
 

Rēzeknes novada pašvaldības  
A3s4bas plānošanas nodaļas 

Atskaite par 2020. gadā īsteno>em pasākumiem 

Inves4ciju projektu izstrāde un ieviešana
N.P.K. Nosaukums Īss apraksts Izpildītāji

1. Īstenots projekts Nr. 18-01-
A00702-000113 „Pašvaldības 
ceļu infrastruktūras 
uzlabošana Rēzeknes 
novadā, 2. kārta”

Projekta ietvaros no0ka 6 pašvaldības ceļu pārbūve : 
• Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,151 km Bērzgales pagastā;  
• Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,325 km Rikavas pagastā;  
• Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,836 km Kan0nieku pagastā;  
• Nr.5030 Viļumi – Pilcene 2,187 km Dricānu pagastā;  
• Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,548 km Nautrēnu pagastā;  
• Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,705 km Sakstagala pagastā.

Inga Zapāne 
Jānis Volks 
Austris Seržants 
Larisa Vinagradova 



2. Īstenots projekts Nr. 18-01-
A00702-000006 „Pašvaldības 
ceļu infrastruktūras 
uzlabošana Rēzeknes 
novadā, 3. kārta”

Projekta ietvaros no0ka 6 pašvaldības ceļu pārbūve: 
• Nr.7619 A-13 – Laizāni – Groveriški – Pauliņi 1,451 km 

Ozolaines pagastā; 
• Nr.5204 Pūdnīki – Veideres 2,050 km Feimaņu pagastā; 
• Nr.9206 A/c V579 – Rosica un Torņa ielas 0,913 km Stoļerovas 

pagastā; 
• Nr.7805 Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči 0,599 km 1. 

kārta Ozolmuižas pagastā; 
• Nr.8015 Žierkļi – Loci 1,16 km 1. kārta Pušas pagastā, 
• Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, 

Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – 
Eisaki) 1,25 km 1. kārta Kaunatas pagastā.

Inga Zapāne 
Jānis Volks 
Austris Seržants 
Larisa Vinagradova

3. Uzsākta projekta Nr. 19-01-
A00702-000067 „Pašvaldības 
ceļu infrastruktūras 
uzlabošana Rēzeknes 
novadā, 5. kārta” īstenošana

Projekta ietvaros no0ek pašvaldības autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu 
kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 
Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 2.posma Kaunatas pagastā 
pārbūve

Inga Zapāne 
Jānis Volks 
Austris Seržants 
Larisa Vinagradova/ Liāna 
Praško

4. Īstenots Valsts zivju fonda 
projekta Nr. 20-00-
S0ZF02-000005 “Lubānas 
ezera zivju krājumu 
papildināšana”

Projekta ietvaros Lubāna ezerā 0ka ielais0 45 000 zandarta mazuļi Inga Zapāne 
Klinta Bērziņa



5. Turpinājās ESF projekta 
„Dzīvo veselīgi Rēzeknes 
novadā!” nr.9.2.4.2/16/I/027 
īstenošana

Projekta otrās daļas grozījumu sagatavošana un iesniegšana; 
Projektā plānoto veselības veicinošo ak0vitāšu īstenošana; 
Iepirkuma dokumentācijas izstrāde projektā plānoto ak0vitāšu 
aiālinātai īstenošanai; 
Atskaišu sagatavošana u.c.

Natālija Bernāne 
Inga Zapāne 
Veronika Jakovļeva 
Larisa Vinagradova/ Liāna 
Praško 
Aija Kuzminska 
Aivars Mežatučs 
Krisjne Rimša  
Marika Skabārde

6. RNP Vides aizsardzības fonda 
projekta konkursa Nautrēnu 
un Dricānu pagasta 
apvienību un minēto 
apvienību pagastu projek>

Izmaksu saskaņošana un iesniegto atskaišu izskajšana RNP Vides 
aizsardzības fonda projekta konkursa Nautrēnu un Dricānu pagasta 
apvienību un minēto apvienību pagastu projek0em.

Inga Zapāne 
Klinta Bērziņa

7. Rēzeknes novada VPVKAC RNP VPVKAC paredzēto uzturēšanas izdevumu koordinēšana. Inga Zapāne 

8. Rēzeknes novada pašvaldības 
un pagastu pārvalžu projektu 
saraksts

Rēzeknes novada pašvaldības un pagastu pārvalžu projektu saraksta 
aktualizēšana uz 02.2020., informācijas apkopošana.

Inga Zapāne



9. Projektu pēcuzraudzības jeb 
monitoringa pārska>

Veiktas darbības monitoringa pārskatu iesniegšanai: 
• projektam „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību 

vispārējās izglījbas iestādēs” (noslēguma) pārskats; 

• projektam "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas 
energoefek0vitātes uzlabošana" pirmais pārskats; 

• projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 
iegādājo0es jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes 
novada pašvaldībai” (noslēguma) pārskats; 

• projektam „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija (ietverot 
lokālus restaurācijas darbus)” (kārtējais) pārskats.

Inga Zapāne, Sandra Viša, 
Gundega Rancane, Anita 
Lutborža 

Inga Zapāne, Brigita 
Arbidāne, Tamāra Tu0na 

Inga Zapāne 

Inga Zapāne

10. Rēzeknes novada pašvaldības 
pārskats iesniegšanai NVA 

Sagatavots Rēzeknes novada pašvaldības pārskats - Pasākumi 
nodarbinājbas veicināšanā (t.sk. Eiropas struktūrfondu līdzfinansē0e) 
papildus NVA piedāvātajiem pasākumiem iesniegšanai NVA (2019.gada 
fakts /2020.gada plāns) 

Inga Zapāne

11. Konkurss - Mana biznesa 
ideja

Konkursa - Mana biznesa ideja - skolēnu biznesa ideju izvērtēšana Inga Zapāne



12. Īstenots ELFLA projekts 
Nr.18-01-A00702-000013 
“Pašvaldības ceļu 
infrastruktūras uzlabošana 
Rēzeknes novadā, 
4.kārta” (2018.gada 
aprīlis-2020.gada augusts)   

Pārbūvē0 5 (pieci) pašvaldības grants autoceļi vai to posmi: 
Audriņu pagastā - autoceļa Nr.4209 "Mazā Puderovo – Audriņi" un 
Nr.4210 "Krīvmaize – Mežāri" 1,2 km posms, Gaigalavas pagastā- 
autoceļš Nr.5408 "Cīmota – Puisāni"  2,5 km,  Lendžu pagastā - 
autoceļš Nr.6612 "Ciskova – Cirmas stacija" 1,9 km, Nagļu pagastā 
-autoceļš Nr.7405 "Ļodāni – Aizpūre" 2,3 km, Vērēmu pagastā- autoceļš 
Nr.9602 "Sondori – Loborži "1,5 km.

