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Cienījamais lasītāj!
Apstiprināts un nācis klajā Rēzeknes pilsētas
pašvaldības gada publiskais pārskats, kurā
apkopoti 2015. gada rezultāti un iezīmētas
galvenās nākotnes tendences. Gada laikā tika
ieguldīts milzīgs darbs, realizējot projektus, kuri
jau tuvā nākotnē kļūs par nozīmīgu faktoru
Rēzeknes pilsētas attīstības procesā.
2015. gadā uzsvars tika likts uz sporta
infrastruktūras un tās kvalitātes uzlabošanu.
Sports vieno, attīsta un nes pilsētas vārdu tālu aiz tās robežām, tāpēc jārūpējas par to, lai šī joma
saņemtu pienācīgu uzraudzību un aprūpi. Līdz 2015.gadam Rēzeknes pilsētā nebija mūsdienu
prasībām atbilstoša vieglatlētikas stadiona, kā rezultātā nebija iespējas nodrošināt pienācīgus
vieglatlētikas treniņu un sacensību organizēšanas apstākļus un organizēt vietējā un valsts mēroga
sacensības. Tagad stadions ir atdzimis jaunā izskatā, un tajā norisinās dažāda mēroga sacensības un
trenējas Rēzeknes sportisti. 2015.gadā tika turpināta arī Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība,
uzstādot mākslīgā futbola laukuma tribīņu margas un 960 plastmasas sēdvietas. Tāpat tika uzsākta
atklātā peldbaseina tehniskā projekta izstrāde, kā arī turpinājās darbs pie viesnīcas būvniecības. Abus
objektus plānots pabeigt jau 2016. gadā. Soli pa solim sporta infrastruktūra Rēzeknē tiks sakārtota,
radot lieliskus apstākļus treniņiem un sacensību organizēšanai. Esmu pārliecināts, ka arī rēzekniešu
rezultāti neizpaliks.
Turpinājās arī Rēzeknes teritorijas sakopšana – uzsākts darbs pie Kovšu ezera būvprojekta, kura
ietvaros paredzēts sakārtot pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas, padarot mūsu ezeru par
pievilcīgu vietu atpūtai, izklaidei un ūdens sportam. Rūpējoties par vienu no svarīgākajiem pilsētas
kultūrvēsturiskajiem objektiem, izstrādāts projekts, kas paredz Rēzeknes pilsdrupu konservāciju, lai
nākotnē būtu iespējams labiekārtot pilskalna teritoriju.
Gada beigās sāka darboties restaurētā Rēzeknes Zaļā sinagoga, kas tagad pievienojusies pilsētas
kultūrvēsturisko objektu pulkam, kas ir ne tikai vizuāli pievilcīgi, bet arī stāsta par reģiona vēsturi.
2015. gadā rēzekniešu priecēja vairāki spilgti kultūras pasākumi kā, piemēram, mākslas un mūzikas
festivāls “Seven Hills”, Rēzeknes pilsētas svētki, kas veltīti pilsētas 730. dzimšanas dienai, filmu
festivāls "Open place" un daudzi citi. Arī 2016. gads solās būt raibiem kultūras notikumiem bagāts.
Par paveikto var runāt daudz, taču pie tā nedrīkst apstāties. Arī nākotnē mēs turpināsim strādāt, lai
padarītu Rēzekni par attīstītu, skaistu un komfortablu pilsētu darbam, atpūtai un dzīvošanai.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bartaševičs
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1. Pamatinformācija
1.1. Rēzeknes pilsēta
 Platība – 18 km², 70% pilsētas
teritorijas ir apbūvēta, zaļie apstādījumi
aizņem 13% no pilsētas, bet 15% ir
rūpnieciskā zona;
 Iedzīvotāju skaits: 29,3 tūkst. cilvēku;
 Iedzīvotāju blīvums 2015. gadā - 1629
(cilv./km²);
 Pirmo reizi rakstos minēta kā
“Rositten” 1285.gadā;
 Latgales
vēsturiskais,
garīgais,
ģeogrāfiskais un kultūras centrs;
 Rēzekniešu vidējais vecums: 43.4 gadi
(darbspējas vecumā 66,5%).

1.2. Rēzeknes pilsētas pašvaldības struktūra
Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorija ir noteikta pilsētas administratīvi teritoriālajās robežās.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome. Saskaņā ar
likumu “Par pašvaldībām” tā 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, kā arī citas likumā paredzētās funkcijas. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir
atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
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1.3. Domes deputāti un vadība
Pašreizējā Rēzeknes pilsētas dome ievēlēta 2013.gada 1.jūnijā pašvaldības vēlēšanās. Domē ievēlēti
13 deputāti no šādiem deputātu kandidātu sarakstiem:
Vārds, uzvārds

Amats

Partija

Aleksandrs Bartaševičs

Domes priekšsēdētājs

“Saskaņas centrs”

Andrejs Rešetņikovs

Domes
vietnieks

Aleksejs Stecs

Domes
priekšsēdētāja “Saskaņas centrs”
vietnieks pilsētas attīstības un
investīciju jautājumos

Lidija Ostapceva

Domes deputāte

“Saskaņas centrs”

Jānis Krišāns

Domes deputāts

“Saskaņas centrs”

Vladimirs Bogdanovs

Domes deputāts

“Saskaņas centrs”

Igors Sergejevs

Domes deputāts

“Saskaņas centrs”

Aleksandrs Irišins

Domes deputāts

“Saskaņas centrs”

Edmunds Teirumnieks

Domes deputāts

Latgales partija, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai” –
“Tēvzemei
un
Brīvībai/LNNK”, “Reformu
partija”,
“Latvijas
Zaļā
partija”, “Centriskā partija
LATVIJAS
ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

Jāzeps Korsaks

Domes deputāts

Latgales partija, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai” –
“Tēvzemei
un
Brīvībai/LNNK”, “Reformu
partija”,
“Latvijas
Zaļā
partija”, “Centriskā partija
LATVIJAS
ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”

Raimonds Arbidāns

Domes deputāts

“Vienoti Latvijai”

Igors Lucijanovs

Domes deputāts

“Vienota Rēzekne”

Vjačeslavs Dubovskis

Domes deputāts

“Alternative”

priekšsēdētāja “Saskaņas centrs”
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Rēzeknes pašvaldībā darbojās trīs pastāvīgās deputātu komitejas:


Finanšu komiteja (sastāvā: Aleksandrs Bartaševičs (priekšsēdētājs), Vladimirs
Bogdanovs, Jāzeps Korsaks, Jānis Krišāns, Igors Lucijanovs, Lidija Ostapceva,
Andrejs Rešetņikovs, Aleksejs Stecs).



Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja (sastāvā: Jānis
Krišāns (priekšsēdētājs), Aleksandrs Bartaševičs, Raimonds Arbidāns, Vjačeslavs
Dubovskis, Aleksandrs Irišins, Aleksejs Stecs.
Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja: Andrejs
Rešetņikovs (priekšsēdētājs), Vladimirs Bogdanovs, Aleksandrs Irišins, Lidija
Ostapceva, Igors Sergejevs, Edmunds Teirumnieks.



Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē no deputātiem un pilsētas iedzīvotājiem
izveidotas vienpadsmit komisijas:
1. Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
2. Zemes komisija
3. Administratīvā komisija
4. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
5. Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija
6. Vēlēšanu komisija
7. Civilās aizsardzības komisija
8. Kultūras komisija
9. Iepirkumu komisija
10. Sociālo jautājumu komisija
11. Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija
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1.4. Rēzeknes pašvaldības padotībā esošās iestādes
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās radniecīgās kapitālsabiedrībās:
1. SIA „ Rēzeknes slimnīca”;
2. AS „Rēzeknes siltumtīkli”;
3. SIA „Rēzeknes ūdens”;
4. SIA „Rēzeknes namsaimnieks”;
5. SIA „Rēzeknes veselības aprūpes centrs”;
6. SIA „Rēzeknes enerģija”;
7. SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”;
8. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”;
9. SIA „Rēzeknes satiksme”.
10. SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna””

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās asociētās kapitālsabiedrībās:
1. SIA „ALAAS”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
1. SIA „Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centrs”;
2. SIA „Vēstures Parks”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
biedrībā „Baltijas pilsētu savienība”;
biedrībā „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
biedrībā „Latvijas lielo pilsētu asociācija”;
biedrībā „Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera”;
biedrībā „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”;
biedrībā „Izglītības iniciatīvu centrs”.
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1.5. Rēzeknes pilsētas pašvaldības administrācija un personāls
Rēzeknes pilsētas dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības funkcijas un domes pieņemto lēmumu izpildi realizē domes
administrācija, nozaru pārvaldes un pašvaldības iestādes.
Domes administrācija – viens no Rēzeknes pilsētas domes struktūras blokiem, kurš izveidots ar
mērķi uzlabot pašvaldības pārvaldi un iekšējo kontroli. Domes administrāciju veido: Sabiedrisko
attiecību nodaļa, Ārējo sakaru nodaļa, Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa,
Finanšu pārvalde, Kanceleja, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu nodaļa, Iedzīvotāju apkalpošanas
centrs, Centralizētās grāmatvedības nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Darba aizsardzības,
ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļa, Attīstības pārvalde, Būvvalde, kā arī
šādas domes iestādes: Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa, Administratīvā inspekcija. 2015.gadā
beigās domes administrācijā strādāja 96 darbinieki.
Darbinieku vecuma struktūra

līdz 30 gadiem
no 30 līdz 40

Darbinieku izglītības līmenis

Augstākā

no 40 līdz 50

Profesionālā
vidējā

virs 50 gadiem

Vidējā

Nostrādāto gadu skaits pašvaldībā

līdz 5 gadiem
no 5 līdz 10
gadiem
vairak par 10
gadiem

1.attēls. Rēzeknes pilsētas domes administrācijas darbinieku sadalījums pa vecumu, izglītības līmeni un darba stāžu
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Lielākais darbinieku skaits Rēzeknes pilsētas domes administrācijā – 34% ir vecumā no 40 līdz 50
gadiem un 34% - vecumā virs 50 gadiem. Līdz 30 gadiem ir 12% darbinieku un no 30 līdz 40 gadiem
– 20%.
Augstākā izglītība ir 79% darbinieku. 39% darbinieku ir nostrādājuši pašvaldībā vairāk par 10
gadiem, no 5 līdz 10 gadiem – 26% un līdz 5 gadiem – 5%.
Lai uzturētu un paaugstinātu darbinieku profesionālo kvalifikāciju, 2015.gadā domes administrācijas
darbinieki piedalījās dažādos profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, semināros,
kursos un cita veida apmācībās, kas saistītas ar darba specifiku.

2. Rēzeknes pašvaldības ekonomiskās attīstības rādītāji
Teritorijas attīstības indekss Rēzeknes pilsētā 2014.gadā bija – 2,257 kas ir sliktākais rādītājs starp
republikas pilsētām.
Republikas Teritorijas
pilsētas

attīstības

līmeņa indekss, 2014.gads

Teritorijas

attīstības

līmeņa

izmaiņu indekss, salīdzinot ar
2013.gada vidējiem rādītājiem

Vērtība

Rangs

Vērtība

Rangs

Rīga

0.500

1

0.770

1

Daugavpils

-1.392

8

-1.227

8

Jelgava

-0.109

3

0.205

3

Jēkabpils

-1.075

7

-0.741

7

Jūrmala

0.068

2

0.268

2

Liepāja

-1.016

6

-0.708

6

Rēzekne

-2.257

9

-1.924

9

Valmiera

-0.269

4

0.094

4

Ventspils

-0.740

5

-0.419

5

1.tabula. Republikas pilsētu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2014.gada datiem
Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
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Teritorijas attīstības indekss ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības
koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo, statistikas
pamatrādītāju standartizētās vērtības.
Iedzīvotāju skaits 2015.gada sākumā Rēzeknes pilsētā bija 29 317, kas ir par 2,1% mazāk nekā pirms
gada. Kā redzams attēlā, iedzīvotāju skaitam Rēzeknē ir tendence samazināties.

32

2011

31

31

2012

2013

30

29

2014

2015

2.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē, 2011. – 2015.gada sākumā, tūkst.
Avots: CSP dati

Kopš 2011.gada pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētā ir samazinājies par 9,6% jeb 3 105 iedzīvotājiem,
bet kopš 2005.gada pat par 19,6% jeb 7 141 iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru kopējā iedzīvotāju skaitā pēc tautības sastāda latvieši (46%) un krievi (44,4%),
kopā veidojot 90,4% no kopējo iedzīvotāju skaita.
1.2% 2.4%

0.2%

0.1%

4.1%

1.6%

Latvieši
Krievi
Baltkrievi
46.0%

Ukraiņi
Poļi

44.4%

Lietuvieši
Čigāni
Citas tautības

3.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Rēzeknē 2015.gada sākumā (%)
Avots: CSP dati

Atlikušos 9,6% attiecīgi sastāda 2,4% poļu, 1,6% baltkrievu, 1,2% ukraiņu, 0,2% lietuviešu, 0,1%
čigānu un 4,1% citas tautības pārstāvju.
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Pēc CSP datiem 2014.gadā Rēzeknes pilsētā mirušo iedzīvotāju skaits (478) pārsniedz dzimušo skaitu
(248) tādēļ iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs.
Iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījies. 2015.gada
sākumā 62,1% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā (no 15 līdz 61 gada vecumam), 23,3% virs
darbspējas vecuma (62 gadi un vecāki) un 14,6% iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam (līdz 14
gadu vecumam).

