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Novada domes priekšsēdētāja uzruna 

 

   Rēzeknes novads ir pašvaldība pašā Latgales vidū un pēc teritorijas platības ir 

viens no lielākajiem Latvijā, aizņemot 2524,1 km
2
. Iedzīvotāju skaits uz 

01.01.2021.gadu  sastāda 25 673. Pēc iedzīvotāju skaita, tas ir lielākais novads 

Latvijā, kurā nav nevienas pilsētas. Novadu veido 25 pagasti- Audriņu, Bērzgales, 

Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, 

Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, 

Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Strūžānu un 

Vērēmu pagasts. Novada administratīvais centrs atrodas Rēzeknes pilsētā, kura 

neietilpst novadā.  

     Platības ziņā lielākais ir Silmalas pagasts (195 km²), bet mazākais - Strūžānu 

pagasts (38 km²). Novadam ir cieša saikne ar Rēzeknes pilsētu, jo tā atrodas 

novada centrā, bet reizē ir ārpus tā administratīvajām robežām un ģeogrāfiski to 

var raksturot kā anklāva tipa teritoriju. Salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem 

Rēzeknes novadā ir lielākais ciemu skaits Latvijā, no kuriem daudzi ir skrajciemi, 

jeb t.s. sādžas, kuru kopējais skaits novadā ir vairāk nekā 900. Arī vidējciemu 

skaits novadā ir vislielākais starp visiem Latvijas novadiem (aptuveni 50). 

Iedzīvotāju skaita ziņā lielākais pagasts ir Maltas pagasts (2691 iedzīvotāji uz 

01.01.2021.gadu). Pēc iedzīvotāju skaita otrs lielākais ir Silmalas pagasts (2448 

iedzīvotāji uz 01.01.2021.gadu). Trešais lielākais pagasts novadā ir Griškānu 

pagasts (1847 iedzīvotāji uz 01.01.2021.gadu). 

    Rēzeknes novads robežojas ar Kārsavas, Ciblas un Ludzas novadiem 

austrumos un ziemeļaustrumos, Dagdas un Aglonas novadiem dienvidos, 

Riebiņu, Viļānu un Madonas novadiem rietumos un ziemeļos esošo Balvu 

novadu. 

    Iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 01.01.2021.gadu ir šāds: 

1. Latvieši- 15040 iedzīvotājs jeb 58,59 %,  

2. Baltkrievi- 304 iedzīvotāji jeb 1,18 %, 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latgale
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zekne
https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%93zekne
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ankl%C4%81vs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Maltas_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ozolaines_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gri%C5%A1k%C4%81nu_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gri%C5%A1k%C4%81nu_pagasts
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3. Krievi- 9056 iedzīvotāji jeb 35,27 %, 

4. Poļi- 300 iedzīvotāji jeb 1,17 %, 

5. Citas tautības- 973 iedzīvotāji jeb 3,79  % 

 
 

 
 

 

Rēzeknes novada pašvaldība darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

likumu “Par pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 

kā arī citos LR likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto 

uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā. Rēzeknes novada pašvaldības 
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darbu reglamentē Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošie 

noteikumi Nr.1 “ Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”. 

     Novada pašvaldība pilda likuma “ Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktās 

autonomās funkcijas.               

Rēzeknes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: 

1. Audriņu pagasts; 

2. Bērzgales pagasts; 

3. Čornajas pagasts; 

4. Dricānu pagasts; 

5. Feimaņu pagasts; 

6. Gaigalavas pagasts; 

7. Griškānu pagasts; 

8. Ilzeskalna pagasts;  

9. Kantinieku pagasts; 

10.Kaunatas pagasts; 

11.Lendžu pagasts; 

12.Lūznavas pagasts; 

13.Maltas pagasts; 

14.Mākoņkalna pagasts; 

15.Nagļu pagasts; 

16.Nautrēnu pagasts; 

17.Ozolaines pagasts; 

18.Ozolmuižas pagasts; 

19. Pušas pagasts; 

20.Rikavas pagasts; 

21.Sakstagala pagasts; 

22..Silmalas pagasts; 

23.Stoļerovas pagasts; 

24.Stružānu pagasts; 

25.Vērēmu pagasts. 
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Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

1.Bērnu- jaunatnes sporta skola; 

2.Tiskādu bērnu nams;  

3.Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts; (līdz 2021.gada 6.maijam) 

4.Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”; (līdz 2021.gada 6.maijam) 

5.Rēzeknes novada speciālo pamatskolu; 

6.Rēzeknes novada pašvaldība; 

7. Audriņu pamatskola; 

8. Dricānu vidusskola; 

9. Kaunatas vidusskola; 

10. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola; 

11. Maltas vidusskola; 

12. Nautrēnu vidusskola; 

13. Tiskādu vidusskola; 

14. Feimaņu pamatskola; 

15. Gaigalavas pamatskola; 

16. Jaunstrūžānu pamatskola; 

17. Rēznas pamatskola; 

18. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola; 

19. Verēmu pamatskola; 

20. Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde; 

21. Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde; 

22. Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”; 

23. Kaunatas pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”; 

24. Maltas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”; 

25. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “ Vālodzīte”; 

26. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “ Jāņtārpiņš’”; 

27. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestāde “ Skudriņa”; 

28. Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde; 
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29. Strūžānu pirmsskolas izglītības iestāde “ Zvaniņš”; 

30. Maltas mūzikas skola; 

31. Maltas bāriņtiesa; 

32. Dricānu bāriņtiesa; 

33. Sociālais dienests; 

34. Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgā 

pašvaldību iestāde “ Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”. 

   Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās 

vienībās nodrošina šādas iestādes: 

1. Dricānu pagastu apvienība; 

2. Kaunatas pagastu apvienība; 

3. Nautrēnu pagastu apvienība; 

4. Maltas pagastu apvienība. 

   Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 

lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un 

par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju 

tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

   Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumam sastāv no 17 (septiņpadsmit) deputātiem.  

   Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl šādas pastāvīgās komitejas: 

1. Finanšu komiteja; 

2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja; 

3. Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komiteja; 

4. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja; 

5. Teritoriālā komiteja.  
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Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Strūžānu siltums’; 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Maltas dzīvokļu- komunālās 

saimniecības uzņēmums”; 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Austrumlatgales Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība”. 

     Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

2. biedrībā Eiroreģions “ Ezeru zeme”; 

3. biedrībā “ Rēzeknes rajona kopienu partnerība”; 

4. nodibinājumā “ Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”. 

     Administrācijai ir šādas struktūrvienības: 

        1. Juridiskā un lietvedības nodaļa; 

        2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

 3. Attīstības plānošanas nodaļa; 

 4. Informācijas tehnoloģiju nodaļa; 

5. Izglītības pārvalde; 

6. Kultūras nodaļa; 

7. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa; 

8. Būvvalde; 

9. Dzimtsarakstu nodaļa; 

         10.Zemes pārvaldības dienests. 

   Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības 

budžets ir iedalīts pamatbudžetā un ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Rēzeknes 

novada pašvaldība savā darbībā īsteno ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas 

vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un 

labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbības attīstībai, ievērojot Latvijas 

Republikas likumus „ Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par 

pašvaldību budžetiem”, nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus 

likumdošanas aktus. Novada pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības 
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finansiālo ietvaru un ir būtisks līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar 

finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības ilgtspējīgu administratīvās 

teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību 

ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Pašvaldības 2019.un 2020.gadā izpildītais un 2021.gadam pieņemtais budžets, 

tajā skaitā saistību un garantiju apjomi 
 

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 

(34 639 445 EUR) 

 
 

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā 

(36 498 928 EUR) 

 

 
 

Ieņēmumi no 
iedzīvotāju 

 ienākuma nodokļa;  
10 324 547, 29,80% 

Nekustamā īpašuma 
nodokļa 

 maksājumi;  
1 547 741, 4,47% 

Pārējie saņemtie 
maksājumi;  

2 125 320, 6,14% 

Pašvaldību budžeta 
transferti;  

1 962 885, 5,67% 

Valsts budžeta 
transferti;  

18 657 219, 53,86% 

Pārējie transferti;  
21 733, 0,06% 

Valsts budžeta 
transferti, 22 068 700 

EUR, 60,47% 

Pašvaldību budžeta 
transferti, 621 415 

EUR, 1,70% 

Pārējie saņemtie 
maksāj, 2 763 185 

EUR, 7,57% 

Nekust. īpašuma 
nod. maksāj.,             

1 675 133 EUR, 
4,59% 

Ieņēmumi no 
iedzīvotāju 

 ienākuma nodokļa,        
9 355 226 EUR, 

25,63% 

Pārējie transferti,    
15 269 EUR, 0,04% 
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadam- 

plāns (28 490 486 EUR) 

 

 
 

 

   Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2019.gadā 

sastādīja 34 639 445 EUR, bet 2020.gadā sastādīja 36 498 928 EUR. 

   Salīdzinot 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumus ar 2020.gadu, 2020.gadā 

pamatbudžeta ieņēmumi kopumā palielinājās par 1 859 483 EUR jeb par 5,37%, 

t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi samazinājās par 969 321 EUR, jeb 

par 9,39%, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi palielinājās par 127 392  EUR 

jeb par 8,23%, valsts budžeta taransferti palielinājās par 3 411 481 EUR jeb par 

18,29%, pašvaldību budžeta transferti samazinājās par 1 341 470 EUR jeb par 

68,34%, pārējie saņemtie maksājumi palielinājās par 637 865 EUR jeb par 

30,01% un pārējie transferti samazinājās par 6 464 EUR jeb par 29,74%. 