B.Arbidāne

13. Īstenots ERAF projekts 
Nr.5.6.2.0/16/I/018 
“Industriālo teritoriju 
4klojuma izveide 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai Rēzeknes 
pilsētas, Rēzeknes un Viļānu 
novados” (2017.gada 
septembris-2020.gada 
decembris)

Projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana par 2019.gadā 
pabeigtajiem projekta darbiem - Rēzeknes novada pašvaldības 13 ceļu/
ielu pārbūves darbiem Vērēmu, Griškānu, Sakstagala, Stoļerovas, 
Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, Ilzeskalna un Mākoņkalna 
pagastos 19,181 km kopgarumā.

B.Arbidāne

14. Norit ERAF projekta Nr. 
9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā 
bals4tu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveide un 
a3s4ba Rēzeknes novadā” 
īstenošana 
(2020.gada 
februāris-2021.gada jūlijs)

Būvdarbi divos objektos – Pilcenē grupu dzīvokļu mājas izveide 
personām ar GRT, Vecružinā ēkas pielāgošana sociālo pakalpojumu 
sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

B.Arbidāne



15. Norit Covid aizņēmuma 
inves4ciju projekts 
“Centrālās ielas (1,400 km) 
pārbūve Pleikšņu ciemā, 
Ozolaines 
pagastā” (2020.gada 
oktobris-2021.gada augusts)

Būvdarbi  - Centrālās ielas pārbūve, būvuzraudzība. B.Arbidāne

16. Uzņēmējdarbības grantu 
projektu konkursa vērtēšana

Izvērtē0 30 projektu pieteikumi. B.Arbidāne

17. Vides aizsardzības fonda 
projektu īstenošanas 
kontrole

Maltas un Kaunatas apvienību pagastu projektu izmaksu dokumentu, 
atskaišu pārbaude un saskaņošana.

B.Arbidāne

18. Īstenots Valsts zivju fonda 
projekts Nr. 20-00-
S0ZF02-000006 “Rāznas 
ezera zivju krājumu 
papildināšana”

Rāznas ezerā ielais0 87 933 zandartu mazuļi. B.Arbidāne

19. Turpinājās projekta LV-
RU-018  
“Amatniecība bez robežām” /
Craismanship without 
Borders / Crais/ īstenošana

Projekta ietvaros no0ka "Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas 
atjaunošanas darbu 1.kārta, kuras ietvaros 0ka s0prinā0 pama0 un 
fasādes, nomainīts Jums, logi un durvis valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklim.

A.Jaudzema 
A.Seržats 
J.Volks 
S.Batare 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%253a%252f%252fpvs.iub.gov.lv%252fshow%252f600226&c=E,1,h4rYUAcRoKsx9up_R6uwJuW_XW9ajsx49WqqnENdO5An7TBwHGUbIeDvV649h6b58uOyddyESDNXZCfQmgjY2dWyRByz8XtHO52p7IwyDakpqbOy3gkY2tfVYw,,&typo=1


20. Īstenotas projekta Nr.LV-
RU-029 “Following ideas” 
ak>vitātes

Projekts “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta "Sekojot 
inženiertehniskajām idejām" izveide” (saīsinājumā “Following Ideas”), 
ko atbalsta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 
2020.gadam uzsākts 2019.gada nogalē. Projekta laikā Rēzeknes novada 
pašvaldība (vadošais partneris) sadarbībā un divām Krievijas 
pašvaldībām (Lugas rajonu un Pļusas rajonu) 0ka turpināts darbu pie 
projekta ak0vitātēm – organizētas 0kšanās, video konferences un 
infrastruktūras uzlabošanas darbi, lai projekta noslēgumā piedāvātu 
jaunu tūrisma maršrutu, kas veicinās tūrisma ausjbu reģionā.

S.Batare, E.Medvedevs 

21. Īstenotas projekta “Crea>ve 
Environmental Educa>on” 
ak>vitātes

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, programmas „NORDPLUS 
Horizontal” projekta Nr. NPHZ-2017/10054 “Crea0ve Environmental 
Educa0on/The CEE Network” (“Radoša vides izglījba”) partneru 
sanāksme 0ka organizēta 0ešsaistē. Tikšanās laikā 0ka nolemts 
projekta noslēguma konferenci rīkot 0ešsaistes formātā 2021.gada 
janvārī, kam projekts nodrošinās aprīkojumu. 

S.Batare, E.Medvedevs 

22. Noslēgtas projekta Nr. 
LLI-386 “Trans-form” 
ak>vitātes 

2020.gada pavasarī noslēdzās Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-386 “Transforma0ons 
from Slum to Chic” (“Degradēto teritoriju revitalizācija”), saīsinājumā 
“TRANS-FORM”. 2020. gada 20.februārī pašvaldības pārstāvji piedalījās 
konferencē, kurā 0ka prezentē0 gan projekta rezultā0, gan nākotnes 
izaicinājumi turpinot projektu īstenošanu un starptau0sko sadarbību.  
Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā projekta rezultātā 0ka sakārtota 
degradētā teritorija – nojauta nedroša būve un tās vietā izveidots 
rotaļu laukums. Tāpat izveidota rokasgrāmata par teritoriju 
atjaunošanu un atdzimšanu, kas pieejama hip://bit.ly/3hZvX9o 

S.Batare, J.Volks 

http://bit.ly/3hZvX9o


23. No>ka darbs pie aps>prinātā 
projekta Nr. ENI-LLB-3-465 
“INNO” precizējumu 
izstrādes un iesniegšanas

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 
2014.-2020. gadam iesniegtais projekts Nr. ENI-LLB-3-465   “Through 
the path of innova0ons into the territories of the former Grand Duchy 
of Lithuania” ( “Sekojot inovāciju ceļam bijušajā Lietuvas Lielkņazistes 
teritorijā”), saīsinājumā “INNO”, 0ka aps0prināts 2019.gada nogalē, 
bet 2020.gadā no0ka darbs pie tā precizējumu izveides un 
iesniegšanas, kas pabeigta 2020.gada nogalē. 