2015

14.6

62.1

23.3

2014

14.5

62.9

22.6

2013

14.5

63.6

21.9

Līdz darbspējas vecumam

Darbspējas vecumā

Virs darbspējas vecuma

4.attēls. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecumā Rēzeknē 2013. – 2015.gada sākumā
(%)
Avots: CSP dati

Demogrāfiskās slodzes līmenis (darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita
attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā) Rēzeknē, tapāt kā citās pilsētās un Latvijas reģionos,
palielinās – 609 cilvēki uz 1 000 personām darbspējas vecumā 2015.gada sākumā un 591 cilvēki
– 2014.gada sākumā (CSP dati).
Iedzīvotāju vidējais vecums 2015.gadā pilsētā bija 43,4 gadi (valstī 42,5) – salīdzināšanai
2014.gadā tas bija 43,1 gadi (CSP dati).
Bezdarba līmenis gada laikā Rēzeknes pilsētā pieaudzis no 15,2% līdz 16,4% no kopējā ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju skaita.
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5.attēls. Bezdarba līmenis Rēzeknē, 2012. – 2016.gada sākumā (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita)
Avots: NVA dati

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats

13

Šāds bezdarba līmeņa pieaugums skaidrojams ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita izmaiņām –
2013.gadā tie bija 15,6 tūkst., bet 2014.gadā 13,9 tūkst. iedzīvotāju (CSP dati). Salīdzinoši bezdarba
līmenis 2015.gada beigās Latgales reģionā bija 18,5%, bet valstī 8,7% (NVA dati).
Samazinājies gan bezdarbnieku kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. 2015.gada
beigās NVA Rēzeknes filiāles uzskaitē bija 999 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 44,8% no kopējā
reģistrēto bezdarbnieku skaita.
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6.attēls. Bezdarbnieku sadalījums Rēzeknē pa problēmgrupām 2013. – 2015.gada beigās
Avots: NVA dati

2015.gada beigās, salīdzinot ar 2014.gadu, par 17 cilvēkiem palielinājies pirmspensijas vecuma
bezdarbnieku skaits, par 30 – bezdarbnieku ar invaliditāti, bet jauniešu vidū bezdarbs samazinājies
par 47 cilvēkiem.
Pēc Reģionālās attīstības indikatoru moduļa aprēķina Rēzeknes pašvaldības budžeta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2014.gadā bija 412,04 eiro, savukārt 2013.gadā
399,55 eiro.
Pēc CSP datiem mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2015.gadā sastādīja
460 eiro, kas ir par 5,5% vairāk kā 2014.gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2015.gadā bija
620 eiro, kas ir par 160 eiro vairāk kā Rēzeknē, sastādot 74,2% no vidējās darba samaksas valstī.
CSP datiem liecina, ka 2014.gadā Rēzeknes pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 12208 cilvēki,
kas ir par 110 nodarbinātajiem vairāk kā 2013.gadā.
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7.attēls. Nodarbināto skaits pamatdarbā pēc galvenā darbības veida Rēzeknes pilsētā, 2013. – 2014.gads
Avots: CSP dati

Nodarbināto skaita pieaugums 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, bija vērojams vairākās nozarēs –
lielākais nodarbināto skaita pieaugums skaitliskā izteiksmē bija būvniecības nozarē (F nozare), tajā
nodarbināto skaits palielinājās par 63 nodarbinātajiem un apstrādes rūpniecībā (C nozare) – par 46
nodarbinātajiem, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē (Q nozare) par 33 nodarbinātajiem.
Savukārt procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto pieaugums bija vērojams ūdens apgādes
notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija nozarē (E nozare) – par 13,3%, kam seko
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība un ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (A un
B nozares) ar 9,6% nodarbināto skaita pieaugumu un būvniecība (F nozare) ar 8,8% lielu nodarbināto
skaita pieaugumu.
Skaitliskā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams izglītības nozarē (P
nozare), kurā strādājošo skaits samazinājies par 35 nodarbinātajiem. Par 20 nodarbinātajiem
samazinājies kopējo nodarbināto skaits citu pakalpojumu nozarē (S nozare) un valsts pārvalde un
aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē (O nozare).
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats
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Procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams citu pakalpojumu
nozarē (S nozare) par 16,7% un finanšu un apdrošināšanas darbības nozarē (K nozare) par 10,3%.
Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā 2014.gadā (Lursoft dati):
SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” darbinieku skaits 560;
SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” darbinieku skaits 410;
SIA “LEKON” darbinieku skaits 276;
SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” darbinieku skaits 228;
SIA “CEĻI UN TILTI” darbinieku skaits 195.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2014.gadā bija 63, kas ir lielāks kā
Jelgavai, Liepājai, Jēkabpilij un Ventspilij, bet mazāks kā Jūrmalā (69), Valmierā (86), Rīgā (107) un
vidēji valstī (83) (CSP dati).
Saskaņa ar CSP datiem 2014.gadā Rēzeknē bija 1 877 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās
vienības, kas ir par 15 vienībām vairāk kā 2013.gadā.
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8.attēls. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās vienības Rēzeknē, 2013. – 2014.gads
Avots: CSP dati

2014.gadā pilsētā darbojās 878 komercsabiedrības, 828 pašnodarbinātās personas, 161 individuālie
komersanti un 11 zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Pēc CSP datiem redzams, ka 2014.gadā 92% komercsabiedrību jeb 1 727 no kopējā uzņēmumu skaita
ir mikrouzņēmumi (darbinieku skaits līdz 10), 6,8% jeb 128 uzņēmumi klasificējas kā mazie
uzņēmumi (darbinieku skaits no 10 līdz 49), vidējo uzņēmumu īpatsvars (darbinieku skaits no 50
līdz 249) pilsētā bija 1,1% jeb 20 uzņēmumi, kā arī pilsētā ir 2 lielie uzņēmumi (darbinieku skaits
pārsniedz 250).
Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika rāda, ka 2015.gadā likvidēti vairāk uzņēmumi nekā
reģistrēti – reģistrēti 107, bet likvidēti 115.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats
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9.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Rēzeknē, 2011. – 2015.gads
Avots: Lursoft statistika

Laika posmā no 2011.gada līdz 2014.gadam reģistrēto uzņēmumu skaits ir bijis lielāks par likvidēto
uzņēmumu skaitu, savukārt 2015.gadā to attiecība ir līdzīgāka.
Ārvalstu tiešo investīciju apjoms, laika posmā no 1991.gada sākuma līdz 2016.gada maijam,
sasniedzis 6 229 tūkst. eiro (Lursoft statistika).
2014.gadā Rēzeknes uzņēmumu nefinanšu investīcijas (kapitālieguldījumi pamatlīdzekļos un
ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi) sastādīja 52 617 tūkst. eiro, kas ir par 18 688 tūkst. eiro jeb
26,2% mazāk kā 2013.gadā (CSP dati).
Analizējot ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījumu pa nozarēm, redzams, ka 2014.gadā
vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā (G nozare) darbojas 26,5% jeb 498 uzņēmumi, rūpniecībā,
lauksaimniecībā un karjeru izstrādē (A,B,C nozares) – 9,3% jeb 175 uzņēmumi, tehniskus
pakalpojumus, ka arī nodrošina administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību (M un N nozares) –
7,4% jeb 138 uzņēmumu, operācijas ar nekustamo īpašumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas darbība
(K un L nozares) nodrošina 7,3% jeb 137 uzņēmumi, transporta pakalpojumus (H nozare) sniedza
7,0% jeb 132 uzņēmumi, veselība un sociālā aprūpe (Q nozare) – 4,6% jeb 87 uzņēmumi, būvniecībā
(F nozare) darbojas 3,9% jeb 73 uzņēmumi, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus (I nozare) un
informācijas un komunikācijas pakalpojumus (J nozare) sniedz pa 2,2% uzņēmumu jeb 42 un 41
uzņēmums, izglītībā (P nozare) darbojās 1,4% jeb 27 uzņēmumi, nozarē māksla, izklaide un atpūta
(R nozare) darbojās – 20 uzņēmumi jeb 1,1%, elektroenerģija, gāzes siltums un ūdens apgādē (D un
E nozares) – 0,5% jeb 9 uzņēmumi, bet citus pakalpojumus sniedza 23% jeb 432 uzņēmumi, savukārt
3,3% jeb 65 uzņēmumiem darbības nozare nav noteikta (CSP dati).
Rēzeknē reģistrēto uzņēmumu kopējais neto apgrozījums 2014.gadā bija 284 112,7 tūkst. eiro, kas
ir par 254 851,5 tūkst. eiro jeb 11,5% vairāk kā 2013.gadā. Lielāko neto apgrozījumu sasniedz
uzņēmumi, kas veic komercdarbību šādās nozarēs: 28% lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zivsaimniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs (A,C), 24% – vairumtirdzniecība,
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mazumtirdzniecība un automobiļu un motociklu remonts (G), 18% transports uz uzglabāšana (H) un
14% būvniecībā (F).
Salīdzinot ar 2013.gadu, par 16,6% audzis vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu
un motociklu remonta nozarē strādājošo uzņēmumu neto apgrozījums; par 14,7% būvniecībā un par
14,4% lauksaimniecības mežsaimniecības, zivsaimniecības un apstrādes rūpniecības nozarē
strādājošo uzņēmumu neto apgrozījums (CSP dati).
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknes pilsētā 2014.gadā (Lursoft dati):
Ražošanā: SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, “NewFuels” RSEZ SIA un RSEZ “MAGISTRFISKEVEGN GROUP.MFG” SIA;
Būvniecībā: SIA “CEĻI UN TILTI”, SIA “LATGALIJA” un SIA “RĒZEKNES CELTNIECĪBAS
RAŽOTNE NR.5”;
Tirdzniecībā: SIA “LEKON”, SIA “DAKO” un SIA “ALBA-LTD”;
Kravu pārvadājumos: SIA “SAHO”, SIA “RALL” un SIA “P UN K”;
Mežistrādē: SIA “ML Timber” un SIA “Eltra DI”;
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā: SIA “LaPizza” un SIA “Ausmeņa”.
Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (turpmāk tekstā – RSEZ) izveidota 1997.gadā ar mērķi veicināt
tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot
ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. RSEZ reģistrētās
komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu
ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā
arī veicot ieguldījumus.
RSEZ darbības termiņš bija noteikts līdz 2017.gadam, bet 2013.gadā ir stājušies spēkā Saeimas
pieņemtie grozījumi RSEZ likumā un likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās”, nosakot, ka nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035.gada
31.decembrim.
Ar RSEZ komercsabiedrības statusu 2015.gadā darbojās 18 komercsabiedrības, 2 uzņēmumiem
šis statuss piešķirts 2015.gadā. Kopš 2010.gada, RSEZ komercsabiedrības statuss piešķirts 13
komersantiem (RSEZ dati).
RSEZ komercsabiedrībās 2015.gadā veikti ilgtermiņa ieguldījumi par vairāk nekā 17 milj. eiro
jeb par 18% vairāk salīdzinājumā ar 2014.gada rādītājiem. Pēdējo gadu laikā, infrastruktūras un
moderno tehnoloģiju attīstībā, tiek ieguldīti vidēji 12 milj. eiro gadā (RSEZ dati).
Par 9% pieauguši arī uzņēmumu apgrozījuma radītāji. Kā liecina Rēzeknes pilsētas domes un
Rēzeknes novada domes pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas
pārvalde” informācija par 18 RSEZ komercsabiedrību apkopotajiem datiem, to kopējais
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats
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apgrozījums 2015.gadā sasniedza vairāk kā 70 milj. eiro, un tas ir augstākais rādītājs kopš RSEZ
izveides.
RSEZ komercsabiedrību eksporta apjoms 2015.gadā sasniedza vairāk kā 18 milj. eiro. Lielākie
eksportētāji bija SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, RSEZ “MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG”
SIA un “NewFuels” RSEZ SIA (RSEZ dati).
RSEZ komercsabiedrības 2015.gadā nodarbināja 811 strādājošos, kas ir par 39 strādājošajiem
vairāk nekā 2014.gadā. Lielākie darba devēji ir “VEREMS” RSEZ SIA, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ
un RSEZ “MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA (RSEZ dati).
RSEZ komercsabiedrības darbojas dažādās nozarēs, bet būtiskākās no tām ir kokapstrāde,
metālapstrāde, iekārtu un instrumentu ražošana, kā arī uzglabāšana un noliktavu saimniecība. Lielākie
ražošanas uzņēmumi, kas darbojas kā RSEZ komercsabiedrības, ir bērza saplākšņa ražotne
“VEREMS”, koka granulu ražotājs “NewFuels” un metālapstrādes uzņēmums “LEAX Rēzekne”
(RSEZ dati).
2015.gadā britu laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Magazine” aptaujā par
perspektīvākajām ekonomiskajām zonām pasaulē RSEZ guvusi atzinību divās kategorijās –
infrastruktūras attīstība un reinvestīcijas. RSEZ pārvalde sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi,
Rēzeknes novada pašvaldību, uzņēmējiem un sabiedrību ir veikusi ilgtermiņa iestrādes RSEZ
efektīvai darbībai un attīstībai, t.sk., lai sekmīgi apgūtu ES Struktūrfondu līdzekļus industriālo
teritoriju sakārtošanai, piesaistītu jaunus investorus RSEZ teritorijā. Tas atspoguļojas arī RSEZ
attīstības plānā 2014. – 2020.gadam, kurā, kā viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem RSEZ
atbalsta instrumentu pilnvērtīgā izmantošanā, tiek uzsvērta nepieciešamība nodrošināt sakārtotu un
attīstītu inženiertehnisko infrastruktūru, t.sk. ceļu infrastruktūru, inženiertehniskos pieslēgumus, kā
arī degradēto industriālo teritoriju revitalizāciju (RSEZ dati).
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3. Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžets
Rēzeknes pilsētas 2015.gada budžets tika apstiprināts 2015.gada 22.janvārī ar Rēzeknes pilsētas
domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2015.gadam”. Sakarā ar
nepieciešamību finansēt budžetā neparedzētus pasākumus no aizņēmuma līdzekļiem, valsts budžeta
mērķdotācijām un no pašu ieņēmumiem 2015.gada laikā Rēzeknes domes apstiprinātajā budžetā tika
izdarīti grozījumi: 13.05.2015. - noteikumi Nr.10; 04.06.2015.- noteikumi Nr.12; 08.10.2015. noteikumi Nr.17; 17.12.2015. - noteikumi Nr.27.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2015.gadā bija 31 782,7 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2015.gadā bija 32 774 tūkst. eiro. Pašvaldības
budžeta līdzekļu atlikums 2015.gada beigās – 1329 tūkst. eiro.
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10.attēls. Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta dinamika 2011.-2015.g., euro

Analizējot attēlā redzamos datus jāsecina, ka pēdējo gadu laikā ievērojami ir palielinājusies
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu starpība, kas izskaidrojams ar pašvaldības ņemtajiem
aizņēmumiem investīciju projektu finansēšanai. Šāda budžeta politika lielā mērā ir saistīta ar Eiropas
Savienības strukturālo finanšu instrumentu pieejamību un nepieciešamību priekšfinansēt projektu
izdevumus. Pēc projektu pabeigšanas un Eiropas Savienības fondu līdzekļu saņemšanas liela daļa
aizņēmumu tiek atmaksāta. Latvijas likumdošana nosaka, ka pašvaldības budžetam jābūt bezdeficīta,
tomēr, lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, pašvaldības var ņemt ilgtermiņa
aizņēmumus.
Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek segts no līdzekļu
pārpalikuma iepriekšējos gados un aizņēmumu līdzekļiem.
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3.1. Budžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā bija 30 790 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2014.gadu tie ir
mazāki par 505 tūkst. eiro. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastāda 41,8 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 3,3 %, azartspēļu nodoklis –
0,7%, no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem valsts budžeta transferti Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai – 6,5%, pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas, dotācijas) – 37,9 %, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 6,1 %, ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām –
3,2 %, nenodokļu ieņēmumi – 0,5 %.
Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumi, tūkst. eiro
2014.g.
faktiski

2015.g.
plānots

2015.g.
faktiski

%
no
plāna

% izmaiņas
2015/2014

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā

31295

32782

30790

94

98

Nodokļi

14639

13919

14121

101

96

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

13445

12781

12883

101

96

Nekustamā īpašuma nodoklis

980

924

1019

110

104

Azartspēļu nodoklis

214

214

219

102

102

Nenodokļu ieņēmumi

267

141

143

102

54

Valsts un pašvaldības nodevas

25

21

18

85

73

Naudas sodi

55

14

15

106

27

Pārējie ieņēmumi

52

47

41

87

79

135

58

69

119

51

Transfertu ieņēmumi

14050

16692

14659

88

104

Transferti no valsts budžeta

9396.5

11636

11677

100

124

973

1067

971

91

100

Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

3681

3989

2011

50

55

Budžeta iestāžu ieņēmumi,
palīdzība iestādes ieņēmumos

2338

2030

1867

92

80

965

1015

992

98

103

Ienākumi no pašv. īpašuma pārdošanas

Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašvaldībām

ārvalstu finanšu

Speciālā budžeta ieņēmumi - kopā
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Dabas resursu nodoklis

17

24

16

64

91

Valsts autoceļu fonda mērķdotācija

594

624

656

105

110

Mērķdotācija pasažieru regulārajiem
pārvadājumiem ar autobusiem

281

283

249

88

89

Pārējie ieņēmumi

45.4

46

37

81

82

27

37

34

91

126

32259

33797

31782

Ziedojumi
KOPĀ

99

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nākošā
lielākā pamatbudžeta ieņēmumu pozīcija ir ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
un valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas. Analizējot Rēzeknes pilsētas budžeta būtiskāko
ieņēmumu tendences (skat.matt.), jāsecina, ka pēdējos gados to īpatsvars nav būtiski mainījies. Ir
samazinājušies ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondiem, tas ir izskaidrojams ar to, ka tika
pabeigti uzsāktie projekti, un šobrīd notiek normatīvo aktu sagatavošana jaunajam Eiropas Savienības
fondu apgūšanas plānošanas periodam.

