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Aktivitātes teritorijas un attīstības plānošanas jomā 
 

 

Attēlā: Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhija 

 

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
 

 

Rēzeknes novada dome 2013. gada 21.februāra 

sēdē apstiprināja Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2033 (prot. Nr.5, 95.p.). 

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments 

ar plānošanas periodu līdz 2033. gadam, kurš nosaka 

Rēzeknes novada virzību uz vēlamo novada attīstību 

līdz 2033. gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika 

izstrādāta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā un Latgales stratēģijā noteiktos ilgtermiņa 

attīstības mērķus un prioritātes. Rēzeknes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver pašreizējās 

situācijas īsu raksturojumu, novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, telpiskās attīstības 

perspektīvu un stratēģijas ieviešanas uzraudzību. 

Telpiskās attīstības perspektīvā stratēģijā tiek nospraustas pašvaldības teritorijas 

attīstības vadlīnijas, noteiktas un grafiski attēlotas novada svarīgākās telpiskās struktūras, 

attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Citus novada attīstības plānošanas 



dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos 

plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

Vietējās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu hierarhijā ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija atrodas visaugstāk, kas nozīmē, ka turpmāk ikviens novada pašvaldības plānošanas 

dokuments (attīstības 

programma, nozaru 

stratēģija u.tml.) tiks 

izstrādāts, ņemot vērā 

stratēģijā noteiktos 

attīstības virzienus. 

 

 

 

Attēlā: Rēzeknes 

novada attīstības 

stratēģiskais ietvars 

 

 

 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam 
 

Ar 2013. gada 1. augusta Rēzeknes novada domes lēmumu (protokols Nr.19, 1.§) tika 

apstiprināts Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam un izdoti saistošie 

noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Rēzeknes novada teritorijas plānojums 

ir Rēzeknes novada administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā 

izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar 

ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem – no 2013. gada līdz 2024. gadam. 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis:  

 nostiprināt tiesisko pamatu Rēzeknes novada teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai 

attīstībai, kā arī nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā;  

 nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus zemju īpašniekiem Rēzeknes novada zemju un 

dabas resursu izmantošanā, būvniecībā un investīciju piesaistē. 

 



TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS 

 

Apbūves noteikumi nosaka prasības Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas 

izmantošanai un apbūvei saskaņā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. 

gadam un Grafiskās daļas kartēm „Rēzeknes novada teritorijas funkcionālā zonējuma kartes M 

1: 10 000”. Apbūves noteikumu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu novada attīstību, 

sabalansējot privātpersonu un sabiedrības intereses ar novada ekonomiskās attīstības 

interesēm, veicinot iedzīvotāju veselību, drošību, kārtību, ērtības, dabas un kultūras 

mantojuma attīstību un saglabāšanu, vispārēju labklājību un labvēlīgu vidi, kā arī racionālu 

dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.  

Apbūves noteikumi attiecas uz visu Pašvaldības administratīvo teritoriju un ir saistoši 

visām fiziskajām un juridiskajām personām uzsākot jebkuru zemes vienību sadalīšanu vai 

apvienošanu, ēku un būvju projektēšanu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un 

lokālplānojumu izstrādi, veicot būvdarbus, ēku un būvju rekonstrukciju, renovāciju, 

restaurāciju, nojaukšanu vai citu saimniecisko darbību.  

 

Teritorijas plānojuma īstenošana - 2017. gadā tika sagatavoti ap 85 atzinumi/izziņas 

par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas plānojumam, kopumā izvērtējot plānotās 

Apstipri- 

nāti kā 

pašvaldī-

bas 

saistošie 

noteikumi 



darbības aptuveni 160 zemes vienībās. Saņemtie iesniegumi lielākoties balstīti uz 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu.   

Kopš MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 " Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi" stāšanās spēkā, Attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā ar Zemes pārvaldības 

dienestu piedalās zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu sagatavošanā un pašvaldībā 

iesniegto zemes ierīcības projektu grafiskās daļas izskatīšanā un pārbaudē. Zemes gabalu 

sadalīšanas vai robežu pārkārtošanas gadījumos, atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas 

plānojumā noteiktajām prasībām, attēlotajām aizsargjoslām u.c. informācijai tika izsniegti 

nosacījumi ap 40 zemes ierīcības projektu izstrādei un pārbaudītas ap 30 pašvaldībā iesniegto 

zemes ierīcības projektu grafiskās daļas vektordatu formātā (dgn* faili). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumiem Nr.118 „Kārtība, 

kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, 

pašvaldība 2017. gadā ir izskatījusi 3 iesniegumus atļaujas izsniegšanai lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes ierīkošanai mežā. Atļaujas izsniegšanas process paredz pastāvīgu 

sadarbību un sarakti ar vidi un īpaši aizsargājamo teritoriju uzraugošām instancēm saistībā ar 

atzinumu sniegšanu un kompensācijas aprēķinu sagatavošanu. Lēmums par atļaujas 

izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā pieņemts vienā gadījumā. 

Atbildīgās:   Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece 

 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde - Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. 

novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. 

gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.25, 1. §). 

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz vairāk nekā 30 

fizisko personu iesniegumiem ar lūgumu mainīt atsevišķus teritorijas plānojumā noteiktos 

apbūves parametrus (apbūves blīvums un stāvu skaits) vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijā. Ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus, ir nepieciešams izvērtēt teritorijas 

plānojumā noteiktās prasības apbūves parametriem un veikt nepieciešamos grozījumus, ņemot 

vērā gan novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktos stratēģiskos mērķus, līdzsvarojot 

būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus, kā arī ņemot vērā 

būvniecības ierosinātāju un sabiedrības intereses. 

 Papildus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros ir paredzēts pārskatīt un 

precizēt Rēzeknes novada ciemu ielu klasifikāciju un izstrādāt ciemu ielu sarkano līniju plānu, 

kā arī izvērtēt esošo Rēzeknes novada ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt to 

precizēšanu. Tiks veiktas arī citas tehniska rakstura izmaiņas gan teritorijas plānojuma 



grafiskajā daļā, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, saskaņojot plānošanas 

dokumentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros 2017. gadā tika organizēts pastāvīgs 

darbs un sadarbība ar institūcijām, organizētas un vadītas ar katra pagasta pārstāvjiem 

individuālas darba grupas, sagatavoti priekšlikumi novada ciemu ielu sarkano līniju noteikšanā 

un grafiskā materiāla sagatavošanā.  Plānojuma grozījumu izstrāde turpinās arī 2018. gadā. 

Izstrādi veic Attīstības plānošanas nodaļa sadarbībā ar plānošanas dokumenta izstrādes darba 

grupu, pagastu pārvaldēm, institūcijām un ar ārpakalpojuma sniedzējiem (pēc 

nepieciešamības). 

Atbildīgās:   Līga Romančuka,  Tatjana Kārkliniece 

 

 

Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam 
 

Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kas nosaka veicamos pasākumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa 

attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai.  

Gan Rēzeknes novada attīstības programma (2012-2018), gan novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2033, nosaka vienotu novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, 

ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes. Rēzeknes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

paredzēts veikt, īstenojot 58 uzdevumus atbilstoši 3 izvirzītājām vidēja termiņa attīstības 

prioritātēm.  

Attīstības programma sastāv no stratēģiskā daļas, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes 

un rīcības virzieni (pasākumu kopums), rīcības plāna un investīciju plāna, kā arī attīstības 

programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības. 

Rīcības plānā ietver plānotās darbības un rezultātus, darbību īstenošanas termiņus, 

atbildīgos par darbību īstenošanu un plānoto darbību īstenošanas avotus. Savukārt investīciju 

plānā tiek iekļauti plānotie investīciju projekti. Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju ir 

iespējams veikt, apstiprinot aktualizētos projektu pasākumus ar domes lēmumu. 

 

Attīstības programmas aktualizācija – 2017. gadā tika veikta Attīstības programmas 

Rīcības un investīciju plāna aktualizēšana un 2017. gada 6. aprīlī tika pieņemts Rēzeknes 

novada domes lēmums Nr.8, 2.§ „Par aktualizētā Rēzeknes novada attīstības programmas 

2012. – 2018. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna apstiprināšanu”. Plānošanas 

dokumentu aktualizēšanas mērķis ir sekmēt Rēzeknes novada ilgtspējīgu un stabilu attīstību, 



veicinātu uzņēmēju konkurētspēju un nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Aktualizētajā Investīciju plānā tika iekļautas arī Rēzeknes novada pašvaldības projektu idejas, 

kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības 

fondu līdzekļiem Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros, kuras 

pašvaldība plāno realizēt laika periodā no 2017. – 2020. gadam. 

