalsta institūcijas 

VP 4. Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība 

RV 4.1. Dabas resursu izmantošana,  saskaņojot dabas un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas 
ekonomisko attīstību 

59.   Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas 

2011 27 27 27 
mikroliegumi 

un 3 dabas 
parki 

27 
mikroliegumi 

un 3 dabas 
parki 

Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 

reģionālā 
administrācija 

60.   Sabiedrības 
informēšanas 
pasākumi par videi 
draudzīgu 
lauksaimniecisko 
darbību 

2010 19% 37% 20% 22% Rēzeknes novada 
pašvaldība, LAD 

61.   Latvāņu apkaroto 
teritoriju īpatsvars 

2010 17% 25% 16% 16% Rēzeknes novada 
pašvaldība, LAD, Dabas 
aizsardzības pārvaldes 

Latgales reģionālā 
administrācija 
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Nr. Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 

Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2018.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2012.gadā 

Rādītāja 
vērtība 

2013.gadā 
Datu avots 

RV 4.2. Novada kultūrmantojuma tradīciju saglabāšana un popularizēšana 

62.   Pašdarbības kolektīvu 
skaits 

2010 109 111 134 133 Rēzeknes novada 
pašvaldības Kultūras 

nodaļa 

63.   Radošo darbnīcu, 
interešu izglītības 
īpatsvars 

2011 45% 65% 48% 52% Rēzeknes novada 
pašvaldības Izglītības 

pārvalde 
 

RV 4.3. Lauku sētu un mājražošanas attīstība 

64.   Pastāvīgo zaļo 
tirdziņu skaits 

2011 0 2 0 0 Rēzeknes novada 
pašvaldība 

 

 

Analizējot 4.1. tabulas datus, var secināt, ka pozitīvu pakāpeniskas izaugsmes tendenci var vērot 34 no 

63 rādītājiem (rādītājs Nr.7 netiek ņemts vērā, jo tie bija vienreizēja apsekojuma dati) jeb 54 % gadījumu. 

Nemainīgi ir 24 rādītāji, un negatīvu tendenci var novērot 5 rādītājiem no 63 (skat. 4.1. attēlu). Kopaina 

liecina par pakāpenisku novada vispārējās attīstības procesu.  

 

4.1.attēls. Rēzeknes novada AP 2012.-2018. gadam   
vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāju attīstības vektors 

34; 54% 24; 38% 

5; 8% 

pozitīvi (+)

bez izmaiņām (0)

negatīvi (-)
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5. Secinājumi un rekomendācijas 
 
 

1. Rēzeknes novada attīstību 2012. un 2013.gados raksturo attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji, kuru 
analīze parāda nelielas pozitīvas attīstības tendences – pieaug iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksājumi uz vienu iedzīvotāju, pakāpeniski mazinās bezdarba līmenis, pieaug ekonomiski aktīvo 
vienību, individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem un reģistrēto 
uzņēmumu skaits novadā. Tomēr attīstības tempus negatīvi ietekmē iedzīvotāju skaita 
samazināšanās novadā un joprojām augstais bezdarba līmenis – 22,3% 2013.gadā. 
 

2. Iedzīvotāju aptaujas rezultāti parāda nenoliedzami populāro Rēzeknes novada dienu tradīciju 
(35%), nozīmīgos pašvaldības ēku un infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas projektus piesaistot ES 
finansējumu (17%), kā arī pagastos notiekošo kultūras pasākumu (12%) nepieciešamību. 

 
3. Nenoliedzami svarīgākā problēma, kas uztrauc iedzīvotājus, ir novadā esošais bezdarbs (34%) un 

nepieciešamība pēc aktīviem uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem (17%). Arī bedrainie lauku 

ceļi (27%) un labvēlīgas dzīves vides veidošana laukos – regulāri sakārtojot, uzkopjot teritoriju, zaļās 

zonas, ceļus, infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu dzeramo ūdeni (9%) ir svarīgas problēmas 

novada  iedzīvotājiem. 

 

4. Atbilstoši iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, nepieciešami pakāpeniski uzlabojumi pašvaldības un citu 

institūciju sniegto pakalpojumu klāstā, nodrošinot šo pakalpojumu pieejamību novada teritorijā un 

organizējot arī atbilstošu sabiedriskā transporta pakalpojumu pārklājumu. 

 
5. Kā trīs visnepieciešamākos atbalsta veidus lauku uzņēmējiem, kurus var sniegt pašvaldība, 

respondentu vairākums nosauca - finansiālo atbalstu biznesa uzsākšanai, konsultācijas 
uzņēmējdarbības jautājumos tuvāk dzīves vietai, kā arī saražoto preču, produkcijas noieta 
veicināšanu, organizējot tirdziņu iespējas Rēzeknes pilsētā. 
 

6. Turklāt iedzīvotāji uzsver uzņēmējdarbības atbalsta punktu izveides nepieciešamību laukos, 
piedāvājot plaša spektra atbalstu vietējiem uzņēmējiem – īpašu uzmanību jāpievērš jauniešu 
izglītošanai savas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

  
7. Lauku uzņēmējiem svarīgi ir produkcijas, pakalpojumu noieta uzlabošanas pasākumi - kooperatīvu 

veidošana ražotās produkcijas realizācijai; lauku labumu veikaliņš, izstādes-tirdziņi Rēzeknē utml. 
pasākumu atbalsts no pašvaldības puses. Ne mazāk nozīmīgs ir finansiālais atbalsts sava biznesa 
uzsācējiem – grantu un projektu līdzfinansēšanas pasākumi uz atvieglotiem noteikumiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai utml.. 

 
8. Kā kopējais pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas vektors, ko iedzīvotāji uzskata par 

nepieciešamu, ir saskarsmes kultūras un profesionalitātes uzlabošana plašāk informējot 

iedzīvotājus par pieejamajiem pakalpojumiem un to pārklājumu visā novada teritorijā. 

 

9. No 93 realizētajiem projektiem visvairāk īstenotie projekti un aktivitātes atbilst 2. vidēja termiņa 

prioritātei – kopā 52 projekti, kuru lielākā daļa ir ūdensapgādes infrastruktūras un pašvaldības ēku 

rekonstrukciju projekti novada ciemos. 35% gadījumu projektu finansējums piesaistīts no ELFLA un 

24% gadījumu – no ERAF līdzekļiem. 
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6. Izmantotās informācijas avoti 
 

1. Rēzeknes novada pašvaldības nodaļu un struktūrvienību apkopotā informācija, Tūrisma 
informācijas centra statistika, iedzīvotāju aptaujas dati. 

2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA, http://www.vraa.gov.lv ). 
3. Centrālā statistikas pārvalde (CSP, http://www.csb.gov.lv ). 
4. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA, http://www.nva.gov.lv ). 
5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP, http://www.pmlp.gov.lv ). 
6. LURSOFT datu bāze (http://www.lursoft.lv ). 
7. VAS Latvijas valsts ceļi (http://lvceli.lv ). 
8. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD, http://www.csdd.lv ). 
9. SIA Latvijas mobilais telefons ( https://www.lmt.lv/lv ). 
10. SIA TELE2 (http://www.tele2.lv ). 
11. SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” (http://alaas.lv ). 
12. Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls (https://www.latvija.lv ). 
13. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (http://www.mantojums.lv ). 
14. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (http://www.daba.gov.lv ). 

http://www.vraa.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://lvceli.lv/
http://www.csdd.lv/
https://www.lmt.lv/lv
http://www.tele2.lv/
http://alaas.lv/
https://www.latvija.lv/
http://www.mantojums.lv/
http://www.daba.gov.lv/