   Salīdzinot Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu 

plānu 2021.gadam pret 2020.gadu, tad pamatbudžeta ieņēmumi kopumā 

2021.gadam samazinājās par 8 008 442 EUR jeb par 21,94%, t.sk. iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa ieņēmumi samazinājās par 45 885 EUR jeb par 0,49%, 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi samazinājās par 379 123 EUR jeb par 

22,63%, valsts budžeta transferti samazinājās par 7 058 152 EUR jeb par 31,98%, 

Valsts budžeta 
transferti,                     

15 010 548 EUR, 
52,69% 

Pašv. budžeta 
transferti, 569 150 

EUR, 2% 

Pārējie saņ. maks.,                          
2 305 437 EUR, 

8,09% 

Nekust. īpašuma 
nod. maksājumi,            

1 296 10 EUR, 
 4,55%  

Ieņēmumi no 
iedzīvotāju 

 ienākuma nod,          
9 309 341 EUR, 

32,67% 
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pašvaldību budžeta transferti samazinājās par 52 265 EUR jeb par 8,41% un 

pārējie saņemtie maksājumi samazinājās par 15 269 EUR jeb par 100%. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2019.gadā 

(32 466 696 EUR) pēc valdības funkcijām 

 

 
 

 

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā 

(31 449 475 EUR) pēc valdības funkcijām 
 

 
 

Vispārējie valdības 
dienesti;  

3 617 700, 11,14% 

Ekonomiskā darbība; 
5 715 573, 17,60% 

Teritoriju 
 un 

 mājokļu 
apsaimniekošana; 
 3 014 612, 9,29% 

Veselība; 
 108 061, 0,33% Atpūta, kultūra 

un reliģija;  
2 200 114, 6,78% 

Izglītība; 
 14 363 400, 44,24% 

Sociālā aizsardzība;  
3 447 236, 10,62% 

Visp.vald.dienesti,             
3 235 058 EUR, 

10,28% 

Ekonomiskā darbība,            
4 596 525 EUR, 

14,62% 

Vides 
 aizs.,  

424 625 EUR,  
1,35% 

Terit.un māj. 
apsaimn.,                     

3 040 592 EUR, 
9,67% 

Veselība, 112 977 
EUR, 0,36% 

Atpūta, kultūra  
un reliģija, 2 266 877 

EUR, 7,21% 

Izglītība, 13 625 061 
EUR, 43,32% 

Sociālā aizsardzība,              
4 147 760 EUR, 

13,19% 
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi          

2021.gadam-plāns (36 092 589 EUR) pēc valdības funkcijām 

 

 
 

   Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta izdevumi pēc valdības 

funkcijām 2019.gadā sastādīja 32 466 696 EUR, bet 2020.gadā pamatbudžeta 

izdevumi sastādīja 31 449 475 EUR. 

   Salīdzinot Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pamatbudžeta 

izdevumus pēc valdības funkcijām ar 2019.gadu, izdevumi 2020.gadā kopumā ir 

samazinājušies par 1 017 221 EUR jeb par 3,13%, t.sk. vispārējie valdības 

dienesti samazinājušies par 382 642 EUR jeb par 10,58%, ekonomiskā darbība 

samazinājusies par 1 119 048 EUR jeb par 19,58%, vides aizsardzība 

palielinājusies par 424 625 EUR jeb par 100%, teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana palielinājusies par 25 980 EUR jeb par 0,86%, veselība 

palielinājusies par 4 916 EUR jeb par 4,55%, atpūta, kultūra un reliģija 

palielinājusies par 66 763 EUR jeb par 3,03%, izglītība samazinājusies par       

738 339 EUR jeb par 5,14 % un sociālā aizsardzība ir palielinājusies par 700 524 

EUR jeb par 20,32%. 

   Salīdzinot Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu 

plānu pēc valdības funkcijām 2021.gadam pret 2020.gadu, tad pamatbudžeta 

izdevumi kopumā 2021.gadam ir palielinājušies par 4 643 114 EUR jeb par 

Vispār. vald.dienesti,        
4 126 681 EUR, 

11,43% 

Ekonomiskā darbība,        
5 038 922 EUR, 

13,96% 

Vides 
 aizsardzība 

 517 962 EUR, 
 1,44% 

Terit.un 
mājokļu 

apsaimn.,     
4 514 871 

EUR, 12,51% 

Veselība, 155 572 
EUR, 0,43% 

Atpūta, kultūra  
un reliģija, 2 742 661 

EUR, 7,60% 

Izglītība, 13 716 047 
EUR, 38,00% 

Sociālā aizsardzība,           
5 277 873 EUR, 

14,62% 

Aizsardzība, 2000 
EUR, 0,01% 
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14,76%, t.sk. vispārējie valdības dienesti palielinājušies par 891 623EUR jeb par 

27,56%, ekonomiskā darbība palielinājusies par 442 397 EUR jeb par 9,62%, 

vides aizsardzība ir palielinājusies par 93 337 jeb 21,98%, teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana palielinājusies par 1 474 279 EUR jeb par 48,49%%, veselība 

palielinājusies par 42 595 EUR jeb par 37,70%, atpūta, kultūra un reliģija 

palielinājusies par 475 784 EUR jeb par 20,99%, izglītība palielinājusies par      

90 986 EUR jeb par 0,67%, sociālā aizsardzība palielinājusies par 1 130 113 EUR 

jeb par 27,25% un aizsardzība palielinājusies par 2 000 EUR, jeb par 100% .  

 

Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 2019.gadā 

(1 496 239 EUR) 

 

 

 

   Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi 

2019.gadā sastādīja 1 496 239 EUR. Sākot ar 2020.gadu speciālā budžeta 

ieņēmumi tiek integrēti kopējā pamatbudžetā.  

 

 

Nodokļu ieņēmumi;  
380 159, 25,41% 

Transferti; 
 1 094 644, 73,16% 

Maksas  
pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi; 
600, 0,04% 

Nenodokļu 
ieņēmumi; 20 836, 

1,39% 
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Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 2019.gadā pēc 

valdības funkcijām (2 314 533 EUR) 

 

 

 

   Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta izdevumi 

2019.gadam sastādīja 2 314 533 EUR. Sākot ar 2020.gadu speciālā budžeta 

izdevumi tiek intergrēti kopējā pamatbudžetā.    

   

Rēzeknes novada pašvaldības saistību apmēri no plānotajiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem laika periodā no 2019.gada līdz 2021.gadam-plāns 

 

2019.gads 2020.gads 2021.gads (plāns) 

4,13% 5,04% 0,80% 

 

Rēzeknes novada pašvaldības debitoru un kreditoru parādu apjomi laika periodā 

no 2019.gada līdz 2020.gadam (EUR) 

Saistību veids 2019.gads 2020.gads 

Kreditori 17 668 011 13 712 441 

Īstermiņa sasitības 

(bruto): t.sk. 

2 226 384 2 078 126 

Ekonomiskā darbība; 
 1 572 793, 67,95% 

Vides aizsardzība;  
741 740, 32,05% 
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prasības par nekustamā 

īpašuma nodokli 

858 089 773 396 

prasības pret pircējiem 

un pasūtītājiem 

647 326 577 146 

pārējās prasības 720 969 727 584 

 

   Rēzeknes novada pašvaldības rīcība debitoru parādu atgūšanā: 

1. parādniekiem tiek izsūtīti brīdinājumi par parāda nomaksu; 

2. ar parādniekiem tiek slēgtas vienošanās par parāda nomaksu un sastādīti 

parādu nomaksas grafiki; 

3. ja parādnieks nesadarbojas ar pašvaldību, parādu piedziņa tiek nodota 

parādu piedziņas firmām. 

   Rēzeknes novada pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

monitoringu, saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.panta otro 

daļu, noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu 

saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par 

nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai 

administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.Ja nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājs nav nomaksājis nekustamā īpašuma nodokli vairāk nekā 6 termiņus, 

Rēzeknes novada pašvaldības deleģēta amatpersona nosūta nodokļu maksātājam 

brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi. Ja nekustamā īpašuma 

nodokļu maksātājs nesamaksā divdesmit dienu laikā, tad Rēzeknes novada 

pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, 

saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu. Rēzeknes novada 

pašvaldība sagatavo lēmumu – izpildrīkojumu, ko iesniedz zvērinātam tiesu 

izpildītājam un zvērināts tiesu izpildītājs veic piedziņu. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2019.gadā un 2020. gadā 

 

Pozīcijas uz 2019.gada beigām 

(EUR) 

uz 2020.gada beigām 

(EUR) 

Izmaiņas (EUR) 

2020 /2019 (+/-) 

Zeme, ēkas un 

būves kopā: 

(atlikušajā 

vērtībā), t.sk. 

57 395 701 58 098 823 +703 122 

-ēkas 31 091 049 30 777 344 -313 705 

-inženierbūves 9 766 797 8 749 915 -1 016 882 

-zeme 3 097 741 3 018 392 -79 349 

-ceļi 12 200 687 14 367 220 +2 166 533 

-pārējais 

nekustamais 

īpašums 

1 239 427 1 185 952 -53 475 

 

   Rēzeknes novada pašvaldības zeme, ēkas un būves kopumā uz 2020.gada 

beigām attiecībā pret 2019.gada beigām palielinājās par 703 122 EUR.      

Vislielākais pieaugums ir pozīcijā “ceļi”. Šajā pozīcijā pieaugums 2020.gadā 

attiecībā pret 2019.gadu ir 2 166 533 EUR. Tas ir saistīts ar ieguldījumiem ceļu 

infrastruktūras uzlabošanā. Vislielākais samazinājums ir pozīcijā “inženierbūves”. 

Šajā pozīcijā samazinājums 2020.gadā attiecībā pret 2019.gadu ir 1 016 882 

EUR.  
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Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes (kopā    

251 738 ha) sadalījums pa lietošanas veidiem 2020.gadā (hektāros). 

 

   No attēla redzams, ka Rēzeknes novada pašvaldībā visvairāk ir lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes (43%), mežu (35%) un ūdens objektu zemes (9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauksaimniecībā  
izmantojamā zeme 

43% 

Meži 
35% 

Krūmāji 
3% 

Purvi 
4% 

Ūdens objektu 
zeme 

9% 

Zeme zem 
ēkām un 

pagalmiem 
1% 

Zeme zem ceļiem 
2% 

Pārējā zeme 
3% 
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Pašvaldības kapitāla vērtība un tā izmaiņas 2020.gadā  

 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījuma uzskaites 

vērtība uz 01.01.2020. 