S.Batare 

24. Sagatavots un iesniegts 
projekts ES programmā 
“Horizon 2020” “Jauniešu 
radikalizācijas novēršana ar 
sociālās iekļaušanas, 
izglī4bas un prevencijas 
pasākumu 
palīdzību”(Measures to 
prevent radicalisa>on by 
promo>ng social inclusion 
via educa>on and to support 
the personalised de-
radicalisa>on of young 
people-EN). Vadošais 
partneris ALDA - The 
European Associa>on 
for Local Democracy 
(Luksemburga). RNP kā 
projekta partneris.

Projekta ietvaros paredzētas izglītojoši pasākumi Rēzeknes novada 
iedzīvotājiem. Nav atbildes par aps0prināšanu vai neaps0prināšanu. 

I. Rimšāne, 
S. Batare



25. Sagatavots un iesniegts 
projekts ES programmā 
“Horizon 2020” “Pasākumi 
sabiedrības līdzdalības 
uzlabošanai demokrā>jas 
s>prināšanas 
procesā” (Ac>on for u>lizing 
measures of delibera>on and 
par>cipa>on in  
strengthening our 
democracies-EN). Vadošais 
partneris ALDA - The 
European Associa>on 
for Local Democracy 
(Luksemburga). RNP kā 
projekta partneris.

Projekta ietvaros paredzētas izglītojoši pasākumi Rēzeknes novada 
iedzīvotājiem. Nav atbildes par aps0prināšanu vai neaps0prināšanu. 

I. Rimšāne, 
S. Batare



26. Sagatavots un iesniegts 
projekts ES programmā 
“Horizon 2020” “Pilsoniskās 
sabiedrības a3s4ba, veicinot 
vietējo kopienu līdzdalības 
un integrācijas iespējas 
Eiropas Savienības 
līmenī”(Building resilience of 
European socie>es through 
locally-driven integra>on 
prac>ces-EN). Vadošais 
partneris ALDA - The 
European Associa>on 
for Local Democracy 
(Luksemburga). RNP kā 
projekta partneris.

Projekta ietvaros paredzētas izglītojoši pasākumi Rēzeknes novada 
iedzīvotājiem. Nav atbildes par aps0prināšanu vai neaps0prināšanu. 

I. Rimšāne, 
S. Batare



27. Sagatavots un iesniegts 
projekts ES programmā 
“Horizon 2020” “Valsts un 
pašvaldību iestāžu 
kapacitātes celšana ar E-
līdzdalības tehnoloģiju 
palīdzību” (Empowering 
public administra4ons’ open 
and collabora4ve 
governance through E-
Par4cipa4on technologies-
EN). Vadošais partneris ALDA 
- The European Associa>on 
for Local Democracy 
(Luksemburga). RNP kā 
projekta partneris.

Projekta ietvaros paredzētas izglītojoši pasākumi Rēzeknes novada 
iedzīvotājiem. Nav atbildes par aps0prināšanu vai neaps0prināšanu. 

I. Rimšāne, 
S. Batare

28. Sagatavots un iesniegts 
projekts programmā 
“Erasmus +” “Vislabākā vide” 
(Best Environment/ BENVI-
EN)”.  Vadošais partneris: 
“The Octanous”- Grieķija. 
RNP kā projekta partneris.

Projekta ietvaros bija paredzēta nometne jauniešu darba 
koordinatoriem Greiķijā 2020. gada septembrī.  Nav atbildes par 
aps0prināšanu vai neaps0prināšanu.

I.Rimšāne



29. Sagatavots un iesniegts 
projekts programmā 
“Erasmus +” Tehnoloģiju 
integrēšanas speciālistu 4kla 
izveide skolēnu interešu 
izglī4bā” (Founding the 
network of technology 
INTEGRA4onists in pupils' 
informal educa4on-EN). 
Vadošais partneris: RNP. 
Partneri 7 organizācijas 
Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, 
Slovēnjā. 

Kursi par tehnoloģiju integrēšanu Rēzeknes novada un Viļānu novada 
skolotājiem un pieredzes apmaiņas braucieni Rēzeknes novada 
skolēniem un skolotājiem. Projekts aps0prināts. 

I.Rimšāne 
E. Medvedevs

30. Sagatavots un iesniegts 
projekts Eiropas Komisijas 
pārstāvniecības Latvijā 
programmas projektu 
konkursam„ Europe Direct 
informācijas centrs 
Austrumlatgalē 2021.-2025. 
gadā”. Vadošais partneris: 
RNP. 

Semināru un pasākumu par dažādiem ES jautājumiem rīkošana 
uzņēmējiem, juris0em, sociālajiem darbiniekiem un skolēniem 
Austrumlatgalē. Nav atbildes par aps0prināšanu vai neaps0prināšanu.

I.Rimšāne



31. Turpināts projekta “Europe 
Direct informācijas centrs 
Austrumlatgalē 2018.-2020. 
gadā” ak>vitātes. Vadošais 
partneris: RNP.

Semināru un pasākumu par dažādiem ES jautājumiem rīkošana 
uzņēmējiem, juris0em, sociālajiem darbiniekiem un skolēniem 
Austrumlatgalē. Detalizētāka informācija par projektu: hips://
www.facebook.com/EDAustrumlatgale 

I.Rimšāne 
E. Medvedevs 
D. Selecka

32. Pabeigts ES programmas 
“Radošā Eiropa” atbals4tais 
projekts „European 
Connec>ons in Digital Arts – 
EUCIDA” (2016. -2020). 
Vadošais partneris: Digitālās 
mākslas centrs Dublinā “Rua 
Red”. RNP- partneris.

