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Aktivitātes teritorijas un attīstības plānošanas jomā 

 
  

Teritorijas plānojuma īstenošana - 2018. gadā tika sagatavoti ap 64 atzinumi/izziņas 

par plānotās darbības (ieceres) atbilstību teritorijas plānojumam, sniegtas 60 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 2018. gadā ir izskatījusi 2 iesniegumus atļaujas izsniegšanai lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes ierīkošanai mežā. Atļaujas izsniegšanas process paredz pastāvīgu 

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

atzinumu sniegšanu un kompensācijas aprēķinu sagatavošanu. Lēmums par atļaujas izsniegšanu 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā pieņemts vienā gadījumā. 

Atbildīgās:  Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece 

 

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

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

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

 Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz vairāk nekā 30 fizisko 

personu iesniegumiem ar lūgumu mainīt atsevišķus teritorijas plānojumā noteiktos apbūves 

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

Ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus, ir nepieciešams izvērtēt teritorijas plānojumā 

noteiktās prasības apbūves parametriem un veikt nepieciešamos grozījumus, ņemot vērā gan 

novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktos stratēģiskos mērķus, līdzsvarojot 

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

būvniecības ierosinātāju un sabiedrības intereses. 

 Papildus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros ir paredzēts pārskatīt un 

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

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

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

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

dokumentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 

  2018. gada tika organizētas darba grupas par plānojuma izstrādes nepieciešamiem 

jautājumiem: 



a) ciema ielu sarkanās līnijas ; 

b) pašvaldības autoceļu korekcijas;  

c) precizētas ciemu robežas;  

d) jaunu ciemu izveides nepieciešamība un iespējas;  

e) veicām izmaiņas un spriedām par teritorijas plānojumā noteikto zemes plānoto (atļauto) 

izmantošanu jeb funkcionālo zonējumu u.c. 

Tika izstrādāts Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu vasarnīcu un dārzkopības 

sabiedrību teritorijas esošās situācijas raksturojums un attīstības scenāriji, t.sk. a) 

apdzīvoto vietu plānošanas normatīvais regulējums; b) esošās situācijas raksturojums; c) 

apdzīvojuma struktūra un teritorijas plānošana; d) Rēzeknes novada teritorijas plānojums un 

plānotā izmantošana; e) transporta infrastruktūra; f) nodrošinājums ar inženiertehniskajiem 

tīkliem, ugunsdzēsības ūdensapgāde; g) adresācijas sistēma; h) sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana; i) alternatīvu salīdzināšana; j) teritorijas izvērtējums plānošanas 

dokumentu kontekstā. Tika veikta ortofoto fotografēšana ar bezpilota lidaparātu un ortofoto 

plāna izveidi Rēzeknes pilsētas pieguļošajā teritorijā Pleikšņos, Ozolaines pagastā 238 ha 

platībā.   

 

        
 
 

Uzsākts darbs pie Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu 

(aizsardzības zonu) izpētes un izstrādes  40 objektiem saskaņā ar attiecināmiem 

normatīvajiem aktiem. Darbs turpināsies 2019. gadā. 

Atbildīgās:  Anna Jaudzema, Līga Romančuka,  Tatjana Kārkliniece 



 

          

Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam 
 

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

dokuments, kas nosaka veicamos pasākumus un īstenojamos projektus novada ilgtermiņa 

attīstības stratēģijā noteikto prioritāšu sasniegšanai.  

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

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

ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes. Rēzeknes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu 

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

prioritātēm.  

 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība - Lai nodrošinātu Rēzeknes novada attīstības 

novērtēšanas iespējas un izvērtētu attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšanas 

progresu, Rēzeknes novada pašvaldība ir izstrādājusi attīstības programmas īstenošanas 

uzraudzības sistēmu, kas nodrošina iespēju novērtēt pašvaldības attīstību kopumā. Lai varētu 

novērtēt Attīstības programmas īstenošanas  efektivitāti, kā arī sagatavot statistisko bāzi 

Rēzeknes novada Attīstības programmai 2019-2025, 2018. gadā tika veikta iedzīvotāju 

apmierinātības aptauja, uzņēmēju aptauja, kā arī sasniegšanas radītāju apkopošana un 

izvērtēšana. 

Atbildīgā:  Līga Romančuka 

 

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam 

izstrāde  
 

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

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

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

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

Atbilstoši pieņemtajam lēmumam tika izstrādāts pašvaldības vidēja termiņa attīstības 

plānošanas dokuments turpmākajiem 7 gadiem, kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un 

pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai. 



Ar apstiprināto Rēzeknes novada attīstības programmu 2019. – 2025. gadam var iepazīties 

Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē), pašvaldības mājaslapā 

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-attistibas-programma-2019-2025-gadam/ 

 

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece, Tatjana Volka 

 

Sabiedrības iesaiste attīstības plānošanā –  Ir organizētas 6 sabiedrības iesaistes sanāksmes 

par dažādiem attīstības jautājumiem. 

 

Citi ar novada attīstību saistītie pasākumi 

 

Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība -2018. gadā tika turpināts darbs pie 

Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības vadlīniju izstrādes - informācijas un 

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

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

mājokļu apsaimniekošanas un attīstības jomā. 

 Atbildīgā:  Līga Romančuka 

 

Pašvaldībai piederošo komunikāciju datu atlase, informācijas vākšana - Valsts 

zemes dienests atbilstoši  “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” pārejas 

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

un apgrūtināto teritoriju reģistrāciju Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā (turpmāk – 

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

piederošām vai pārvaldībā esošām komunikācijām un to datu nodošanu Valsts zemes dienestam, 

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

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

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

topogrāfiskā informācija, kas ļaus identificēt instrumentāli uzmērītās pašvaldības 

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

pārvaldēm un tika veikta datu un informācijas vākšana, datu apkopošana un nodošana Valsts 

zemes dienestam. 

Atbildīgās:  Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece 

 

http://rezeknesnovads.lv/rezeknes-novada-attistibas-programma-2019-2025-gadam/
http://likumi.lv/doc.php?id=187927


Pastāvīga līdzdalība novada ceļu infrastruktūras attīstības projektu vai ideju izskatīšanā (servisa 

objektu izbūve gar novadu šķērsojošiem valsts galvenajiem autoceļiem, Rēzeknes pilsētas 

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

un privātajām institūcijām.   

Atbildīgās: Līga Romančuka, Tatjana Kārkliniece 

 

Pārskatu sagatavošana-   Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālei iesniegti: 

Rēzeknes novada  pašvaldības 2017. gadā īstenoto nodarbinātības veicināšanas pasākumu 

pārskats; 

Rēzeknes novada  pašvaldības 2018. gadā plānoto nodarbinātības veicināšanas pasākumu 

pārskats; 

Informācija par darba tirgus un sadzīves apstākļiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā 

(par 2018. gadu). 

Atbildīgās: Inga Zapāne, Diāna Selecka 

 

Darbs ar delegācijām: 

- Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes novada pilsētas delegācijas 2018. gada 

augusta vidū piedalījās vienā no gada svarīgākajiem pasākumiem Norvēģijā – 

Ārendāles demokrātijas nedēļā.  

- 14.-16. septembrī Rēzeknes novadā norisinājās Eiropas Kultūras mantojuma dienas, 

kurās piedalījās arī viesi no Norvēģijas – Aust-Agderes un Ārendāles pašvaldību 

delegācijas. Aust- Agder apgabala pašvaldību pārstāvēja mērs Gro Bråten un vice mērs 

Jon-Olav Strand, starptautisko sakaru koordinatori. 

- 27. un 28. novembrī novada pašvaldību darba vizītē apmeklēja Kanādas vēstnieks 

Latvijā Kevins Rekss (Kevin Rex).  

Atbildīgā: Inta Rimšāne 

  



Aktivitātes finansējuma piesaistes jomā 
 

Turpinājās ERAF projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības 

veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” ieviešana (09.2017.-

06.2019.). 