(EUR) 

Izmaiņas 

(+, -) 

(EUR) 

Ieguldījuma uzskaites vērtība 

uz 01.01.2021. 

(EUR) 

Pašvaldības SIA 

,,Maltas 

dzīvokļu-

komunālās 

saimniecības 

uzņēmums” 

451 124 +34233 485 357 

SIA ,, Strūžānu 

siltums” 

295 441 +36 222 331 663 

SIA                     

,,Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sabiedrība” 

88 984 0 88 984 

SIA ,, Latgales 

uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs” 

142 0 142 

SIA ,, Rēzeknes 

vēstis” 

256 0 256 
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Pašvaldības 2019.gadā un 2020.gadā veiktie pasākumi teritorijas attīstības 

plāna īstenošanā 

      Rēzeknes novadā ir apstiprināti šādi attīstības plānošanas dokumenti: Rēzeknes 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033, Rēzeknes novada teritorijas 

plānojums (apstiprināts 01.10.2020.), Attīstības programma 2019. – 2025. gadam 

un Rēzeknes novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģija. 

   1. Rēzeknes novada teritorijas plānojums 

    2020. gadā tika sagatavoti 149 atzinumi/izziņas par plānotās darbības atbilstību 

teritorijas plānojumam, sagatavotas un nosūtītas 37 vēstules Valsts institūcijām, 

sniegtas daudzas atbildes un paskaidrojumi par attīstības plānošanas jautājumiem. 

   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 2020. gadā ir izskatījusi 4 iesniegumu atļaujas 

izsniegšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā un pieņēmusi 

3 lēmumus. Atļaujas izsniegšanas process paredz pastāvīgu sadarbību un saraksti 

ar vidi un īpaši aizsargājamo teritoriju uzraugošām instancēm saistībā ar atzinumu 

sniegšanu un kompensācijas aprēķinu sagatavošanu. 1 lēmums par atļaujas 

izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nav pieņemts, 

jo īpašnieks nav iesniedzis visu vajadzīgo dokumentāciju. 

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā tika pieņemts lēmums par 

jauna teritorijas plānojuma izstrādi. 

DATUMS LĒMUMS 

21.03.2019. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra 

lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 

gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.7, 9.§) 

   

   Grozījumu izstrādes laikā tika ņemtas vērā spēkā esošo normatīvu noteiktās 

jaunās prasības, līdz ar to radās papildus uzdevumi: izvērtēt Rēzeknes novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Grafiskās daļas atbilstību 

normatīvajiem aktiem, pārskatīt ciemu ielu klasifikāciju un ciemu robežas, 
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apgrūtinātām teritorijām noteiktās aizsargjoslas, Apbūves noteikumu prasības 

attiecībā uz funkcionālo zonu apbūves parametriem, kā arī nepieciešamības 

gadījumā veikt attiecīgās korekcijas. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, iedzīvotāji tika aicināti paust 

savu viedokli un sniegt priekšlikumus. Uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes, radās nepieciešamība sakārtot arī citus jautājumus, iekļaut 

citu dienestu aktualizētos datus. Piemēram, Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa 

tiek izstrādāta uz Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras nodrošinātās 

aktuālās topogrāfijas 1:10000. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā tika 

konstatēts, ka izmaiņu apjoms ir lielāks par 50% (Apbūves noteikumi tika 

izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”), 

kartogrāfiskajā materiālā bija veicams ievērojams daudzums izmaiņu un 

korekciju. Izvērtējot visus augstāk minētos faktorus, Rēzeknes novada dome 

grozīja savu līdzšinējo lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumu” 66. punktam.  

 Lēmums par teritorijas plānojuma 1.0. redakcijas un vides pārskata 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai 

DATUMS LĒMUMS 

06.02.2020. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai (protokols Nr.5, 3. §) 

    

   Apkopojot un izvērtējot saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus un 

priekšlikumus, kā arī institūciju nosacījumus, ņemot vērā augstāk stāvošos 

normatīvos aktus, tika izstrādāta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0. 

redakcija un Vides pārskata projekts. Dokumentu publiskās apspriešanas termiņš 

tika noteikts no 2020. gada 14. februāra līdz 2020. gada 16. martam. 
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   Informācija par apspriešanas termiņiem, iespējām iepazīties ar plānojuma 

materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un apmeklēt apspriešanas sanāksmes 

tika publicēta www.rezeknesnovads.lv (2020.gada 7. februārī), www.geolatvija.lv, 

laikrakstā “Rēzeknes Vēstnesis” 2020.gada 7.februāra un  21.februāra izdevumos, 

Laikrakstā “Panorama Rēzekne” 2020.gada 21.februāra un 28.februāra 

izdevumos, sociālajos tīklos, kā arī informācijas punktos Rēzeknes novada 25 

pagastos. 

   Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas 5 sanāksmes, lai varētu nodrošināt 

efektīvu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas apspriešanā. 

Kopā publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 103 cilvēki. 

- 2020.gada 3.martā plkst.10.00 notika sanāksme Rogovkā, Nautrēnu 

“Hallē”. Tika aplūkotas veiktās izmaiņas Nautrēnu pagastu apvienības 

teritorijā, sanāksmē piedalījās 33 dalībnieki. Tika saņemti jautājumi par 

ciema robežu maiņām, īpašuma sadalīšanas iespējām, atbilstoši 

funkcionālajam zonējumam. 

- 2020. gada 3. martā, plkst. 14.00 notika sanāksme Rikavā, Rikavas kultūras 

namā. Tika aplūkotas veiktās izmaiņas Dricānu pagastu apvienības 

teritorijā, sanāksmē piedalījās 14 dalībnieki. Tika saņemti jautājumi par 

apzīmējumiem grafiskajā daļā (kartēs), kā arī ieteikumi pārbaudīt ceļu 

apzīmējumus, kas norāda par pašvaldības vai privātajiem ceļiem. 

- 2020. gada 4. martā plkst. 10.00 notika sanāksme Kaunatā, Kaunatas tautas 

namā. Tika aplūkotas veiktās izmaiņas Kaunatas pagastu apvienības 

teritorijā, sanāksmē piedalījās 18 dalībnieki. Galvenokārt tika saņemti 

jautājumi par publiskajām piekļuvēm, kā arī tika saņemts jautājums par 

Funkcionālo zonējumu apdzīvotai teritorijai. 

- 2020. gada 4. martā plkst. 15.00 notika sanāksme Maltā, Maltas pagasta 

pārvaldē. Tika aplūkotas veiktās izmaiņas Maltas pagastu apvienības 

teritorijā, sanāksmē piedalījās 16 dalībnieki. Tika saņemti jautājumi par 

Funkcionālo zonējumu apzīmējumiem un maiņas iespējām. Nosacījumiem, 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.geolatvija.lv/
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kas tiek noteikti Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumos. Kā arī 

tika jautāts par publiskajām piekļuvēm. 

- 2020. gada 5. martā plkst. 12.00 notika sanāksme Rēzeknē. Tika aplūkotas 

veiktās izmaiņas Rēzeknes novada teritorijā kopumā, akcentēta informācija 

par jauno ciemu izveidi. Sanāksmē piedalījās 16 dalībnieki. Tika saņemti 

jautājumi par Rūpnieciskās apbūves teritoriju, kā arī par teritoriju ar 

īpašiem nosacījumiem – Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu. Sanāksmes 

dalībnieki vēlējās precizēt informāciju par jaunajiem ciemiem, izmaiņām 

šajās teritorijās, kas attiecas uz pagasta pārvaldi, Nekustamā īpašuma 

nodokli. 

   Apspriešanas ietvaros kopumā saņemti 28 iesniegumi un priekšlikumi no 

fiziskām un juridiskām personām. 

   Iesaistītajām institūcijām, kas sniedza nosacījumus teritorijas plānojuma 

izstrādei, kā arī kaimiņu pašvaldībām, tika lūgti atzinumi par Publiskajai 

apspriešanai iesniegtajiem plānošanas dokumentiem.  

Kopumā tika saņemti 26 atzinumi.  

- 8 pašvaldību iestādes: Riebiņu novada pašvaldība, Kārsavas novada 

pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Aglonas novada dome, Madonas 

novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas dome, 

Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas kopīgā iestāde 

“Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, 

- 8 institūcijas: VAS “Latvijas Valstsradio un televīzijas centrs”, Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Akciju sabiedrība „Conexus Baltic 

Grid”, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, VAS 

“Latvijas dzelzceļš”, AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls”, 

Satiksmes ministrija, Latgales plānošanas reģions, Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvalde, Latvijas valsts ceļi, AS “Latvijas valsts meži”, VSIA 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Latgales plānošanas 

reģions, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, 
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Veselības inspekcija, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā 

administrācija, Valsts vides dienests. 

Lēmums par teritorijas plānojuma 1.0. redakcijas un vides pārskata projekta 

pilnveidošanu 

   Pamatojoties uz saņemtajiem institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas 

rezultātiem, tika lemts par Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata 

projekta pilnveidošanu. 

DATUMS LĒMUMS 

19.03.2020. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides 

pārskata projekta pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem 

un publiskās apspriešanas rezultātiem (protokols Nr.20, 2.§). 

 

Lēmums par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas un vides pārskata projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

DATUMS LĒMUMS 

21.05.2020. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai (protokols Nr.14, 2.§). 

   

    Ņemot vērā fizisko un juridisko personu iesniegumus, kā arī institūciju 

atzinumos norādīto informāciju, kas nebija pretrunā ar augstāk stāvošiem 

normatīviem aktiem vai pašvaldības plānošanas dokumentiem, veikti precizējumi 

teritorijas plānojuma redakcijā un Vides pārskata projektā.  

    Pieņemts lēmums par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas un Vides pārskata 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai trīs kalendārās 

nedēļas.  