Projekta mērķis bija izveidot sadarbību starp digitālajiem 
māksliniekiem un kultūras pazinējiem Eiropā, tādā veidā austot 
inovācijas un veicinot digitālās mākslas popularitā0 starptau0skā 
līmenī. 

I.Rimšāne 
E. Medvedevs 
A. Rancāne

Ak>vitātes tūrisma a3s4bas un veicināšanas jomā
N.P.K. Nosaukums Īss apraksts Izpildītāji

https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale


1. Darbs TICā visu gadu 1. Darbs pie tūrisma informācijas sniegšanas par apmešanās, 
ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras pasākumiem u.c. 
iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Latgalē un visā Latvijā vietējiem un 
ārzemju tūris0em.  
2. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali, 
Latvijas teritoriju, Rēzeknes novada teritoriju.  
3. Tūrisma mītņu apzināšana, kuras sniedz pašizolēšanās iespējas. 
4. Tūrisma gada grāmatai foto meklēšana un informācijas sagatavošana  
5. Vākta un apkopota sta0s0ka par tūristu skaitu novada tūrisma 
uzņēmumos, apskates objektos un citās tūristu apmeklētās vietās. 6. 
Dotas atbildes  jautājumiem par tūrisma piedāvājumu novadā telefoniski 
zvaniem un e pastos. 

Ligita Harčevska 
 Ilze Zelča

2. Darbs tūrisma objektā - 
Lūznavas muižā visu gadu

1. Lūznavas muižā piedāvāto pakalpojumu koordinēšana, saskaņošana 
interesen0em (semināru, naktsmītņu, ēdināšanas, ekskursiju 
saskaņošana). Muižas apmeklētāju sagaidīšana, 0rgo biļetes un 
suvenīrus, izved ekskursijas pa Lūznavas muižu, stāsta par izstādēm un 
kultūras pasākumiem Lūznavā. 2020. gadā Lūznavas muižu apmeklēja 
gandrīz 16 000 apmeklētāju.  
2. Koncert rezervāciju, ekskursiju pārcelšana.

Ligita Harčevska 
 Ilze Zelča

3. Dalība „Baltour - 2020” 
Rīgā. 31. janv – 02.02.

Tūrisma materiālu izplajšana, Rēzeknes novada tūrisma objektu 
popularizēšana.

Ligita Harčevska 
 Ilze Zelča



4. Informācijas sagatavošana 
tūrisma materiālu un 
stendu izgatavošanai, 
maketēšanas un to 
izgatavošanas 
koordinēšana.

1. Nodrukāta Rāznas Nacionālā parka karte LT 
2. Make0 Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas tūrisma 
ceļvedim 2020 LT, RUS un ENG valodās 
3. Nodrukāta Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas tūrisma 
ceļvedis 2020 LV valodā 
4. Rēzeknes novada tūrisma informācijas pārbaude Latgales kartēs LV, 
RUS, ENG, DE (Ezerzeme) 
5. Lubāna ezera tūrisma galamērķa brošuras maketa pārskajšana LV, 
EST, DE , nodrukāšana 
6. Lubāna ezera tūrisma stends, uzstādīts ŪTC Bāka  
7. Nokoordinēta  tūrisma stenda Rušenīcā labošana 
8. Dabas takas un pārgājieni Latvijas avīzei. Apraksta un foto nosūjšana  
9. Takas – informācijas ievietošana interakjvajā kartē latgale. Travel, 
teksta un foto pievienošana. 
10.Kordinēta jaunizveidojamā Rēzeknes novada kartes pamatnes iegāde 

Ligita Harčevska 
 Ilze Zelča

5. Seminārs uzņēmējiem Noorganizēts seminārs uzņēmējiem, vada Jānis Viegliņš Ligita Harčevska



6. Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku a3s4bai 
(ELFLA) Latvijas lauku 
a3s4bas programmas 
2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma 
„Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība” 
ietvaros projekta “Velo 
tūrisma a3s4ba 
Austrumlatvijā 
pieslēdzo>es 
starptau>skajam 
Velomaršrutu 4klam 
Eurovelo11” vajadzībām. 

Informācijas gatavošana, saskaņošana, ceļa norāžu saskaņošana ar 
Latvijas VC, brošūras maketa pārbaude, velo maršruta posmam 
Rēzeknes novada teritorijā. Projekta realizācijas rezultātā būs nomarķēts 
Eiro velo 11 posms Rēzeknes novada teritorijā ,Latgalē. Izstrādātas 
kartes un brošūra E 11 Latgalē.

Ligita Harčevska 
 Ilze Zelča

8. Uzsākta mājas lapas 
izstrāde

 Darbs pie Tūrisma informācijas daļas datu pārbaudes, snieg0 komentāri. Ligita Harčevska 
 Ilze Zelča

9. Projekts: Latvijas - Krievijas 
pārrobežu sadarbības 
programmā 2014.-2020. 
gadam projekta LV-RU-008 
“630 vers>s pilnas sajūtām” 
(”Sajūtu vers>s”), angliski - 
“630 Versts Full of Feelings” 
(”Versts of Feelings”)

Nepieciešamās tūrisma informācijas LV, ENG, RUS, fotogrāfiju 
sagatavošana un nosūjšana.  
Projekta ietvaros 0ek  radīts jauns, sajūtās un izjūtās balsjts tūrisma 
piedāvājums un tūrisma maršruts “Sajūtu tūre” no Krāslavas līdz 
Alūksnei Latvijā un tālāk līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, Krievijā. 
Būs digitāli skatāms.

Ligita Harčevska



Ak>vitātes uzņēmējdarbības veicināšanā
N.P.K. Nosaukums Īss apraksts Izpildītāji

1. Projektu konkurss ‘Atbalsts 
uzņēmumu radīšanai un 
a3s4bai Rēzeknes novadā’  

Dokumentu sagatavošana izsludināšanai, sludināšana, vērtēšana, 
īstenošana un uzraudzība

S. Vjakse, M.Hartmane

2. Izveido> Skolēnu Mācību 
uzņēmumi 

Izveido0 14 SMU 4 novada vidusskolās S. Vjakse, M.Hartmane

3. Apmeklē> klā>enes un 
>ešsaistes pasākumi JA 
Latvia programmas ietvaros 

SMU apmeklēja klā0enes 0rdziņu ‘Cits Bazārs’ t/c Domina, reģionālos 
0rdziņus, kā arī piedalījās dažādās 0ešsaistes konferencēs un 
vebināros. 