Projekts paredz industriālo teritoriju tīkla izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes 

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

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

Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālā 

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

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

Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā ekonomiskās aktivitātes veicinošā infrastruktūra 

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

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

novada pašvaldībās. Projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldībā ir plānots uzlabot 13 

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

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

apmērā.  

 

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

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

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

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

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

Pēc minētās informācijas publicēšanas novadā pašvaldība griezās vairāk nekā 100 novada 

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

nosacījumiem.    

 

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

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

2018.gadā īstenoti un pabeigti 11 pašvaldības ceļu/ielu pārbūves darbi novada teritorijā 

izbūvējot asfalta vai dubultās virsmas segumu 16,75 km kopgarumā: 

Vērēmu pagastā pārbūvēti trīs autoceļi: “Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” (0,391 km), 

“Ratinīki-Obricki” (0,436 km), “Rēzekne-Meļņova-Skudras” (1,530 km); 



Griškānu pagastā pārbūvēta Janopoles ciema Jaunā iela (t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 

posms) (1,211 km); 

Lūznavas pagastā pārbūvēts autoceļš „Lūznava -Veczosna” (4,433 km); 

Ilzeskalna pagastā pārbūvēts autoceļš „Gailumi -Gorsvani -Turlaji” (2,633 km); 

Stoļerovas pagastā pārbūvēts autoceļš „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” (2,099 km); 

Sakstagala pagasta Uļjanovā pārbūvēta Jaunatnes iela (0,994 km); 

Maltas pagasta Maltā pārbūvēta Kalnu iela (1,238 km); 

Ozolaines pagastā pārbūvēts autoceļš “Tēviņi – Rital” (0,27 km); 

Mākoņkalna pagasta Lipuškos pārbūvēts autoceļš „Lipušku centrs- A.Strogonova” un Līgo iela 

(1,521 km). 

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

Atbildīgā: Brigita Arbidāne 

 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes izsludinātā 

konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros tiek īstenots projekts Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta”. 

Projekta plānotās darbības: 

▪ autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals 1.kārta 1,800 km Rēzeknes novada 

Čornajas pagastā pārbūve. Būvdarbus veic AS “Kauno tiltai”, būvuzraudzību - SIA 

“KEM”.  

▪ autoceļa Nr.8814 Hatki – Pustinka 3,831 km Rēzeknes novada Silmalas pagastā 

pārbūve. Būvdarbus veic AS “Ceļi un tilti”, būvuzraudzību - SIA “KEM”. 

▪ autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā 

pārbūve.  Būvdarbus veic - SIA “RIVIERA L”, būvuzraudzību - SIA “KEM”.  

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku 

uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 733 789,64 EUR, piešķirtais publiskais finansējums – 660 

410,67 EUR. 

Projekta realizācija plānota līdz 2019. gada 31.augustam. 

Projekta vadītāja: Inga Zapāne 

 



Izstrādāts un 12.12.2018. Lauku atbalsta dienestā iesniegts vērtēšanā Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos" (2015. gada 18. augusta MK Nr. 475) infrastruktūras attīstības projekts ”Pašvaldības 

ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta”.  

Projekta paredzēta sešu pašvaldības ceļu pārbūve:  

▪ autoceļš Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,151 km Rēzeknes novada Bērzgales pagastā,  

▪ autoceļš Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,325 km Rēzeknes novada Rikavas pagastā,  

▪ autoceļš  Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,836 km Rēzeknes novada Kantinieku pagastā, 

▪  autoceļš Nr.5030 Viļumi – Pilcene 2,187 km Rēzeknes novada Dricānu pagastā, 

▪  autoceļš Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,548 km Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā,  

▪ autoceļš Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,705 km Rēzeknes novada Sakstagala pagastā. 

Projekta vadītāja: Inga Zapāne 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes izsludinātā 

konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros tiek īstenots projekta Nr. 18-01-A00702-000006 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta”. 

Projekta ietvaros plānotās darbības: 

▪ autoceļa Nr.7619 A-13 – Laizāni – Groveriški – Pauliņi 1,451 km Rēzeknes novada 

Ozolaines pagastā pārbūve. Būvdarbus veic AS “Kauno tiltai”, būvuzraudzību -SIA “BaltLine 

Globe”.  

▪  autoceļa Nr.5204 Pūdnīki – Veideres 2,050 km Rēzeknes novada Feimaņu pagastā 

pārbūve. Būvdarbus veic AS “Kauno tiltai”, būvuzraudzību - SIA “BaltLine Globe”.  

▪ autoceļa Nr.9206 A/c V579 – Rosica un Torņa ielas 0,913 km Rēzeknes novada 

Stoļerovas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar AS “Kauno tiltai”, par 

būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”.  

▪ autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – 

Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 1,25 km 1.kārta Rēzeknes novada 

Kaunatas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “RIVIERA L”, par 

būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”.  

▪ autoceļa Nr.7805 Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči 0,599 km 1.kārta 

Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar AS 

“Kauno tiltai”, par būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”. 



▪ autoceļa Nr.8015 Žierkļi – Loci 1,16 km 1.kārta Rēzeknes novada Pušas pagastā 

pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “E Būvvadība”, par būvuzraudzību ar 

SIA “BaltLine Globe”.  

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku 

uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 230050,19 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1 067 022,67 

EUR, piešķirtais publiskais finansējums – 960 320,39 EUR. 

Projekta realizācija plānota līdz 2021.gada 21. aprīlim. 

Projekta vadītāja: Inga Zapāne 

 

 

Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” tiek īstenots kopš 

04.2018.  Plānotie darbi – piecu pašvaldības ceļu pārbūve 9,571 km kopgarumā ar kopējo 

budžetu 1 360 017,50 EUR (t.sk. attiecināmās izmaksas 1 160 752,86) laika periodā no 04.2018. 

līdz 05.2020. 2018.gadā uzsākti un pabeigti autoceļa Nr.4209 "Mazā Puderovo – Audriņi" un 

Nr.4210 "Krīvmaize – Mežāri" 1,2 km posma pārbūves darbi Audriņu pagastā. Vēl 2018.gadā 

uzsākti Gaigalavas pagastā autoceļa Nr.5408 "Cīmota – Puisāni"  2,5 km pārbūves darbi un 

Lendžu pagastā - autoceļa Nr.6612 "Ciskova – Cirmas stacija" 1,9 km  pārbūves darbi. 

Projekta vadītāja: Brigita Arbidāne 

 

„Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5.kārta” – izmatojot ELFLA 

finansējuma kvotas līdzekļu atlikumu   tiek sagatavots projekta pieteikums.  

Projekta vadītāja: Inga Zapāne 

 

Pārskata par 2017.gadu Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālajā projektā 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” apkopošana, 

sagatavošana un iesniegšana. 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

Pārskata par saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projektā 10-01-

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

darbus)" sagatavošana un iesniegšana par 2017. gadu. 



Atbildīgā: Inga Zapāne 

 

06.2018.-06.2019.  ERAF SAM 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

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

Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanas 

virsuzraudzība. 

Atbildīgā:  Brigita Arbidāne 

 

No 05.2017. - 04.2018. īstenots ELFLA projekts “Rēzeknes novada vokālās studijas 

„SKONAI” darbības atbalsts”. Projekta kopējais budžets ir  6494,90 EUR. Projekta ietvaros 

bija iegādātas digitālās klavieres un portatīvais dators, kā arī  veikta dziedātāju tērpu  modelēšana 

un iegāde. 

Atbildīgā:  Brigita Arbidāne 

 

2018.gada 4.ceturksnī veikta ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” pieteikuma izstrāde, kas turpinās 

2019.gadā.   

  

Atbildīgā:  Brigita Arbidāne 

 

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

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

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

Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām.  

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

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

līdzfinansējums 15 % apmērā. Projektu paredzēts realizēt trīs gadu garumā, sākot no 2015.gada 

aprīļa līdz 2018.gada martam. 