   Publiskā apspriešana notika no 2020. gada 10. jūnija līdz 1. jūlijam. Informācija 

par apspriešanas termiņiem, iespējām iepazīties ar plānojuma materiāliem, kā arī 

iesniegt priekšlikumus un apmeklēt apspriešanas sanāksmes tika publicēta 

www.rezeknesnovads.lv (2020. gada 27. maijā), www.geolatvija.lv, laikrakstā 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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“Rēzeknes Vēstis” 2020. gada 9. jūnija un 30. jūnija izdevumos, laikrakstā 

“Panorama Rēzekne”, sociālajos tīklos, radio ziņās, kā arī informācijas punktos 

Rēzeknes novada 25 pagastos. 

   Publiskās apspriešanas laikā tika organizēta sanāksme, lai varētu nodrošināt 

efektīvu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas apspriešanā. 

Sanāksme tika organizēta 2020. gada 19. jūnijā plkst. 12.00. 

   Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 14 cilvēki. Tika saņemti jautājumi 

par Rūpnieciskās apbūves teritoriju, kā arī par teritoriju ar īpašiem nosacījumiem 

– Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu.  

   Sanāksmē izteiktie viedokļi fiksēti protokolā un tika izskatīti darba grupā. 

Apspriešanas ietvaros kopumā tika saņemti 16 iesniegumi un priekšlikumi no 

fiziskām un juridiskām personām. 

- 6 iesniegumi tika saņemti no fiziskām personām. Tika jautāts par 

funkcionālā zonējuma maiņu personai piederošā īpašumā. Saņemti 

ierosinājumi Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu 

papildināšanai, 

- 10 iesniegumi un priekšlikumi tika saņemti no juridiskām personām. Tika 

jautāts par visa veida izmantošanas atļauju Rūpnieciskās apbūves 

funkcionālajā zonējumā. Kā arī saņemts priekšlikums atjaunot un saglabāt 

rūpnieciskās apbūves teritorijā noteiktās apakšzonas ar indeksiem.  

   Iesaistītajām institūcijām, kas sniedza nosacījumus teritorijas plānojuma 

izstrādei, kā arī kaimiņu pašvaldībām, tika lūgti atzinumi par Publiskajai 

apspriešanai iesniegtajiem plānošanas dokumentiem.  

Kopumā tika saņemti 27 atzinumi.  

- 7 pašvaldības: Ciblas novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, 

Kārsavas novada pašvaldība, Riebiņu novada pašvaldība, Aglonas novada 

dome, Madonas novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas dome; 

- 20 institūcijas: AS “Augstsprieguma tīkls”, VSIA “Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Akciju sabiedrība “Conexus Baltic 
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Grid”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, AS “Latvenergo”, VAS 

“Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Veselības inspekcija, Rēzeknes 

novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas kopīgā iestāde “Rēzeknes 

speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Latgales plānošanas reģions, Dabas 

aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, Valsts vides 

dienests, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, AS “Latvijas valsts 

meži”, Latvijas valsts ceļi, Valsts aizsardzības militāro objektu un 

iepirkumu centrs, A/S “GASO”, Satiksmes ministrija, VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, AS “Sadales 

tīkls”. 

Lēmums par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas un vides pārskata 

pilnveidošanu 

   Pamatojoties uz saņemtajiem institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas 

rezultātiem, tika lemts par Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata 

pilnveidošanu. 

DATUMS LĒMUMS 

16.06.2020. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides 

pārskata pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas 

rezultātiem un institūciju atzinumiem (protokols Nr.18, 37.§). 

 

Lēmums par teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un vides pārskata 

nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

DATUMS LĒMUMS 

06.08.2020. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai (protokols Nr.20, 2.§). 

   

    Publiskā apspriešana notika no 2020. gada 14. augusta līdz 2020. gada            

24.septembrim. Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas publiskās apspriešanas 

sanāksme notika 2020. gada 25. augustā plkst. 12.00 Rēzeknes novada 
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pašvaldības telpās un 2020. gada 18. septembrī Lūznavas muižā, Pils ielā 8, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā. 

   Ņemot vērā fizisko un juridisko personu iesniegumus, kā arī institūciju 

atzinumos norādīto informāciju, kas nebija pretrunā ar augstāk stāvošiem 

normatīviem aktiem vai pašvaldības plānošanas dokumentiem, tika veikti 

precizējumi teritorijas plānojuma redakcijā un Vides pārskata projektā.  

   Kopumā tika saņemti 19 iesniegumi un priekšlikumi no fiziskām un juridiskām 

personām: 

- 5 iesniegumi tika saņemti no fiziskām personām, 

- 14 iesniegumi un priekšlikumi tika saņemti no juridiskām personām. 

   Atzinumus sniedza iesaistītās institūcijas, kā arī kaimiņu pašvaldības.             

Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakciju un Vides pārskatu tika 

saņemti 28 atzinumi. Tos sniedza: 

- 7 pašvaldību iestādes, 

- 21 institūcija. 

Lēmums par teritorijas plānojuma gala redakcijas un vides pārskata 

apstiprināšanu 

   Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus, kā arī priekšlikumus, veikti 

redakcionāli precizējumi paskaidrojuma rakstā un Vides pārskatā, pieņemts 

lēmums par Teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata 

apstiprināšanu.  

DATUMS LĒMUMS 

01.10.2020. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un 

Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.69 

“Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu (protokols Nr.25, 

1.§) 

 



 

27 
 

   Jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums tika apstiprināts 2020. gada       

1.oktobrī, bet piemērojams tas no 2021. gada 15. februāra, kad tika saņemts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par plānojuma 

īstenošanu. 

   2020. gadā tika sagatavotas un izsūtītas 166 vēstules (118 atbildes fiziskām un 

48 atbildes juridiskām personām par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādes jautājumiem, kā arī citas vēstules ministrijām, institūcijām, teritorijas 

plānojuma izstrādātājiem, pārvaldēm, kaimiņu pašvaldībām. 

 

2. Rēzeknes novada attīstības programma 

 

   Rēzeknes novada domes sēdē 2020. gada 4. jūnijā tika aktualizēta Rēzeknes 

novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns. 

 

DATUMS LĒMUMS 

04.06.2020. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 

Investīciju plāna aktualizēšanu. (protokols Nr.15, 3.§) 

    

   Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums 

pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu 

īstenošanai. To veido piecas daļas: Pašreizējās situācijas raksturojums, Stratēģiskā 

daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 

kārtība. 

   Pašreizējās situācijas raksturojums parāda novada esošo situāciju, un tajā sniegts 

dažādu jomu novērtējums novadā no Attīstības programmas ietvaros 

organizētajām tematiskajām grupām, Stratēģiskā daļa parāda to, ko novads vēlas 

sasniegt laika posmā no 2019. līdz 2025. gadam, Rīcības plāna sadaļā tiek noteikti 

pasākumi un aktivitātes noteikto uzdevumu izpildei, iznākuma rezultatīvie 

rādītāji, atbildīgie par pasākumu izpildi, izpildes termiņš vai periods un finanšu 

resursu avoti, Investīciju plānā tiek analizētas Rēzeknes novada pašvaldības 

nozīmīgākās investīcijas un projektu idejas, savukārt ar Īstenošanas uzraudzības 
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un novērtēšanas kārtību tiek novērtēta novada attīstība un programmas ieviešanas 

izpilde. 

   Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, citām pašvaldības nodaļām un izmantojot 

interneta resursus, tika sameklēti un sagatavoti rādītāji Attīstības programmas 

aktualizēšanai. 

   Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams 

attīstīt, laika posmā no 03.11.2020. līdz 07.12.2020. Rēzeknes novada iedzīvotāji, 

kā arī novada viesi tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā.  

   Aptaujā tika ietverts jautājums par Rēzeknes novada pašvaldības sniegto 

pakalpojumu un darbības jomu novērtēšanu. Iedzīvotājiem tika lūgts norādīt uz 

tām iespējām, lietām un pakalpojumiem, kādu pietrūkst novadā vai kādā konkrētā 

pagastā, atzīmēt steidzami veicamos darbus, kā arī novērtēt pašvaldības paveikto 

pēdējo gadu laikā. Informācija par aptauju bija pieejama pašvaldības mājaslapā 

www.rezeknesnovads.lv, sociālajos tīklos (facebook, instagram), uz informācijas 

stendiem/ ziņojuma dēļiem pagastu pārvaldēs, skolās, bibliotēkās, kā arī izsūtīta 

uz e-pastiem uzņēmējiem. Aptaujas anketa aizpildīšanai papīra formātā tika 

iestrādāta Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

“Rēzeknes novada ziņas” 16. novembra numurā. Aptaujā kopumā piedalījās 247 

respondenti, no tiem 186 sievietes un 61vīrietis. 

   Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26 līdz 45 gadiem un 

vecumā no 46-61 gadam, savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā 

līdz 25 gadiem. Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Nagļu pagasta iedzīvotāji    

(25 aptaujas dalībnieki), kuriem seko Nautrēnu, Feimaņu, Stoļerovas, Maltas, 

Vērēmu un Dricānu pagastā dzīvojošie. Daļa (20) respondentu nav precizējuši 

savu piederību kādam no pagastiem, kā arī 12 iedzīvotāji faktisko dzīvesvietu ir 

norādījuši Rēzeknes pilsētu. Aptaujas rezultāti atspoguļoti gan diagrammu veidā, 

gan aprakstoši. Apkopojot izteiktos viedokļus par jautājumiem, kur atbilžu 

varianti ir “Apmierina”, “Drīzāk apmierina”, “Drīzāk neapmierina” un 

“Neapmierina”, pozitīva jeb apmierinoša vērtējuma rādītājā tika summēti atbilžu 

varianti “Apmierina” un “Drīzāk apmierina”, negatīva jeb neapmierinoša 
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vērtējuma kopējā rādītājā summētas atbildes “Neapmierina” un “Drīzāk 

neapmierina”. Aptaujas rezultātu diagrammu un to skaitlisko vērtību datu avots – 

portāls visidati.lv un pašvaldības apkopotā informācija no papīra formātā 

iesniegtajām aptaujas anketām. 