14000.0

12781.2

12000.0
10000.0

8633.0

8000.0
6000.0
4198.7
4000.0
2000.0

791.8

623.7

0.0
Iedzīvotāju ienākuma Nekustamā īpašuma
nodoklis
nodoklis
2012

Dotācijas un
mērķdotācijas
2013

2014

Ieņēmumi no ES
struktūrfondiem

Valsts autoceļu fonda
mērķdotācija

2015

11.attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences 2012.-2015.g., tūkst. eiro

Ekonomikas lejupslīde, bezdarbnieku skaita pieaugums, darba samaksas samazināšana negatīvi
ietekmēja pašvaldības darbību un pašvaldības budžeta izpildi. 2009.gadā ekonomiskās un finanšu
krīzes rezultātā bija vērojams straujš iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu samazinājums, kas
bija saistīts ar strādājošo skaita un darba samaksas samazināšanu galvenokārt no valsts un pašvaldības
budžeta finansētajās iestādēs.
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā tāpat kā iepriekšējos gados ietekmē
valsts īstenotie nodokļu politikas pasākumi.
2012.gadā tika mainīts pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars,
samazinot to no 82% līdz 80%. Rēzeknes pilsētai aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvara
koeficientam ir tendence samazināties. To ietekmē nodokļu maksātāju skaita samazināšanās.
Rēzeknes pilsētas budžetā tiek ieskaitīti 80% IIN ieņēmumu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir
23 procenti, maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 75 eiro un iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumi par apgādībā esošu personu — 165 eiro mēnesī. IIN likmes samazināšana rada negatīvu
ietekmi uz pašvaldības IIN ieņēmumiem.
Būtiska pilsētā strādājošo un tās infrastruktūru izmantojošo iedzīvotāju daļa iedzīvotāju ienākuma
nodokli maksā savā reģistrētajā dzīvesvietā, kas atrodas ārpus Rēzeknes pilsētas administratīvās
teritorijas, tādā veidā samazinot potenciālos Rēzeknes pilsētas ieguvumus no ekonomiskās aktivitātes
attīstības pašvaldības teritorijā.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā 2015.gadā bija 41.8% no
pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apliekamā bāze ir fizisko
personu ienākumi, kas gūti uz darba attiecību pamata un no saimnieciskās darbības.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ieskaitīti pašvaldības budžetā 12 883 tūkst. eiro apmērā un,
salīdzinājumā ar 2014. gadu, tas ir par 562 tūkst. eiro vairāk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 101 %.
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12.attēls. Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu tendences 2006.-2015.g., eiro
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Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2015. gadā bija 1019 tūkst. eiro, t.sk. no nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi – 406,4 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm –
395,8 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem – 217,2 tūkst. eiro. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 110 %.
Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2015.gadu 1 060 973,52 eiro apmērā (pamataprēķins),
atvieglojumi – 84 520,91 eiro (pamataprēķins); maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa summa par
2015.gadu – 976 452,61 eiro (pamataprēķins). Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaits
2015.gadā – 15 009. Laika periodā no 01.01.2015. līdz 01.12.2015. nosūtīti 15393 administratīvie
akti - maksāšanas paziņojumi, 702 e - maksāšanas paziņojumi, pavisam kopā 16095 administratīvie
akti – maksāšanas paziņojumi. Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde līdz 01.12.2014. pieņēmusi
134 lēmumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos.
Parādniekiem nosūtīti 358 atgādinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 152 brīdinājumi
par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc
brīdinājumu un atgādinājumu izsūtīšanas: 19329,78 eiro. Nosūtīti 239 brīdinājumi par piespiedu
izpildi. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu par piespiedu izpildi
izsūtīšanas: 15 330,31 eiro. Pieņemti 130 lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc lēmuma izsūtīšanas: 8789,06 eiro.
Zvērinātiem tiesu izpildītājiem iesniegti 110 lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā. No 43 parādniekiem zvērināti tiesu izpildītāji veikuši piedziņu. Kopējā summa,
kas atgūta, tiesu izpildītājiem veicot parādu piedziņu bezstrīda kārtībā: 14105,29 eiro. Kopējā
summa, kas atgūta pēc kreditora prasījuma vai informācijas par maksātnespējīgās personas nodokļa
parādiem un kārtējiem maksājumiem nosūtīšanas: 1719,67 eiro. Nosūtīti 51 kreditora prasījumi
zvērinātiem notāriem par mirušo personu nekustamā īpašuma nodokļa parādiem. Kopējā summa,
kas atgūta pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas: 1246,49 eiro.
Atgūtais nekustamā īpašuma nodokļa parāds laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada
01.decembrim kopā sastāda 60 520,60 eiro.
Nenodokļu ieņēmumi 2015.gadā bija 143 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2014. gadu tie
samazinājušies par 124 tūkst. eiro. Ieņēmumi no valsts un pašvaldības nodevām iekasēti 18 tūkst.
eiro apmērā. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas samazinājās par 66
tūkst. eiro un bija 69 tūkst. eiro.
Ieņēmumi no naudas sodiem iekasēti 14,8 tūks. eiro, no kuriem 7,5 tūkst. eiro - naudas sodi, ko uzliek
par pārkāpumiem ceļu satiksmē, 7,2 tūkst. eiro - naudas sodi, ko uzliek pašvaldība.
Pašvaldības budžetā saņemtie transferti 2015.gadā bija 14659 tūkst. eiro, salīdzinājumā ar
2014.gadu tie bija lielāki par 609 tūkst. eiro.
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Pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto
projektu īstenošanai bija par 1670 tūkst. eiro mazāki nekā 2014. gadā (2015.g. – 2011 tūkst. eiro,
2014. g. – 3 681 tūkst. eiro).
Transferti no valsts budžeta saņemti 11677,4 tūkst. eiro apmērā un, salīdzinot ar 2014.gadu, bija
lielāki par 2281 tūkst. eiro.


Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (pašvaldību budžetā
saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas) bija 8718,6 tūkst. eiro, kas ir par 1862,3
tūkst. eiro vairāk nekā 2014.gadā, t.sk.:
- pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem 6 570,5 tūkst. eiro, palielinājās par 58 tūkst.
eiro;
- valsts dotācija Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai – 700,0 tūkst eiro;
- valsts dotācija ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 535,3 tūkst. eiro;
- valsts transferti projektam „Rēzeknes pilsdrupu restaurācija” 6,0 tūkst eiro;
- VARAM finansējums 2014.gada atskurbināšanas pakalpojumu faktisko izdevumu daļējai
segšanai – 3,0 tūkst. eiro;
- dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes
grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 486,5 tūkst. eiro, kas ir par
219,6 tūkst. eiro vairāk nekā 2014.gadā;
- valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām bija 10,5 tūkst. eiro apmērā;
- dotācija bērnu ēdināšanas izdevumu 1. - 4.klasei segšanai - 323,6 tūkst. eiro;
- Dotācija no IZM mācību literatūras iegādei 81,7 tūkst. eiro apmērā, valsts izglītības satura
centra finansējums Rēzeknes Valsts ģimnāzijai 1,4 tūkst. eiro apmērā.
 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti saņemti 3,6 tūkst. eiro apmērā.


Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā
bija 2010,1 tūkst. eiro, tas ir par 810,3 tūkst. eiro vairāk nekā 2014.gadā.



Dotācija pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas bija 880,5 tūkst. eiro , kas ir par 403,3 tūkst. eiro mazāk
nekā 2014.gadā.



Dotācija no valsts budžeta par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas tajos
ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim bija 34,2 tūkst. eiro, kas ir par 12,7 tūkst. eiro mazāk
nekā 2014.gadā. Pārējie valsts budžeta iestāžu transferti 30,5 tūkst. eiro.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2015.gadā bija 971 tūkst. eiro.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības bija 1867 tūkst. eiro, tie
samazinājās par 471 tūkst. eiro.
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3.2. Budžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā bija 31 822,2 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2014. gadu
izdevumi samazinājās par 440,8 tūkst. eiro.
Budžeta izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas straujākais palielinājums bija vērojams kapitālo
izdevumu grupā. Šie izdevumi laika posmā no 2011. līdz 2013.gadam palielinājās 5,5 reizes (skat.
attēlu). Kapitālo izdevumu īpatsvara palielinājums izskaidrojams ar iespēju piesaistīt ārējos finanšu
resursus Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā. 2014.gadā kapitālie izdevumi
samazinājās, kas izskaidrojams ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanu. Uzturēšanas
izdevumi pēdējo divu gadu laikā ir palielinājušies sakarā ar minimālās mēnešalgas palielināšanu, kā
arī algu likmju palielināšanu visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai saglabātu diferenci starp
mēnešalgām, ņemot vērā ikgadējo minimālās mēnešalgas pieaugumu.
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13.attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, tūkst. eiro

Analizējot tabulas datus par izdevumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas, jāsecina, ka pamatbudžeta
izdevumos 2015.gadā vislielākais īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem – 79%, no tiem izlietots
kārtējiem izdevumiem 21 546,5 tūkst. eiro, sociāliem pabalstiem un dotācijām 3169 tūkst. eiro,
maksājumi par aizņēmumiem - 112 tūkst. eiro. Izdevumi pamatkapitāla veidošanai tika izlietoti 6612
tūkst. eiro apmērā, kas sastāda 20,8% no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar 2014.gadu
izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2014.gadā samazinājās par 1256 tūkst. eiro.
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Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, tūkst. eiro

Pamatbudžeta izdevumi
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Analizējot Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumu struktūru atbilstoši valdības funkcijām (skat.
att.), var secināt, ka pašvaldības budžets veic savu galveno funkciju – Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju
sociālās un kultūras dzīves nodrošināšanu, budžeta prioritārās nozares ir izglītība, kultūra un sociālā
nodrošināšana.
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14.attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām 2011. - 2015.g.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumos vislielāko īpatsvaru sastādīja izdevumi izglītībai – 13
318,5 tūkst. eiro, kas ir 42 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu izdevumi izglītībai samazinājās par 439,4 tūkst. eiro.
Izdevumus izglītībai veido: projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai PII Auseklītis" izdevumi - 13,1 tūkst. eiro, projekta „Energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi Rēzeknes J.Ivanova mūzikas skolā" KPFI-15.3/172 izdevumi – 17,0 tūkst.
eiro, Sporta pārvaldes budžeta izdevumi interešu un profesionālās ievirzes izglītībai – 343,3 tūkst.
eiro, pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izdevumi – 529,4 tūkst.
eiro, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes budžeta izdevumi (bez transfertiem) – 12413 tūkst. eiro,
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” izdevumi – 1,9 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes budžeta izdevumi (bez transfertiem) ir 12 414 tūkst. eiro
apmērā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi pieauga par 436 tūkst. eiro. Vislielākais īpatsvars
Izglītības pārvaldes budžeta kopējos izdevumos ir izdevumu pozīcijai „Atlīdzība” 75,8% (9411,9
tūkst. eiro) un „Preces un pakalpojumi” 18,9 % (2353,5 tūkst. eiro).
Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām, eiro
Izmaiņas
2015.g.,
salīdzinot
ar 2014.g.

Pieaugums(+),
samazinājums
(-) %

Īpatsvars,
%
2015.g.

Izdevumi
2014.g.