Projektā paredzēts: 

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

dokumentos;  

• Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogu kursu par attīstību/globālo 

izglītību organizēšanu; 



• nevalstisko organizāciju praktisko nodarbību organizēšanu Rēzeknes novada pirmsskolas 

un sākumskolas pedagogiem par attīstības/globālās izglītību; 

• mācību materiāla izstrādi par attīstības/globālās izglītību Rēzeknes novada pirmsskolās un 

sākumskolās; 

• pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Bulgāriju Rēzeknes novada pirmsskolas un 

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

 

Projekta noslēguma konference 

 

Projekta asistente: Inga Zapāne 

 

Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr. 

9.2.4.2/16/I/027 ieviešana. 

Projekta mērķis ir popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka 

dzīvē, nodrošinot novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamas dažādas veselīga 

dzīvesveida veicinošas, slimību profilakses aktivitātes un kompetentu speciālistu lekcijas, 

konsultācijas, kas sekmētu Rēzeknes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un 

dzīvildzes pagarināšanu. 

Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2017.-31.12.2019. 

Kopējais projekta budžets 385 688,- EUR, t.sk. 

ESF finansējums 327 834,80 jeb 85%, 

valsts budžeta finansējums 57 853,20 jeb 15%. 

Projekta mērķa grupa – visi Rēzeknes novadā dzīvojošie iedzīvotāji. 



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

piedalīties: 

• 30 dažādās lekcijās/ praktiskās nodarbībās veselības un slimību profilakses jomā,  

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

reizes projekta laikā, 

• 6 atbalsta grupu nodarbībās,  

• veselības veicināšanas dienās ar dažādu speciālistu piedalīšanos,  

• 9 nometnēs,  

• divu dienu veselības veicināšanas olimpiādēs, kas notiek trīs reizes projekta laikā, 

• veselības veicināšanas pasākumos – skriešanas pasākums “Skrējiens pēc 

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

“ Uzlabo savu sirdi! ”, 

• izbraukuma veselības istabā, kas katrā novada pagastā viesojas 6 reizes projekta 

laikā. 

Projekta asistente: Inga Zapāne 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centru izveide un uzturēšana novadu nozīmes attīstības centros: Dricānos- “Pagastmājā”, 

Dricānos, Dricānu pagastā; Kaunatā- Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā; Maltā- Skolas 

ielā 24, Maltā, Maltas pagastā; Rogovkā- „Pagastmājā”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā. 

Atbildīgā: Inga Zapāne 

Sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno bibliotēku Rēzeknes novada 

pašvaldība no 2018. līdz 2020. gadam realizē projektu “Europe Direct informācijas centrs 

(EDIC) Austrumlatgalē”. Centra uzdevums ir sniegt informāciju, padomus un palīdzību 

saistībā ar Eiropas Savienības jautājumiem, uzklausīt iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un 

ieteikumus, organizējot seminārus, konkursus, pieredzes apmaiņas vizītes, veidojot videoklipus 

un ziņu lapas. 2018. gada projekta kopējais budžets bija EUR 33 750. EDIC Austrumlatgalē 

ietvaros tika organizēti daudzi pasākumi, piemēram, interaktīvs seminārs jaunajiem un 

topošajiem uzņēmējiem “Viņpus izrāviena” (5. aprīlis), Ungārijas kultūras mantojuma dienas 

(10. augusts, Lūznava), Eiropas kultūras mantojuma dienas Rēzeknes novadā (14.-15. 

septembris, Lūznava, Bērzgale), seminārs “Publiskais iepirkums ES: Eiropa, kas uzņemas 

atbildību” (2. novembris), seminārs “Bērnu tiesības Latvijā un Eiropā: Eiropa, kas aizsargā un 



aizstāv” (23. novembris) un citi. Vairāk informācijas par projektu mājaslapā: 

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

 

 

Foto: E.Medvedevs - Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē komanda un 

atbalstītāji 

 

Foto: S.Batare – seminārs “Bērnu tiesības Latvijā un Eiropā” 

 

2018. gadā veiksmīgi noritēja projekta „European Connections in Digital Arts – EUCIDA 

(Digitālā māksla aptver Eiropu)”, kuru atbalsta ES programma „Radošā Eiropa”, trešais 

īstenošanas gads.  Projekta partneri: digitālās mākslas centri Dublinā (Īrija), Belfortā (Francijā) 

un Rēzeknes novada pašvaldība. Projekta norises laiks ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 

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


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

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

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

Latvijas mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes “Zeme / Jūra / Signāls” objektus 

Lūznavas muižā, klātienē iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, apmeklēt radošās 

darbnīcas, kā arī pašiem izmēģināt digitālās lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā. Tāpat 

Lūznavas muižu par savu rezidences vietu izvēlējās 2 mākslinieki no Francijas - Stefans Klērs 

(Stéphane Cloor) un Elīza Aloina (Elise Alloin), kas Rēzeknes novadu apmeklēja no 8. līdz 25. 

septembrim, veidojot digitālās mākslas instalācijas projektu par cianobaktērijām jeb zilaļģēm, 

kuru masveida savairošanās izraisa ūdens “ziedēšanu” un ūdens dzīvnieku bojāeju. Tāpat no 23. 

līdz 29. oktobrim Lūznavas muižā mākslas rezidences iespēju izmantoja māksliniece no Īrijas 

Sāra Ellena Lunda (Sarah Ellen Lundy). Māksliniece darbojas digitālās mākslas jomā, un 

Lūznavā viņa veidoja digitālo foto sēriju, balstoties uz vietējām leģendām un nostāstiem par 

muižu un tās ļaudīm. 2018. gada otrajā pusē sākās arī gatavošanās 2019. gada starptautiskajai 

digitālās mākslas konference Lūznavas muižā, kas notiks no 15. līdz 16. maijam, pulcējot 

māksliniekus un citus interesentus no Latvijas un citām valstīm. Vairāk par projektu 

http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/eucida/  

  

Foto: E.Medvedevs - Digitālās mākslas izstāde “Zeme / Jūra / Signāls” Lūznavā 

http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/eucida/


  

Foto: S.Batare un A. Rancāne/ Sarah Ellen Lundy arhīvs – mākslinieku rezidenču pārstāvji 

Stéphane Cloor un Elise Alloin (Francija), kas prezentē savas idejas Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmijas studentiem, un Sarah Ellen Lundy (Īrija). 

 

2018. gadā norisinājās vairākas ES programmas „NORDPLUS Horizontal” projekta 

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

aktivitātes. Projekta mērķis ir veidot inovatīvu teorētiskās un praktiskās metodoloģijas bāzi, 

lai radošā veidā mācītu pamatskolas vecuma bērniem vides izglītību, liekot uzsvaru uz 

ilgtspējību, tehnoloģijām un starpdisciplinaritāti. Projektā tiek pārstāvētas dažādas 

organizācijas un izglītības iestādes no Latvijas, Somijas (vadošais partneris – Turku 

Universitāte), Islandes, Dānijas, Grenlandes un Norvēģijas. Projekta kopējais finansējums ir 

137 110 EUR, kur 50% finansē programma “NORDPLUS Horizontal”.  No 27. februāra līdz 

3. martam notika pirmā partneru tikšanās projekta ietvaros Turku Lietišķo zinātņu 

Universitātē, kurā tika iepazītas iesaistītās organizācijas, to darbība un uzdevumi; dalībnieki 

varēja piedalīties arī radošajās darbnīcās. Otrā projekta partneru tikšanās norisinājās no 12. 

līdz 19. oktobrim Grenlandes galvaspilsētā Nūkā, kur tika iepazītas vietējās skolas un izglītības 

sistēmas aspekti, notika radošās darbnīcas. 