   Aptaujāto iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar izglītības un sporta 

pakalpojumiem un to kvalitāti ir robežās no 66,8% līdz 75,3%, kur visaugstāk 

novērtēti pirmsskolas un vispārējās izglītības pakalpojumi. Sporta un aktīvās 

atpūtas pasākumi apmierina 66,8 % aptaujāto, 20,2 % –neapmierina. Ar 

pirmsskolas izglītības pakalpojumiem kopumā neapmierināti ir 6,4% aptaujāto, ar 

vispārējās izglītības pakalpojumiem –10,9% aptaujāto. Salīdzinājumā ar        

2017.gada nogalē veiktās aptaujas datiem, ir samazinājies ar mūžizglītības 

(izglītība visā dzīves garumā) pakalpojumiem apmierināto iedzīvotāju skaits 

(kopumā apmierinātības līmenis sastāda 46,9%), tomēr vēl aizvien salīdzinoši 

liels īpatsvars -aptuveni trešā daļa jeb 20,6% – ir norādījuši, ka pieaugušo 

izglītības kursi vai apmācību pakalpojumi viņiem nav pieejami un līdz ar to tos 

nav iespējams novērtēt. 

   Kā viskvalitatīvākos pakalpojumus (respondentu pozitīvs vērtējums ir virs 80%) 

Rēzeknes novadā aptaujātie iedzīvotāji atzinuši atkritumu apsaimniekošanas un 

izvešanas pakalpojumus: 

- iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši (aptaujāto pozitīvs vērtējums robežās starp 

70-80%) bibliotēku sniegtos pakalpojumus, kapsētu apsaimniekošanu, 

pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu darbu, kā arī vides sakoptību un 

zaļo zonu labiekārtojumu. 

- visnegatīvāk novērtēta Rēzeknes novada autoceļu un ielu infrastruktūra 

(pozitīvs vērtējums 44,1%, negatīvs – 53,1%). Apmierinātības līmenis zem 

50% ir arī par mūžizglītības jomā īstenotajiem pasākumiem, daudzdzīvokļu 

māju apsaimniekošanu un siltumapgādes pakalpojumiem, kur papildus ļoti 

liela daļa respondentu (42,1%-46,6%) ir norādījuši, ka šādi pakalpojumi 

tiem nav pieejami vai tos ir grūti novērtēt. 
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   Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi 

Rēzeknes novadā kopumā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm,                 

ir lielākoties pozitīvs – 72,4 %. Atbilžu “Drīzāk neapmierina” un “Neapmierina” 

īpatsvars ir 22,7%, bet atbildi “Grūti pateikt” uzrādījuši 4,9% no aptaujāto 

iedzīvotāju skaita. Salīdzinājumā ar 2017. gada nogalē veiktās iedzīvotāju 

aptaujas rezultātiem, šogad pašvaldības darbs ir vērtēts mazāk atzinīgi – 

iedzīvotāju pozitīvs vērtējums ir samazinājies par 8 %. 

https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/iedzivotaju-aptaujas/ 
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Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī 

pašvaldības 2020. gada saimniecisko pārskatu 

 
 

                                           SIA”VR Audits” 
 

Reģ.Nr.LV55403038751,Avotu iela 4c ,Jēkabpils,LV-5201,t.29405591,vraudits@gmail.com 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Dokumenta datums ir tā                                                                                                                        Nr.RNP/2020-2P/RZ 
elektroniskās parakstīšanas laiks 

Rēzeknes novada  domei 

Atzinums 

   Mēs esam veikuši Rēzeknes novada (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā konsolidētā 
finanšu pārskata revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver: 

o pārskatu par finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī (bilance); 
o pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
o pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
o naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī; 
o finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības uzskaites principu 

aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu.  

   Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rēzeknes novada 
konsolidēto finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās darbības konsolidētajiem finanšu rezultātiem un 
konsolidēto naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

   Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā sektora 
revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma 
sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

   Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 
finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu 
grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās ētikas 
principus un objektivitātes prasības. 

   Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.  
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Apstākļu akcentējums 

   Vēršam uzmanību uz finanšu pārskata veidlapu V12.INFO, kurā uzrādītas pārskata periodā koriģētās būtiskas 
iepriekšējo periodu kļūdas un to ietekme uz iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu. Mūsu atzinums nav ar iebildi šī 
jautājuma sakarā. 

Ziņošana par citu informāciju 

   Pašvaldības vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver: 

o vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā; 
 

o budžeta izpildes pārskatu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā. 

   Cita informācija neietver konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu 
atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida 
apliecinājumu, izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas 
tiesību aktu prasībām”. 

   Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, 
vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām 
zināšanām un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

   Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

   Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām 

   Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā 
ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

o vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija 

atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam, un 

o vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.  

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par konsolidēto finanšu pārskatu 

   Vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā 

ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un par tādu 

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības. 

   Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 

turpināšanas principa piemērošanu, ja vien nav plānota Pašvaldības pievienošana citai pašvaldībai vai sadalīšana. 

   Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības konsolidēto finanšu pārskata 

sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par konsolidēto finanšu pārskata revīziju 

   Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai 

krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir 

augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska 

neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja 
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var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 

pamatojoties uz šo konsolidēto finanšu pārskatu. 

   Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo 

skepsi. Mēs arī:  

o identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās 
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas 
krāpšanas radītas neatbilstības, ir augstāks par kļūdu izraisītu neatbilstību risku, jo krāpšana var ietvert slepenas 
norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās 
kontroles pārkāpumus; 

o iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem 
atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

o izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību; 

o izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt 
nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 
revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētajā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. 
Ja šāda informācijas konsolidētajā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu 
secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes 
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

o izvērtējam vispārējo konsolidētā finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto 
informāciju un to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo  tā pamatā esošos darījumus un notikumus; 

o iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības konsolidācijā iesaistīto iestāžu finanšu 
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas 
vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.  

   Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu 
un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus 
mēs identificējam revīzijas laikā. 

SIA “VR AUDITS” 

Licence Nr.171 

Valentīna Razujeva 

Valdes locekle  

Zvērināta revidente  

Sertifikāts Nr.196 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

Valentīna Razujeva , tālr.29405591 

vraudits@gmail.com 
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SIA”VR Audits” 

 
 

                 Reģ.Nr.LV55403038751,Avotu iela 4c ,Jēkabpils,LV-5201,t.29405591,vraudits@gmail.com 
 

Dokumenta datums ir tā   
elektroniskās parakstīšanas laiks       
                                                                                                   

Ziņojums Rēzeknes novada vadībai 

Par revidentu novērojumiem veicot  

2020.gada finanšu pārskata revīziju 

   Pamatojoties uz 2020.gada 02.martā noslēgto līgumu Nr.8.11/219 veicām Rēzeknes novada 

pašvaldības pagastu apvienību un iestāžu 2020.gada finanšu pārskata revīzijas starppārbaudi un 

finanšu pārskatu par 2020.gadu revīziju. 

   Par finanšu pārskatiem, grāmatvedības uzskaites kārtošanu, iestādes līdzekļu saglabāšanu, 

iekšējo kontroli, nodokļu politikas izvēli atbildīga ir novada pašvaldības vadība. Mēs esam 

atbildīgi par atzinumu, ko pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par finanšu pārskatu. 

 

   Revīzijas ietvaros mēs veicām iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitātes izvērtējumu, 

pielietoto grāmatvedības kārtošanas principu un metožu, kā arī  nozīmīgu  vadības izdarīto 

pieņēmumu pārbaudi izlases veidā. Revīzijas procedūras noteicām balstoties uz mūsu noteikto 

būtiskuma līmeni. Tādējādi pārbaude neskar visus esošos grāmatvedības politikas vai iekšējās 

kontroles aspektus. 

 

   Ziņojuma turpinājumā izteiksim savu viedokli par, mūsuprāt, pieļautajiem trūkumiem 

grāmatvedības uzskaitē un iekšējās kontroles sistēmā, kurus konstatējām, veicot  revīzijas 

procedūras Rēzeknes novada pašvaldībā. 

Konstatējumi: 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

1.Nav ievērota MK noteikumos Nr.87 noteiktā pamatlīdzekļu atzīšanas vērtība (500 eur), 

piemēram, veļas mazgājamā mašīna 281,00 eur, ledusskapis, koka soli 452.48 eur,  SUP dēlis 

471.90 eur ,ūdens sildītājs 163 eur ,elektriskā tējkanna (24.80 eur) ,gludeklis (87 eur) , 

gludināmais dēlis (66.98 eur), tautas tērpi un citi -uzskaitīti pamatlīdzekļu sastāvā, taču faktiski 

vajadzēja uzskaitīt kontā 1261 “Ilgstoši lietojamais inventārs .Iepriekš minētie aktīvi ir iegādāti 

LAD projektu ietvaros un projekta prasības finansējuma saņemšanai-aktīvu atzīšana 

pamatlīdzekļos neatkarīgi no vērtības (Maltas PA; Nautrēnu PA; Kaunatas PA; Dricānu PA). 
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2.Realizējot ERAF projektus “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novadā “ 

ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem derīgās lietošanas laiks tika noteikts 50 gadi jeb 2% , 

vadoties no projekta pieteikumā norādītā termiņa. Taču MK noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 2.pielikumā noteiktais derīgās lietošanas laiks ūdensvadu, 

kanalizācijas tīklu un notekūdeņu būvēm ir 20 gadi jeb 5% .Tāpēc pārskata gadā tika veikti 

pārrēķini un kļūdu labojumi par iepriekšējiem gadiem (Maltas PA; Dricānu PA; Nautrēnu PA; 

Kaunatas PA). 