Izdevumi
2015.g.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

1883235

2013297

130062

7

6

Pašvaldības parādu procentu nomaksa

296092

218279

-77813

-26

1
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Sabiedriskā kārtība un drošība, aizsardzība

188164

0

-188164

-100

0

Ekonomiskā darbība

5155339

3873490

-1281849

-25

12

Vides aizsardzība

1319237

1111061

-208176

-16

3

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

882999

1604114

721115

82

5

5757

6968

1211

21

0

Izglītība

13757961

13318556

-439405

-3

42

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

4781958

5627861

845903

18

18

Sociālā nodrošināšana

3992257

4048566

56309

1

13

Izdevumi - kopā

32262999

31822192

-440807

-1

100

Veselības aprūpe

Sociālajai aizsardzībai 2015.gadā izlietoti 4048,6 tūkst. eiro, t.sk.: projekta „Apmācība darba
iemaņu gūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanai 129,8 tūkst. eiro, Rēzeknes
bāriņtiesas darbības nodrošinājumam izlietoti 62,7 tūkst. eiro, Pārvaldes “Sociālais dienests” un tās
struktūrvienību izdevumiem 3856,1 tūkst. eiro, kas ir par 157,3 tūkst. eiro vairāk salīdzinājumā ar
2014.gadu. Vislielāko īpatsvaru kopējā Pārvaldes budžeta izdevumu apjomā ieņem izdevumu
pozīcijas „Atlīdzība” 54,3% (2092,7 tūkst. eiro). Salīdzinājumā ar 2014.gadu izdevumi kodā
„Atlīdzība” pieauga par 408,9 tūkst. eiro, pieaugums izskaidrojams ar to, ka saņemta un izlietota
valsts dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai. Izdevumi sociāliem pabalstiem bija 1100,2
tūkst. eiro apmērā, kas ir 28,5 % no visiem izdevumiem, salīdzinājumā ar 2014.gadu izdevumi
sociāliem pabalstiem samazinājās par 289,7 tūkst. eiro.
Kultūrai un sportam 2015.gadā izlietoti 5627,9 tūkst. eiro, kas ir 18% no kopējiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, izdevumi kultūrai un
sportam palielinājās par 845,9 tūkst. eiro.
Izdevumus kultūrai un sportam veido: izdevumi projekta „Olimpiskā centra "Rēzekne"
būvniecība” īstenošanai - 1642,6 tūkst. eiro, izdevumi projekta “Zaļās Sinagogas rekonstrukcija”
īstenošanai – 514,5 tūkst. eiro(2014.gadā- 134,2 tūkst. eiro), izdevumi projekta „Rēzeknes pilsdrupu
restaurācija” realizācijai – 7,4 tūkst. eiro, izdevumi projekta „Austrumlatvijas reģionālais
daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē” īstenošanai – 21,1 tūkst. eiro(2014.gadā- 302,2 tūkst. eiro),
izdevumi projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās”
īstenošanai – 24,2 tūkst. eiro(2014.gadā -892,6 tūkst.eiro), dotācijai SIA „Austrumlatvijas
koncertzāle” – 751,3 tūkst. eiro, Sporta pārvaldes budžeta izdevumi - 889,7 tūkst. eiro, pašvaldības
aģentūras „ Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” izdevumi – 1776,5 tūkst. eiro.
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Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” pamatbudžeta
izdevumi pārskata periodā bija 1777,3 tūkst. eiro. Pamatbudžeta izdevumos 2015.gadā vislielākais
īpatsvars ir uzturēšanas izdevumiem – 97,4% (1731,3 tūkst. eiro). Kapitāliem izdevumiem tika
izlietoti 46,0 tūkst. eiro, kas sastāda 2,6 % no pamatbudžeta izdevumiem.
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta kompleksa, peldbaseina uzturēšanai , kapitāliem
izdevumiem un sporta pasākumiem pārskata periodā izlietojusi 838,2 tūkst. eiro. Dotācijas sporta
klubiem bija 51,5 tūkst. eiro.
Ekonomiskai darbībai 2015.gadā izlietoti 3873,5 tūkst. eiro, kas ir 12 % no kopējiem no Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, izdevumi
samazinājušies par 1281,1 tūkst. eiro. Izdevumos ekonomiskai darbībai ietilpst: izdevumi Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības nodrošinājumam 115,2 tūkst. eiro, Rēzeknes pilsētas
saimniecības pārvaldes budžeta izdevumi 1618,2 tūkst. eiro, izdevumi Tūrisma centra darbības
nodrošināšanai 121,7 tūkst. eiro un Rēzeknes pilsētas domes izdevumi ekonomiskai darbībai
(galvenokārt izdevumi, kuri saistīti ar ES līdzfinansēto projektu īstenošanu) - 2018,3 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas dome 2015.gadā turpināja īstenot ERAF projektus: projekts "Atbrīvošanas alejas
posmā no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija Rēzeknē” – 898,6 tūkst. eiro,
projekts „Atbrīvošanas alejas posmā no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija
Rēzeknē” – 60,3 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas dome veica tehniskās dokumentācijas sagatavošanu plānojamo projektu
pieteikumiem 110,9 tūkst. eiro apmērā, izdevumi zemes, būves iegādei pašvaldības izpildinstitūciju
vajadzībām bija 138,1 tūkst. eiro.
Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem – 810,3 tūkst. eiro, jo
saskaņā ar „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu” pašvaldībai jākompensē ar
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pārvadātājam pilsētas nozīmes
maršrutos pilnā apmērā no pašvaldību budžeta.
Pārskata periodā ekonomiskai darbībai (pilsētas ielu kārtējam remontam un ielu rekonstrukcijas darbu
veikšanai) no Pilsētas saimniecības pārvaldes pamatbudžeta izlietoti pamatbudžeta līdzekļi
kopsummā 1618,3 tūkst. eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi palielinājušies par
740,7 tūkst. eiro . Kapitāliem izdevumiem tika izlietoti 1547,7 tūkst. eiro.
Vides aizsardzībai, t.sk. atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai un pilsētas
apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai, izlietoti 1111,1 tūkst. eiro, kas ir par 208,1 tūkst. eiro
mazāk salīdzinājumā ar 2014.gadu.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 1604,1 tūkst. eiro, t.sk. no Pilsētas
saimniecības pārvaldes pamatbudžeta izlietoti 1259,4 tūkst. eiro, kas ir par 459,9 tūkst. eiro vairāk
nekā 2014.gadā.
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Ielu apgaismošanai 2015.gadā tika izlietoti 338,6 tūkst. eiro, no tiem samaksai par izlietoto
elektroenerģiju ielu apgaismojumam tika iztērēti 192 tūkst. eiro, pilsētas ielu apgaismojuma apkopei,
gaismekļu nomaiņai un pārējiem izdevumiem 90,6 tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanas izdevumiem
izlietoti 56,3 tūkst. eiro.
Mājokļu attīstībai izlietoti 690,8 tūkst. eiro, par 428,1 tūkst. eiro vairāk salīdzinājumā ar 2014.gadu,
jo 2015. gadā tika veikti dzīvojamās mājas Maskavas ielā 20 energoefektivitātes paaugstināšanas un
renovācijas darbi 411,3 tūkst. eiro apmērā. Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem
noteikumiem Nr.7 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” dotācijas komersantiem tika piešķirtas
161,6 tūkst. eiro apmērā.
Pilsētas saimniecības pārvaldes darbības nodrošinājumam un pārējiem izdevumiem, kas saistīti ar
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un kapsētu apsaimniekošanu izlietoti 229,9
tūkst.eiro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Rēzeknes pilsētas dome, īstenojot Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektus, izlietoja 344,7 tūkst. eiro, t.sk.: projekta “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, Gaismais objektu
nomaiņa Rēzeknes pilsētā II.kārta" izdevumi - 342,6 tūkst. eiro, Latvijas – Igaunijas - Krievijas
projekta „Tartu, Rēzekne, Pleskava: Zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālai
plānošanai Igaunijas – Latvijas - Krievijas robežpilsētās” izdevumi bija 0,6 tūkst. eiro, projekta
„ESTLATRUS Traffic” izdevumi bija 0,4 tūkst. eiro.
Izdevumi vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai bija 2 231,6 tūkst. eiro apmērā,
no tiem:
– pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksai – 218,3 tūkst. eiro,
– Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārvaldes izdevumi – 2013,3 tūkst. eiro. Atbilstoši izdevumu
ekonomiskajai klasifikācijai pašvaldības pārvaldes pamatbudžeta izdevumos 2015.gadā lielākais
īpatsvars ir kārtējiem izdevumiem – 1902,8 tūkst. eiro (94,5%), pašvaldības stipendijas
studentiem – 45 tūkst. eiro, izdevumi pamatkapitāla veidošanai – 64,4 tūkst. eiro.
SIA "Rēzeknes slimnīca" sniegto atskurbšanas pakalpojumu apmaksai izlietoti 6,9 tūkst. eiro.
Speciālā budžeta ieņēmumi un ziedojumi 2015.gadā bija 992,3 tūkst. eiro, salīdzinājumā ar
2014.gadu, tie ir par 27,5 tūkst. eiro lielāki.
2015.gadā saņemta mērķdotācija no valsts autoceļu fonda 656 tūkst. eiro apjomā. Mērķdotācija no
valsts autoceļu fonda izlietota 621,8 tūkst. eiro apmērā. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu apmaksai tika
izlietoti 483,8 tūkst. eiro. Ceļa zīmju piegādei, uzstādīšanai, apkalpošanai izlietoti 11,7 tūkst. eiro.
Izdevumi pamatkapitāla veidošanai bija 126,3 tūkst. eiro.
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Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem saņemta 249,2 tūkst. eiro, un tā
tika piešķirta 264,6 tūkst. eiro zaudējumu kompensēšanai SIA “Rēzeknes satiksme”.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā bija 15,5 tūkst. eiro. Dabas resursu nodokļa līdzekļi 28,2
tūkst. eiro izlietoti šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai.
Pašvaldību kopīgā iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ieņēmumi 2015.gadā
bija 37,4 tūkst. eiro, izdevumi bija 11,9 tūkst. eiro, t.sk. izdevumu kodā 3262 „Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija komersantiem” izdevumi bija 9,1 tūkst. eiro, kapitālie izdevumi bija 2,8 tūkst. eiro,
Pārskata periodā no fiziskām un juridiskām personām saņemti ziedojumi naudā par kopējo summu
34 tūkst. eiro, izlietoti – 25,6 tūkst. eiro.
Izglītības pārvalde 2015.gadā saņēma ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām naudā 10,8
tūkst. eiro apmērā:


Rēzeknes valsts 1.ģimnāzija – 500 eiro no SIA „Verems RZES”, 200 eiro no AS „SEB
banka”, 400 eiro no Vītolu fonda;



5.vidusskola – 400 eiro no AS „SEB banka”, 400 eiro no Vītolu fonda;



Poļu valsts ģimnāzija – 6273,48 eiro no Polijas valsts, 2091,00 eiro no Polijas vēstniecības;



Rēzeknes sākumskola – 170 eiro no AS „SEB banka”;



PII Rūķītis – 200 eiro no AS „SEB banka”;



PII Rotaļa – 200 eiro no AS „SEB banka”.

Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 8,6 tūkst. eiro apmērā. Ziedotie naudas līdzekļi
tiek novirzīti skolēnu ēdināšanai, vasaras nometņu un dažādu braucienu organizēšanai, mācību
materiālu un kabinetu aprīkojuma iegādei.
2015.gadā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 8245,79 eiro apmērā:



Vecāku komiteju un absolventu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā (grāmatas, rotaļu
mēbeles, printeris, paklāji, žalūzijas , televizors) – 1074,15 eiro;
SIA Mikrotīkls (rūteri ) – 903,81 eiro;



Polijas valsts (datori, grāmatas, klavieres, projektors, interaktīvā tāfele ar projektoru) –
5734,20 eiro;



Privātpersonas (slēpes, projektors) – 478 eiro;



Logopēdu biedrība (degviela) – 55,63 eiro.

Pārvalde „Sociālais dienests” 2015.gadā saņēma ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām
naudā 19,7 tūkst. eiro apmērā:



AS MollerGruppen (Norvēģija) – 12123,28 eiro;
Pārvaldes Bērnu sociālo pakalpojumu centra rotaļu un sporta laukuma labiekārtošanai, no
biedrības „Lietišķo sieviešu klubs” - 200 eiro;
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Darjai Jegorovai no SIA „CONCIERGE” - 30 eiro;



Darjai Jegorovai no fiziskām personām – 5386,22 eiro;



Darjai Jegorovai, no AS „SEB banka” 500 euro, no AS RECIPE PLUS 500 eiro, no SIA
„Ļuda L” - 1000 eiro.

Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 2,8 tūkst. eiro apmērā, t.sk.: par projekta
"Pārvaldes Bērnu sociālo pakalpojumu centra rotaļu un sporta laukuma labiekārtošana." līdzekļiem
iegādāts saimnieciskais pamatlīdzeklis "Mobilais ratiņkrēslu pacēlājs" - 2722,50 eiro, pasākuma
"Starptautiskās veco ļaužu dienas svinības" organizēšanai - 100 eiro, bankas pakalpojumiem - 5,42
eiro.
2015.gadā naturālās vienībās saņemti ziedojumi un dāvinājumi (apģērbi, higiēnas preces, virtuves
putotājs, sienas pakaramais, batuti, dārza šūpoles, invalīdu rati, palīgierīce staigāšanai, elektriskā
plīts, televizors, galdi, plaukti, dīvāns, matu fēns, mikroviļņu krāsns, monitors, televizors, krēsls,
sienas pulkstenis, televizori, medicīnas materiāli) - 1707,54 eiro apmērā, t.sk.; ziedoja fiziskas
personas – 833,39 eiro, Vācijas kristīgā organizācija „Chriticher Hilfcverein Hoffnungsfunkene.V.”
– 874,15 eiro.
Sporta pārvalde pārskata gadā saņēma no juridiskajām un fiziskajām personām ziedojumus naudā
2,3 tūkst. eiro apmērā, t.sk.: no SIA „ Rall „ - 300 eiro, un no SIA „ Alba Ltd” - 500 eiro, no SIA
„Print Master” - 1500 eiro. Izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem izlietoti 3,3 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” pārskata gadā
saņēma no SIA „ Ceļi un tilti” ziedojumus naudā 0,8 tūkst. eiro. Izdevumiem saņemtie ziedojumu un
dāvinājumu līdzekļi izlietoti 2,8 tūkst. eiro.
Pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” saņēma ziedojumus 0,4 tūkst.
eiro apmērā. No SEB bankas 200 eiro apmērā - atbalsts skolu jauniešu POPielas konkursam, bet
atbalsts no Swedbank 200 eiro apmērā - Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona jauniešu jaundarbiem.
Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 0,4 tūkst. eiro apmērā.
Rēzeknes pilsētas domes centralizētā grāmatvedība piešķirto finansējumu no Domes Attīstības fonda
7,7 tūkst. eiro apmērā novirzīja dotācijai komersantiem.
Pašvaldības saistības
Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistību apjoms 2015.gada beigās bija 9.45% no pamatbudžeta
ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Aizņēmumu pamatsummas kopējais atlikums uz pārskata gada
sākumu ir 42 336 711 eiro, 2015.gadā saņemti aizņēmumi – 2852566 eiro, atmaksāti aizņēmumi –
3 606 739 eiro. Aizņēmumu pamatsummas kopējais atlikums pārskata perioda beigās – 41 582 538
eiro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats

33

3.3. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar
kuriem pašvaldība saskaras
Riski galvenokārt saistīti ar nodarbinātības samazināšanos pilsētas administratīvajā teritorijā,
iedzīvotāju ienākumu mazināšanos un augsto bezdarba līmeni, kas turpinās negatīvi ietekmēt
iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi.
Viens no riskiem ir iedzīvotāju skaita samazināšanās pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērnu
un jauniešu skaita samazināšanās pilsētas izglītības iestādēs. Ņemot vērā, ka šie rādītāji tiek izmantoti
kā kritēriji pilsētai nepieciešamā finansējuma aprēķināšanā, tad perspektīvā tas var ietekmēt
pašvaldībai pieejamo finanšu līdzekļu apjomu.
Prognozējot pašvaldības budžeta izdevumus turpmākajiem gadiem, ir jāņem vērā, ka no jauna
uzbūvēto objektu - Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs, Austrumlatvijas koncertzāle,
Olimpiskais centrs “Rēzekne” uzturēšanai ir nepieciešami papildus līdzekļi.
Pašvaldībai nākas saskarties ar riskiem, kas ietekmē projekta īstenošanas termiņus, piemēram,
iepirkuma rezultātu pārsūdzēšana samazina faktisko laiku projekta aktivitāšu realizācijai un apdraud
to īstenošanu paredzētajos termiņos. Projektu ieviešanas procesā pastāv neattiecināmo izmaksu
rašanās risks, kas var radīt papildu slogu pašvaldības budžetam. Būtisks risks, kas var apdraudēt
pašvaldību ir finanšu korekcijas piemērošana struktūrfondu līdzfinansētajos projektos.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2011.gadā 1.decembrī pieņēma lēmumu par AS „Latvijas
Krājbanka” maksātnespējas procesa uzsākšanu. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju
likuma 17.panta 3.punktu garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par to institūciju noguldījumiem, kuras
tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, AS „Latvijas Krājbanka” iesaldēti
pašvaldības budžeta līdzekļi 64 542 latu apmērā. Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 23.12.2011.
spriedumu likvidējamā AS „Latvijas Krājbanka” pasludināta par maksātnespējīgu un ar Rīgas
apgabaltiesas 08.05.2012. lēmumu ir uzsākta bankas bankrota procedūra. Rēzeknes pilsētas dome ir
iesniegusi kreditora prasījumu maksātnespējas procesa administratoram „KPMG Baltics SIA”
Kredītiestāžu likuma 186.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.
Izglītības pārvaldē viens no maksas pakalpojumiem, ko sniedz izglītības iestādes ir telpu noma
dažādām iestādēm. Pastāv risks par nedrošiem debitoru parādiem, sakarā ar līgumsaistību neizpildi.
Pārvaldes „Sociālais dienests” darbā nepieciešams uzlabot sociālās aizsardzības sistēmu valstī un
pašvaldībās, nosakot vienādu sociālās aizsardzības politiku, veidojot pašvaldībām vienotu izpratni
par sociālās palīdzības pamatprincipiem un sniedzamajiem atbalsta veidiem, par normatīvajos aktos
paredzētās rīcības brīvības izmantošanu trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanai, personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai.
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Sociālā dienesta bilancē ir nodots nekustamais īpašums Vipingas ielā 2A, Rēzeknē,: zemes vienība
30 910m2, 11 būves, būvēm piekritīgās vienības, kuru šobrīd nav iespējams izmantot sociālās aprūpes
nodrošināšanai, jo ir nepieciešams veikt apjomīgus ēku siltināšanas un renovācijas darbus.
Sporta pārvaldes esošie sporta objekti ir noslogoti, nodrošinot mācību-treniņu procesu bērnu un
jauniešu grupām dažādos sporta veidos, tāpēc sporta nozares normatīvā bāze joprojām ir
pilnveidojama, lai pietiekami nodrošinātu valsts un pašvaldību institūciju, sporta sabiedrisko
organizāciju un to apvienību atbildības sadalījumu. Sporta objekti īpaši noslogoti no septembra līdz
maijam, pirmkārt nodrošinot treniņu apstākļus BJSS grupām un pilsētas sporta biedrību bērnu un
jauniešu vecuma grupām. Veselības nostiprināšanai pieaugušajiem un sporta veterāniem nav
iespējams nodrošināt sporta zāles pilnā apjomā. Realizējot sporta bāzes modernizēšanas un
rekonstruēšanas projektus, tas radīs mūsdienīgas un kvalitatīvas iespējas sabiedrībai nodarboties ar
sportu.
Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs”, organizējot liela apjoma
starptautiskus kultūras pasākumus, saskaras ar kvalificēta tehniskā personāla trūkumu, kā arī ar
piemērotas infrastruktūras un pakalpojumu trūkumu (viesnīcas, ēdināšana utml.).

Pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaiņas
Rēzeknes pilsētas pašvaldība savā bilancē līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā novērtē un
norāda saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 79.punkts nosaka, ja pašvaldība lieto pašu
kapitāla metodi, tad pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālos palielina
vai samazina atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata
gadā, izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto informāciju.
2015.gadu ar peļņu noslēdza pašvaldības kapitālsabiedrības: AS „Rēzeknes siltumtīkli”, SIA
„Rēzeknes namsaimnieks”, SIA „Rēzeknes veselības aprūpes centrs”, SIA „Rēzeknes enerģija”, SIA
„Austrumlatvijas koncertzāle”, SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna””, SIA „Rēzeknes slimnīca” un
SIA „Rēzeknes satiksme”.
2015.gadu ar zaudējumiem noslēdza pašvaldības kapitālsabiedrības: SIA „Rēzeknes ūdens”, SIA
„Olimpiskais centrs Rēzekne”,
Pārskata gadā pašvaldības ieguldījumu kapitālsabiedrībās uzskaites vērtība palielinājās par 1 754 606
eiro.
SIA „Rēzeknes enerģija” 2015.gadu ir noslēgusi ar peļņu 248 210 eiro apmērā. Aktuāls jautājums
ir debitoru parādu piedziņa. Pārskata gada beigās fizisko personu parāds par piegādāto siltumenerģiju
– 1,9 milj. eiro, juridisko personu parāds – 199 tūkst. eiro. Kapitālsabiedrība parādu piedziņas
procesā sadarbojas ar SIA „Konsultatīvā sabiedrība „CONVENTUS”” un SIA “Julianus Inkasso
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Latvija”. 2015.gadā kapitālsabiedrība norakstīja bezcerīgos parādus 61 228 eiro un palielināja
uzkrājumus šaubīgiem debitoriem 66 155 eiro.
SIA „Rēzeknes enerģija” ir kreditoru parāds AS „Latvijas Gāze” par dabasgāzi. 2015.gada
25.septembrī starp a/s „Latvijas Gāze”, Rēzeknes pilsētas domi un SIA „Rēzeknes enerģija” tika
noslēgta Vienošanās Nr.19 „Paredzamā parāda par dabasgāzi, kas saņemta no 2015.gada 1.septembra
līdz 2015.gada 30.novembrim, samaksas kārtība”, kurā noteikta kārtība, ka SIA „Rēzeknes enerģija”
uzkrātā parāda a/s „Latvijas Gāze” samaksa tiek sadalīta termiņos līdz 2016.gada 31.jūlijam.
AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2015.gadu ir noslēgusi ar peļņu 552 726 eiro apmērā. Šaubīgo debitoru
parādu atgriešana saskaņā ar ilgtermiņa nomu (nomnieks SIA „Latgales enerģija”) tiek risināta
tiesvedības kārtībā. 2015.gada 30.novembrī LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā tika pieņemts
nolēmums atzīt, ka starp AS “Rēzeknes siltumtīkli” un SIA “Rēzeknes enerģija” 2005.gada 28.janvārī
noslēgtais līgums par ilgtermiņa aktīvu nomu, atjaunošanu un ekspluatāciju ir vienpusēji izbeigts
2008.gada 16.septembrī. 2016.gada aprīlī pēc SIA “Latgales enerģija” pieprasījuma tiks skatīts
jautājums par procesuālā termiņa atjaunošanu kasācijas sūdzības iesniegšanai.

3.4. Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika
Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu resursi ir pakļauti procentuālajam riskam. Šobrīd visiem Valsts
kases aizdevumiem Rēzeknes pilsētas domei ir noteikta mainīgā procentu likmi ar likmes fiksēšanas
periodu ik pēc 1 gada. Līdz ar to pastāv procentu likmju risks, jo aizņēmumu procentu maksājumi var
nozīmīgi pieaugt situācijās, kad procentu likme palielinās. Finanšu ministrs nosaka aizdevumu
procentu likmes saskaņā ar LR Ministru kabineta 19.01.2012. noteikumos Nr.63 „Valsts aizdevumu
izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” noteikto kārtību. Šobrīd spēkā esošie Valsts kases aizdevumu
izsniegšanas nosacījumi nosaka, ka tikai vienu reizi aizdevuma līguma darbības laikā izsniegtajam
valsts aizdevumam piemērojamā procentu likmi var nomainīt no fiksētās uz mainīgo.
Lai nodrošinātu vienotu principu pielietošanu finanšu uzskaitē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs
un atbilstību normatīvo aktu prasībām,
 tika sagatavoti un 08.10.2015. ar domes lēmumu Nr.1315 apstiprināti grozījumi 29.12.2008.
ar Rēzeknes domes lēmumu nr.606 apstiprinātajā grāmatvedības uzskaites kārtībā Rēzeknes
pilsētas pašvaldības iestādēs;
 06.08.2015. ar domes lēmumu Nr.1264 tika apstiprināta jaunā redakcijā instrukcija “Par
inventarizācijas norises kārtību”;
 06.08.2015. ar domes lēmumu Nr.1263 tika apstiprināta instrukcija “Kārtība, kādā plānojami
un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats

36

izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”;
 06.08.2015. ar domes lēmumu Nr.1262 tika apstiprināts jaunā redakcijā Nolikums “Par
budžeta un kapitālinvestīciju programmas procesu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
2015.gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibinātām kapitālsabiedrībām tika apstiprināta vidēja termiņa
stratēģija. Kapitālsabiedrībām noteikti un definēti konkrēti un izmērāmi darbības mērķi un to sasniegšanas
pakāpi raksturojoši izmērāmi rezultatīvie rādītāji, kā arī izstrādāts attīstības īstenošanas rīcības dokuments
īsākam laika posmam - katram gadam.

Ar 2015.gada 5.novembra ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.1369 kapitālsabiedrībām, kurās
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, noteikta dividendēs izmaksājamās peļņas daļa.
Saskaņā ar apstiprināto kārtību, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībām noteikta 10%
apmērā no tīrās pārskata gada peļņas.
Lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldības un valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu,
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2015.gada 5.novembrī ar lēmumu Nr.1368 apstiprināja kārtību, kādā
aprēķināma un piešķirama par sabiedriskā transporta pakalpojumu saistīti zaudējumu un izdevumu
kompensācija Rēzeknes pilsētas nozīmes maršrutos.
Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam, kas
apstiprinātas ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.393 „Par Korupcijas novēršanas
un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam”, Rēzeknes pilsētas pašvaldība atbilstoši
rīkojumā noteiktiem darbības virzieniem identificēja korupcijas riskus un riskam pakļautos amatus.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība, dibinātas kapitālsabiedrības izstrādāja pretkorupcijas plānus, ietverot
arī pasākumus apzināto krāpšanas un korupcijas risku novēršanai
Citas būtiskas pārmaiņas, kas ietekmētu pašvaldības finanšu rezultātus pārskata gadā nav notikušas
un netiek prognozētas.

3.5. Vadības un darbības uzlabošanas pasākumi
Rēzeknes pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts kontroles revīzijas
atzinumiem, 2015.gadā realizēja vairākus pasākumus pašvaldības darbības uzlabošanā.
Pašvaldība pilnveidoja politikas plānošanas dokumentu sistēmu, tajā skaitā aktualizēja izstrādātos
dokumentus atbilstoši faktiskajiem apstākļiem, kā arī noteica un definēja konkrētus un izmērāmus
Pašvaldības darbības mērķus un to sasniegšanas pakāpi raksturojošus izmērāmus rezultatīvos
rādītājus. Pašvaldības institūcijas izstrādāja politikas īstenošanas rīcības dokumentus īsākam laika
posmam - katram gadam. 2015.gada 6.augustā pieņemts domes lēmumu Nr.1262 „Par nolikuma
„Par budžeta un kapitālinvestīciju programmas procesu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu.
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Pārskata periodā Pašvaldība izvērtēja institūciju darbību reglamentējošo dokumentu atbilstību
plānošanas dokumentiem, pilnveidoja institūciju darbību reglamentējošo dokumentu saturu,
papildinot tos ar nepieciešamo informāciju. Vienlaicīgi Pašvaldība papildināja nolikumu par
pašvaldības budžeta un investīciju programmas sastādīšanu, nosakot papildus prasības budžeta
plānošanas procesam iesniedzamajiem dokumentiem.
Pašvaldība pilnveidoja tās institūciju organizēto pasākumu plānošanu un nepieciešamā finansējuma
noteikšanu, izstrādājot kārtību un kritērijus, kā tiek noteikti no Pašvaldības budžeta finansējamie
pasākumi to prioritārā secībā, vienlaikus norādot saistību ar Pašvaldības definētajiem mērķiem.
2015.gadā tika pilnveidota attīstības plānošanas sistēmas uzraudzība, tajā skaitā pilnveidota mērķa
sasniegšanu raksturojošo rādītāju sistēma, iekļaujot tajā precīzi izmērāmus un viegli iegūstamus
skaitliskos rādītājus un nosakot to sākotnējās un sasniedzamās vērtības, kā arī noteica uzraudzības
kārtības īstenošanas kontroles, periodiski un pastāvīgi izvērtējot paveikto un atbilstoši konstatētajam
aktualizēs turpmākās rīcības.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības programmu, kas apstiprināta ar 2014.gada 18.decembra domes
lēmumu Nr. 919 (protokols Nr.47, 1.punkts) „Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.2020.gadam apstiprināšanu”, Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
īstenošanas uzraudzība tiks veikta vienoti ar Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam īstenošanas uzraudzību. Par plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību ir atbildīga
Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvalde. Tā apkopo statistikas datus un informāciju no
pašvaldības institūcijām un sagatavo pārskatu par Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanu.
Tiks sagatavoti divu veidu pārskati. Ikgadēji tiks sagatavots vienkāršots ikgadējais pārskats par
pašvaldībā paveikto un reizi četros gados, pirms pašvaldību vēlēšanām, tiks sagatavots plašāks
pārskats. Ikgadējā pārskatā tiks iekļauts rīcības virzienu progresa novērtējums – pārskata gadā
paveiktais katra rīcības virziena ietvaros un ilgtermiņa mērķu virzības novērtējums, t.i. pārskats
saturēs informāciju par paveikto darbu atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem
mērķiem. Rēzeknes ikgada uzraudzības pārskats tiks strukturēts atbilstoši izvirzītajiem mērķiem,
rīcības virzieniem un to ietvaros noteiktajiem uzdevumiem un paredzētajiem pasākumiem. Līdz ar to
Pašvaldība nodrošinās finanšu plānošanas sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem.
Pašvaldība pilnveidoja budžeta sagatavošanas procesā iesniegto pamatojuma dokumentu bāzi –
budžeta pieprasījumus, tāmes, paskaidrojuma rakstu u.c.- , iekļaujot tajos konkrētas un precīzas
atsauces uz attīstības plānošanas dokumentos noteiktu mērķu sasniegšanai veicamajām aktivitātēm.
Pašvaldība rūpīgāk veiks Kapitālinvestīciju programmas un budžeta vadības grupas apspriežu gaitas
protokolēšanu, Kultūras komisijas sēžu protokolēšanu, Finansējuma piešķiršanas darba grupas
sanāksmju protokolēšanu, kas izskata sporta organizāciju un individuālo sporta veidu pārstāvju
pieteikumus un izvērtē tos, saskaņā ar nolikumu „Finanšu līdzekļu piešķiršanas kārtība augstas klases
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sportam un Sporta organizācijām”. Pašvaldības institūcijas, izstrādājot budžeta līdzekļu pieprasījumu
turpmākajam periodam, budžeta pieprasījumā obligāti norādīs atsauci uz attīstības plānošanas
dokumentiem.
Pašvaldība izstrādāja pakalpojumu cenu aprēķināšanas metodiku un ar 2015.gada 6.augusta domes
lēmums Nr.1263 apstiprināja „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība
Pašvaldība veica institūciju, kas darbojas kultūras, atpūtas un sporta jomā, funkciju apjoma un to
darbiniekiem noteikto pienākumu izvērtēšanu, lai nodrošinātu institūciju uzdevumu nedublēšanos un
Pašvaldības finanšu līdzekļu institūciju darbības nodrošināšanai ekonomisku izlietošanu.
Pašvaldības pārvalde Sociālais dienests pēc Valsts kontroles revīzijas atzinuma veica virkni
pasākumu, lai novērstu risku, ka trūcīgas ģimenes (personas) statuss un/vai arī sociālās palīdzības
pabalsti tiek piešķirti prettiesiski. Lai atvieglotu sociālās palīdzības administrēšanas procesu,
Pašvaldība noslēdza līgumus par informācijas saņemšanu no 9 valsts informācijas sistēmām vai
reģistriem, kas nodrošina informācijas apmaiņu ar programmu SOPA.