 

Foto: David Yoken - Projekta partneru pārstāvji vienā no Turku pilsētas pamatskolām un 

Turku Lietišķo zinātņu universitātē radošo darbnīcu laikā 
 

 
Foto: David Yoken – projekta partneri vienā no Nūkas vidusskolām 

 

 

ES programmā “Europe for Citizens 2014-2020” (Eiropa Pilsoņiem-LV) turpinājās projekta 

“CRISCO - Crossroad of the Regions-fostering involvement of all citizens in local life to 

improve social cohesion” (“Reģionu krustcelēs-iedzīvotāju līdzdalības vietējās kopienas 

dzīvē veicināšana, lai palielinātu kohēzijas politikas efektivitāti”) aktivitātes. Projekts vērsts 

uz Eiropas Savienības piederības izjūtas un sociālās iekļaušanas veicināšanu pierobežas 

iedzīvotāju vidū. Plānotie pasākumi - pieredzes apmaiņas braucieni uz ES pašvaldībām un 

semināri. Projekta vadošais partneris ir Briseles pilsētas dome (Beļģija). Projekta ieviešanas 



laiks – 25 mēneši. ES programmas “Eiropa pilsoņiem” finansējums Rēzeknes novada 

pašvaldībai ir EUR 13 500, bet EUR 3940 ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa pieredzes 

apmaiņas vizītēm 4 ES valstīs (Beļģijā, Francijā, Itālijā, Dānijā) Rēzeknes novada pārstāvjiem 

un pagastu žurnālistiem 2018.-2019. gadā. 2018. gads iesākās ar aktivitātēm Rēzeknes novada 

pašvaldībā, par ko var lasīt mājaslapā http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/crisco/.  

Tāpat nozīmīgi bija pieredzes apmaiņas braucieni un piedalīšanās konferencēs, kas norisinājās 

projekta periodu tēmu ietvaros:  

1) No 14. līdz 16. martam Bassano del Grapa (Itālija) notika projekta dalībnieku pirmā 

starptautiskā konference “Cultural and social barriers to integration” (“Kultūras un 

sociālās barjeras integrācijā”), kurā piedalījās arī projekta dalībnieces no Rēzeknes 

novada - pagastu informatīvo izdevumu veidotājas. Pretendentes dalībai konferencē 

tika izvēlētas, izvērtējot sagatavotos darbus – rakstus, kas atspoguļo projekta tēmu – 

“Kultūras un sociālās barjeras integrācijā”. Ar labākajiem darbiem un informāciju par 

projektu var iepazīties arī Rēzeknes novada mājaslapā.   

2) No 26. līdz 28. septembrim Strasbūrā (Francija) notika starptautiskā konference 

“Prejudices and precarious individual situations” (“Traucējumi personas integrācijai 

sabiedrībā pieņemto maldu un ierobežojumu dēļ”). Rēzeknes novada pārstāvji guva 

pieredzi, lai ar projekta starpniecību palīdzētu iesaistīt sabiedrības aktivitātēs atstumtās 

grupas - invalīdus, citu konfesiju un tautību pārstāvjus, veidojot monolītu sabiedrību.  

 

Foto: ALDA - Projekta konferences aktivitātes Strasbūrā 

  

 

http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/crisco/


2018. gada maijā tika uzsākts projekts LLI-386 “Transformations from Slum to Chic” 

(“Degradēto teritoriju revitalizācija”), saīsinājumā “TRANS-FORM”, pieteikums, kas 

paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām atjaunot degradētās teritorijas 

Latvijā un Lietuvā. Projekta ieviešanas laiks – 24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības 

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

līdzfinansējuma daļa, bet 64 396 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

2014.–2020. gadam finansējums. Gada laikā tika īstenotas vairākas aktivitātes – pieredzes 

apmaiņas braucieni, apmācības un teritorijas revitalizācijas darbi Lūznavā. Vairāk 

informācijas par projektu http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/trans-form/.  

 

 

Foto: V.Pužulis – Teritorija Parkā ielā 1, Lūznavā, pirms un pēc revitalizācijas darbiem 

 

2018. gada jūnijā tika uzsākts projekts LLI-341 “Social Inclusion of Elderly People” 

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

kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veicināt veco cilvēku sociālo 

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

Projekta aktivitātes ietver mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbību un 

pieredzes apmaiņu, kā arī mācību braucienu uz Zviedriju. Tāpat tiks izstrādāta rokasgrāmata 

mobilo brigāžu darbiniekiem, un Rēzeknes novada pašvaldībai tiks iegādāts specializēts 

transportlīdzeklis mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai. Projekta ieviešanas laiks - 18 

mēneši. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai ir 65 609,58 EUR, bet 9 841,44 EUR 

ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Projekta kopējais finansējums ir 75 451,02 EUR. Vairāk 

informācijas par projekta aktivitātēm http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/aging-in-

comfort/.  

http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/trans-form/
http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/aging-in-comfort/
http://rezeknesnovads.lv/category/projekti/aging-in-comfort/


  

Foto: Līga Upeniece – Pieredzes apmaiņas brauciens uz Borlänge pašvaldību Zviedrijā. 

 

2018. gadā oktobrī noslēdzās ERASMUS + K2 projekta “My Best Idea” (“Mana labākā 

ideja”) realizācija, kura mērķis bija attīstīt uzņēmējspēju un radošumu ikdienas mācību 

procesā un veicināt starpdisciplināru mācību metožu izmantošanu darbā ar skolēniem, kā arī 

palielināt digitālo tehnoloģiju integrāciju jauniešu apmācību procesos. Projektā piedalījās 9 

sadarbības partneri no Latvijas, Zviedrijas un Itālijas. Rēzeknes novadu pārstāvēja Izglītības 

pārvalde, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, kā arī ilggadējie sadarbības partneri 

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

publicēti online blogā, kā arī iesaistīto partneru mājaslapās. Projekta ietvaros 2018. gada martā 

Rēzeknes novada izglītības darbinieki viesojās Itālijā, Dienvidtiroles apgabalā, ar mērķi gūt 

pieredzi par izglītības procesa organizēšanu un kompetenču pieejas realizāciju, digitālā 

portfolio izveidi un izmantošanas iespējām izaugsmes dinamikas novērtēšanā un karjeras 

izglītībā. Otrs projekta brauciens notika no 22. līdz 26. maijam, kur starptautiskas konferences 

ietvaros notika projekta rezultātu prezentēšana. Projektam noslēdzoties un izejot izvērtējuma 

etapu, Zviedrijas nacionālā aģentūra, kas atbild par Erasmus+ projektiem, to apbalvoja ar 

novērtējumu “Best practice” (Labākā pieredze), ko ieguva vēl tikai 4 citi projekti.  



 

Foto: Aleksands Lebeds 

Atbildīgā: Sintija Batare 

 

2018. gadā noslēdzās programmas “Nordic-Baltic Mobility Programme” (Ziemeļvalstu-

Baltijas mobilitātes programma) projekts “Pieredzes apmaiņa Latvijas, Norvēģijas, 

Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta sistēmas izveidei darbā ar bērniem ar īpašām 

vajadzībām” (“Exchange of best practices in developing the support system for special needs 

child`s teachers and parents in Latvia, Norway and Sweden”). Projekta ietvaros tika 

nodrošināti novada sociālo darbinieku, sociālo pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz 

Norvēģiju un Zviedriju.  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 12 164 EUR, no kuriem 4 

865 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 7 298 EUR ir programmas 

finansējums.  

  

Foto: Inta Rimšāne – Pieredzes apmaiņas dalībnieki Zviedrijā 

Atbildīgā: Inta Rimšāne 

 

Pēc projekta koncepta iesniegšanas 2017. gadā un apstiprināšanas 2018.gada sākumā,  tika 

izstrādāts pilnais projekta pieteikums projektam “Pierobežu reģiona tūrisma maršruta 

“Sekojot inženieru  idejām” izveide Latvijā un Krievijā” (“Development of cross border 



region tourist route “Following the engineering ideas” in LV and RU”), saīsinājumā 

“Following Ideas”, kas paredz, Rēzeknes novada pašvaldībai sadarbībā un divām Krievijas 

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

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

263 825,00 EUR, no kuriem 26 382,50 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

daļa, bet 237 442,50 EUR ir ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014. – 2020.gadam” finansējums. Rēzeknes novada pašvaldība projektu iesniedza 

kā vadošais partneris 2018. gada 31. jūlijā un tas tika apstiprināts īstenošanai 2018. gada 7. 

decembrī.  