 

3.Ir konstatētas neatbilstības pamatlīdzekļu klasifikācijā un nolietojuma normu noteikšanā, 

piemēram, bruģa laukumi, stāvlaukumi -piemērota likme 6.67%, vajadzētu 5%; ielām likme ir 

6.67 %, piemērota 20% , portatīvajam datoram jābūt likmei 20%, piemērota 10%. 

Pamatlīdzekļi, kuri ir klasificēti kā pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.87 derīgās lietošanas laiks ir noteikts 10 gadi, savukārt datortehnikai, sakaru 

un biroja tehnikai-5 gadi.   (Maltas PA; Dricānu PA; Kaunatas PA; Nautrēnu PA, Tiskādu 

Bērnu nams). 

 

4.2011.gadā tika veikti rekonstrukcijas darbi Parka, Centra, Liepu ,Skolas, Jaunatnes ielās 

Ilzeskalna pagastā .Pēc rekonstrukcijas tika izveidota viena kartiņa ar nosaukumu “Ciemata 

centra ielu rekonstrukcija LAD projekts” ar kopējo summu 178953.02 eur. Ielu nosaukumi un 

garumi ir ierakstīti kartiņas aprakstā. Mūsuprāt, nav nodrošināta šīm ielām analītiskā uzskaite 

un nav norādīta atsevišķi katrai ielai vērtība. 

5.Saskaņā ar Meža likuma 29.pantu (1) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai 

tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts 

meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos 

gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju. Pēc VMD sniegtās informācijas daudzām 

pašvaldības uzskaitē esošām mežaudzēm nav veikta atkārtota meža inventarizācija, kā to nosaka 

likums.MK noteikumu Nr.87 83.1. punkts nosaka, ka tādu mežaudžu, kuras paredzētas 

zinātniskās pētniecības, izglītības, transporta, izklaides vai atpūtas vai drošības un kontroles 

mērķiem, uzskaites vērtību aktualizē atbilstoši Meža valsts reģistrā norādītajai pilnajai vērtībai, 

veicot meža inventarizāciju. Pastāv risks, ka noteiktajos termiņos nav aktualizēta mežaudžu 

uzskaites vērtība.   

6. Viena pagastu apvienība nebija ievērojusi MK noteikumu 87 79.1 punkta prasības, kas 

nosaka, ka bioloģiskos aktīvus, kurus paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā darbībā 

(mežaudzes), katra pārskata gada beigās novērtē Meža valsts reģistrā norādītajā pilnajā vērtībā 

(Kaunatas PA). 

7.Ir ņemti uzskaitē ceļi un ielas, taču nav noteikta vērtība. Uzskaite ir tikai daudzuma vienībās -

Grašu tilts (kart.Nr.09-4100),ceļš 6234 Ziedu iela-Jaunatnes iela (kart.Nr.09-4102),ceļš Nr.9218 

Doroškeviči-Minkino (kart.Nr.30-3852), Avotu iela, Kalna iela,Ķiršu iela, Mazā  Ķiršu iela 

Dubuļos (kart.Nr.09-3864;09-3865;09-3866;09-3867) ;ceļš Jaunatnes iela-Katkovski; ceļš 

Dubuļi-Teletornis, ceļš Kaunata Katkovski-Bukateņi, ceļš Lesinsku kapi, ceļš Izoti-Izotu kapi; 

ceļš Dzerkaļu kapi; Rāznas iela Kaunata (kart.Nr.09-1782;09-1783;09-1784;09-1785;09-

1786;09-1787;09-1788 ) (Kaunatas PA). 
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9. Tā kā darījumi ar pamatlīdzekļu izveidošanu, rekonstrukciju, iegādi, norakstīšanu bieži vien 

ir sarežģīti un tiem ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, būtu vēlams, lai šādu komisiju 

vadītu persona, kurai būtu atbilstošas kompetences (Maltas PA; Nautrēnu PA). 

Krājumi 

1.2019.gadā tika pārdots nekustamais īpašums “Āpšu kalns”, taču netika izslēgts no uzskaites 

par summu 1029 eur (Nautrēnu PA). 

Debitori 

1.Visām pagastu apvienībām ir lieli debitoru parādi- par īri, komunālajiem pakalpojumiem, 

bērnudārzu apmeklēšanu, skolēnu ēdināšanu, zemes nomu, nekustamā īpašuma nodokli. 

Atsevišķām personām šie parādi pārsniedz 4000 eur. Mūsuprāt, netiek veikts pietiekams darbs 

ar parādniekiem. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds , kas vecāks par 5 gadiem sastāda 250 050 

eur un kavētais parāds no 3-5 gadi sastāda 95 906 eur. Izveidotie uzkrājumi apšaubāmām 

pārējām prasībām uz 31.12.2020. sastāda  307 783 eur, tai skaitā parādi, kas kavēti vairāk par 

271 dienu- 286 043 eur.  

2.Neapmaksāti ilgstoši parādi ir izveidojušies ar atsevišķām juridiskām personām: SIA Krēsle 

(parāds gada sākumā 1201.47 eur, gada beigās 2289.21 eur), Z/s Smirnovi, parāds 2187.60 eur ; 

Pilnsabiedrība Latgales Būve, parāds 1490.71 eur (Dricānu PA). SIA Pakalnu Māliņi Agro-

parāds par zemes nomu 4259.94 eur, joprojām līgums ir spēkā ,netiek pārtraukts, bet uzkrājas 

jauni parādi. (Nautrēnu PA) 

3. Nav izslēgti no uzskaites likvidēto uzņēmumu parādi: IK JB2  127.96 eur , likvidēts 

27.09.2019 (Nautrēnu PA); SIA Velte L 592.35 eur (,likvidēts 10.12.2019; SIA Glans 104.43 

eur, likvidēts 29.09.2020 (Kaunatas PA); SIA Salveo 159.36 eur, likvidēts 08.12.2015 (VSAC 

“Malta). 

Izmaksas, ieņēmumi 

1.Apsaimniekošanas maksa- nav detalizēta aprēķina, kā tiek noteikta un izlietota 

apsaimniekošanas maksa, kā to nosaka MK noteikumi Nr.408 no 11.07.2017..(pielikumi Nr.1; 

Nr.2 un Nr.3). Netiek veidoti uzkrājumi dzivojamo māju kapitāla rakstura darbu veikšanai. 

Revīzijas gaitā daudzas neatbilstības tika novērstas un veikti atbilstoši pārrēķini un 

grāmatojumi. 

SIA “VR AUDITS” 

valdes locekle, 

Zvērināta revidente Valentīna Razujeva 

Sert.Nr.196 

vraudits@gmail.com 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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Domes lēmums par 2020.gada saimnieciskā gada pārskatu 

 

 

RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv 

 

DOMES SĒDES LĒMUMS 

Rēzeknē 

 

2021.gada 20.maijā                                                                                   Nr. 3 (prot. Nr.12, 1.§) 

 

Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata 

apstiprināšanu 
 

   Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 13.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome 

nolemj: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes 

pārskatu ieņēmumos 36 498 928 EUR apmērā un izdevumos 31 449 475 EUR apmērā, 

atbilstoši 1.pielikumam; 

2. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta izpildes pārskatu ieņēmumos 2198 EUR apmērā un izdevumos 

3452 EUR apmērā, atbilstoši 2.pielikumam; 

3. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto bilanci uz 2020.gada 31.decembri 

85 317 856 EUR apmērā, atbilstoši 3.pielikumam. 

 

 

 

Priekšsēdētāja vietnieks                                              Elvīra Pizāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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Pielikums Nr.1 

  
pie Rēzeknes novada 

 
2021.gada.20.maija domes sēdes prot. Nr.12 

     Rēzeknes novada konsolidētais pamatbudžeta izpildes pārskats 

par 2020.gadu. 

     Budžeta   Precizētais Izpilde   
klasifikācija

s Ieņēmumu un izdevumu plāns par 
Izpilde

s 

kodi nosaukums 2020.g. 2020.g. % 

  Kopā ieņēmumi 36057056 36498928 101,23 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 10799107 11304725 104,68 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 9216603 9355226 101,50 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1065096 1382838 129,83 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 112871 148639 131,69 

4.1.3.0 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 121356 143656 118,38 

5.5.3.0.  Dabas resursu nodoklis 283181 274366 96,89 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 772543 769847 99,65 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 11300 15218 134,67 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 22232 20721 93,20 

10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 2500 3583 143,32 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 89266 106712 119,54 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts ( pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, 
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 647245 623613 96,35 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1748956 1696088 96,98 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1711829 1683730 98,36 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu 
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 37127 12358 33,29 

4.0.  Ārvalstu finanšu palīdzība 17735 22884 129,03 

21.1.0.0. Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 17735 22884 129,03 

5.0. Transferti 22718715 22705384 99,94 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti 15269 15269 100,00 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 22117821 22068700 99,78 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  8366816 8295025 99,14 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
tarnsferti 
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem( pasākumiem) 3778836 3807532 100,76 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 
 finanšu izlīdzināšanas fonda 9972169 9966143 99,94 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 
transferti       

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 585625 621415 106,11 

19.1.0.0. 
Pašvaldību budžeta iekšējie transferti starp vienas 
pašvaldības budžeta veidiem       

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 585625 621415 106,11 
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   Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 37999390 31449475 82,76 

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3954982 3235058 81,80 

.02.000 Aizsardzība 1000 0 0,00 

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 0 0,0 

.04.000 Ekonomiskā darbība 6631096 4596525 69,32 

.05.000 Vides aizsardzība 703762 424625 60,34 

.06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3760901 3040592 80,85 

.07.000 Veselība 122387 112977 92,31 

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 2794271 2266877 81,13 

.09.000 Izglītība 15176316 13625061 89,78 

.10.000 Sociālā aizsardzība 4854675 4147760 85,44 

  Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - ) -1942334 5049453   

  Finansēšana 1942334 -5049453   

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi  5874564 -1030381   

F21010000 Naudas līdzekļi 12506 5257   

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā) 5862058 -1035638   

F29010000 Termiņnoguldījumi       

F40020000 Aizņēmumi -3932230 -4019072   

F50010000 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā       

     

     

     Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja:                                               S.Ančikovska 
  

     DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums Nr.2 

 

  
pie Rēzeknes novada 

 

 
2021.gada 20.maija domes sēdes prot. Nr.12 

 

             Rēzeknes novada konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu izpildes pārskats 

                                                         par 2020.gadu. 