Atbildīgā:  Līga Romančuka  

 

Attīstības programmas Stratēģiskās daļas Investīciju plāna aktualizēšana - Rēzeknes 

novada dome 2017. gada 6. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.16, 1.§ „Par Rēzeknes novada attīstības 

programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu”.  

Atbildīgās:  Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece  

 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība - Lai nodrošinātu Rēzeknes novada 

attīstības novērtēšanas iespējas un izvērtētu attīstības plānošanas dokumenta rādītāju 

sasniegšanas progresu, Rēzeknes novada pašvaldība ir izstrādājusi attīstības programmas 

īstenošanas uzraudzības sistēmu, kas nodrošina iespēju novērtēt pašvaldības attīstību kopumā: 

 novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu;  

 demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to 

sabiedrību, deputātus un citas ieinteresētās puses;  

 identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām 

nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;  

 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.  

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats tiek izstrādāts,  iegūstot 

nepieciešamo informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā 

pieejamo informāciju sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienību, iestāžu vadītājiem, nodaļu 

speciālistiem. 

2017. gadā tika uzsākts darbs pie Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. 

gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2015.-2017. gadu izstrādes, datu vākšanas un 

apkopošanas. 

Atbildīgā:  Līga Romančuka 

 

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšana 

 

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par 

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (protok. Nr. 



28, 1 §). Lēmuma ietvaros tika apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums 

un izpildes termiņi, kā arī izveidota attīstības programmas izstrādes vadības grupa. 

Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa 

prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programma 

tiks izstrādāta saskaņā ar Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033, izvērtējot 

nacionālā līmeņa, Latgales plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas 

dokumentus. Attīstības programma sevī ietvers esošās situācijas raksturojumu, stratēģisko 

daļu, rīcības un investīciju plānu, kā arī attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības 

kārtību. 

Attīstības plānošanas dokumenta izstrāde ilgs līdz 2018. gada decembrim. Pilnvērtīga 

attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības. Tādēļ attīstības 

programmas izstrādes laikā paredzēts veikt dažādus sabiedrības iesaistīšanas pasākumus, tajā 

skaitā iedzīvotāju, uzņēmumu, valsts institūciju pārstāvju un citu interesentu dalība 

tematiskajās (nozaru) darba grupās, iedzīvotāju anketēšana un sanāksmju organizēšana. Par 

iedzīvotāju iespējām ņemt dalību attīstības programmas izstrādē Rēzeknes novada pašvaldība 

arī turpmāk informēs pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un laikrakstā “Rēzeknes 

Vēstis”. 

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Līga Romančuka 

 

Sabiedrības iesaiste attīstības plānošanā - Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā 

dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi 

novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība laika posmā no 11.12.2017. līdz 01.02.2018. 

organizēja iedzīvotāju aptauju. Aptaujas rezultāti tiek apkopoti.  

Atbildīgā:  Līga Romančuka 

 

Citi ar novada attīstību saistītie pasākumi 

Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība -2017. gadā tika turpināts darbs 

pie Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības vadlīniju izstrādes - informācijas 

un datu vākšana par pašvaldības dzīvojamo fondu, datu apkopošana, esošās situācijas analīze, 

dalība darba grupā, kā arī iepazīšanās ar citu pašvaldību pieredzi un praksi pašvaldībai 

piederošo mājokļu apsaimniekošanas un attīstības jomā. 

 Atbildīgā:  Līga Romančuka 

 



Pašvaldībai piederošo komunikāciju datu atlase, informācijas vākšana - Valsts 

zemes dienests atbilstoši  “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” pārejas 

noteikumu 3.¹ punktam, sākot ar 2016. gada 1. janvāri ir uzsācis aizsargjoslu izraisošo objektu 

un apgrūtināto teritoriju reģistrāciju Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (turpmāk – 

ATIS). Lai pašvaldība spētu izpildīt likumā noteikto prasību attiecībā uz  pašvaldībai 

piederošām vai pārvaldībā esošām komunikācijām un to datu nodošanu Valsts zemes 

dienestam, 2017. gadā tika veikta cenu aptauja par Rēzeknes novada ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas izveidi un noslēgts līgums ar finansiāli izdevīgāko sistēmas uzstādītāju un uzturētāju. 

Sistēmā tiks iekļauta dažāda informācija un dati, tai skaitā pašvaldības uzturētā augstas 

detalizācijas topogrāfiskā informācija, kas ļaus identificēt instrumentāli uzmērītās pašvaldības 

komunikācijas un pievienot iztrūkstošos komunikāciju posmus. 2018.gadā sadarbībā ar 

pagastu pārvaldēm un plānots veikt datu un informācijas vākšanu, datu apkopošanu un 

nodošanu Valsts zemes dienestam. 

Atbildīgās:  Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece 

 

Pastāvīga līdzdalība novada ceļu infrastruktūras attīstības projektu vai ideju izskatīšanā 

(servisa objektu izbūve gar novadu šķērsojošiem valsts galvenajiem autoceļiem, Rēzeknes 

pilsētas apvedceļa izbūves risinājumi u.c.), priekšlikumu un informācijas apkopošana, 

sniegšana valsts un privātajām institūcijām.   

Atbildīgā: Līga Romančuka 

 

Pārskatu sagatavošana-   Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālei iesniegti: 

 Rēzeknes novada  pašvaldības 2016. gadā īstenoto nodarbinātības veicināšanas 

pasākumu pārskats; 

 Rēzeknes novada  pašvaldības 2017. gadā plānoto nodarbinātības veicināšanas 

pasākumu pārskats. 

 Informācija par darba tirgus un sadzīves apstākļiem Rēzeknes novada administratīvajā 

teritorijā (par 2017.gadu). 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=187927


Skolēnu  pārvadāšanas autobusu kustības koordinācija-  Ir koordinēta skolēnu 

pārvadāšanas  sistēma, izstrādāts atbilstošs kartogrāfiskais materiāls.  

 

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece 

Ir izstrādāts dažāda veida kartogrāfiskais materiāls pēc nodaļu pieprasījuma. 

 

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece 

 

Sadarbība ar attīstības valstīm - Attīstības plānošanas nodaļa ir organizējusi un 

nodrošinājusi arī starptautisko delegāciju pieņemšanu, veicinot sadarbību ar tādām attīstības 

valstīm kā Azerbaidžāna, Baltkrievija un Moldova. No 2017. gada 9. jūlija līdz 12. jūlijam 

Rēzeknē viesojās delegācija no Azerbaidžānas Agdašas rajona pašvaldības un Azerbaidžānas 

nacionālās pilsētu pašvaldību asociācijas. Baltkrievijas Postavas rajona pārstāvju delegācija 

Rēzeknes novadā viesojās Rēzeknes novada svētku ietvaros no 14. līdz 16. jūlijam, kopā ar 

Baltkrievu ansambļa dalībniekiem, kas arī uzstājās svētku koncertā. Tāpat arī no 8. līdz 11. 

augustam tika uzņemta Moldovas delegācija. Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji 

apmeklēja gan Azerbaidžānas (4.-7.aprīlis), gan Baltkrievijas (9.-11.jūnijs) un Moldovas (2.-7. 

oktobris) pašvaldības ar mērķi gūt pieredzes apmaiņu un identificēt turpmākās sadarbības 

iespējas.  

Atbildīgā: Inta Rimšāne 



Aktivitātes finansējuma piesaistes jomā 
 

Ir apstiprināts projekts “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības 

veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” un uzsākts darbs pie 

projekta realizācijas. 

 

Projekts paredz industriālo teritoriju tīkla izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot degradētās teritorijas un rekonstruējot vai 

uzbūvējot ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi. Projekts vērsts arī uz 

Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālā 

ekonomiskā zona” teritorijā  esošu ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju attīstību un tajā 

iekļautās ielas un ceļi ir vieni no svarīgākajiem RSEZ perspektīvās industriālās zonas 

attīstībai. Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā ekonomiskās aktivitātes veicinošā 

infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, vides ilgtspēju 

veicinošo teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un 

Viļānu novada pašvaldībās. Projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldībā ir plānots uzlabot 

13 pašvaldības ceļus, kas ved pie ražošanas un pakalpojumu uzņēmumiem, kuri nodrošina 67 

jauno darba vietu radīšanu un investīciju piesaisti Rēzeknes novada teritorijā 4 081 783,07 

EUR apmērā.  