 

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Inta Rimšāne, Sintija Batare 

 

Pēc projekta koncepta iesniegšanas 2017. gadā un apstiprināšanas 2018. gada sākumā,  tika 

izstrādāts pilnais projekta pieteikums projektam “Antropogēno zonu infrastruktūru 

pārvaldība pierobežas dabas teritorijās Latvijā un Krievijā” (“Managing the 

anthropogenic load-reducing tourism infrastructure in cross border nature territories in 

LV and RU”), saīsinājumā “Na-Te”, kas paredz Rēzeknes novada pašvaldībai sadarbībā ar 

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

infrastruktūru un veicināt Natura 2000 teritoriju aizsardzību. Projekta ieviešanas laiks – 18 

mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības kā projekta partnera daļa projektā ir 461 456,00 EUR, 

no kuriem 46 145,60 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 

415 310,40 EUR ir ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

2014. – 2020. gadam” finansējums. Rēzeknes novada pašvaldība projektu iesniedza kā 

vadošais partneris 2018. gada 31. jūlijā, bet, diemžēl, tas netika apstiprināts.  

Atbildīgās: Anna Jaudzema, Inta Rimšāne, Sintija Batare 

 

Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu Rēzeknes novada pašvaldībā kā projekta partneris 

piedalījās pilnā projekta pieteikuma “Craftmanship without Borders” (“Amatniecība bez 

robežām”) saīsinājumā “Crafts” iesniegšanā 2018. gada 31.jūlijā. Projekts paredz Latvijas un 

Krievijas pašvaldību/organizāciju sadarbību ar mērķi veicināt tūrisma attīstību reģionā, 

atjaunot infrastruktūru, veicināt radošas ekonomikas attīstību reģionā. Projekta ieviešanas 

laiks – 24 mēneši. Rēzeknes novada pašvaldības kā projekta partnera daļa projektā ir 52 500 

EUR, no kuriem 5 250 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 47 250 



EUR ir ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. 

gadam” finansējums. Projekts tika apstiprināts īstenošanai 2018. gada 7. decembrī.  

Atbildīgās: Anna Jaudzema,   Sintija Batare 

 

Rēzeknes novada pašvaldība kā asociētais partneris kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju 

iesniedza projekta pieteikumu sadarbībā ar Anglia Ruskin University (Lielbritānija) ar 

nosaukumu “SUSTOUR – Sustainable Tourism: An Action Research & Trainings network for 

a new industry framework and business models”, kura mērķis ir ilgtspējīga tūrisma izpēte un 

apmācības, meklējot jaunus tā veidus un industrijas modeļus.  

Atbildīgā:   Inta Rimšāne 

 

Tika sagatavots projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras 

attīstība” pēcieviešanas pārskats. 

Atbildīgā: Anna Jaudzema 

 

Aktivitātes saimnieciskās darbības veicināšanā 
 

Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmējs”- Norisinājās ikgadējais Rēzeknes novada uzņēmēju 

konkurss, kura noslēgums    paredzēts 2019.gada 19.martā Strūžānu kultūras namā.   

Atbildīgās:  Anna Jaudzema, Anna Rancāne, Diāna Selecka 

  

Nodaļas speciālisti piedalījās Rēzeknes novada dienas organizēšanas aktivitātēs- tika koordinēta 

amatnieku-uzņēmēju dalība pasākumā „Rēzeknes novada diena” (kopējais uzņēmēju, 

amatnieku, mājražotāju, ēdinātāju skaits – 86), dalība pasākuma organizēšanā, ārzemju 

delegāciju uzņemšana, darbs ar masu medijiem.  



 

Atbildīgās:   Anna Jaudzema,  Inta Rimšāne, Diāna Selecka, Anna Rancāne, Tatjana 

Kārkliniece, Sanita Zunda, Guntis Klīdzējs 

 

 Lai veicinātu tūrisma uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novadā, 2019.gada jūlijā tika 

organizēti  “Dabas koncertzāle” un “Aviācijas diena”.  Šādi masu pasākumi   pulcēja kopumā   

13000 apmeklētāju, veicinot novada atpazīstamību un saimniecisko darbību reģionā. 

 

Atbildīgā nodaļā: Anna Jaudzema 

 

Tūrisma informācijas centra darbība 
 

Gada garumā Tūrisma informācijas centra darbinieces strādā pie informācijas sniegšanas 

apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras pasākumiem u.c. iespējām 

Rēzeknes novadā, pilsētā, Latgalē un visā Latvijā vietējiem un ārzemju tūristiem. TIC sastāda 

arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali, Latvijas teritoriju, Rēzeknes novada 

teritoriju. Tūrisma kartes izdošanai sagatavota informācija maketētājam. 

 

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

arī pienākumus kā tūrisma objektā -  sagaida  muižas apmeklētāju, tirgo biļetes un suvenīrus, 



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

2018. gadā Lūznavas muižu apmeklēja gandrīz 20 000 apmeklētāju. Sagatavota informācija par 

Lūznavas parkā uzstādāmajām norādes zīmēm, to uzstādīšanas vietām, attālumiem. 

 

Sagatavota informācija,  fotogrāfijas un sadarbībā ar Dagdas novadu, Ludzas novadu, Rēzeknes 

pilsētu un dabas pārvaldi izdots Rāznas Nacionālā parka un tuvākās apkārtnes tūrisma ceļvedis 

latviešu valodā. 

 

 

Sagatavota un iesniegta tūrisma informācija par Rēzeknes novada piedāvājumu LRTA 

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

vācu, poļu  un krievu valodā. 

 

Tiek gatavota un nosūtīta informācija Latvijas IAA Tūrisma departamentam par jauniem 

piedāvājumiem un pasākumiem novadā. Informācijas sagatavošana LIAA izdotajai kartēm 

“Austrumlatvija LATGALE” un Latvijas velokarte. 

 

Lai piesaistītus tūristus savam reģionam, TIC darbinieki un tūrisma uzņēmēji ik gadu piedalās 

Starptautiskajos tūrisma gadatirgos, piemēram,  „Balttour - 2018” Rīgā. Uz izstādēm „Tourest 

- 2018” (Tallinā) februārī, „Vivatour - 2018” Viļņā martā, nosūtīti tūrisma materiāli par 

Rēzeknes novada tūrisma piedāvājumu. Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas 

Latvijas tūrisma informācijas centriem, LIAA Rīgā un visa gada garumā tūrisma informācijas 

centros Lūznavā un Rēzeknē.  

 



Balttour - 2018 

Tiek sagatavoti un nosūtīti 

materiāli par tūrisma 

piedāvājumu Rēzeknes novadā 

tālākām ārzemju izstādēm 

(Somija, Nīderlande, Vācija, 

Krievija). 

 

Dalība Brīvdabas muzeja 

gadatirgū Latgales stendā, aicinot apmeklētājus apceļot Latgali, apmeklētāju skaits ir līdzvērtīgs 

izstādei “Balttour” - vairāk kā 

10 000 apmeklētāju un izrādītā 

interese par Latgali ir ļoti liela 

(jūnijs). 

 

Dalība tūrisma tirgū Preiļos. 

Tūrisma sezonai sākoties bija 

lieliska iespēja uzzināt aktuālāko 

tūrisma informāciju novados un 

reģionos V Latvijas Tūrisma 

informācijas tirgū. 