   
Budžeta   Precizētais Izpilde   

 klasifikācijas      Koda nosaukums    plāns par Izpildes 
 

kodi   2020.g. 2020.g. % 
 

  Kopā ieņēmumi 3793 2198 57,95 

 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskām personām 2993 1393 46,54 

 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskām personām 800 805 100,63 

 

  

Izdevumi atbilstoši 
 funkcionālajām kategorijām 4610 3452 74,88 

 
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 0 0,00 

 
.06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 200 0 0,00 

 
.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 650 650 100,00 

 
.09.000 Izglītība 1560 717 45,96 

 
.10.000 Sociālā aizsardzība 2200 2085 94,77 

 
  

Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( 
- ) -817 -1254   

 
  Finansēšana 817 1254   

 
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi  817 1254   

 
F21010000 Naudas līdzekļi       

 
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi ( bilances aktīvā) 817 1254   

 
F29010000 Termiņnoguldījumi       

 

            Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja:                                               S.Ančikovska 

 

      DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

 UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Atrašanās vietas adrese Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne

Pasta indekss:  LV-4601

Tālrunis: 64622238

E-pasts: info@rezeknesnovads.lv

(euro)

Posteņa  nosaukums

AKTĪVS

A B 1 2

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 75 753 239 75 243 285

1100 Nemateriālie ieguldījumi 194 856 181 390

1110 Attīstības pasākumi un programmas 84 564 91 726

1120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības
68 065 74 498

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 8 624 9 103

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 30 042 0

1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 3 561 6 063

1200 Pamatlīdzekļi 67 557 671 67 067 680

1210 Zeme un būves 58 098 823 56 326 255

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 253 897 249 784

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 4 862 094 4 872 497

1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1 807 393 3 231 916

1250 Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi 0 0

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 2 440 187 2 378 526

1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 0 0

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 95 277 8 702

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 906 402 835 947

1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 817 020 746 565

1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 0 0

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 0 0

1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 0 0

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 89 382 89 382

1360 Ilgtermiņa noguldījumi 0 0

1370 Turējumā nodoti ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 0 0

1380
Avansa maksājumi par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem
0 0

Konta 

Nr.
Pārskata perioda beigās

pie Rēzeknes novada

2021.gada.20.maija domes sēdes prot. Nr.12

Rēzeknes novads (Konsolidētais)

Pārskata perioda sākumā

Pielikums.Nr.3

BILANCE

2020.gada 31.decembrī
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1400 Ilgtermiņa prasības 138 010 71 586

1410

Ilgtermiņa prasības par Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

finansētajiem projektiem (pasākumiem)

0 0

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības 138 010 71 586

1500 Ieguldījuma īpašumi 6 597 372 6 688 227

1510 Ieguldījuma īpašumi 6 597 372 6 688 227

1540
Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība
0 0

1550 Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi 0 0

1580 Avansa maksājumi par ieguldījuma īpašumiem 0 0

1600 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 358 928 398 455

1610 Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 358 928 398 455

1680
Avansa maksājumi par bioloģiskajiem aktīviem 

lauksaimnieciskajai darbībai
0 0

2000 Apgrozāmie līdzekļi 9 564 617 8 570 889

2100 Krājumi 447 307 481 723

2300 Īstermiņa prasības 1 770 343 1 898 595

2400
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par 

pakalpojumiem un projektiem
237 534 116 038

2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi 0 0

2600 Naudas līdzekļi 7 109 433 6 074 533

I. BILANCE (1000+2000) 85 317 856 83 814 174
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Posteņa  nosaukums

PASĪVS

A B 1 2

3000 Pašu kapitāls 70 938 807 65 765 347

3300 Rezerves 0 0

3500 Budžeta izpildes rezultāti 70 938 807 65 765 347

3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 65 765 347 57 712 526

3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 5 173 460 8 052 821

4000 Uzkrājumi 666 608 380 816

5000 Saistības 13 712 441 17 668 011

5100 Ilgtermiņa saistības 9 392 554 12 215 773

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 9 292 056 12 124 950

5150
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 

avansa maksājumi
1 687 1 687

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 98 811 89 136

5200
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 

daļa
19 761 1 207 325

5300
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem
269 820 397 344

5400 Īstermiņa uzkrātās saistības 985 217 915 197

5600
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot 

nodokļus)
590 710 610 579

5700
Saistības par nodokļiem, nodevām un citiem 

maksājumiem
474 380 512 746

5800 Pārējās īstermiņa saistības 53 592 49 099

5900
Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi 

un transferti
1 926 407 1 759 948

I BILANCE (3000+4000+5000) 85 317 856 83 814 174

Konta 

Nr.
Pārskata perioda beigās Pārskata perioda sākumā

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja                          S.Ančikovska
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Valsts kontroles revīzijas atzinumi un domes veiktie pasākumi atklāto 

trūkumu novēršanai 

 

   Rēzeknes novada pašvaldībā 2020.gadā Valsts kontroles revīzija nav veikta. 

 

 Pašvaldības līdzdalība sadarbības un citos projektos 

 

   Rēzeknes novada pašvaldībai 2020.gads ir bijis veiksmīgs dažādu projektu 

realizācijas jomā. 

   Īstenots projekts Nr.18-01-A00702-000113 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta”. Projekta ietvaros notika 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 Kantinieku 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. 

   Īstenots projekts Nr.18-01-A00702-000006 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta”. Projekta ietvaros notika 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. 
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   Īstenots ELFLA projekts Nr.18-01-A00702-000013 “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” (2018.gada aprīlis-

2020.gada augusts).  Pārbūvēti 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. 

   Uzsākta projekta Nr. 19-01-A00702-000067 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta” īstenošana.  Projekta ietvaros notiek 

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. 

   Īstenots Valsts zivju fonda projekta Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubānas ezera 

zivju krājumu papildināšana”. Projekta ietvaros Lubāna ezerā tika ielaisti 45 000 

zandarta mazuļi. 

   Īstenots Valsts zivju fonda projekts Nr. 20-00-S0ZF02-000006 “Rāznas ezera 

zivju krājumu papildināšana”. Rāznas ezerā ielaisti 87 933 zandartu mazuļi. 

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

īstenošana. 

   ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” īstenošana (2020.gada 

februāris-2021.gada jūlijs). Norit būvdarbi divos objektos – Pilcenē grupu 

dzīvokļu mājas izveide personām ar GRT, Vecružinā ēkas pielāgošana sociālo 

pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

   Norit Covid aizņēmuma investīciju projekts “Centrālās ielas (1,400 km) pārbūve 

Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā” (2020.gada oktobris-2021.gada augusts). 

   Turpinājās projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” /Craftsmanship 

without Borders / Crafts/ īstenošana. Projekta ietvaros notika "Lūznavas muižas 
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kompleksa smēdes ēkas atjaunošanas darbu 1.kārta, kuras ietvaros tika stiprināti 

pamati un fasādes, nomainīts Jums, logi un durvis valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklim. 

   Īstenotas projekta Nr.LV-RU-029 “Following ideas” aktivitātes. 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) tika turpināts darbu 

pie projekta aktivitātēm – organizētas tikšanās, video konferences un 

infrastruktūras uzlabošanas darbi, lai projekta noslēgumā piedāvātu jaunu tūrisma 

maršrutu, kas veicinās tūrisma attīstību reģionā. 

   Ir uzsākts projekts programmā “Erasmus +” Tehnoloģiju integrēšanas 

speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” (Founding the network of 

technology INTEGRAtionists in pupils' informal education-EN). Vadošais 

partneris: RNP. Partneri 7 organizācijas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovēnjā.  

Projektā ir paredzēti kursi par tehnoloģiju integrēšanu Rēzeknes novada un Viļānu 

novada skolotājiem un pieredzes apmaiņas braucieni Rēzeknes novada skolēniem 

un skolotājiem.  

   Turpinājās projekts “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 2018.-

2020. gadā” aktivitātes. Vadošais partneris: RNP. Semināru un pasākumu par 

dažādiem ES jautājumiem rīkošana uzņēmējiem, juristiem, sociālajiem 

darbiniekiem un skolēniem Austrumlatgalē.                                                                                               

   Rēzeknes novadā turpinājās darbs pie Eiropas Sociālā fonda projekta              

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības  

iestādēs”  ieviešanas. Projekta ietvaros amata pienākumus pildīja četri pedagogi 

karjeras  konsultanti. Projektā iesaistītas trīspadsmit novada skolas: Maltas   

vidusskola, Nautrēnu  vidusskola, Tiskādu vidusskola, Kaunatas vidusskola,  

Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola,  Rēznas  pamatskola,  Sakstagala   
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Jāņa Klīdzēja pamatskola, Verēmu pamatskola un Dricānu vidusskola. Rudenī 

uzsāktas individuālās konsultācijas. 

   Turpinājās Eiropas  Sociālā  fonda  projekts  Nr. 8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts  

priekšlaicīgas mācību  pārtraukšanas  samazināšanai",  lai  mazinātu  to  bērnu  un  

jauniešu  skaitu,  kas pārtrauc  mācības  un  nepabeidz  skolu.  Projekts  veicina 

ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu  starp  pašvaldību,  skolu,  pedagogiem  

un vecākiem,  lai  laikus  identificētu  bērnus  un  jauniešus  ar  risku  pārtraukt  

mācības  un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu, kā arī citi dažādi projekti. 

 

    

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

 

   Ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces 2013.gada 19.decembra 

rīkojumu Nr.3-6/331 ir apstiprināts Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas 

pasākumu plāns (turpmāk – Plāns), kas ir pieejams internetā tīmekļa vietnē: 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/pretkorupcijas-pasakumu-

plans2013.doc (spēkā esošs). 