 

2015.gadā ir identificēti ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi, kas griezās ar lūgumu uzlabot 

esošo publisko infrastruktūru, un kas atbilst programmas nosacījumos noteiktiem kritērijiem. 

Informācija par šādu iespēju tika publicēta novada mājas lapā, kā arī laikrakstos “Rēzeknes 

vēstis”, “Panorāma Rēzekne”, “Vietējā Latgales avīzē”, kā arī tika pārpublicēta vietējos 

privātajos portālos (www.publika.lv u.c.). Informācija izskanēja arī Latgales Radio ēterā. Pēc 

minētās informācijas publicēšanas novadā pašvaldība griezās vairāk nekā 100 novada 

uzņēmēji. Tika izskatīts katrs atsevišķs gadījums, un izvērtēta tā atbilstība programmas 

nosacījumiem.    

 

 2016.gadā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, projekta pieteikuma un iepirkumu 

dokumentācija. 2017. gadā projekts tika pastiprināts un bija uzsākta tā realizācija. Projekta 

budžets sastāda 4 802 097,73EUR, no kuriem ERAF finansējums ir 4 081 783,07 EUR.  

Atbildīgā nodaļā: Brigita Arbidāne 

http://www.publika.lv/


 

2017.gadā  turpinājās darbs pie  ELFLA  pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” projekts „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā”. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt pašvaldības ceļu pārbūvi ar kopējo 

garumu aptuveni 70 km, piesaistot aptuveni 4,5 miljonu EUR  lielas investīcijas šim 

pasākumam, no kurām 4 000 000 EUR ir ELFLA un Valsts budžeta finansējums. Notika 

2014.gadā sapulču ar uzņēmējiem laikā identificētu ceļu ekonomiskā un tehniskā izvērtēšana 

un apsekošana, īpašumtiesību un dokumentācijas iepirkumu un tehnisko projektu 

sagatavošana. 2017. gadā tika sagatavotā projekta pirmā kārtas pieteikuma dokumentācija, kas 

tika apstiprināts. 

Turpināts darbs pie 2.,3.,un 4. projekta kārtu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, kā arī 

projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana finansējuma saņemšanai. 

Atbildīgā nodaļā:  Brigita Arbidāne. 

 

2017.gadā notika darbs pie  ERAF SAM 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās" atbalsta programmas projekta iesniegumu Nr.4.2.2.0/17/I/069 

“Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” un tam 

pievienojamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas. Projekts tika iesniegt izskatīšanai. 

Atbildīgā nodaļā:  Brigita Arbidāne 

 

2017. gadā tika īstenots projekts “Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” darbības 

atbalsts”. Projekta kopējais budžets ir  6494,90 EUR. Projekta ietvaros bija iegādātas digitālās 

klavieres un portatīvais dators, kā arī  veikta dziedātāju tērpu  modelēšana un iegāde. 

Atbildīgā nodaļā:  Brigita Arbidāne 

 

2017. gadā tika īstenots projekts „Materiāltehniskās bāzes attīstība Rēzeknes novada izglītības 

iestādēs” ar kopējo budžetu 330 000 EUR. Projekta ietvaros tika iegādāts flīģelis, ieklāts 

Kaunatas sporta zāles segums, iegādāts datoraprīkojums, aktīvās atpūtas inventārs, 

multimediju klašu aprīkojums. 

Atbildīgā nodaļā:  Brigita Arbidāne 

 

ES programmas „DEAR” projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning 

in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ieviešana.  



Projektu ievieš sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, 

Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām.  

Projekta kopējais budžets ir 2 915 107,- EUR, ko veido 2 477 841,- EUR jeb  85% ES 

finansējums un katram projekta partnerim, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldībai, ir paredzēts 

līdzfinansējums 15 % apmērā. Projektu paredzēts realizēt trīs gadu garumā, sākot no 

2015.gada aprīļa līdz 2018.gada martam. 

Projektā paredzēts: 

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

izglītības dokumentos;  

 Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogu kursu par attīstību/globālo 

izglītību organizēšanu; 

 nevalstisko organizāciju praktisko nodarbību organizēšanu Rēzeknes novada 

pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par attīstības/globālās izglītību; 

 mācību materiāla izstrādi par attīstības/globālās izglītību Rēzeknes novada pirmsskolās 

un sākumskolās; 

 pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Bulgāriju Rēzeknes novada pirmsskolas 

un sākumskolas pedagogiem par attīstības/globālās izglītību u.c..  

 

 

Pieredzes apmaiņa (Bulgārija -Latvija;  Latvija -Bulgārija) 



 

Mācību materiālu izstrāde (koks, plastmasa, tomāts) 

 

Pedagogu apmācības 

 

2017. gadā ir uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes 

novadā!” īstenošana. Projekta mērķis ir popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību 

profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, nodrošinot novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem 

pieejamas dažādas veselīgu dzīvesveidu veicinošas aktivitātes, kompetentu speciālistu lekcijas 

par slimību profilaksi, konsultācijas, kuru mērķis ir sekmēt Rēzeknes novada iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes paaugstināšanos un dzīvildzes pagarināšanu. 

Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2017.-31.12.2019. Kopējais projekta budžets 385 688,- EUR, 

t.sk. ESF finansējums 327 834,80 jeb 85%, valsts budžeta finansējums 57 853,20 jeb 15%. 

Projekta mērķa grupa – visi Rēzeknes novada iedzīvotāji. 



 

 

Pasākums - Izbraukuma veselības istaba 

 

Pasākums – nometne bērniem ar īpašām vajadzībām 

 

Pasākums – “”Skrējiens pēc veselības” 



 

Pasākums – fizisko aktivitāšu nodarbību cikls - aerobika 

 

Pasākums - veselības veicināšanas dienas ar dažādu speciālistu piedalīšanos 

 

Projekta laikā novada iedzīvotāji Veselības un profilakses skolu filiālēs bez maksas var 

piedalīties: 30 dažādās lekcijās/ praktiskās nodarbībās veselības un slimību profilakses jomā, 5 

dažādos fizisko aktivitāšu nodarbību ciklos, kas notiks katrā novada pagastā trīs reizes 

projekta laikā, 6 atbalsta grupu nodarbībās, veselības veicināšanas dienās ar dažādu speciālistu 

piedalīšanos,  9 nometnēs,  divu dienu veselības veicināšanas olimpiādēs, kas notiks trīs reizes 

projekta laikā, veselības veicināšanas pasākumos – skriešanas pasākums “Skrējiens pēc 

veselības”, orientēšanas pasākums “Kāds ārsts kādu kaiti ārstē? ” un velo pasākums “ Uzlabo 

savu sirdi! ”, izbraukuma veselības istabā, kas katrā novada pagastā viesosies 6 reizes projekta 

laikā. 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rēzeknes novada pašvaldības sadarbības projekta  „Latvijas 

ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana„ Nr. 1-08/238/2016 



(aktivitātes “Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām un parka 10 gadu jubilejai veltītā 

izstāde”) ieviešana. 

  

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveide un 

uzturēšana novadu nozīmes attīstības centros: 

 Dricānos: “Pagastmājā”, Dricānos, Dricānu pagastā; 

 Kaunatā: Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā; 

 Maltā: Skolas ielā 24, Maltā, Maltas pagastā; 

 Rogovkā: „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā. 

 

 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 



Sadarbībā ar Preiļu, Krāslavas un Ludzas bibliotēkām Rēzeknes novada pašvaldība no 2013. 

līdz 2017. gadam tika realizēts projekts „Europe Direct informācijas centrs (EDIC) 

Austrumlatgalē”. Centra uzdevums bija sniegt informāciju, padomus un palīdzību saistībā ar 

Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus, 

kā arī nodrošināt vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju uzturot mājaslapas sadaļu, 

organizējot seminārus, konkursus, veidojot videoklipus, ziņu lapas un organizējot pieredzes 

apmaiņas vizītes. 2017. gada projekta kopējais budžets bija EUR 26 632, no kuriem EUR 20 

000 bija Eiropas Komisijas dotācija un EUR 6 632 – Rēzeknes novada pašvaldības 

līdzfinansējums, Preiļu novada un Krāslavas novada pašvaldību līdzfinansējums. Informācija 

par projektu mājaslapā: http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/.  