Lai nodrošinātu vienotu attieksmi sociālā atbalsta saņemšanai tām ģimenēm, kuras laikā līdz bērna
piedzimšanai ir mainījuši faktisko dzīvesvietu no citas pašvaldības, Pašvaldība veica grozījumus
2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.15, svītrojot ierobežojumu attiecībā uz
deklarēšanas ilgumu pabalsta jaundzimušā aprūpei saņemšanai.
Lai nodrošinātu, ka trūcīgās ģimenes(personas) statuss un /vai sociālās palīdzības pabalsti tiek
piešķirti tikai tām ģimenēm (personām), kuras atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem
kritērijiem, Pašvaldības pārvalde Sociālais dienests pilnveidoja iekšējās kontroles procedūras,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli trūcīgās ģimenes (personas) statusa
un/vai sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai.
Pamatojoties uz 2015.gada 16.jūlija ar rīkojumu Nr.393 “Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam”, 2015.gadā veica visu Pašvaldības amatu
izvērtēšanu, lai noskaidrotu korupcijas riskam pakļautos amatus, precizēja valsts amatpersonu
amatus, kā arī uzsāka darbu pie Pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādes laika periodam no 2016.
līdz 2018.gadam.
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4. Pašvaldības nekustamā īpašuma vērtējums divos
iepriekšējos gados
2014.gadā Rēzeknes pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu un valdījumu kopējā platība
bija 6679434.28 m2, to kopējā bilances vērtība bija 90224675.59 eiro:
1.Zemes īpašums bilances vērtība 4455300.51 eiro, kopējā platība 2780517.45 m2;
2.Tiesisko valdījumu bilances vērtība 111059.99 eiro, kopējā platība 106340.55 m2;
3.Piekritīgās zemes bilances vērtība 4131807.26 eiro, kopējā platība 3205860.28 m2;
4.Atpūtai un izklaidei izmantojamā zemes bilances vērtība 324299.83 eiro , kopējā platība 586716.00
m2.
Pašvaldības īpašumā 2014.gadā bija 18 nedzīvojamā ēka, kuru kopējā bilances vērtība bija 49673.23
eiro.Pašvaldības īpašumā 2014.gadā bija 1044 dzīvokļi, kuru kopējā bilances vērtība bija
1691945.94 eiro. Līdz 2014. gada 31. decembrim neprivatizēti 8.96 % no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem.
2014.gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības vai veikusi tiesību
grozījumus zemesgrāmatā 57 nekustamajiem īpašumiem.
2015.gadā Rēzeknes pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu un valdījumu kopējā platība
bija 6687544.40 m2, to kopējā bilances vērtība bija 9025369.49 eiro:
1.Zemes īpašums bilances vērtība 4478579.45 eiro, kopējā platība 2779544.57 m2;
2.Tiesisko valdījumu bilances vērtība 107277.33 eiro, kopējā platība 113180.88 m2;
3.Piekritīgās zemes bilances vērtība 4115212.88 eiro, kopējā platība 3208102.95 m2;
4.Atpūtai un izklaidei izmantojamā zemes bilances vērtība 324299.83 eiro , kopējā platība 586716.00
m2.
Pašvaldības īpašumā 2015.gadā bija 15 nedzīvojamā ēka, kuru kopējā bilances vērtība bija 25937.18
eiro. Pašvaldības īpašumā 2015.gadā bija 1033 dzīvokļi, kuru kopējā bilances vērtība bija
1653547.63 eiro. Līdz 2015. gada 31. decembrim neprivatizēti 8.54% no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem. 2015.gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības vai
veikusi tiesību grozījumus zemesgrāmatā 53 nekustamajiem īpašumiem.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats

40

5. Attīstības plānošanas dokumentu īstenošana
Rēzeknes pilsētas attīstība ir balstīta uz diviem 2014.gada beigās apstiprinātājiem attīstības
plānošanas dokumentiem - “Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un
“Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam”.
Plānošanas dokumentu stratēģiskajā daļā, balstoties uz esošās situācijas analīzi, noteikta pilsētas
nākotnes vīzija, definēti mērķi un prioritātes, mērķu sasniegšanai noteikti rīcības virzieni, kas katrs
sīkāk aprakstīts, norādot sagaidāmos rezultātus, noteiktos uzdevumus un pasākumus uzdevumu
ietvaros. Veicamie pasākumi apkopoti rīcības plānā, bet tuvāko gadu investīciju projekti ir iekļauti
investīciju plānā, kas ik gadu ir aktualizējams.
Lai Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam būtu aktuāls plānošanas dokuments,
ir paredzēta tā īstenošanas uzraudzības veikšana vienoti ar Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam uzraudzību, ik gadu sagatavojot pārskatu par paveikto un sasniegto.
Īstenošanas pārskatā ir analizēta rezultatīvo rādītāju izpilde, piesaistītās investīcijas un īstenoto
projektu rezultāti.
Savukārt Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007-2019.gadam ir dokuments, kas nosaka zemes
izmantošanas politiku pilsētā. Teritorijas plānojums vistiešākajā mērā attiecas uz Rēzeknes domi un
tai pakļautām struktūrvienībām – iesniegto īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības projektu
izvērtēšanai; zemes īpašniekiem, sava īpašuma nākotnes attīstības iespēju izvērtēšanai; vietējiem un
ārzemju investoriem, informācijai par Rēzeknes nākotnes attīstības iespējām un nosacījumiem.
Ar visiem Rēzeknes pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties Rēzeknes pašvaldības
mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā Pilsētas attīstības dokumenti. Ar 2015. gada 1. maiju uzsākusi
darbu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS). Turpmāk visas publiskās
apspriešanas attiecībā uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem tiks organizētas izmantojot
TAPIS.
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5.1. Attīstības programmas īstenošana
Attīstības programmā kopumā ir noteiktas 5 vidējā termiņa(VTP) prioritātes, 15 rīcību virzieni(RV)
un 47 uzdevumi(U), kas vērsti uz ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Attīstības programmā noteiktas šādas vidēja termiņa prioritātes (turpmāk tekstā – VTP):
VTP1 Uzņēmējdarbību un investīcijas atbalstoša vide.
VTP2 Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras dzīve, radošās industrijas
un konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums.
VTP3 Latgales reģiona ekonomikā integrētā izglītība un pētniecība.
VTP4 Sports.
VTP5 Kvalitatīva dzīves telpa.

5.1.1. Prioritātes “Uzņēmējdarbību un investīcijas atbalstoša vide” (VPT1)
rezultatīvie rādītāji
Gads/
Sākuma
vērtība

Rādītājs

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2015.gadā

Avots

RV1 Kvalitatīva infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai
Nodarbināto skaits pilsētā

2012
12 259

Rēzeknes pilsētas uzņēmumu 2012
nefinanšu investīcijas, eiro
49.3 milj.
Strādājošo skaita sadalījums pa 2013
nozarēm, %:
Transports (H nozare)
17,6
Rūpniecība (C nozare)
12,1
Tirgus sektora vienību skaits

2012
1 848

Komersantu skats uz 1 000 2012
iedzīvotājiem
59
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2013
ieņēmumi pašvaldības budžetā 399,55
uz 1 iedzīvotāju
Sakārtoto
platība, ha

industriālo

zonu 2013
0

Saglabājas

2014
12 208

CSP

Palielinās

2014
52.6 milj.

CSP

2014
Saglabājas
Saglabājas

17,6
12,4

CSP
CSP

Saglabājas

2014
1 877

CSP

Saglabājas

2014
63

CSP

Palielinās

2014
412,04
0

RSEZ,
Attīstības
pārvalde

Palielinās
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RV2 Pilsētas sasniedzamības uzlabošana un iekšējās mobilitātes attīstība
Pilsētas maģistrālas un galvenās 2013
ielas labā tehniskā stāvoklī, %
70%
2013
9 km

Veloceliņu garums

70%

PSP,
Attīstības
pārvalde

Pieaug

9 km

PSP,
Attīstības
pārvalde

Palielinās

2014
828

Palielinās

RV3 Efektīvs uzņēmējdarbības atbalsts
Pašnodarbinātās personas

2012
830

RSEZ komercsabiedrību skaits 2013
Palielinās

14
Nodarbināto
skaits
komercsabiedrībās

RSEZ

8

RSEZ
pārvaldes
dati

811

RSEZ
pārvaldes
dati

2013
755

Palielinās

CSP

Īstenotās galvenās aktivitātes:
Sadarbojoties ar Latgales plānošanas reģionu, projekta “Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides
teritorijām Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” (“Strategy for Investment Attraction to Urban
Areas in LV – LT Cross – border Region”) ietvaros, tika veikta topogrāfiskā uzmērīšana un plānu
sagatavošana Industriālām teritorijām Ziemeļu rajonā un sagatavota informācija Latgales investīciju
katalogam.
Paredzot ES struktūrfondu finansējuma piesaisti Rēzeknes pilsētas attīstības projektiem, norit darbs
pie nākamo projektu realizācijai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādes:


Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde;


Piebraucamā ceļa no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības teritorijai Atbrīvošanas alejā
155a Rēzeknē, būvprojekta izstrāde;

Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē”
un “Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Ludzas ielas līdz Smilšu ielai, Rēzeknē

Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un
neizmantotās teritorijas;
Ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusu 2015. gada beigās darbojās 18
komercsabiedrības, un kopš 2009. gada to skaits ir palielinājies divas reizes. Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas komercsabiedrības 2015. gadā nodarbināja 811 strādājošos, kas ir par 39
strādājošajiem vairāk nekā 2014. gadā.
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Rēzeknes Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Rēzeknes un Rēzeknes novada pašvaldībām organizēja
ikgadējo izstādi – gadatirgu “Rēzeknes uzņēmējs”. 2015.gadā izstāde – gadatirgus pulcēja gandrīz
80 uzņēmējus, mājražotājus, amatniekus un pakalpojumu sniedzējus no Latgales un citiem novadiem,
dodot viņiem iespēju iepazīstināt plašāku sabiedrību ar savu produkciju un pakalpojumiem, veicināt
atpazīstamību, stiprināt gan savstarpējo sadarbību, gan arī veidot jaunus kontaktus ar potenciālajiem
klientiem.
2015.gadā tika organizēts uzņēmējdarbības projektu līdzfinansēšanas konkurss ar Domes
līdzfinansējuma atbalstu., kura rezultātā savas biznesa idejas realizēja 6 uzņēmēji, izveidojot 17
jaunas darbavietas. Finansējums tika piešķirts līdz 50% no projekta budžeta attiecināmajam
izmaksām.
2015.gadā Rēzeknes pilsētas domes ārējo sakaru nodaļa aktīvi veicināja daudzpusējo sadarbību ar
domes partneriem, veicinot dažādu jomu kapacitātes stiprināšanu un attīstību. 2015. gadā nodaļas
darbinieki organizēja vairākus pasākumus Rēzeknē un nodrošināja Rēzeknes pārstāvju dalību
pasākumos ārzemēs.
Lai veicinātu Rēzeknes un tās reģiona atpazīstamību ārvalstu uzņēmēju vidū, sekmētu ārvalstu
uzņēmumu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, kā arī piesaistītu investīcijas sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru tika organizēts starptautiskais uzņēmējdarbības forums „Discover
Business Opportunities in Latvia – Global Business Forum”.
Rēzeknes pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Vides un
Reģionālās attīstības ministriju piedalījās tirdzniecības misijā Moldovas Ziemeļu reģiona dienu
ietvaros 2015. gada 9.-10. oktobrī Belci un Sorokā.
Plānotās aktivitātes:
Attīstības pārvalde veiks Maskavas, Varoņu, Noliktavu ielu tehnisko projektu aktualizāciju. Ar mērķi
realizēt šo ielu rekonstrukciju ES stuktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros.
Tiks izstrādāts ēkas Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē rekonstrukcijas būvprojekts ar mērķi izveidot
un modernizēt infrastruktūru kvalitatīvai un mūsdienīgai uzņēmējdarbības vides attīstībai Rēzeknes
pilsētas industriālajā teritorijā.
Realizējot Attīstības programmā noteiktās prioritātes, nākamajos gados Rēzeknes pilsētā tiks īstenoti
integrēto teritoriju investīciju projekti, kas ietvers koordinētu pasākumu kopumu ilgtspējīgai
Rēzeknes pilsētas attīstībai. Šādu investīciju projektu nepieciešamību nosaka dažādie izaicinājumi,
ar ko saskaras Rēzeknes pilsēta, t.i. ekonomiskie, demogrāfiskie un sociālie, vides un klimata
pārmaiņu izaicinājumi, kā arī pilsētas un apkārtējo teritoriju mijiedarbība.
Integrētajā pilsētvides attīstībā apvienotas investīcijas no dažādiem Eiropas savienības fondu (2014.
– 2020. plānošanas periodā) tematiskajiem mērķiem, prioritārajiem virzieniem, ieguldījumu
prioritātēm un specifiskajiem atbalsta mērķiem, paredzot investīcijas uzņēmējdarbības vides
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attīstībai, pilsētvides uzlabošanai, nodarbinātības un energoefektivitātes pasākumu veicināšanai,
sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, sociālās infrastruktūras un vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai.
2016.gada sākumā tika aktualizēts Attīstības programmas Investīciju plāns, kurā tika iekļautas
plānotās Integrēto teritoriju investīciju projektu idejas. Rēzeknes pilsētas Integrēto teritoriālo
investīciju specifisko atbalsta mērķu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)
finansējuma kopējais apjoms ir 25,4 milj. eiro. Papildus tam Latgales programmas (Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās
projektu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona
attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”) ietvaros ir pieejams ERAF
finansējums 4,3 milj. eiro apmērā. Kopumā Rēzeknes pilsēta ir ieplānoti Integrēto teritoriju
investīciju projekti par 35,5 milj. eiro.
Integrēto teritoriju investīciju projektu idejas un plānotās izmaksas apkopotas tabulā “Integrēto
teritoriju investīciju projektu ideju kopsavilkums”, kur:
SAM 3.3.1. – 3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
SAM 5.6.2. – 5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
SAM 4.4.2. – 4.4.2.specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
SAM 8.1.2. – 8.1.2.specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”;
SAM 9.3.1. – 9.3.1. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”;
Integrēto teritoriju investīciju projektu ideju kopsavilkums

*

Nr. Projekta
p.k. nosaukums

Indikatīvā
summa
(EUR)

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Pašvaldības
budžets

ES
fondu Privātais
finansējums
sektors

Citi
finansējuma
avoti

227 568.18

1 289 553.00

-

SAM 3.3.1.
P

1.