 

 

Dalība  starptautiskā tūrisma 

izstāde “Otdix 2018” Baltkrievijas  

pilsētā Minskā 04. - 07. aprīlim, 

kur Latgales reģiona tūrisma 

piedāvājumu popularizēja 

Latgales Tūrisma asociācijas 

“Ezerzeme” pārstāvji. Latvijas 

nacionālajā stendā ar saukli 

“Magnetic Latvia” (“Magnētiskā Latvija”) un Latvijas simtgades logo ceļot uz Latgali aicināja 

Rēzeknes novada TIC pārstāve Ligita Harčevska un Dagdas novada TIC pārstāve Oksana 

Rutka.  



 

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

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

piedāvājumu novadā telefoniski zvaniem un e pastos.  

 

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

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

dabas objektos: 

➢ Latvijas gidu asociācijas vizīte Latgalē (7.- 8. aprīlis). 

➢ “Postimees” žurnālista vizīte Latgalē (12. aprīlis). 

➢ Lielbritānijas medija “The Telegraph” 2 pārstāvju vizīte (17.- 23. aprīlis). 

➢ Poļu velo blogera un žurnālista vizīte, publikācijas medijos www.znajkraj.pl un 

“Rowertour” ( septembris) 

➢ Lietuvas lielākā laikraksta “Lietuvas Rytas” žurnālista vizīte Latgalē (maijs). 

➢ TO Estravel, kas uzņem japāņu grupas Latvijā, pārstāvja un 1 žurnālistes, kas nodrošina 

vietējo Latvijas tūristu un Krievijas tūristu uzrunāšanu ziņu portālā TVNET, 

informatīvā vizīte uz Latgali (6.-9. jūnijs). 

➢ Sadarbībā ar Latvijas vēstnieku Polijā tika organizēta 6 poļu žurnālistu (pārstāvēti 

galvenie Polijas Dienas izdevumi, ziņu portāls un TV) un tūroperatoru informatīvā 

vizīte Latgalē (augusts). 

➢ “The Social Traveler” vizīte, kuras ietvaros divi blogeri vizītes laikā izpildīja dažādus 

mūsu izveidotus izaicinājumus/uzdevumus, kas bija jārisina, izmantojot tikai sociālos 

tīklus un tiešo komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem un tūrisma speciālistiem 

(augusts). 

➢ Vācu dabas tūrisma bloga www.travelinspired.de road trip tipa vizīte (septembris). 

➢ Lielākā Baltijas ceļojumu vācu tūroperatora Mare Balticum vizīte Latgalē (septembris). 

 



Notiek tūrisma uzņēmēju tūrisma piedāvājuma 

reklāmlapu maketēšanas un drukāšanas 

koordinēšana. Mājražotāju un amatnieku 

darbnīcu apmeklējumi, ar mērķi šis 

saimniecības iekļaut tūristu apmeklējamo 

objektu sarakstā 

 

Sadarbībā ar Lubāna apkārtnē esošām 

pašvaldībām popularizēts tūrisma galamērķis 

“Lubāna ezera noslēpumi” – sagatavota 

informācija un izdotas galamērķa “Lubāna ezera 

noslēpumi” kartes latviešu, vācu un angļu 

valodās izplatīšanai TIC-os, tūrisma izstādēs, 

gadatirgos un Lubāna apkārtnē esošajos tūrisma 

uzņēmumos.  

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

un Nr.33 „Apkārt Lubānas ezeram” marķēšana dabā, velo zīmju izvietošana. 

 

 Iesniegts Latgales reģiona partnerību 

kopdarbības projekts ”Velo tūrisma 

attīstība Latvijas austrumu partnerību 

teritorijās pieslēdzoties starptautiskajam 

Velomaršrutu tīklam Eirovelo11”. Tam 

gatavota nepieciešamā informācija, veikts 

saskaņojums ar Latvijas Valsts ceļiem un 

citi darbi šajā sakarā. (EV 11 maršruts iet 

caur visu Latgali no Zarasu (LT) puses līdz 

savienojumam ar EV11 Vidzemē, pirms Gulbenes. (Kopumā no Atēnām līdz Nordkapam)). 

Aktivitātes- velomaršruta Eirovelo 11 (turpmāk EV11) marķēšana, Latgales velomaršrutu 

kopējās kartes izdošana, Instagram konkursa-akcijas sociālajos tīklos organizēšana, 7 mācību 

semināru rīkošana.  

Koordinēta  trīspusēju tūrisma informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana, kas  izvietoti 

pie Lūznavas muižas un pie ŪTAC Bāka Rēzeknes novadā: 



   

 

Dalība Latgales reģiona tūrisma konferences 2018. 

norises Daugavpilī un tūrisma uzņēmēju apmācību 

organizēšanā.  

 

Izgatavots  un uzstādīts informatīvais stenda pie 

pieminekļa, kas veltīts 3. Jelgavas kājnieku pulka 1920. 

gada 16. janvāra brīvības cīņām Latgalē. 

Stenda novietošanas vieta Rušenicā, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads. 

 

Atbildīgās TIC speciālistes: Ligita Harčevska, Ilze Zelča 

 

Izglītības - uzņēmējdarbības  kontaktpunktu darbība 
 

2015. gadā noslēdzās  projekts „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu 

infrastruktūras attīstība” ieviešana. Finansējums saņemšanas ES darbības programmas 

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

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

pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar 

uzņēmējdarbības attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiek veikti četru novada nozīmes 

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

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

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

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



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

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

to organizācijām un apvienībām. 

2017.gadā 4 skolas iesaistījās Junior achievement programmā, kuras ietvaros tika izveidoti 15 

skolēnu mācību ražošanas uzņēmumi (2016. gadā -5 mācību uzņēmumi, 2017. gadā 13): Ir 

izveidoti 4 SMU Maltas vidusskolā C&C (Vilnas dzijas paklājiņi un citi interjera dizaina 

elementi), Burbuļainā pasaule (Ziepes bērniem ar pārsteigumu), SKL foto (foto pakalpojumi un 

produkti ar Rēzeknes novadā uzņemtām bildēm), PoTi (adīti un tamborēti bērnu aksesuāri), 3 

Kaunatas vidusskolā. Māras tēja (dabīgas un ekoloģiski tīras dažādu augu tējas), Laruša (šūtas 

bērnu cepures un šalles), Artisti (bērnu ballīšu organizēšana, sieviešu aksesuāri [ziedu stīpiņas 

matiem] )4 SMU Dricānu vidusskolā (SMU Ar savām rokām – svētku rotājumi un dekori; SMU 

LorEva – skrubji un ziepes; SMU DikPik – elektroniskie skolas zvani; SMU Deer Gift – dāvanu 

komplekti) un 4 SMU Nautrēnu vidusskolā (SMU BuFiFa – penāļi no sulu pakām; SMU 

Latvijas zaļā skaida – koka svečturi un krūzīšu paliktņi, SMU Dzīvesprieks – pasākumu 

organizēšana; SMU Mystery of serendipity). Uzsākta produkcijas ražošana un realizācija. 

Koordinēts SMU dibināšanas process, konsultēti skolēni, asistēts lietvedības process.  Mācību 

uzņēmumi gada laikā piedalījās vairākos lokālā un valsts līmeņa gada tirgos. 

  

Ir notikuši virkne apmācību skolēnu orientācijas uz biznesu veicināšanai, kā piemēram “Aktuāla 

informācija biznesa ideju ieviešanai un grāmatvedības uzskaites organizēšanai 2018. gadā” 

Kaunatā un Dricānos, “Viņpus izrāviena”,  "Jēgpilna sociālo mediju komunikācija: tendences, 

rīki un ieteikumi", “Biznesa gēns”,  “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā”   

utt., piesaistot kvalificētus pieredzējušos lektorus. Tika noorganizēts pieredzes apmaiņas 

brauciens pie Rēzeknes novada uzņēmējiem.  