 

Noslēdzoties projektam „Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Austrumlatgalē” periodā 

no 2013. līdz 2017. gadam, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes Centrālo 

bibliotēku, tika izstrādāts projekta pieteikums „Europe Direct informācijas centrs (EDIC) 

Austrumlatgalē” periodā no 2018. līdz 2020. gadam, kas tika apstiprināts. Centrs turpinās 

sniegt informāciju un palīdzību saistībā ar Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt 

iedzīvotājus un organizēt seminārus par dažādiem ES jautājumiem uzņēmējiem, juristiem, 

sociālajiem darbiniekiem un skolēniem. Projekta realizācija - no 2018. gada 1. janvāra līdz 

2020. gada 31. decembrim. Projekta kopējais budžets 2018. gadam ir 33 750 EUR.  

 

2017. gadā „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” turpināja īstenot Eiropas 

Komisijas apstiprinātā projekta „Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un 

esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” aktivitātes - 

seminārus un pieredzes apmaiņas vizītes topošajiem uzņēmējiem. Projekta ietvaros tika 

izglītoti Austrumlatgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji un skolēni, uzlabota viņu 

informētība un izpratne par Eiropas Savienības pasākumiem savu biznesa ideju attīstībai un 

sekmēja reģionālo uzņēmēju produktu konkurētspēju vietējā un Eiropas Savienības tirgū. 

Kopējā summa 7 000 EUR, no kuriem 350 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma daļa, bet 6 650 EUR ir Eiropas Komisijas finansējums.  

 

2017. gadā turpinājās projekts „European Connections in Digital Arts – EUCIDA (Digitālā 

māksla aptver Eiropu)”, kuru atbalsta ES programma „Radošā Eiropa”.  Projekta partneri: 

digitālās mākslas centri Dublinā (Īrija), Belfortā (Francija) un Rēzeknes novada pašvaldība 

(Lūznavas muiža). Projekta norises laiks ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. 

http://rezeknesnovads.lv/edic-austrumlatgale/


decembrim. Kopējais projekta budžets ir 344 000 EUR, no kuriem 41 000 EUR ir Rēzeknes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, un 41 885 EUR ir ES programmas „Radošā Eiropa” 

finansējums. Projekta laikā visiem interesentiem bija iespēja apskatīt Īrijas un Francijas 

mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā, klātienē iepazīties ar dažādu 

valstu māksliniekiem, kā arī apmeklēt radošās darbnīcas, pašiem izmēģinot digitālās 

lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā. Projekts piedāvā arī mākslinieku rezidenču 

iespējas: Rēzeknes māksliniece Gundega Strautmane 10 dienas strādāja digitālās mākslas 

centrā Dublinā, savukārt Francijas mākslinieks Žaks Lopess darbojās Lūznavas muižā un 

rādīja, kādus mākslas darbus var radīt, izmantojot lāzeriekārtu. Projekts piedāvā arī stipendijas 

māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, kuri var apmeklēt digitālās mākslas izstādes. 

2017.gadā šo stipendiju ieguva Iveta Balčūne un Inga Drele. Projekts turpināsies arī 2018. 

gadā.  

 

2017. gadā tika uzsākts ES programmas „NORDPLUS Horizontal” ietvaros realizētais 

projekts “Creative Environmental Education/The CEE Network” (Radoša vides izglītība-

LV). Projekta ietvaros tiks veidoti inovatīvi mācību materiāli, lai radošā veidā mācītu 

pamatskolas vecuma bērniem vides izglītību, liekot uzsvaru uz ilgtspējību, tehnoloģijām un 

starpdisciplinaritāti. Projekta laikā tiks organizētas radošās darbnīcas, nodrošināti pieredzes 

apmaiņas braucieni uz Somiju un Grenlandi. Projektā tiek pārstāvētas dažādas organizācijas 

un izglītības iestādes no Latvijas, Somijas (vadošais partneris – Turku Universitāte), Islandes, 

Dānijas, Grenlandes un Norvēģijas. Projekta kopējais finansējums uz visām valstīm ir 137 110 

EUR.  

 

2017. gadā turpinājās ERASMUS + K2 aktivitātes projekta “My Best Idea” (Mana labākā 

ideja-LV) realizācija, kura mērķis ir attīstīt uzņēmējspēju un radošumu ikdienas mācību 

procesā, kā arī veicināt starpdisciplināru mācību metožu izmantošanu darbā ar 10 līdz 16 

gadus veciem skolēniem, palielinot digitālo tehnoloģiju integrāciju jauniešu izglītības procesā. 

Projektā piedalās 9 sadarbības partneri no Latvijas, Zviedrijas un Itālijas. Rēzeknes novadu 

pārstāv Izglītības pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, kā arī nevalstiskā 

organizācija “Apdāvināto bērnu fakultatīva skola” no Rīgas. Radītie materiāli publicēti online 

blogā, kā arī iesaistīto partneru mājaslapās.  Projekta ietvaros 2017. gada februārī Rēzeknes 

novada izglītības darbinieki viesojās Itālijā, Dienvidtiroles apgabalā, lai gūtu pieredzi 

izglītības procesa organizēšanā un kompetenču pieejas realizācijā, digitālā portfolio izveidē un 

tā izmantošanas iespējām izaugsmes dinamikas novērtēšanā un karjeras izglītībā. Nedēļas 



laikā tika apmeklētas 5 izglītības iestādes, kur tika gūta vērtīga pieredze mācību procesa 

organizēšanā, skolēnu kompetenču attīstīšanā un sadarbības prasmju veidošanā. 

 

ES programmā “Europe for Citizens 2014-2020” (Eiropa Pilsoņiem-LV) tika sagatavots un 

apstiprināts projekts “CRISCO - Crossroad of the Regions-fostering involvement of all 

citizens in local life to improve social cohesion” (Reģionu krustcelēs-iedzīvotāju līdzdalības 

vietējās kopienas dzīvē veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti-LV), kas 

noslēgsies 2019. gada augustā. Projekts vērsts uz Eiropas Savienības piederības izjūtas un 

sociālās iekļaušanas veicināšanu pierobežas iedzīvotāju vidū. Plānotie pasākumi – pagastu 

ziņu lapu veidotāju pieredzes apmaiņas braucieni uz ES pašvaldībām un semināri par 

fotografēšanas un žurnālistikas prasmju uzlabošanu. Projekta vadošais partneris ir Briseles 

pilsētas dome (Beļģija). Projekta ieviešanas laiks – 25 mēneši. ES programmas “Eiropa 

pilsoņiem” finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai ir EUR 13 500, bet EUR 3940 ir 

pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Ziņu lapu veidotājiem būs iespēja iepazīties ar integrācijas 

jautājumiem četrās ES valstīs (Beļģijā, Francijā, Itālijā, Dānijā).  

 

2017. gadā tika izstrādāts projekta pieteikums programmā “Nordic-Baltic Mobility 

Programme” (Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programma-LV). Projekta pieteikums 

“Pieredzes apmaiņa Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta 

sistēmas izveidei darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām” (Exchange of best practices 

in developing the support system for special needs child`s teachers and parents in Latvia, 

Norway and Sweden-EN) tika apstiprināts, kas nodrošināja novada un pilsētas sociālo 

darbinieku un sociālo pedagogu pieredzes apmaiņas braucienus uz Norvēģiju un Zviedriju.  

Projekta realizācija – no 2017. gada 1. novembra līdz 2018. gada 31. martam. Projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas – 12 164 EUR, no kuriem 4 865 EUR ir Rēzeknes novada un Rēzeknes 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 7 298 EUR ir programmas finansējums. 

 

2017. gadā tika iesniegts un apstiprināts projekts “Social Inclusion of Elderly People” (Veco 

cilvēku sociālā iekļaušana), saīsinājumā “Aging in Comfort” (“Novecošana komfortā”), kas 

paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veicināt veco cilvēku sociālo 

iekļaušanu, uzlabojot mājas aprūpi, kuru nodrošina mobilās brigādes Latvijā un Lietuvā. 