Atbalsts
komercdarbības
attīstībai,
atjaunojot 1 517 121.18
industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko
infrastruktūru I kārta – Viļakas ielas atjaunošana
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-

*

Indikatīvā
summa

Nr. Projekta

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Pašvaldības
budžets

ES
fondu Privātais
finansējums
sektors

Citi
finansējuma
avoti

Atbalsts
komercdarbības
attīstībai,
atjaunojot 2 100 423.53
industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko
infrastruktūru II kārta – Komunālās ielas atjaunošana un
zemesgabala sagatavošana industriālajām vajadzībām

315 063.53

1 785 360.00

-

-

3 617 544.71

542 631.71

3 074 913.00

R 3.

Atbalsts
komercdarbības
attīstībai,
atjaunojot 1 176 470.59
industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko
infrastruktūru III kārta – Rūpnīcas ielas posma izbūve un
Strādnieku šķērsielas pārbūve un atjaunošana

176 470.59

1 000 000.00

-

-

R 4.

Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma 3 746 747.00
uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā

562 012.05

3 184 734.95

4 923 217.59

738 482.64

4 184 734.95

p.k. nosaukums

P

2.

(EUR)

Kopā:

Kopā:
SAM 5.6.2.
P

1.

Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide 4 117 647.06
rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas
ziemeļu rajona RSEZ teritorijā

617 647.06

3 500 000.00

P

2.

Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera 2 941 176.47
parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru

441 176.47

2 500 000.00

-

-

P

3.

Publiskās
infrastruktūras
uzņēmējdarbības attīstībai

viesnīcas 5 882 352.94

882 352.94

5 000 000.00

-

-

P

4.

Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biznesa centru 1 517 121.18
un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru

227 568.18

910 759.00

-

-

izveide

Kopā:

14 458 297.65 2 168 744.65

11 910 759.00

Latgales programma
5.

Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības 5 091 274.90
veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu
novados – Rēzeknes pilsētas aktivitātes

R 6.

Jaunas industriālas un darījumu teritorijas attīstība
Rēzeknes pilsētā un uzņēmējdarbību veicinošās 4 014 754.00
infrastruktūras izveide

P

763 691.24

4 327 583.66

562 213.10

3 412 540.90

585 889.59

3 320 041.00

SAM 4.4.2.
P

1.

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās

3 905 930.59

SAM 8.1.2.
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*

Nr. Projekta
p.k. nosaukums

P

1.

Indikatīvā
summa
(EUR)

Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes 6 503 122.35
pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās
izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai
izglītības ieguvei

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Pašvaldības
budžets

ES
fondu Privātais
finansējums
sektors

Citi
finansējuma
avoti

975 468.35

5 527 654.00

-

-

280 800.00

1 591 200.00

-

-

SAM 9.3.1.
P

1.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidošana un 1 872 000.00
uzlabošana deinstucionalizācijas plānā ietvaros

 P – prioritārais projekts; R – rezerves projekts.

Par projektu realizāciju ir atbildīga Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvalde un attiecīgo nozaru
pārvaldes, kas atbilstoši savai kompetencei veic saturisku ieguldījumu projektu ideju izstrādē.
Lielākie ieguldījumi tiek plānoti uzņēmējdarbībai nepieciešamo teritoriju, pievedceļu un
inženierkomunikāciju sakārtošanā, kā arī komersantiem un investoriem nepieciešamā infrastruktūrā.
Tādējādi tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un palielinātas nodarbinātības iespējas. SAM 3.3.1.
un SAM 5.6.2. ietvaros, īstenojot publiskās infrastruktūras projektus, kā projekta rezultātu
jānodrošina jaunu darbavietu un privāto investīciju veidošanos privātajā sektorā, tādejādi sekmējot
nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Tāpēc turpmāk ir jāveic ciešākā sadarbībā ar Rēzeknes
pilsētas teritorijā esošajiem un potenciālajiem komersantiem.
Plānoto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros, investīcijas tiks koncentrētas Rēzeknes
pilsētas pašvaldības ēkās ar vislielāko energoefektivitātes potenciālu un pašvaldības funkcionālo
nepieciešamību, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan sociālekonomisko
ieguvumu ziņā.
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā kā viena no Rēzeknes pilsētas vidēja termiņa attīstības
prioritātēm noteikta “Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība”, kuras ietverot
izvirzīts uzdevums “Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības vides un procesu kvalitātes
paaugstināšana izglītības iestādēs”. Attīstības programmas Investīciju plāna Integrēto teritoriālo
investīciju sadaļā ir ietverta projekta ideja “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes
pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un
mūsdienīgai izglītības ieguvei”, kas paredz Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas
un Rēzeknes pilsētas vispārējo mācību iestāžu dienesta viesnīcas infrastruktūras izveidi un
modernizāciju, ņemot vērā plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu.
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5.1.2. Prioritātes “Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras
dzīve, radošās industrijas un konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums” (VTP 2)
rezultatīvie rādītāji

Sākuma
vērtība/gads

Rādītājs

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2015.gadā

Avots

RV4 Kultūrtūrisma piedāvājuma klāsta izstrāde
Iedzīvotāju vērtējums par
pašvaldības darbu kultūras
jautājumu risināšanā

2013
62,2 %

Saglabāti, sakopti
kultūrvēsturiskie pieminekļi

Sākotnējā
vērtība nav
zināma

Amatierkolektīvu dalībnieku
skaits

2013
600

Pozitīvais
vērtējums
nepazeminās
Pieaug

Pieaug

Regulāra
pilsētas
iedzīvotāju
aptauja

89 %

Aģentūra
„RKTC”,
Attīstības
pārvalde

+1 (Zaļā
sinagoga)

Aģentūra
„RKTC”

625

RV5 Profesionālās mākslas, kultūras un radošo industriju attīstība
Pasākumu skaits
Kultūras namā un NBKN

2013
180

Pilsētas svētku apmeklētāju
skaits

2013
10 000

Bibliotēku lasītāju skaits

2013
8 440

Bibliotēku apmeklējumu skaits

Pieaug
Saglabājas

2013
215 667
(t.sk. 98 319
virtuālie
apmeklējumi)

Muzeju apmeklējumu skaits

Palielinās

2013
19 102

184

Aģentūra
„RKTC”

10 000

Aģentūra
„RKTC”

8 807

Aģentūra
„RKTC”
Aģentūra
„RKTC”

262 576
Pieaug

Pieaug

(t.sk. 147 697
virtuālie
apmeklējumi)

Aģentūra
„RKTC”

21103

RV6 Tūrisma pakalpojumu un piedāvājuma klāsta pilnveidošana
Apkalpoto personu skaits
viesnīcās un viesnīcām
pielīdzinātās tūristu mītnēs
Rēzeknē (nakšņojumu skaits)

2013
16 173

Apkalpoto ārzemnieku skaits
viesnīcās un viesnīcām
pielīdzinātās tūristu mītnēs
Rēzeknē

2013
5 207

Pieaug

Pieaug

16 275

TAC

5 874
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Vidējais apmeklējuma ilgums,
dienas

2013
1,5

Pieaug

1,5

TAC

TAC apmeklētāju skaits

2013
6 607

Pieaug

10 084

TAC

Naktsmītņu skaits pilsētā gada
beigās/gultu skaits

2013
3/201

Pieaug

7/249

TAC

Pilsētas objektu organizētu
ekskursiju apmeklētāju skaits:
TAC Ekskursijas pa pilsētas
objektiem

2013
29
grupas/841

Pieaug

116 grupas/
2853

TAC

2013
1 (Tēvzeme)

Pieaug

1 (Tēzvzeme)

TAC

2013
3

Pieaug

4

TAC

Ienākošā tūrisma strādājošie
uzņēmumi
Pasākumi, koncerti, festivāli,
kas tieši piesaista tūristu plūsmu

Īstenotās galvenās aktivitātes:
Būtiskākie notikumi pilsētas kultūras dzīvē, 2015. gadā, ko organizēja aģentūra “RKTC” (turpmāk
– Aģentūra) , bija saistīti ar lielo pasākumu apjomu, vairāki no kuriem bija starptautiski, vairāku dienu
garumā, ar ievērojamu dalībnieku skaitu un lielu apmeklētāju plūsmu. Pie tiem pieskaitāmi:
Organizēts trešais mākslas un mūzikas festivāls “Seven Hills” Rēzeknē, kas divu dienu garumā –
29.un 30.maijā – pulcēja kopā dažādas radošās personības, ļaujot ielūkoties savdabīgās mūsdienu
mākslas izpausmēs, pašiem kļūstot par performanču līdzdalībniekiem un piedzīvojot bagātīgas sajūtu
gammas. Kopējais apmeklētāju skaits 6000. Finansēts no budžeta līdzekļiem 50000 eiro apjomā.
17. - 19.jūnijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Kultūras centru organizēts Starptautiskais folkloras
festivāls "Baltica 2015." Saskaņā ar LNKC izstrādāto programmu, "Baltica 2015" norises vietas bija
Rēzeknes Festivāla parks, pilskalns, Latgales Vēstniecība "Gors" un kartodroms Rēzeknes novadā.
Kopējais dalībnieku skaits - 3000. Kopējais apmeklētāju skaits - 10000.Festivāla kopējais budžets 23996.93 eiro. KM piešķirtie līdzekļi festivāla organizēšanai bija 3996.93 eiro.
31.07. - 2.08.2015. organizēti Rēzeknes pilsētas svētki, kas veltīti pilsētas 730. dzimšanas dienai.
Svētku programmā iekļauti, par tradīciju kļuvušie, viduslaiku svētki, bērnu ratiņu parāde, interaktīvās
darbnīcas visai ģimenei un koncerti. Dalībnieku skaits - 1 200. Kopējais apmeklētāju skaits - 10 000.
Pilsētas svētku kopējais budžets bija 58041.22 eiro.
No 12. -16. augustam Latgales Vēstniecībā "Gors" organizēts 3. Baltijas jūras reģiona valstu
īsmetrāžas filmu festivālu "Open place". Kopējais dalībnieku skaits 57. Kopējais apmeklētāju skaits
- 6000. Festivāla kopējais budžets – 95000 eiro, no kuriem 11550 eiro bija pašu ieņēmumi par biļetēm.
Papildus aģentūra ir organizējusi koncertus Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, amatieru mākslas
kolektīvu skates, brīvdabas gadatirgus ar koncertprogrammām, gadskārtu svētkus, valsts svētkus un
piemiņas dienas.
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2015. gadā Aģentūra pievērsa uzmanību māksliniecisko kolektīvu kapacitātes paaugstināšanai, tādēļ
tika atbalstītas un veicinātas daudzas aktivitātes, kuras attiecas tieši uz amatieru kolektīviem –
kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa, dalība festivālos un nacionālas nozīmes pasākumos,
tautas tērpu bāzes atjaunošana, palīgpersonāla (vokālie pedagogi, programmu sagatavotāji u.c.)
nodrošināšana utml.
Aģentūras Nacionālo Biedrību Kultūras Nama (turpmāk – NBKN) kolektīvi piedalījās 8
starptautiskos festivālos, 6 no tiem notika - ārzemes.
2015.g. izdevās piesaistīt papildus finansējumu no valsts un ārzemju fondiem NBKN darbībai 4 900
eiro apmērā, kā arī piesaistīt profesionālo darbinieku amatiermākslas kolektīvu darbībai - izrādes
„donkihots.lv” iestudēšanā.
Aģentūras Latgales Kultūrvēstures Muzejā (turpmāk – LKM) 2015. gadā turpina pieaugt apmeklētāju
uzticība muzejam kā drošam kultūrvēstures mantojuma glabātājam un popularizētājam, par ko liecina
dāvinājumi muzeja krājumam (2013.g. -1035 eksponāts; 2014.g. - 1002 eksponāti; 2015.g.-1168
eksponāti). Pozitīvi vērtējama arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma, kuras ietvaros varēja
papildināt, saglabāt, restaurēt nacionālo krājumu - 2014. gadā -3000 eiro Latgales keramikas
restaurācijai, bet 2015. gadā – 600 eiro muzejpedagoģijas attīstībai.
Aģentūras Tūrisma Attīstības Centrs (turpmāk TAC) 2015. gadā piedalījās 3 starptautiskajās tūrisma
izstādēs, vienā Forumā; izstādēs: Nīderlande (Ulrehta) ar 350 000 apmeklētājiem , Latvijā (Rīga,
Balttour) ar 26 000 apmeklētājiem, Krievijā (Maskava) ar 280 000 apmeklētājiem; forumā: Balttour
forums (Rīga).
1.maijā uzsāka savu darbību Latgales tūrisma portāls www.latgale.travel, kas kļuvis par nozīmīgu
kultūras un tūrisma mārketinga rīku. Līdz gada beigām mājas lapu ir apmeklējuši ap 9500 cilvēki.
Noritēja sagatavošanas darbi pie Latgales tūrisma klastera izveidošanas. TAC iestājās Latgales
reģiona tūrisma asociācijā “Ezerzeme”, ar nolūku veicināt Latgales reģiona tūrisma organizāciju
sadarbību un turpmāk izmantojot LIAA atbalsta programmas izveidot Latgales tūrisma klasteri.
Sākot ar 2015.g.maiju TAC sāka piedāvāt 2 gidu pakalpojumus pa pilsētas maršrutiem un tūrisma
objektiem. Tika apkalpotas 116 ekskursijas grupas, ar kopējo tūristu skaitu 2853 individuāliem
tūristiem un organizētas 11 keramikas radošas darbnīcas, kurus apmeklēja aptuveni 165 cilvēki.
2015.gadā Latgales vēstniecībā Gors notika 158 (2014.gadā- 150) dažādu žanru Latvijas un ārvalstu
profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pasākumi, t.sk. 49
profesionālās ievirzes koncerti un izrādes (41 pašu rīkotie un 8 nomas pasākumi), kā arī 109
plašizklaides pasākumi. 2015.gadā sabiedrība organizēja 91 pasākumu, 67 bija nomas pasākumi, ko
organizējušas dažādas producentu apvienības un koncertorganizācijas ( 2014.gadā - 106 pasākumus
organizēja Sabiedrība, 42 bijuši nomas pasākumi).
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Savukārt, lai novērstu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Rēzeknes pilsdrupas” (valsts
aizsardzības Nr.5767) esošo pilsdrupu avārijas stāvokli un saglabātu pilsētas nozīmīgu tūrisma
attīstības resursu, izstrādāts būvprojekts Rēzeknes pilsdrupu konservācijai. Turpmāk ir plānots
sagatavot valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Rēzeknes viduslaiku pils” (valsts aizsardzības
Nr.1960) teritorijas attīstības vīziju, kas kalpos par pamatu pilskalna labiekārtojuma būvprojekta
izstrādei.
Ārējo sakaru nodaļa 2015.gadā noslēdza projektu EEZLV04/INP/2013/5 „Rēzeknes zaļās sinagogas
restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras
mantojuma izveidi” īstenošana. Projekts līdzfinansēts no Eiropas ekonomikas zonas finanšu
instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”.
Kopējie plānotie projekta izdevumi ir 711 437,00 eiro, no kuriem 95% (675 865,00 eiro) ir atbalsta
summa (85% – EEZ finanšu instruments, 15% valsts budžeta līdzfinansējums), bet 5% –
līdzfinansējuma saņēmēja finansējums. Vispārējais projekta mērķis ir tūristu plūsmas palielināšana
Rēzeknes vēsturiskajā centrā, restaurējot Rēzeknes Zaļo sinagogu un izveidojot Tūrisma informācijas
centru, Koka arhitektūras centru un Ebreju kultūras mantojuma virtuālo ekspozīciju, tādējādi veicinot
pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšanu.
2015.gada sākumā ikgadējā aģentūras RKTC organizētajā Mazo kultūras un tūrisma projektu
konkursa ietvaros tika atbalstīti deviņi projekti un to īstenošanai piešķirts finansējums 7200 eiro
apmērā.
Plānotās aktivitātes:
2016.gadā Aģentūra plāno, sadarbība ar Domes attīstības pārvaldi, veikt rekonstrukcijas pasākumus
pilsētas Kultūras Namā. 2015. gadā tika sagatavots apraksts un darba uzdevums. Aģentūra plāno
bērnu atrakciju parka būtiskus uzlabojumus Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā.
Arī 2016. gadā Aģentūra ir ieplānojusi vairākus, liela apjoma starptautiskus pasākumus – Eiropas
tautu festivāls, Etno festivāls “Gosti”, Rēzeknes pilsētas svētki, Starptautiskais īsfilmu kino festivāls
“Open Place” un Starptautiskais Teātra festivāls “Soli pa solim”. Visi šie pasākumi ir komplicēti gan
no dalībnieku skaita viedokļa, no budžeta apsaimniekošanas viedokļa un māksliniecisko standartu
viedokļa.
Auditorijas prasības pēc pasākumu satura kvalitātes pieaug ar katru dienu, tāpēc kvalitātes standartu
celšana ir Aģentūras viens no izaicinājumiem, ar kuru strādāt nākotnē.
LKM plāno veikt nacionālā krājuma digitalizāciju - kopkataloga veidošanu, un iekļaut savu kolekciju
kultūras mantojuma tīklā EUROPEANA projekta ATENA ietvaros (2.kārta, lielformāta priekšmetu
digitalizācija).
Rēzeknes Centrālā bibliotēkas turpināja darbu pie bibliotēku tehniskā aprīkojuma atjaunināšanas:
iepirkti 10 jauni datori (tai skaitā 1 planšete), 3 printeri, 2 svītrkodu skeneri, pārvietojamā akustiskā
sistēma. Arī nākamā gada uzdevums ir apmeklētājiem paredzētās datortehnikas atjaunošana.
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NBKN līdz 2016.g.februāra beigām turpināsies Biedrības „Baltā māja” projekts, kas vērsts uz
mazākumtautību iedzīvotāju integrāciju Latvijas sabiedrībā”. Pateicoties NBKN līdzdalībai šajos
projektos, notika bezmaksas latviešu valodas un integrācijas apmācības gan Latvijas nepilsoņiem,
gan ārzemju pilsoņiem, gan mazākumtautību pārstāvjiem.
TAC plāno noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales tūrisma asociāciju “Ezerzeme” par mājaslapas
latgale.travel uzturēšanu, kas ļaus efektīvāk veidot Latgales tūrisma pakalpojumu sniedzēju
piedāvājuma produktu un veicināt tūrisma klastera veidošanos.
2016.gadā plānots turpināt sekmīgu Latgales vēstniecībā Gors darbību, ņemot vērā iepriekš izstrādāto
Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra stratēģiju, funkciju deleģēšanas līgumu un valsts
kultūrpolitikas plānošanas dokumentus.