S. Vjakse, M.Hartmane

4. Iegādāta vitrīna TIC priekš 
SMU ražotajiem produk>em

Vitrīna 0ks izvietota Rēzeknes novada tūristu informācijas centrā, 
Lūznavas muižā, kas kalpos kā alternajva un papildus iespēja pārdot 
SMU preces pandēmijas laikā, kā arī pēc tās.

S. Vjakse, M.Hartmane

5. Neformālās apmācības 
“Kļūs> par uzņēmēju 4”

14.07.2020. – 16.07.2020. IUK organizētas neformālās apmācības 
“Kļūs0 par uzņēmēju 4” par uzņēmējdarbības veicināšanu, uzņēmēja 
gēna ausjbu, finanšu piesaisjšanu, mārke0nga stratēģijām, produkta 
dizainu. Kopā piedalījās 19  jaunieši.

S. Vjakse, M.Hartmane

6. Video konkurss ‘Reklāma 
tavai biznesa idejai, neizejot 
no mājām’

14.04.2020 - 28.04.2020 Jauniešiem bija iespēja piedalī0es konkursā 
uzfilmējot un samontējot īsu video reklāmu savai biznesa idejai vai 
savam esošajam SMU par kādu produktu vai pakalpojumu. 

S. Vjakse, M.Hartmane



7. Kafija ar uzņēmēju Organizētas divas ‘kafijas ar uzņēmēju’ – Maltā un Dricānos, kur 
uzņēmēji dalījās ar savu pieredzi, 0ka diskutēts par dažādiem 
dalībniekus interesējošiem jautājumiem neformālā gaisotnē.

S. Vjakse, M.Hartmane

8. Biznesa ideju konkurss 
“Mana biznesa ideja 2020” 

Skolēniem bija iespēja saņemt naudas balvu savu skolēnu mācību 
uzņēmumu izveidošanai. Tika nodrošinātas balvas 3 vietām katrā 
vidusskolā. 1. vieta saņēma 80 eiro, 2. vieta 70 eiro un 3. vieta 50 eiro.

S. Vjakse, M.Hartmane

9. Tiešsaistes skolēniem Novadītas 0ešsaistes nodarbības SMU dalībniekiem no visām 4 novada 
skolām zoom pla�ormā.

S. Vjakse, M.Hartmane

10. Organizētas skolēnu 
konsultācijas

Balsto0es uz savākto materiālo bāzi un rīcībā esošajiem 
informajvajiem materiāliem, konsultē0 skolēni ar domu ievirzīt 
uzņēmējdarbības vidē un veidot skolēnu mācību uzņēmumus.

S. Vjakse, M.Hartmane

11. LLKC konkurss “Laukiem būt” Veikta publicitāte jauniešu vidū par konkursu un dalības nosacījumiem. S. Vjakse, M.Hartmane

12. Konkurss “Biznesa skices” Skolēniem sniegta informācija par iespēju piedalī0es konkursā, 
ieinteresēto skolēnu atbalsts, mo0vācija, palīdzība pieteikuma 
sagatavošanā

S. Vjakse, M.Hartmane

13. JA Latvia Līderu programma 
2020./2021.m.g.

Skolēnu mo0vēšana piedalī0es programmā, viena no skolniecēm 0kusi 
programmā starp 13 dalībniekiem no visas Latvijas.

S. Vjakse, M.Hartmane

14. “Esi Līderis” Dricānu 
vidusskolā

Iesaisjšanās Dricānu vidusskolas programmā Esi Līderis, konkursā “Es 
savai videi”, koordinētas skolēnu komandas, kas piedalījās šajā 
konkursā. 

S. Vjakse



15. NVA programma “Skolēnu 
darbs vasarā” Maltas 
vidusskolā

Nodarbinājbas pasākuma organizācija un vadība Maltas pagastu 
apvienībā 3 mēnešu garumā. Kopumā darbā pieņem0 20 jaunieši no 
Maltas vidusskolas darbam pagasta teritorijā, kā arī privātā 
uzņēmumā. 

M. Hartmane

16. “Ēnu diena” 2020 Izziņošana 4 Rēzeknes novada vidusskolās, reģistrācijas formu 
izsniegšana, datu apkopošana, potenciālo ēnu devēju piesaiste, 
atbalsts, informēšana.

S. Vjakse, M.Hartmane

17. Projekts “Pro> un dari” Periodiski no0ek iesaisjto projektā jauniešu konsultēšana par 
uzņēmējdarbības nozari un projektu konkursu iespējām.

S. Vjakse, M.Hartmane

18. Veidota sadarbība ar sais4to 
nozaru speciālis>em: citām 
biznesa atbalsta ins>tūcijām

LUC / LPR, Biznesa inkubators, NVA, ALTUM, jauna sadarbība ar RTA 
UN LSUA

S. Vjakse, M.Hartmane

19. Atjaunota uzņēmēju datu 
bāze

Pievieno0 kontak0 no pasākumiem, projektu konkursiem u.c. S. Vjakse, M.Hartmane

20. Konsultācijas par iespējām 
uzsākt uzņēmējdarbību un 
par pieejamajiem projektu 
konkursiem

Konsultē0 novada iedzīvotāji par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, 
piesaisjt finansējumu, kā arī par aktualitātēm projektu konkursos, 
iespējām piedalī0es, atbilsjbas kritērijiem. 

S. Vjakse, M.Hartmane

21. Informa4vā materiāla par 
iepakošanas iekārtām no 
projekta “Iepakošanas 
darbnīcas izveide” veidošana

Sadarbībā ar RTA 0ka izveidots informajvais materiāls, par iekārtu 
darbības iespējām, iepakojumiem un salīdzinājums ar citām iekārtām

S. Vjakse, M.Hartmane



22. Sociālās uzņēmējdarbības 
seminārs “Kā a3s4t sociālo 
uzņēmējdarbību Rēzeknes 
novadā”

19.02.2020 Akjvs atbalsts LSUA semināra organizēšanā, dalībnieku 
apzināšana, Rēzeknes novada pārstāvju uzrunāšana/ pieaicināšana 
diskusijām. 