 

Tika izmantots vasaras brīvlaiks un skolēniem tika noorganizētas vasaras nometnes ar 

aktivitātēm, virzītām uz biznesa domāšanas attīstību. 22.08.2018. – 24.08.2018. IUK 

organizētas neformālās apmācības “Kļūsti par uzņēmēju 2” par uzņēmējdarbības veicināšanu, 

uzņēmēja gēna attīstību. Ar jauniešiem pa grupiņām tika dibināti uzņēmumi, savu produktu bija 

arī jāprot prezentēt un pārdot.  Kopā piedalījās 15  jaunieši. 

 

Atbildīgās:  Anna Jaudzema, Sanita Zunda, Maija Hartmane 

 

 



Darbs vides aizsardzības un pārvaldības jomā 
 

1. Izskatīti 230 iesniegumi par rūpnieciskās (pašpatēriņa un komerciālās zvejas) zvejas tiesību 

nomu.  

2. Sagatavoti 32 lēmumi, kas ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu „Par 

lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Vecākajam vides 

aizsardzības speciālistam” par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu. 

3. Zivju tīklu (murdu) limitu sadaļas jomā 2018. gadā novada domes sēdēm sagatavoti 60 

lēmumu projekti (t.sk. par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā). 

4. Sagatavoti 43 rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas sēdes protokoli. 

5. Izskatīti 17 iesniegumi par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu komercdarbībai 

zvejniecībā un izsniegtas 17 speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā. 

6. Koordinēts peldūdeņu monitorings 31 Rēzeknes novada pašvaldības peldvietās un sniegta 

informācija sabiedrībai. 

7. Koordinēts 2 slēgto atkritumu izgāztuvju monitorings “Mostavaja” un “Ritiņi”. 

8. Sagatavoti 2 pārskati par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un privāto zveju iesniegšanai 

Lauku atbalsta dienestā. 

9. Metodiski koordinēta pagastu projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšanu valsts 

atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. 

10. Sniegti atzinumi par mikroliegumu izveidošanu.  

11. Sagatavots un realizēts projekts „Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana” valsts atbalsta 

saņemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kā rezultātā Rāznas 

ezerā tika ielaisti 85 000 zandartu mazuļu. 

 

 

 



 

 

12. Sagatavots  projekts „Rāznas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde un 

datu ieguve” valsts atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu 

līdzekļiem. 

13. Izskatīti 4 iesniegumi par derīgo izrakteņu iegūšanu un izsniegtas 4 bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu (smilts, grants) atļaujas. 

14. Izskatīti 25 projektu pieteikumi un atskaites no pagastu pārvaldēm, kas iesniegti Rēzeknes 

novada vides aizsardzības fonda padomei finansējuma saņemšanai. 

15. Izskatīti 68 fizisko un juridisko personu iesniegumi un sniegtas atbildes vides aizsardzības 

jomā. 

16. Sagatavoti 22 lēmumprojekti par publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu (kur 

nosaka likumdošana) saistībā ar koku ciršanu ārpus meža zemes. 

17. Organizētas 12 Vides aizsardzības fonda padomes sēdes un sagatavoti 12 sēdes protokoli. 

18. Papildināta informācija par komerciālās zvejas speciālām (atļaujām) licencēm un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu atļaujām. 

19. Tika sagatavoti jauni un aktualizēti esošie sniegto 8 pakalpojumu apraksti.  

20. Pēc nepieciešamības notikuši izbraucieni uz problemātiskajām teritorijām gan par koku 

ciršanu ārpus meža zemēm, gan atkritumu apsaimniekošanu, trokšņu problēmām un citām 

problēmām saistībā ar vides aizsardzību.  

21. Notikusi konsultāciju sniegšana pagastu pārvaldēm un iedzīvotājiem par atkritumu 

apsaimniekošanu, koku ciršanu ārpus meža zemes un citiem  problēmu jautājumiem. 

22. Notikusi piedalīšanās Vides aizsardzības fonda sēdēs, komitejās, komisijās un domes sēdēs 

(pēc vajadzības). 

23. Sniegtas valsts pārvaldes institūcijām informācija par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves 

atļaujām, zvejas limitu un kvotu sadalījumu u.c.  

24. Dalība semināros un pasākumos, kas saistīti ar vides aizsardzības jautājumiem. 

 

Atbildīgā: Vides aizsardzības vecākā speciāliste Terēzija Kruste 

 

 

  



Aktivitātes sabiedrisko attiecību jomā 
 

Informācijas pieejamība pašvaldībā veicina ne tikai pilsonisko līdzdalību, bet arī 

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

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

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

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

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

publikāciju par pašvaldības darbību un pieņemtajiem lēmumiem sagatavošana iedzīvotājiem 

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

novada pašvaldības sabiedrisko attiecību ikdienas darba galvenais mērķis un uzdevums ir 

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

iesaistīšana lēmumu pieņemšanā un pašvaldības organizētajās aktivitātēs. 

Kopš sabiedrisko attiecību speciālista amata vienības izveidošanas ir panāktas 

ievērojamas pārmaiņas sabiedrības informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanu. 

Nodibināta pastāvīga saikne ar vietējiem iedzīvotājiem, laba sadarbība ar vietējiem un 

reģionālajiem masu medijiem, uzņēmējiem un sabiedriskajām organizācijām. Kopš 2010. gada 

februāra tiek izdots pašvaldības informatīvais izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”, šo darbu 

veic sabiedrisko attiecību speciāliste, mājas lapas redaktore un kartogrāfe. Pamatojoties uz 

iedzīvotāju rakstveida pieprasījumu, informatīvais izdevums tiek drukāts ar ielikti krievu 

valodā, kuru saņem iedzīvotāji, kas uzrakstījuši iesniegumu par tā saņemšanu.  

2018. gadā tika maketēti, veidoti un publicēti 7 Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas 

informatīvie izdevumi „Rēzeknes novada ziņas” (izdošanas laiks: 2018. gada 23. februāris, 27. 

marts, 13. jūnijs, 7. septembris, 26. novembris, 14. decembris, 19. decembris). 

 



 

 

 Izveidota pašvaldības mājas lapa, kas regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju 

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

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

kā saņemt informāciju par pašvaldības aktualitātēm. 

 

Sabiedrības informēšanas jomā paveiktie darbi 2018. gadā 

• Sabiedrisko attiecību speciāliste un/vai mājaslapas satura redaktore apmeklēja visus lielākos 

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

Mākslas pikniku, Dabas koncertzāle, Jaunatnes gada balva, Skolotāju diena, pašdarbības 

kolektīvu jubilejas un citus), lai pēc tam sagatavotu fotomateriālus un rakstus publicēšanai 

mājaslapā, kā arī izsūtīšanai medijiem; 

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

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

jaunākās ziņas par Rēzeknes novadu. Iknedēļas ziņu izlaidumiem radiostacijām radio Ef-Ei 

un Latgolas radeja par Rēzeknes novadu tika sagatavoti 104 ziņu apkopojumi; 

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

prezentācijas materiāli par Rēzeknes novadu (pildspalvas, magnēti, dāvanu maisiņi, krūzes, 



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

uzņēmējiem, tādejādi tos atbalstot; 

• Katru mēnesi apkopoti un pašvaldības mājaslapā publicēti pagastu pārvalžu un pašvaldības 

iestāžu iesūtītie amatpersonu atalgojumi; 

• Pēc vajadzības apkopota informācija par dažādām aktivitātēm un pasākumiem pagastos 

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

• Sabiedrisko attiecību speciāliste vai mājas lapas satura redaktore piedalījusies konkursa 

“Rēzeknes novada Uzņēmums 2018” pretendentu izvērtēšanas braucienos – sagatavotas 

fotogrāfijas un raksti par katru pretendentu; 

• Novada iedzīvotāji lielākajos svētkos (Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo, Sieviešu diena, 

Skolotāju diena, Zinību diena) tiek sveikti ar vietējo mediju (“Rēzeknes Vēstis”, “Panorama 

Rezekne”, “Latgales Vietējā Avīze”) starpniecību. Apsveikumus gatavo māksliniece Daina 

Salmiņa, tajos tiek izmantoti novada simbolikas elementi.  