Projekta ieviešanas laiks - 18 mēneši. ES programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam” finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai ir 65 



609,58 EUR, bet 9 841,44 EUR ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Projekta kopējais 

finansējums ir 75 451,02 EUR. 

 

Tika izstrādāts un apstiprināts projekta “Transformations from Slum to Chic” 

(“Transformācija no graustiem uz šiku”), saīsinājumā “TRANS-FORM”, pieteikums, kas 

paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām atjaunot degradētās teritorijas Latvijā un 

Lietuvā. Projekta ieviešanas laiks – 24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 

75 760 EUR, no kuriem 11 364 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, 

bet 64 396 EUR ir ES programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

2014.–2020. gadam” finansējums. 

 

Izstrādāts un apstiprināts projekts “Sports for social inclusion of at-risk teenagers” (“Sports 

kā riska grupas pusaudžu iekļaušana sabiedrībā”), saīsinājumā “Risk Free”, pieteikums, 

kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veicināt pusaudžu iesaisti sporta 

aktivitātēs Latvijā un Lietuvā, attīstot sporta bāzes iesaistīto pašvaldību teritorijās. Projekta 

ieviešanas laiks – 24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 43 449 EUR, no 

kuriem 6 517 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 36 932 EUR ir 

ES programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam” 

finansējums.  

 

Citi sagatavotie projektu pieteikumi, kas tika iesniegti izvērtēšanai 2017. gadā: 

 

Projekta pieteikums “Radošās ekonomikas veicināšana pārrobežu reģionā” (“Promotion 

of creative economy in cross border region”), saīsinājumā “Creative Economy”, kas paredz 

sadarbībā ar Latvijas un Krievijas pašvaldībām, Latvijas un Krievijas pašvaldību savienībām, 

izglītības iestādēm sekmēt vietējo uzņēmēju radošumu, palielināt vietējo preču konkurētspēju, 

radīt priekšnoteikumus novada teritoriju zīmolvadībai. Projekta ieviešanas laiks – 24 mēneši. 

Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 102 545 EUR, no kuriem 10 255 EUR ir 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 92 290 EUR ir ES programmas 

“Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam” finansējums.  

 

Projekta pieteikums “Pierobežu reģiona tūrisma maršruta “Sekojot tehniskām idejām” 

izveide” (“Development of cross border region tourist route “Following the engineering 

ideas””), saīsinājumā “Follow Idea”, kas paredz, sadarbībā ar Latvijas un Krievijas 



pašvaldībām, veicināt tūrisma attīstību reģionā, atjaunot infrastruktūru, radīt kopīgu tūrisma 

maršrutu. Projekta ieviešanas laiks – 18 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 

267 609 EUR, no kuriem 26 761 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, 

bet 240 848 EUR ir ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

2014. – 2020.gadam” finansējums. 

 

Projekta pieteikums “Antropogēno zonu infrastruktūru pārvaldība pierobežas dabas 

teritorijās” (“Managing the anthropogenic load-reducing tourism infrastructure in cross 

border nature territories”), saīsinājumā “Nature”, kas paredz, sadarbībā ar Latvijas un 

Krievijas pašvaldībām, veicināt dabas un aktīvā tūrisma attīstību reģionā, atjaunot 

infrastruktūru, veicināt Natura 2000 teritoriju aizsardzību. Projekta ieviešanas laiks – 24 

mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības kā projekta partnera daļa projektā ir 416452 EUR, no 

kuriem 41 645 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 374 807 EUR ir 

ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam” 

finansējums. 

 

Projekta pieteikums “Craftmanship without Borders” (“Amatniecība bez robežām”), 

saīsinājumā “Crafts”, kas paredz, sadarbībā ar Latvijas un Krievijas pašvaldībām, veicināt 

tūrisma attīstību reģionā, atjaunot infrastruktūru, veicināt radošas ekonomikas attīstību 

reģionā. Projekta ieviešanas laiks – 24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības kā projekta 

partnera daļa projektā ir 51 000 EUR, no kuriem 5 100 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma daļa, bet 45 900EUR ir ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma 2014.-2020. gadam” finansējums.  

 

Izstrādāts projekta “Eradicate H.Sosnowskyi” (“Iznīcināt latvāņus”) pieteikums, kas paredz 

sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veikt pasākumus, kas sekmēs latvāņu audžu 

samazināšanu iesaistīto pašvaldību teritorijās. Projekta ieviešanas laiks – 24 mēneši. Rēzeknes 

novada pašvaldības daļa projektā ir 33 091 EUR, no kuriem 4 963 EUR ir Rēzeknes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 28 128 EUR ir ES programmas “Latvijas-Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam” finansējums. 

 

Izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums “REACH-TOUCH-FEEL” (“Sasniegt – 

sataustīt – sajust”), saīsinājumā “RE-TO-FE”, kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas 

pašvaldībām veidot tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumus Latvijas un Lietuvas pašvaldību 



teritorijās. Projekta ieviešanas laiks – 24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 

149 536 EUR, no kuriem 22 430 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, 

bet 127 106 EUR ir ES programmas „Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

2014.-2020. gadam” finansējums.    

Citas ar projektu  izstrādi un ieviešanu saistītas aktivitātes 

 

Pārskata par 2016.gadu Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” 

apkopošana, sagatavošana un iesniegšana. 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

Pārskata par saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projektā 10-

01-L32100-000327, "Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot lokālus restaurācijas 

darbus)" sagatavošana un iesniegšana. 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

Pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (līguma nr. 1APSD-34-2016). 

Gada laikā šajā pasākumā Rēzeknes novadā bija iesaistīti 935 bezdarbnieki un kopā izlietoti 

EUR 425091,53 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit viens euro, 53 centi) 

finansējuma. 2017.gadā tika gatavota dokumentācija nodošanai arhīvā. 

Atbildīgā: Tatjana Kārkliniece 

 

Tika sagatavots projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras 

attīstība” pēcieviešanas pārskata sagatavošana. 

Atbildīgā: Anna Jaudzema 

 



Aktivitātes saimnieciskās darbības veicināšanā 
 

Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmējs”- Veikti labojumi un grozījumi konkursa „Rēzeknes 

novada uzņēmējs” nolikumā. Darbs konkursa „Rēzeknes novada uzņēmējs 2016” komisijā 

(pieteikti izvērtēšanai divdesmit astoņi pretendenti, izvērtēti - divdesmit seši, divi pretendenti 

atteica dalību konkursā). Konkursa noslēgums paredzēts 2017.gada 19.martā, kura laikā tiks 

godināti konkursa vērtēšanai izvirzītie Rēzeknes novada uzņēmēji.  

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

Nodaļas speciālisti piedalījās Rēzeknes novada dienas organizēšanas aktivitātēs- tika 

koordinēta amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes novada diena” 15.jūlijā  

(kopējais uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju, ēdinātāju skaits – 86), dalība pasākuma 

organizēšanā, ārzemju delegāciju uzņemšana, darbs ar masu mēdijiem.  

 

Atbildīgie:   Anna Jaudzema,  Inta Rimšāne, Madara Bērtiņa, Anna Rancāne, Tatjana 

Kārkliniece, Sanita Zunda, Guntis Klīdzējs 

 

Jau ceturto gadu 19. marts Rēzeknes novadā ir nozīmīga diena – tā ir Rēzeknes novada 

uzņēmēju diena, kad notiek konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” laureātu godināšanas 



svinīgā ceremonija. Arī šogad Latgales vēstniecībā “Gors” tika pasniegtas balvas labākajiem, 

veiksmīgākajiem, uzņēmīgākajiem un darbīgākajiem novada ļaudīm. 

 

Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums” ir viens no uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, 

ko īsteno Rēzeknes novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, 

nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti. Konkursam šoreiz izvirzīti 28 

pretendenti, kurus jau 2016. gada rudenī un ziemā apmeklēja vērtēšanas komisijas dalībnieki, 

lai rūpīgi iepazītos ar viņu saimniecisko darbību, izvērtējot ražotā produkta vai pakalpojuma 

kvalitatīvos rādītājus, ražošanas teritorijas sakoptību un investīciju piesaisti, jaunu darba vietu 

radīšanu u.c. kritērijus.  

Atbildīgās: Inga Zapāne, Anna Jaudzema 

  

 

Tūrisma informācijas centra darbība. 
 