S. Vjakse, M.Hartmane

23. Nodarbība “Ayecību 
veidošana – Atslēga 
veiksmīgai uzņēmējdarbībai”

12.03.2020 Nodarbībā 0ka aplūko0 veiksmīgākie a�ecību veidošanas 
modeļi uzņēmējdarbībā un to ietekme uz rezultātu. Pieaicināts lektors, 
dalībnieku apziņošana, informācijas izplajšana, kafijas pauzes 
organizēšana, skolēnu piesaiste pasākumam  
Piedalījās: 40 dalībnieki

S. Vjakse, M.Hartmane

24. Miniforums “Sociālā 
uzņēmējdarbība Rēzeknes 
novadā”

28.10.2020. Dalība 0ešsaistes miniforumā, informācijas izplajšana, 
dalībnieku apzināšana.  
Piedalījās 25 dalībnieki

S. Vjakse, M.Hartmane

25. Pieredzes apmaiņas 
brauciens pie sociālajiem  
uzņēmējiem

30.09.2020. Sadarbība ar LSUA 0ka organizēts pieredzes apmaiņas 
brauciens pie sociālajiem uzņēmumiem Siguldā un Cēsīs. Piedalījās 15 
dalībnieki.

S. Vjakse, M.Hartmane

26. IUK ak>vitāte sociālajos 
4klos

Regulāri publicē0 ieraks0 par uzņēmējdarbības tēmām Facebook 
grupā. 2020 gada nobeigumā grupā ir 322 dalībnieki.

S. Vjakse, M.Hartmane

27. Informa4vo materiālu 
koordinēšana, informācijas 
izsū4šana ar e-pastu 
starpniecību, ‘’ Izlolots 
Rēzeknes novadā’’ 

Tiek izsūjta informācija par visiem gaidāmajiem pasākumiem, 
mājražotāju uzrunāšana, produktu aprakstu, bilžu un cenu iesūjšanai 
Rēzeknes novada mājaslapai, lai izveidotu sadaļu, caur kuru var 
sazinā0es ar uzņēmējiem lai iegādātos vietējo preci.

S. Vjakse, M.Hartmane

28. Mājražotāju >rdziņa “Lobs 
Lobam” asistēšana 

Palīdzība 0rdziņu organizēšanā, telpu koordinēšana, 0rgotāju 
apzināšana, telšu koordinēšana.

S. Vjakse, M.Hartmane



29. LEARN projektu konkurss 
“Atbalsts uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un a3s4bai 
Rēzeknes novadā”  

2019. gadā iesniegto projektu atskaišu pieņemšana un izvērtēšana, 
pastāvīga saziņa ar projektu pieteicējiem, gala maksājumu veikšana, 
projektu uzraudzība, u.c. 
Iepriekšējo gadu projektu uzraudzība, gada atskaišu pieņemšana, 
saziņa ar projektu īstenotājiem

S. Vjakse, M.Hartmane

30. Rēzeknes novada pašvaldības  
brīvo telpu apkopojums pa 
pagas>em

Apkopota informācija no Rēzeknes novada pagas0em par brīvi 
pieejamajām telpām, kurās būtu iespējams uzsākt dažāda veida 
uzņēmējdarbību. 

S. Vjakse

31. Konkurss “Rēzeknes novada 
uzņēmums 2019” un 
“Rēzeknes novada 
uzņēmums 2020”

Komisijas sapulces organizēšana, protokolu sastādīšana, informācijas 
apkopošana, rediģēšana Rēzeknes novada izdevumam, palīdzība 
noslēguma pasākuma organizēšanā, Rēzeknes novada pašvaldības 
avīzes izdevuma rediģēšana konkursam  
Nolikuma izstrāde atbilstoši 2020. gadam, pieteikumu apkopošana, 
administrajva izvērtēšana, maršrutu plānošana.

S. Vjakse, M.Hartmane

32. LEADER projekta 
“Iepakošanas darbnīcas 
izveide” koordinēšana

Projekta īstenošana, līgumu slēgšana, regulārs kontakts ar visām 
iesaisjtajām pusēm, publicitātes nodrošināšana, apmācības iekārtu 
darbībā, uzņēmēju uzņemšana darbnīcā. 

S. Vjakse

33. LEADER projekta „Mobilās 
>rdzniecības aprīkojuma 
iegāde Rēzeknes novada 
uzņēmējdarbības a3s4bai” 
koordinēšana 

Iepirktā inventāra uzraudzība, koordinēšana uz 0rdziņiem S. Vjakse, M.Hartmane



34. Sociālās uzņēmējdarbības 
projekts ‘’Building Resilience 
and Coopera>on: Social 
Entrepreneurship for 
Stronger Communi>es in 
Latvia’’

Projekta koordinēšana no Rēzeknes novada pašvaldības puses, 
regulāra saziņa ar LSUA, vietējo darba grupu organizēšana, toolbox 
pildīšana, piedalīšanās LSUA organizētajos pasākumos

S. Vjakse, M.Hartmane

35. Erasmus + projekts sadarbībā 
ar JSPA ‘EGL’ projekta 
ietvaros 

Dalība Jaunatnes Starptau0sko programmu aģentūras (JSPA) projektā 
‘Europe Goes Local’ kurā sadarbojās jaunatnes lietu speciāliste, IUK 
komercdarbības speciālistes un Lūznavas muižas pārvaldniece lai kopīgi 
uzraksjt Erasmus+ projektu jauniešu apmaiņai par sociālo 
uzņēmējdarbību. 

M. Hartmane

36. IUK dalība projekta ESPON 
BusDEV fokusgrupas 
sanāksme ‘Uzņēmējdarbības 
a3s4bas iespējas ES ārējās 
robežas reģionos’  

07.09.2020 IUK speciālistes devās uz fokusgrupas sanāksmi lai 
pašizglītotos par šo tēmu kā arī paustu viedokli par uzņēmējdarbības 
ausjbas iespējām reģionos, kā arī aizpildīta aptauja par 
uzņēmējdarbības ausjbas iespējām 

S. Vjakse, M.Hartmane

37. Informācija masu medijos Intervijas radio par neformālajām apmācībām jauniešiem un 
iepakošanas darbnīcas Dricānos izveidošanu  
Informācija vietējām avīzēm un radio stacijām par projektu konkursu 
un konkursu ‘Rēzeknes novada uzņēmums 2019’ 
Preses relīzes par visiem IUK organizētajiem pasākumiem skolēniem un 
uzņēmējiem, kā arī aktuālākā informācija un jaunumi uzņēmējdarbībā. 