  

  

Pēc nepieciešamības medijiem tiek izsūtīti arī nekrologi un līdzjūtības; 

 

 

Rēzeknes novada logo un sauklis 

 



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

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

pabeigts darbs pie novada logotipa un moto izveides. Informācija tika apkopota “Novada 

identitātes grāmatā”. 2017. gadā logotipam un dizaina paraugam tika iegūta patentapliecība 

Latvijas Republikas Patentu valdē (20.04. 2017., Dizainparauga Reģistrācijas apliecība Nr. D 

15647, un 20.05. 2017. Preču zīmes Reģistrācijas apliecība Nr. M 71145).  

Lai izvairītos no simbolikas nesankcionētas lietošanas, 2018. gadā veiktas izmaiņas 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes 

novada simboliku un tās izmantošanu”, kas paredz, ka visas simbolikas lietošana ir saskaņojama 

ar novada pašvaldību. 

2018. gadā tika uzsākts darbs pie Rēzeknes novada ražotāju preču zīmes “Izlolots 

Rēzeknes novadā”. Zīmes vizuālo tēlu, izmantojot novada simbolikas elementus, veidoja 

māksliniece Daina Salmiņa. Preču zīmi varēs piešķirt tiem novada uzņēmējiem, kas atbilst 

noteiktiem kritērijiem, piemēram, darbs novadā, labas klientu atsauksmes.  

 

 

 Moto 

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

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

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

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

izcilajā romānā “Cilvēka bērns”. 

 



Logo 

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

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

teritorija ar savu pagātni un nākotni.  

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

ornaments no novada kartes – grafiskas uzartu lauku, upju un ceļu 

tīklu līnijas, ko ieskauj apdzīvotas vietas. Logo rakstā simboliski 

ir apvienots novada pagātnes mantojumu un izaugsmes 

perspektīva. Pagātnes mantojums nāk no mātes villaines, jo raksta 

pamatu veido punktu struktūra, kas patapināta no saulītes motīva 

19. gadsimta Bērzgales villainē, tādējādi simbolizējot mūsu dzīves 

pamatu – senču tikumu un atbalstu. Savukārt savienojot šos 

punktus ar līnijām, līdz ar mātes villaini iegūstam arī mātes plati – 

montāžas plati sarežģītās elektroniskās sistēmās, kas norāda uz 

novada attīstības virzienu –organizēt un administrēt procesus ar 

moderno tehnoloģiju un augsti izglītotu un profesionālu cilvēku 

starpniecību, nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi. Mātes plates 

vizuālajā veidolā saskatāma līdzība ar novada teritorijas satelītkartēm. 

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

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

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

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

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

apkopoti komunikācijas un prezentācijas materiālu paraugi. 

2018. gadā turpinājās darbs pie jaunās simbolikas un grafiskās identitātes pielāgošanas 

lietišķajai dokumentācijai, kā arī ieviešanas pagastu pārvaldēs. 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapa 

Gada garumā tika uzturēta un pilnveidota Rēzeknes novada mājaslapa internetā 

www.rezeknesnovads.lv. 2018. gadā pieņemts lēmums par jauna dizaina mājas lapas izstrādi, 

kas tiks uzsākta 2019. gadā. 

http://www.rezeknesnovads.lv/


 

 

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

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

sludinājumiem un cita veida informāciju. 

Visbiežāk jaunas ziņas tika liktas sadaļā „Aktualitātes” – 2018. gada 12 mēnešos 

mājaslapas sadaļa „Aktualitātes” papildināta ar 1025 jaunām ziņām. 

 

Visvairāk ievietoto aktualitāšu – 520 – bijis par notikumiem Rēzeknes novadā kopumā 

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

iedzīvotāju sapulcēm). 505 ziņas publicētas par notikumiem Rēzeknes novada pagastos.  

Mājas lapā publicēto ziņu temati 

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

dažādas ziņas. Visbiežāk:  

1) Kultūra – 260 ziņas – tostarp, informācija par gaidāmajiem un pagājušajiem 

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

bibliotēku darbu;  

2) Izglītība – 280 ziņas – Izglītības pārvaldes informācija, ziņas no skolām, skolu īstenotie 

projekti; 

3) Jaunatne – 105 ziņas – informācija par projektu iespējām jauniešiem, par pasākumiem 

un konkursiem jauniešiem, par jauniešu sasniegumiem; 

4) Pašvaldības paziņojumi – 105 ziņas – tostarp, pagastu pārvalžu paziņojumi, ziņas no 

domes un komiteju sēdēm, pašvaldības sludinājumi;  

5) Uzņēmējdarbība 99 – ziņas – tostarp, ziņas par lauksaimniecību, par uzņēmēju veiksmes 

stāstiem, par semināriem lauksaimniekiem; 

6) Sports – 67 ziņas – informācija par sporta notikumiem un Rēzeknes novada sportistu 

sasniegumiem; 

7) Vide – 38 ziņas; 



8) Valsts dienestu informācija – 52 ziņas; 

9) Projektu īstenošana – 95 ziņas; 

10) Lauksaimniecība – 31 ziņas 

11) Sociālā aprūpe (Sociālais dienests un veselības aprūpe) – 35 ziņas – informācija par 

sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpi, raksti par ziedojumu kampaņām, 

labdarības koncertiem; 

 

Informācija mājas lapā 

• Sadaļā „Kalendārs” 2018. gadā ievietota informācija par 967 gaidāmajiem 

notikumiem Rēzeknes novadā. Turklāt pirms lielākajiem svētkiem, piemēram, 

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

lapā ievietoti arī novada pagastos plānotie pasākumi. 

• 2018. gadā mājas lapā ievietotas 24 jaunas fotogalerijas, kā arī 40 video par 

Rēzeknes novada aktualitātēm;  

• Mājas lapā regulāri tiek publicēti pagastu pārvalžu sagatavotie informatīvie 

izdevumi (E-avīzes). Gada laikā publicēti 101 informatīvais izdevums (Ozolaine.lv- 

12 numuri, Siets (Lendži) – 10 numuri, Nautrēnu ziņas- 9 numuri u.c.); 

• Pēc vajadzības tiek atjaunota un papildināta informācija no pagastu pārvaldēm 

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

Mājaslapas apmeklētība 

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

liecina statistikas dati, turpina pieaugt Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas apmeklējumu 

un skatījumu skaits. Laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 1 127 733 

lietotāji Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapu atvēruši 866 922 reizes. Vienā sesijā jeb vienā 

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

(piemēram, sākumlapa → Sadaļa „Uzņēmējdarbība” → Lapa „Uzņēmējdarbības aktualitātes”).  

 

 



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

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

Krievija, Vācija, Amerikas Savienotās Valstis, Lietuva, Norvēģija un Īrija. Vērojama  būtiska 

atšķirība starp mājaslapas apmeklējumu un lapu skatījumu biežumu darba dienās un brīvdienās 

– ja darba dienās tiek veikti 3000 līdz 5000 lapu skatījumi, tad brīvdienās šis skaitlis noslīd līdz 

vidēji 1000 skatījumiem.  

Mājaslapas skatījumu biežums 

 

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

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

Rēzeknes novada pašvaldība sociālajos tīklos 

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

www.draugiem.lv (1446 sekotāji), www.twitter.com (1465 sekotāji) un www.facebook.com 

(2169 sekotāji), kas visa 2018. gada garumā tika pilnveidoti un papildināti. 

 

2018. gada nogalē izveidots konts sociālajā tīklā Instagram, dažu mēnešu laikā uzrunājot 

gandrīz 500 sekotājus.  

 

 

   
 

    Atbildīgās: Diāna Selecka, Anna Rancāne, Tatjana Kārkliniece 
 

 

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


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