2017.gadā notika turpinājās Rēzeknes novadam apkārt esošo pašvaldību sadarbība, 

attīstot jaunus tūrisma piedāvājumus, kopīgi veidojot mārketingu u sadarbojoties ar 

vietējiem un ārvalstu tūrisma operatoriem un masu medijiem. 

 

 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, Latgalē un visā Latvijā vietējiem un ārzemju 

tūristiem. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali, Latvijas 

teritoriju, Rēzeknes novada teritoriju. Tūrisma kartes izdošanai sagatavota informācija 

maketētājam. 

 

Rēzeknes novada tūrisma informācijas centram atrodoties Lūznavas muižā, TIC darbinieki arī 

apkalpo šo tūrisma objektu -  sagaida  muižas apmeklētāju, tirgo biļetes un suvenīrus, vada 

ekskursijas pa Lūznavas muižu, stāsta par izstādēm un kultūras pasākumiem Lūznavā. 2017. 

gadā Lūznavas muiža bija atvērta apmeklētājiem 354 dienas ar vairāk kā 16 000 apmeklētāju.  

 

Sagatavota informācija,  fotogrāfijas un sadarbībā ar Rēzeknes TIC un Viļānu novadu izdota 

tūrisma karte latviešu, angļu un krievu valodā. 



 

 

 

Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Rēzeknes novada piedāvājumu LRTA 

“Ezerzeme” Latgales reģiona tūrisma kartes Aktīvā atpūta ģimenēm izdošanai latviešu, angļu, 

vācu  un krievu valodā. 

 

 

 

Tiek gatavota un nosūtīta informācija Latvijas IAA Tūrisma departamentam par jauniem 

piedāvājumiem un pasākumiem novadā. 

 

TIC konsultē tūrisma uzņēmējus par dažādiem jautājumiem tūrisma jomā. Divas reizes gadā 

tūrisma uzņēmējiem un interesentiem organizēti informatīvie semināri, sapulces par nozares 

aktualitātēm. Koordinēta uzņēmēju dalība Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” 

rīkotajās apmācībās.  

 

Koriģēta tūrisma informācija novada mājas lapā, labošana sadarbībā ar sabiedrisko attiecību 

speciālistiem. 



 

Lai piesaistītus tūristus savam reģionam, TIC ik gadu piedalās Starptautiskajos tūrisma 

gadatirgos. Šogad  „Balttour - 2017” Rīgā. Uz izstādēm „Tourest - 2017” (Tallinā) februārī, 

„Vivatour - 2017” Viļņā martā, nosūtīti tūrisma materiāli par Rēzeknes novada tūrisma 

piedāvājumu. Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas 

centriem, LIAA Rīgā un visa gada garumā tūrisma informācijas centros Lūznavā un Rēzeknē.  

Balttour - 2017 

 

           

 

Tiek sagatavoti un nosūtīti materiāli par tūrisma piedāvājumu Rēzeknes novadā tālākām 

ārzemju izstādēm (Somija, Nīderlande, Vācija, Krievija). 

 

Tiek vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos, apskates 

objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. Dotas atbildes  jautājumiem par tūrisma 

piedāvājumu novadā telefoniski zvaniem un e pastos.  

 



Tiek koordinēti tūrisma operatoru, ārzemju žurnālistu un masu mediju pārstāvju reklāmas 

braucieni uz Latgali apmeklējumi Rēzeknes novada tūrisma uzņēmumos, pie amatniekiem un 

dabas objektos (tūroperatori no Latvijas, Vācijas, Baltkrievijas, blogeri no Norvēģijas).  

 

Baltkrievijas tūroperatori “Pērtniekos” 

 

Latvijas tūroperatori “Zvejniekos” 

 



 

Notiek tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma reklāmlapu maketēšanas un drukāšanas 

koordinēšana.  

 

 

Mājražotāju un amatnieku darbnīcu apmeklējumi ar mērķi šīs saimniecības iekļaut tūristu 

apmeklējamo objektu sarakstā 

 

Sadarbībā ar Lubāna apkārtnē esošām pašvaldībām popularizēts tūrisma galamērķis “Lubāna 

ezera noslēpumi” – sagatavota informācija un izdotas galamērķa “Lubāna ezera noslēpumi” 

kartes latviešu, vācu un angļu valodās izplatīšanai TIC-os, tūrisma izstādēs, gadatirgos un 

Lubāna apkārtnē esošajos tūrisma uzņēmumos.  

 

 

 



Veikta  velomaršrutu Nr.783 “Apkārt Rāznas ezeram”, Nr.784 „Lūznava - Rāznas ezers” un 

Nr.33 „Apkārt Lubānas ezeram” sagatavošanas darbi to marķēšanai dabā (maršruta plānošana, 

reljefa līknes izpēte, shēmu sagatavošana, velo zīmju izvietošanas vietu izpēte, velo ceļa zīmju 

plānu sagatavošana, iesniegšana Latvijas valsts ceļu direkcijai, saskaņošana). 

 

Nokoordinēta trīspusēju tūrisma informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana, maketa 

izgatavošana. Sagatavota Rēzeknes novada tūrisma informācija un foto izvietošanai uz 

trīspusējiem informācijas stendiem, izvietotiem tiešā autoceļu tuvumā, ienākošiem Rēzeknes 

novadā: 

Daugavpils – Rēzekne – stāvlaukumā pie Rēzeknes un Riebiņu novada robežas; 

Kārsava – Rēzekne – Vērēmos; 

Dagda –  Rēzekne – pie pagrieziena uz Kaunatu; 

Rīga – Rēzekne – pie pagrieziena uz Rikavu; 

Balvi – Rēzekne – stāvlaukumā pie Ičas upes; 

Trīspusējs stends pie pagrieziena uz Rikavu 

   

 



Dalība Latgales reģiona tūrisma konferences 2017. norises Lūznavas muižā un tūrisma 

uzņēmēju apmācību organizēšanā.  

 

 

Uzsākts darbs pie Rāznas Nacionālā parka kā tūrisma galamērķa popularizēšanas. Sadarbībā 

ar Rēzeknes, Dagdas, Ludzas novadu pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi uzsākta 

tūrisma informācijas apkopošana kartes izdošanai. 

Atbildīgās TIC speciālistes- Ligita Harčevska, Ruta Polovinkina. 

 

Izglītības - uzņēmējdarbības  kontaktpunktu darbība 
 

2015. gadā noslēdzās  projekts „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu 

infrastruktūras attīstība” ieviešana. Finansējums saņemšanas ES darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" prioritātes "Policentriskā attīstība" aktivitātes „Atbalsts 

novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot publisko 

pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar 

uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiek veikti četru novada nozīmes 

vidusskolu rekonstrukciju būvdarbi (tai skaitā stacionāro iekārtu, aprīkojuma iegāde, 

uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana). Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un 

Rogovkas ciemos vidusskolu ēkās ir izveidotas telpas skolēnu mācību-ražošanas uzņēmumiem 

- četri objekti novadā, kā arī četri izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti minētajos ciemos. 

2016.gadā šie punkti sāka aktīvu darbību. IUK funkcijas tiek noteiktas divos darbības 

virzienos: darbs ar izglītības iestāžu audzēkņiem: darbs ar esošajiem un topošajiem 

uzņēmējiem, to organizācijām un apvienībām. 



2017.gadā 4 skolas iesaistījās Junior achievement programmā, kuras ietvaros tika 

izveidoti 13 skolēnu mācību ražošanas uzņēmumi (2016. gadā -5 mācību uzņēmumi). 

Ir izstrādāti projekti, kas finansē uzņēmējdarbības vecināšanas aktivitātes. Projektu 

īstenošana sākusies 2017.gadā. 

Ir notikusi virkne apmācību skolēnu orientācijas uz biznesu veicināšanai, kā piemēram, 

“Pirkšanas pārdošanas anatomija”, “Drošs starts uzņēmējdarbībā”, ”Pārdošanas un reklāmas 

iespējas internetvidē”,  utt., piesaistot kvalificētus pieredzējušos lektorus. Notikuši pieredzes 

apmaiņas braucieni  pie Zemgales un Latgales uzņēmējiem. 

Ir notikuši vairāki interaktīvie pasākumi darba grupās. 