S. Vjakse, M.Hartmane



Ak>vitātes a3s4bas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā
N.P.K. Nosaukums Īss apraksts Izpildītāji

1. Turpinājās Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma izstrāde

Procesa ietvaros sagatavots gan grafiskais materiāls (pagastu un ciemu 
kartes, ciemu ielu sarkano līniju plāns), gan izstrādā0 Rēzeknes novada 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, organizētas 3 publiskās 
apspriešanas (t.sk.8 sanāksmes), sniegtas mu0skas konsultācijas un 
vairāk nekā 200 raks0skas atbildes juridiskām un fiziskām personām. 
Plānojums kā saistošie noteikumi aps0prināts 01.10.2020. domes sēdē 
un iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās ausjbas ministrijai 
izvērtēšanai. 
Informācija par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā 
ievietota Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrības 
līdzdalība 
hip://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/a�s0bas-planosanas-
dokumen0/sabiedribas-lidzdaliba/ 
kā arī valsts portālā 
hip://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/a�s0bas-planosanas-
dokumen0/sabiedribas-lidzdaliba/ 

Anna Jaudzema 
Tatjana Kārkliniece 

Inga Kruste 
Līga Romančuka 

Citu nodaļu pārstāvji 
atbilstoši rīkojumam

http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/attistibas-planosanas-dokumenti/sabiedribas-lidzdaliba/
http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/attistibas-planosanas-dokumenti/sabiedribas-lidzdaliba/


2. No>ka sagatavošanas darbi  
Lokālplānojuma izstrādei 
Ozolaines pagasta Pleikšņu 
ciema teritorijai

Lai sakārtotu Pleikšņu vasarnīcu un dārza māju apbūves ciema vidi, 
lokālplānojuma ietvaros izstrādājamas transporta un galveno 
inženierjklu - energoapgādes, ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu 
savākšanas sistēmas (centralizētas vai decentralizētas) un atkritumu 
apsaimniekošanas ausjbas shēmas, kā arī nosakāmas ielu sarkanās 
līnijas.

Anna Jaudzema 
Tatjana Kārkliniece 

Līga Romančuka 
Inga Kruste

3. Lēmumi “Par atļautas 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 
ierīkošanu mežā”

Tika pieņem0 3 lēmumi Tatjana Kārkliniece

4. Izziņas “Par plānotās 
darbības atbils4bu Rēzeknes 
novada teritorijas 
plānojumam”

Tika sagatavotas 148 izziņas Tatjana Kārkliniece

5. Kartes un kartoshēmas Tika sagatavotas 2020. gada izglījbas iestāžu un bāriņ0esu kartes un 
kartoshēmas.

Tatjana Kārkliniece

6. Rēzeknes novada iedzīvotāju 
aptauja

Laikā no 3.11.2020. līdz 07.12.2020. organizēta iedzīvotāju aptauja par 
pašvaldības sniegto pakalpojumu un darbības jomu novērtēšanu. 
Sagatavots aptaujas rezultātu apkopojums (hip://rezeknesnovads.lv/wp-
content/uploads/2020/12/Aptauja_REZULTATI_2020_.pdf). 
Aptaujā kopumā piedalījās 247 responden0. 

L. Romančuka

7. Ci> a3s4bas plānošanas 
jautājumi

- Sagatavo0   teritoriju piedāvājumi ārvalstu investoram; 
- Sagatavo0 priekšlikumi un projektu idejas Latgales plānošanas; 

reģiona ausjbas programmas 2021-2027 izstrādei; 
- Snieg0 priekšlikumi jaunās mājaslapas satura izstrādei.

L. Romančuka 
A. Jaudzema 
B. Arbidāne 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2020/12/Aptauja_REZULTATI_2020_.pdf


Ak>vitātes vides aizsardzības jomā
N.P.K. Nosaukums Īss apraksts Izpildītāji

1. Peldvitu ūdens monitorings Veikts 32 peldvietu ūdens monitorings peldsezonā Klinta Bērziņa

2. Gruntsūdens monitorings Veikts gruntsūdens monitorings rekul0vētajās atkritumu izgāztuvēs 
“Mostovaja” un “Rī0ņi”

Klinta Bērziņa

3. Vides aizsardzības fonda 
sēdes

Rīkotas un protokolētas 6 Vides aizsardzības fonda sēdes Klinta Bērziņa

4. Informācijas pieprasīšana un 
sniegšana

Sagatavotas 42 vēstules par informācijas sniegšanu un pieprasīšanu no 
pagastu pārvaldēm, citām ins0tūcijām un privātpersonām

Klinta Bērziņa

5. Rūpnieciskā zveja Komerciālai zvejai izsnieg0 62 rūpnieciskās zvejas 0esību nomas 
protokoli, licences un zvejas žurnāli priekš 2021.gada 
Pašpatēriņa zvejai 111 personām sagatavo0 zvejas nomas līgumi ar 
protokoliem, licences un zvejas žurnāli 2021.gadam

Klinta Bērziņa

6. Atkritumu apsaimniekošana Dalība jaunās atkritumu apsaimniekošanas programmas izveidē. Klinta Bērziņa

7. Asenizātoru reģistrs Reģistrē0 2 komersan0, kas var veikt asenizācijas pakalpojumus 
Rēzeknes novadā.

Klinta Bērziņa

8. Rekul>vācijas saskaņošana Saskaņots rekul0vācijas veids derīgo izrakteņu atradnē. Klinta Bērziņa

9. Dalība komisijās Ņemta dalība komisijās par Rēzeknes upē esošā biotopa saglabāšanu, 
Tiskādu ezera krasta līnijas atjaunošanu un Rāznas nacionālā parka 
konsultajvajā padomē.