     Atbilstoši Plāna 3.punktam, korupcijas riska novēršanas nolūkā tiek 

nodrošināts iepirkumu komisiju darbības caurspīdīgums, visās iepirkumu 

procedūrās nodrošinot iespēju visiem interesentiem iepazīties ar iepirkumu 

dokumentiem (nolikumiem, tehniskajām specifikācijām, komisijas sniegto 

papildu informāciju, pieņemtajiem lēmumiem), piedalīties iepirkumos un 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmēs (klātienē vai tiešsaistes režīmā, reģistrējoties 

Elektronisko iepirkumu sistēmā).   

   Rēzeknes novada pašvaldībā ir divi iekšējie auditori (no 2020. gada jūnija 

pienākumus pilda viens auditors). Auditori ir pašvaldības centrālās administrācijas 

sastāvā ārpus tās struktūrvienībām. 

 

   2020. gadā iekšējie auditori ir veikuši trīs pārbaudes trīs pašvaldības iestādēs un 

pabeiguši vienu auditu trīs pašvaldības iestādēs un 12 to struktūrvienībās. 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/pretkorupcijas-pasakumu-plans2013.doc
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/04/pretkorupcijas-pasakumu-plans2013.doc
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Pārbaudēs un auditā konstatēto trūkumu novēršanai ir sniegti 94 ieteikumi.          

Auditori ir pārbaudījuši galvenokārt tādus jautājumus kā atlīdzības noteikšana, 

tirgus izpēšu un iepirkumu veikšana, degvielas iegāde un norakstīšana, 

autotransporta izmantošana, personāla vadība un dokumentu pārvaldība. 

   Iekšējie auditori ir veikuši arī trīs pārbaudes trīs pašvaldības iestādēs darba 

grupas sastāvā vai sadarbībā ar citām pašvaldības centrālās administrācijas 

struktūrvienībām vai citām pašvaldības iestādēm.    

   Pārskata periodā iekšējie auditori ir snieguši 20 konsultācijas pašvaldības 

amatpersonām un darbiniekiem. Auditori ir konsultējuši galvenokārt tādos 

jautājumos kā iestāžu pārraudzība, tirgus izpēšu un iepirkumu veikšana, līgumu 

slēgšana, mantas atsavināšana, autotransporta izmantošana un maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšana. 

 

 

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un 

viņu iespējām lēmumu pieņemšanā 

 

   Rēzeknes novada pašvaldība aktīvi darbojas, lai sniegtu informāciju novada 

iedzīvotājiem un viesiem, nodrošinot arī atgriezenisko saiti. Informācija tiek 

izplatīta ar mājaslapas www.rezeknesnovads.lv starpniecību, sociālajiem tīkliem, 

tiek izdots novada informatīvais izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”, pagastu 

informatīvie izdevumi. Novada iedzīvotājiem ir iespēja paust savu viedokli, 

iesaistoties konsultatīvo padomju darbībā, tādas ir izveidotas katrā pagastā. 

Rēzeknes novada pašvaldības  mājaslapa internetā 

   Rēzeknes novada pašvaldībai kopš 2005.gada darbojas mājaslapa 

www.rezeknesnovads.lv. Mājaslapas saturs tiek nodrošināts, publicējot 

informāciju par pašvaldības darbu (saistošie noteikumi, konkursi, izsoles, dažādi 

paziņojumi), pašvaldības administrācijas un iestāžu paziņojumus, kā arī 

publikācijas par jaunumiem. Tāpat mājaslapā tiek publicēts mājaslapas satura 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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redaktora un sabiedrisko attiecību speciālista oriģinālsaturs par Rēzeknes novadā 

notiekošajiem pasākumiem un aktualitātēm, par vietējiem uzņēmējiem, 

pašvaldības iedzīvotājiem.  

   Novada iedzīvotāji komunikācijai ar pašvaldību izmanto iespēju uzdot 

jautājumu attiecīgā mājaslapas sadaļā - “Jautāt pašvaldībai”. Tālāk jautājums tiek 

pāradresēts attiecīgajiem speciālistiem. 

Pašvaldības informatīvais izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” 

   Vidēji reizi divos mēnešos tiek izdots bezmaksas informatīvs pašvaldības 

izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” 6800 eksemplāru tirāžā. Izdevums tiek 

izplatīts pagastu iedzīvotājiem, kā arī pieejams Rēzeknes novada administrācijas 

ēkā Rēzeknē, Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, kultūras namos. 

Izdevumā tiek atspoguļota aktuāla, iedzīvotājiem interesējoša informācija, 

jaunumi, pieņemtie lēmumi, saistošie noteikumi un to skaidrojumi, pasākumu 

afišas. 

Pagastu informatīvie izdevumi 

   Rēzeknes novada pagastos tiek izdoti informatīvie izdevumi, kuros tiek 

publicēta pagastos aktuālā informācija. Izdevumi tiek izplatīti pagastos, pieejami 

arī elektroniskā veidā novada pašvaldības mājaslapā un Latvijas Nacionālās 

Bibliotēkas elektroniskajā katalogā. 

Rēzeknes novada pašvaldības lapas sociālajos tīklos 

   Kopš 2012.gada Rēzeknes novada pašvaldībai ir lapas sociālajos tīklos: 

www.facebook.com, www.instagram.lv. Tajās tiek publicēta aktuālākā 

informācija, foto galerijas, gaidāmie pasākumi, konkursi, kā arī tiek pārpublicēta 

visiem novada iedzīvotājiem svarīga informācija, ko sociālajos tīklos ievietojušas 

citas pašvaldības, valsts iestādes. Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībai sociālajā 

tīklā www.facebook.com– 3570 sekotāji, www.instagram.lv – 1036 sekotāji. Tiek 

uzturēts novada pašvaldības konts kanālā www.youtube.com, kur tiek apkopotas 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.lv/
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video ziņas par Rēzeknes novadu, ka arī tiek ievietoti domes sēžu audioieraksti.      

Turpmākais darbības virziens: Rēzeknes novada lapu sekotāji sociālajos tīklos 

vairāk jāiesaista, lai viņi ne tikai pasīvi lasītu par jaunāko informāciju Rēzeknes 

novadā, bet arī biežāk izteiktu savu viedokli, rakstītu priekšlikumus un piedalītos 

aptaujās. Pēdējā laikā novada iedzīvotāji aktīvi piedalās konkursos, kas tiek 

izsludināti sociālajos tīklos. 

Konsultatīvās padomes 

   Lai veicinātu vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību, visos Rēzeknes novada 

pagastos ir izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Katrā pagastā darbojas 

iedzīvotāju konsultatīvā padome, kuras sastāvu izvēlas paši pagastu iedzīvotāji. 

Aktuālā informācija tiek nodota konsultatīvās padomes locekļiem un aktīvākajiem 

iedzīvotājiem ar lūgumu šo informāciju nodot tālāk. Padomes aktīvi pauž savu 

viedokli, tāpat aktīvi piedalās savu pagastu pārstāvju izvirzīšanai augstākajam 

Rēzeknes novada pašvaldības apbalvojumam – Atzinības rakstam. Tikpat svarīga 

ir padomju darbība konkursā “Rēzeknes Novada Uzņēmējs”, kur tiek pieteikti 

aktīvākie uzņēmēji. 

Dalība domes sēdēs un domes sēžu ierakstu publicēšana 

   Katrs novada iedzīvotājs var piedalīties novada domes sēdēs. Lai katram 

iedzīvotājam būtu pieejama informācija par domes sēdēs nolemto, novada 

pašvaldības mājaslapā tiek ievietoti domes sēžu audioieraksti, darba kārtības un 

pieņemtie lēmumi.  

Informatīvie stendi un iedzīvotāju aptaujas “kastītes” pagastos 

   Katrā pagastā ir pieejami informatīvie stendi, kur pašvaldība izvieto 

iedzīvotājiem aktuālo informāciju- par pasākumiem, par iespējām pagastu 

iedzīvotājiem. 

   Aktuālā informācija pagastos tiek izvietota arī pie daudzdzīvokļu mājām un pie 

pastkastītēm. 
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   Pagastos tiek rīkotas sapulces pie daudzdzīvokļu mājām, lai apspriestu māju 

apsaimniekošanas un teritorijas labiekārtošanas jautājumus. Atgriezeniskajai saitei 

ar iedzīvotājiem ir ierīkotas speciālas kastītes, kur iedzīvotāji var iemest savus 

jautājumus, kas tiek izskatīti, arī tad, ja ir anonīmi. Iedzīvotāji aktīvi izmanto šīs 

iespējas.  

   Aktīvākie pagasti iedzīvotāju informēšanai izmanto arī Whatsapp čata grupas. 

Informācija masu saziņas līdzekļiem 

   Regulāri un operatīvi tiek gatavotas un sniegtas ziņas par Rēzeknes novada 

pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm vietējos medijos – Latgales 

Reģionālajā televīzijā, laikrakstos: „Rēzeknes Vēstis” (iznāk latviešu un krievu 

valodā), „Panorama” (iznāk krievu valodā), „Vietējā Latgales Avīze”, radio ziņu 

izlaidumos: Latvijas Radio Latgales studijā, „Latgales Radio”, „Radio Ef-Ei”, kā 

arī interneta portālos: www.rezekneszinas.lv, www.rezekne24.lv, www.46.lv,  

www.novados.lv, www.latgale.lv, www.delfi.lv, www.la.lv. Informācija par 

aktualitātēm tiek sūtīta arī ziņu aģentūrām „LETA”. 

   Ļoti aktīvi sadarbībā ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem ir paši iedzīvotāji- 

aktīvākie regulāri raksta dažādus rakstus par norisēm pagastos, savas pārdomas 

par notiekošo pašvaldībā gan novada mājaslapai, gan laikrakstam “Rēzeknes 

Vēstis”.  
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