Vasaras brīvdienās skolēniem tika noorganizētas vasaras nometnes ar aktivitātēm, 

virzītām uz biznesa domāšanas attīstību:  

Metodiskā vadība: Brigita Arbidāne, Inta Rimšāne, Anna Jaudzema 



Aktivitātes sabiedrisko attiecību jomā 

 

Informācijas pieejamība pašvaldībā veicina ne tikai pilsonisko līdzdalību, bet arī 

nodrošina atklātumu valsts pārvaldē. Lai ilgtermiņā stiprinātu sadarbību starp pašvaldību un 

sabiedrību, 2007. gada aprīlī Rēzeknes novada pašvaldībā tika izveidota jauna amata vienība – 

sabiedrisko attiecību speciālists. Palielinoties pienākumiem un darba apjomam, 2014. gada 

martā Rēzeknes novada pašvaldībā tika izveidota vēl viena amata vienība, kas saistīta ar 

sabiedrisko attiecību darbu – mājas lapas satura redaktors, kura galvenie pienākumi ir 

publikāciju par pašvaldības darbību un pieņemtajiem lēmumiem sagatavošana iedzīvotājiem 

ērtā un saprotamā veidā, kā arī sagatavoto ziņu publicēšana pašvaldības mājas lapā. Rēzeknes 

novada pašvaldības sabiedrisko attiecību ikdienas darba galvenais mērķis un uzdevums ir 

iedzīvotāju informēšana par pašvaldības darbības procesiem un aktualitātēm, kā arī iedzīvotāju 

iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un pašvaldības organizētajās aktivitātēs. 

Kopš sabiedrisko attiecību speciālista amata vienības izveidošanas ir panāktas 

ievērojamas pārmaiņas sabiedrības informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumu 

pieņemšanu. Nodibināta pastāvīga saikne ar vietējiem iedzīvotājiem, laba sadarbība ar 

vietējiem un reģionālajiem masu medijiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām. 

Kopš 2010. gada februāra tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Rēzeknes Novada 

Ziņas”, izveidota pašvaldības mājas lapa, kas regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju 

par aktualitātēm Rēzeknes novadā, kā arī iedzīvotāju ērtībai izveidotas pašvaldības lapas 

populārākajos sociālajos tīklos, jo lielai daļai iedzīvotāju tas ir ērtākais un pieejamākais veids, 

kā saņemt informāciju par pašvaldības aktualitātēm. 

 

Sabiedrības informēšanas jomā paveiktie darbi 2017. gadā 

 Sabiedrisko attiecību speciāliste un/vai mājaslapas satura redaktore apmeklēja visus 

lielākos novada līmeņa pasākumus (Novada uzņēmēju diena, Podnieku dienas, Novada 

dienas, pašdarbības kolektīvu jubilejas un citus), lai pēc tam sagatavotu fotomateriālus un 

rakstus publicēšanai mājaslapā, kā arī izsūtīšanai medijiem; 

 Lai nodrošinātu Rēzeknes novada publicitāti, ik nedēļu vietējiem, reģionālajiem un valsts 

nozīmes preses izdevumiem, radio un interneta portāliem tiek sagatavotas un nosūtītas 

jaunākās ziņas par Rēzeknes novadu; 

 Lai veicinātu Rēzeknes novada atpazīstamību un pozitīvo tēlu, regulāri tiek pasūtīti 

prezentācijas materiāli par Rēzeknes novadu (pildspalvas, magnētiņi, dāvanu maisiņi, 



keramikas krūzes un citi). Iespēju robežās suvenīri tiek pasūtīti pie vietējiem amatniekiem 

un uzņēmējiem, tādejādi atbalstot vietējos uzņēmējus; 

 Katru mēnesi apkopoti un pašvaldības mājaslapā publicēti pagastu pārvalžu un pašvaldības 

iestāžu iesūtītie amatpersonu atalgojumi; 

 Pēc vajadzības apkopota informācija par dažādām aktivitātēm un pasākumiem pagastos 

(Lielā talka, Muzeju nakts, Kapusvētki, Svecīšu vakari u.c.);  

 Sabiedrisko attiecību speciāliste vai mājas lapas satura redaktore piedalījusies konkursa 

“Rēzeknes novada Uzņēmums 2017” pretendentu izvērtēšanas braucienos – sagatavotas 

fotogrāfijas un raksti par katru pretendentu; 

 Regulāri vietējiem medijiem (“Rēzeknes Vēstis”, “Panorama Rezekne”, “Latgales Vietējā 

Avīze”) tiek gatavoti apsveikumi lielākajos svētkos. Pēc nepieciešamības medijiem tiek 

izsūtīti arī nekrologi un līdzjūtības; 

 

Rēzeknes novada logo un sauklis 

 

Rēzeknes novadam ir sava simbolika: ģerbonis, karogs un himna. Lai turpinātu veidot 

Rēzeknes novada tēla vizuālo un idejisko identitāti, sadarbībā ar mākslinieci Dainu Salmiņu 

2017. gadā turpinājās darbs pie novada logotipa un moto izveides. Tika izvēlēts novada moto, 

logo, kā arī aizsākts darbs pie novada identitātes lietišķās grafikas elementu izstrādes, 

apkopojot to “Novada identitātes grāmatā”. 2017. gadā logotipam un dizaina paraugam tika 

iegūta patentapliecība Latvijas Republikas Patentu valdē (20.04. 2017., Dizainparauga 

Reģistrācijas apliecība Nr. D 15647, un 20.05. 2017. Preču zīmes Reģistrācijas apliecība Nr. 

M 71145).  

 

  



Moto 

Apliecinot Rēzeknes novada iedzīvotāju piederību un lepnumu par savu dzimto vietu, 

par Rēzeknes novada moto izvēlēti vārdi “OTRAS LĪDZĪGAS DEBEŠU PUSES NAV VISĀ 

PASAULĒ” – šie ir pārfrāzēti vārdi, ko mazais puisēns Boņuks saka savam uzticīgajam 

draugam – suņukam Žikam – mūsu novadnieka, rakstnieka Jāņa Klīdzēja 1956. gadā 

sarakstītajā izcilajā romānā “Cilvēka bērns”. 

 

Logo 

Rēzeknes novada logo veido saules zīmes un datora mātes plates atmiņas bloka 

stilizācijas apvienojums. Jaunā logo filozofijas pamatā ir novads kā administratīvi-ģeogrāfiska 

teritorija ar savu pagātni un nākotni.  

Raksts sastāv no punktiem un līnijām, un tas ir kā stilizēts 

ornaments no novada kartes – grafiskas uzartu lauku, upju un 

ceļu tīklu līnijas, ko ieskauj apdzīvotas vietas. Logo rakstā 

simboliski ir apvienots novada pagātnes mantojumu un 

izaugsmes perspektīva. Pagātnes mantojums nāk no mātes 

villaines, jo raksta pamatu veido punktu struktūra, kas patapināta 

no saulītes motīva 19. gadsimta Bērzgales villainē, tādējādi 

simbolizējot mūsu dzīves pamatu – senču tikumu un atbalstu. 

Savukārt savienojot šos punktus ar līnijām, līdz ar mātes villaini 

iegūstam arī mātes plati – montāžas plati sarežģītās elektroniskās 

sistēmās, kas norāda uz novada attīstības virzienu –organizēt un 

administrēt procesus ar moderno tehnoloģiju un augsti izglītotu 

un profesionālu cilvēku starpniecību, nodrošinot ilgtspējīgu 

izaugsmi. Mātes plates vizuālajā veidolā saskatāma līdzība ar novada teritorijas satelītkartēm. 

Logo krāsojumam tiek lietots novada ģerboņa tumši zaļā pamata un karoga gaiši zaļās 

joslas toņi. Logotips pauž saules dzīvības spēku un novada ļaužu radošu darbu dzimtajā pusē. 

2017. gadā izdota “Identitātes grāmatu”, kurā aprakstīts grafiskās identitātes elementu 

saturs un tehniskie parametri. Identitātes grāmata ir palīgs dizaineriem un komunikācijas 

speciālistiem spilgta un iedvesmojoša Rēzeknes novada tēla veidošanā. Grāmatas pielikumā ir 

apkopoti komunikācijas un prezentācijas materiālu paraugi. 

Tāpat 2017. gadā turpinājās darbs pie jaunās simbolikas un grafiskās identitātes 

pielāgošanas lietišķajai dokumentācijai, kā arī ieviešanas pagastu pārvaldēs. 