Klinta Bērziņa



10. Zivju ielaišana ezeros Rāznas un Lubāna ezerā ielais0 zandartu mazuļi. Klinta Bērziņa 
Inga Zapāne 

Brigita Arbidāne

11. Rūpnieciskās zvejas >esību 
komisija

Izveidota 21 komisija par rūpnieciskās zvejas 0esību piešķiršanu. 
Rīkotas un protokolētas 29 komisijas sēdes.

Klinta Bērziņa

Ak>vitātes sabiedrības informēšanas jomā
N.P.K. Nosaukums Īss apraksts Izpildītāji

1. Uzsākta mājas lapas izstrāde Mājas lapas izstrādes nepieciešamību noteica Ministru kabineta 2018. 
g.25. septembra noteikumi Nr.611.“Kārjba, kādā iestādes ievieto 
informāciju internetā”. Tika veikta tehniskās specifikācijas izstrāde. 
Otrajā iepirkuma procesā 0ka izvēlēta SIA „SEM.lv”, ar kuru noslēgts 
līgums par Rēzeknes novada jmekļvietnes www.rezeknesnovads.lv 
izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu. Mājaslapas dizaina un struktūras 
izstrāde no0ka ciešā sadarbībā ar APN darbiniekiem, 0ka pārnests 
vecais saturs un izstrādāta jauna  struktūra, kas ir dizainiski pievilcīgāka 
un ērtāk lietojama uz elektroniskajām ierīcēm. No0ka pārmigrēto 
vecās mājaslapas datu pieslīpēšana un labošana, kā arī jauna satura 
veidošana un jmekļvietnes testēšana un personāla (jaunu lietotāju) 
apmācība.   

APN IT projektu 
koordinators Eduards 

Medvedevs 
Mājas lapas satura 

redaktore Anna Rancāne

http://www.rezeknesnovads.lv


2. Uzturēta un papildināta 
Rēzeknes novada mājaslapa 
www.rezeknesnovads.lv

Katru dienu mājaslapa 0ek papildināta ar vairākām jaunām ziņām, 
bildēm u.c. informāciju. Tiek labota un aktualizēta informācija par 
dažādām pašvaldības dzīves jomām, domes sēžu darba kārjba, sēžu 
audioieraks0, sludinājumi par izsolēm un nomu u.c. 2020. gadā 
mājaslapas sadaļa „Aktualitātes” 0ka papildināta ar 784 ziņām par 
projektu īstenošanu, uzņēmējdarbību, kultūru, izglījbu, sociālo aprūpi, 
jaunatnes darbu, sportu, tūrismu un vides aizsardzības jomu, kā arī 
valsts dienestu informācija. 2020. gada beigās mājaslapai bija  1 256 
956   apmeklējumi.

Mājas lapas satura 
redaktore Anna Rancāne 

Sabiedrisko a�ecību 
speciāliste Diāna Selecka 
IT projektu koordinators 

Eduards Medvedevs 

3. Uzturē> Rēzeknes novada 
pašvaldības kon> sociālajos 
4klos.

Rēzeknes novada pašvaldībai jau kopš 2013. gada izveido0 un uzturē0 
kon0 sociālajos jklos www.draugiem.lv, www.facebook.com, kas 
2018.gada nogalē papildinā0 ar www.instagram.com. Šajos kontos 0ka 
publicēta informācija par no0kumiem novadā, kas ātrāk sasniedza 
lielāku interesentu loku. hips://www.facebook.com/Rezeknesnovads 
2020. gada nogalē bija 3383 sekotāji, novada Facebook kontu gada 
laikā apmeklējuši 564 000 apmeklētaji. Novada Instagrama kontam ir   
983 sekotāji.

Diāna Selecka

4. Izdots Rēzeknes novada 
pašvaldības informa4vais 
izdevums “Rēzeknes Novada 
Ziņas”

2020. gadā 0ka izdo0 pieci Rēzeknes novada pašvaldības informajvā 
izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” eksemplāri, kuri 0ka izplaj0 visos 
pagastos. 
Tika maketētas 5 avīzes: 2020. gada 10. februāris (16. lpp.), 2020. gada 
30. jūlijs (12. lpp.), 2020. gada 10. septembris (12. lpp.), 2020. gada                    
16. novembris (16. lpp.), 2020. gada 21. decembris (4. lpp., krāsaina 
avīze ar 2021. gada kalendāru atvērumā), apstrādātas fotogrāfijas 
Adobe Photoshop programmā.

Mājas lapas satura 
redaktore Anna Rancāne 

Sabiedrisko a�ecību 
speciāliste Diāna Selecka 

Tatjana Kārkliniece

http://www.draugiem.lv
http://www.facebook.com
http://www.instagram.com
https://www.facebook.com/Rezeknesnovads%25202020


5. Sagatavotas ziņas 
radiostacijām “Latgolas 
Radeja”, “Radio Ef- Ei ”

Lai informētu novada iedzīvotājus par novada aktualitātēm, ik nedēļu 
0ka gatavo0 zinu izlaidumi divām radiostacijām, kas raida Rēzeknes 
novada teritorijā- “Latgolas Radeja”, “Radio Ef- Ei ”. Gada laikā 
sagatavotas ziņas 104 raidījumiem.

Mājas lapas satura 
redaktore Anna Rancāne 

Sabiedrisko a�ecību 
speciāliste Diāna Selecka

6. Rēzeknes novada galda 
kalendārs 2021

Tika izveidots ikgadējais Rēzeknes novada kalendārs. Tatjana Kārkliniece

7. E-pakalpojumu izveidošana, 
aktualizācija un uzraudzība 
latvija.lv portālā

122 publicē0e un aktualizē0e pakalpojumi E.Medvedevs

8. E-pakalpojumu izveidošana, 
aktualizācija un uzraudzība 
pašvaldības mājaslapā

E-pakalpojumu  nodrošināšana pašvaldības mājaslapā D.Seļecka 
A.Rancāne 

E.Medvedevs

9. Sta>s>ka par E-
pakalpojumiem

Sta0s0kas veidošana par pašvaldības E-pakalpojumiem un iesniegšana 
VISS.GOV.LV (VRAA) sistēmā

E.Medvedevs