 



Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapa 

Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājaslapa internetā 

www.rezeknesnovads.lv. Darbs pie jaunas mājaslapas izveides tika aizsākts vēl 2013. gadā, 

savukārt no 2014. gada 10. maija lapa darbojas jaunā izskatā.  

 

 

Katru dienu mājaslapa papildināta ar vairākām jaunām ziņām, tostarp aktualitātēm, 

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

sludinājumiem un cita veida informāciju. 

Visbiežāk jaunas ziņas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2017. gada 12 mēnešos 

mājaslapas sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 925 jaunām ziņām. 

 

 

 

 

 

 

Mājas lapas sadaļā „Aktualitātes” ievietoto ziņu skaits pa mēnešiem 

 
 

http://www.rezeknesnovads.lv/


Visvairāk ievietoto aktualitāšu – 470 – bijis par notikumiem Rēzeknes novadā kopumā 

(piemēram, semināru iespējas iedzīvotājiem, informācija par Novada dienu, informācija par 

iedzīvotāju sapulcēm). 535 ziņas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos. 

Visvairāk ziņu publicēts no Kaunatas  pagasta (61), Lūznavas  pagasta (56), Audriņu pagasta 

(46), Sakstagala pagasta (43). Pilnu sarakstu ar ziņu skaitu no katra pagasta skatīt tabulā. 

Ziņu skaits no katra Rēzeknes novada pagasta 

1 Kaunatas pagasts 61 

2 Lūznavas pagasts 56 

3 Audriņu pagasts 46 

4 Sakstagala pagasts 43 

5 Maltas pagasts 42 

6 Strūžānu pagasts 34 

7 Nautrēnu pagasts 28 

8 Bērzgales pagasts 21 

9 Pušas pagasts 20 

10 Vērēmu pagasts 19 

11 Dricānu pagasts 18 

12 Lendžu pagasts 17 

13 Ozolaines pagasts 16 

14 Stoļerovas pagasts 15 

15 Griškānu pagasts 13 

16 Rikavas pagasts 13 

17 Gaigalavas pagasts 13 

18 Čornajas pagasts 13 

19 Feimaņu pagasts 12 

20 Ilzeskalna pagasts 7 

21 Silmalas pagasts 7 

22 Mākoņkalna pagasts 7 

23 Nagļu pagasts 6 

24 Ozolmuižas pagasts 6 

25 Sakstagala pag. pārv. 

struktūrvienība Kantinieku 

pagasts 
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Mājas lapā publicēto ziņu temati 

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

tematiski dažādas ziņas. Visbiežāk:  

1) Kultūra – 257 ziņas – tostarp, informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem 

pasākumiem, informācija par novada muzeju aktualitātēm, kā arī informācija par 

bibliotēku darbu;  



2) Izglītība – 263 ziņas – Izglītības pārvaldes informācija, ziņas no skolām, skolu 

īstenotie projekti; 

3) Jaunatne – 96 ziņas – informācija par projektu iespējām jauniešiem, par pasākumiem 

un konkursiem jauniešiem, par jauniešu sasniegumiem; 

4) Pašvaldības paziņojumi – 74 ziņas – tostarp, pagastu pārvalžu paziņojumi, ziņas no 

domes un komiteju sēdēm, pašvaldības sludinājumi;  

5) Uzņēmējdarbība 85 – ziņas – tostarp, ziņas par lauksaimniecību, par uzņēmēju 

veiksmes stāstiem, par semināriem lauksaimniekiem; 

6) Sports – 78 ziņas – informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem sporta notikumiem 

un Rēzeknes novada sportistu sasniegumiem; 

7) Vide – 45 ziņas; 

8) Valsts dienestu informācija – 35 ziņas; 

9) Projektu īstenošana – 81 ziņas; 

10) Lauksaimniecība – 23 ziņas 

11) Sociālā aprūpe (Sociālais dienests un veselības aprūpe) – 28 ziņas – informācija par 

sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpi, raksti par ziedojumu kampaņām, 

labdarības koncertiem; 

 

Informācija mājas lapā 

 Sadaļā „Kalendārs” 2017. gadā ievietota informācija par 807 gaidāmajiem 

notikumiem Rēzeknes novadā. Turklāt pirms lielākajiem svētkiem, piemēram, 

Lieldienām, 18. novembra, Ziemassvētkiem un Jaunā gada tiek apkopoti un mājas 

lapā ievietoti arī novada pagastos plānotie pasākumi. 

 2017. gadā mājas lapā ievietotas 70 jaunas fotogalerijas, kā arī 65 video par 

Rēzeknes novada aktualitātēm;  

 Mājas lapā regulāri tiek publicēti pagastu pārvalžu sagatavotie informatīvie 

izdevumi (E-avīzes). Gada laikā publicēti 100 informatīvie izdevumi; 

 Pēc vajadzības tiek atjaunota un papildināta informācija no pagastu pārvaldēm 

(darba laiki, pārvalžu rekvizīti un cita veida informācija). 

 

Mājaslapas apmeklētība 

 Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapai ir pieejama „Google Analytics” statistika. Kā 

liecina statistikas dati, turpina pieaugt Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas apmeklējumu 

un skatījumu skaits. Laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 1 343 681 



lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu atvēruši 430 645 reizes un šajā laikā 

apskatījuši 1 170 243 lapas (ieskaitot atkārtotus skatījumus). Vienā sesijā jeb vienā Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapas pārlūkošanas reizē tiek atvērtas vidēji 2,72 lapas (piemēram, 

sākumlapa  Sadaļa „Uzņēmējdarbība”  Lapa „Uzņēmējdarbības aktualitātes”).  

 

 

 Protams, visvairāk lapas apmeklētāju ir no Latvijas (95,25 procenti). Kā nākamās 

populārākās valstis, no kurām skatās Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu, ir Lielbritānija, 

Krievija, Vācija, Amerikas Savienotās Valstis, Lietuva, Norvēģija un Īrija. Visbiežāk 

pašvaldības mājas lapu skatās pārlūkprogrammā Chrome, Firefox, un Internet Explorer (skatīt 

zemāk pievienoto tabulu).  



 

 

Visbiežāk (61,6 procentos gadījumu) 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 izmantojuši 14,5 procentos gadījumu, savukārt trešais populārākais veids (13,3 

procenti) ir lapas atvēršana no sociālajiem tīkliem, gandrīz vienmēr izmantojot facebook.com 

(97,95 procentos gadījumu). Jāatzīmē, ka, ja vēl pirms diviem gadiem facebook.com un 

draugiem.lv statistiku dalīja teju uz pusēm (48,56 procenti un 42,68 procenti), tad tagad 

absolūtas līderpozīcijas ir pārņēmis facebook.com (sīkāk – attēlā) 

 

 Kā redzams zemāk pievienotajā diagrammā, vērojama būtiska atšķirība starp 

mājaslapas apmeklējumu un lapu skatījumu biežumu darba dienās un brīvdienās – ja darba 

dienās tiek veikti 3000 līdz 5000 lapu skatījumi, tad brīvdienās šis skaitlis noslīd līdz vidēji 

1000 skatījumiem.  

http://www.rezeknesnovads.lv/


Mājaslapas skatījumu biežums 

 

 Apmeklētākās lapas: Sākumlapa (aktualitātes), NVA vakances un sludinājumi, Pagastu 

pārvaldes, Kontakti, Iepirkumi, Kultūras pasākumu plāns, Fotogalerijas, Tūrisms. 

5.6. Rēzeknes novada pašvaldība sociālajos tīklos 

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

www.draugiem.lv (1446 sekotāji), www.twitter.com (1401 sekotāji) un www.facebook.com 

(1665 sekotāji), kas visa 2017. gada garumā tika pilnveidoti un papildināti.  

 

Rēzeknes novada ziņas 

2017. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti 8 Rēzeknes novada bezmaksas informatīvie 

izdevumi „Rēzeknes novada ziņas” (izdošanas laiks: 2017. gada 16. februāris, 24. marts, 13. 

aprīlis, 18. maijs, 19. jūnijs, 18. septembris, 27. novembris, 20. decembris). Photoshop 

programmā tika apstrādātas 35 krāsainas fotogrāfijas, 150 melnbaltas fotogrāfijas un 13 logo. 

Tika izveidoti 80 PDF formāta maketi, pielāgoti drukāšanai „Latgales druka”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/


 

 

 

 Atbildīgās: Tatjana Kārkliniece, Madara Bērtiņa, Anna Rancāne, Diāna Selecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