5.1.3. Prioritātes Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība (VTP
3) rezultatīvie rādītāji

Rādītājs

Sākuma
vērtība/gads

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2015.gadā

Avots

RV7 Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība
Pieprasījuma pēc vietām
Izglītības
2013
pirmsskolas izglītības iestādēs
pārvalde
Nav rindu
Saglabājas
Nav rindu
apmierinājums
9.klašu beidzēju īpatsvars, kas
saņem liecību apliecības vietā,
%

2013
2%

Izglītojamo skaits pirmsskolas
izglītības iestādēs/
vispārizglītojošajās iestādēs

2013
1 609/4 062

Datoru skaits izglītības iestādēs:
– datorklašu skaits/datori
– kopējais datoru skaits
– izmanto mācību
procesam
Eksakto zinātņu centralizēto
eksāmenu kārtotāju īpatsvars
vidusskolās, %
–
Fizika
–
Ķīmija
–
Bioloģija

2013
16/226
690
-

Samazinās

1,3%

Izglītības
pārvalde

Saglabājas

1580/4 193

Izglītības
pārvalde

Palielinās

16/226
695
445

Izglītības
pārvalde

2014
Kārtoja CE
kopā (264)
(4) 1,5%
(8) 3,0%
(17) 6,4%

Palielinās

Kārtoja CE kopā
(287)
(12) 4,2%
(11) 3,8%
(20) 6,9%
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Sasniegumi darbā ar talantīgiem
jauniešiem
Iedzīvotāju vērtējums par
izglītības iestāžu uzturēšanu

2013
9/1
2013
57,7 %
iedzīvotājiem
pozitīvs
vērtējums

Palielinās
Pozitīvais
vērtējums
nepazeminās

Izglītības
pārvalde

14

74 %

Regulāra
pilsētas
iedzīvotāju
aptauja

RV8 Indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstība
dzīvei un konkurējošai darba videi
Audzēkņu skaita attiecība
2013
862/960
profesionālajā izglītībā pret
40% / 60%
Pieaug
47%/53%

Izglītības
pārvalde

vispārizglītojošām vidusskolām
Studentu skaits Rēzeknes
augstskolā

2013
1 818

Pieaug
1 851

Rēzeknes
Augstskola

Ārvalstu studentu skaits, kuri
studē Rēzeknes augstskolā

2013
10

Pieaug
20

Rēzeknes
Augstskola

Starptautisku zinātnisku
pasākumu (konferences,
sadarbības projekti) skaits gadā

2013
5

Pieaug

Interešu izglītības programmās
iesaistīto bērnu un jauniešu
skaits

2013
1 670

Saglabājas

1800

Interešu izglītības programmu
skaits

93

Palielinās

87

Jauniešu (15 – 24 gadi)
bezdarba līmenis, % no kopējā
bezdarbnieku skaita

2013
9,96

Samazinās

Izglītības
pārvalde
RA

5

ARPC
„Zeimuļs”
ARPC
„Zeimuļs”
NVA dati

7,04

RV9 Izglītības iestāžu institucionālās izcilības uzlabošana
Pilnībā modernizēto (renovēto)
izglītības iestāžu skaits

2013
6
(PII Namiņš,
Varavīksne,
Pasaka,
Katoļu,
Rūķītis,
Zvaniņš)

12.klašu beidzēju īpatsvars, kas
saņem liecību atestāta vietā, %

2013
2%

Skolēnu proporcija vispārējā un
profesionālajā izglītībā vidējās
izglītības pakāpē (Profesionālo

2013
40% / 60%

Palielinās

Samazinās
Pieaug par
labu

7
(+PII
Auseklītis)

5,9%

Izglītības
pārvalde

960/862
53%/47%

Izglītības
pārvalde
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izglītību un vispārējo vidējo
izglītību izvēlējušos audzēkņu
skaita attiecība pēc 9.klases
beigšanas)

profesionālai
izglītībai

Īstenotās galvenās aktivitātes:


Ar 2015.gada 4.augustu, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2015.gada 16.februāra
lēmumu Nr.1002, reorganizēta Rēzeknes 1.vidusskola un Rēzeknes valsts ģimnāzija, izveidojot
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju (7.-12.klase) un Rēzeknes sākumskolu (1.-6.klase).

Ar 2015.gada 4.augustu, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2015.gada 16.februāra
lēmumu Nr.1003 un 2015.gada 24.aprīļa grozījumiem lēmumā Nr.1003 „Par Rēzeknes 4.vidusskolas
un vakara vidusskolas reorganizāciju” Nr.1131, apvienotas Rēzeknes 4.vidusskola un Rēzeknes
vakara vidusskola, izveidojot Rēzeknes 4. vidusskolu, kas īsteno vispārējās pamatīzglītības,
vispārējās vidējās izglītības vakara (maiņu) un tālmācības programmas. Rēzeknes 4.vidusskola ir
Rēzeknes 4.vidusskolas un Rēzeknes vakara vidusskolas tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu
un lietvedības pārņēmēja.
 2015.gadā tika noslēgts Rēzeknes pilsētas domes realizētais projekts Nr.KPFI-15.3/173
”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas PII „Auseklītis”
 2015.gadā noslēdzās Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekti Valsts Poļu ģimnāzijā,
Rēzeknes valsts ģimnāzijā, Rēzeknes 1. vidusskolā.
 Rēzeknes 2.vidusskolā un 5.vidusskolā tika realizēti ERASMUS projekti, to realizācija
turpināsies arī 2016.gadā.
 Veikti izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas darbi:
– Rēzeknes Valsts ģimnāzijas telpu pielāgošanai sākumskolas vajadzībām: aukstā, karstā ūdens un
kanalizācijas sistēmas ierīkošana – 9 803 eiro; ventilācijas sistēmas ierīkošana – 3 125 eiro;
ēdināšanas bloka un daļēja klašu telpu renovācija – 51 380 eiro.
– Rēzeknes 2. vidusskolā ierīkota videonovērošanas sistēma – 3 639 eiro.
– Rēzeknes 3.vidusskolā veikts gaiteņu un kabinetu griestu remonts – 2 223 eiro, veikta ārējās
kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu nomaiņa – 3 356 eiro.
– Rēzeknes 4. vidusskolā veikta sporta zāles grīdas seguma nomaiņa – 21 173 eiro.
– Rēzeknes 5.vidusskolā veikts sanitārā mezgla remonts – 8 714 eiro.
– PII Pasaka veikti saimniecības ēkas ar pagrabu remontdarbi – 14 136 eiro.
– PII Māriņa un Bitīte uzstādītas 4 rotaļu nojumes – 14 427 eiro.
– Katoļu PII veikta ārējā apgaismojuma ierīkošana – 2 966 eiro.
– Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu ēdnīcās uzstādītas profesionālās iekārtas un aprīkojums –
27 277 eiro.
– Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes 2.vidusskolas 1.– 4.klašu aprīkošanai iegādāti skolas soli un
krēsli – 7 754 eiro.
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– Iegādātas un uzstādītas dažāda veida mēbeles izglītības iestādēs 19 926 eiro apmērā.
– Iegādāta datortehnika un programmatūras Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes struktūrvienībām
– 23 700 eiro.
 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (turpmāk tekstā – ARPC) īstenoja 590 neformālās
izglītības pasākumus (konkursi, diskusijas, radošās darbnīcas, ārpusskolas izglītojošās, sportiskās,
sociālās, drošības, karjeras, labdarības u.c. aktivitātes);
 2015.gadā notika ARPC „Zeimuļs” oficiālās mājas lapas www.zeimuls.lv atklāšana/prezentācija;
 ARPC realizēja Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu konkursu – 4 269 eiro (īstenoti 24 projekti);
Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu nometņu konkursu – 17250 eiro (īstenotas 17 nometnes);
Rēzeknes pilsētas Jauniešu mazā biznesa projektu konkursu (atbalstīts 1 projekts- 1 580,00 eiro);
Rēzeknes pilsētas Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu konkursu 14 229 eiro
(atbalstīti 36 jaunieši, sadarbība ar 17 darba devēju); īstenoti pasākumi “ Karjeras nedēļas ietvaros”.
 ARPC Jauniešu lietu nodaļa sadarbībā ar Rēzeknes uzņēmēju biedrību organizēja Latgales reģiona
izstādi jauniešiem “Izglītība un karjera 2015”.
 Realizēti vairāki starptautiskie projekti jaunatnes darba jomā;
 ARPC interešu izglītības nodāļā no 01.01.2015. – 31.05.2015. ARPC strādāja 41 pedagogi un 1
interešu izglītības metodiķis, tika realizētas 83 interešu izglītības programmas, darbojās 1500
audzēkņu. No 01.09.2015. līdz 31.12.2015. ARPC strādāja 41 pedagogi un 2 interešu izglītības
metodiķi , tika realizētas 87 interešu izglītības programmas, darbojas 1800 audzēkņu.
 ARPC Interešu izglītības nodaļa vasarā organizēja 3 nometnes, radošās dienas, pasākumi skolēnu
brīvdienās, akcijas);
 ARPC metodiķis veic darbu ar bērniem un ģimenēm, organizējot daudzveidīgus pasākumus:
konferences, nodarbības, radošās darbnīcas vecākiem un viņu bērniem, meistar-klases un seminārus
gan Latvijas mērogā, gan starptautiskā.
 ARPC turpināja sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju studiju un zinātnisko pasākumu
organizēšanā (apmācības semināru, prakšu, konferenču, radošo pasākumu u.c.), kā arī informācijas
un pieredzes apmaiņā, kas vērsta uz abu pušu ietekmes pilnveidošanu jauniešu neformālās izglītības
jomā, kā arī zinātniski pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību.
Plānotās aktivitātes:
 ARPC turpinās sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju; veiks turpmākas aktivitātes
jauniešu attīstībai, karjeras izvēlei un izaugsmei, radošuma sekmēšanai.
 ARPC paredzēti vairāki pasākumi, konferences un semināri gan Latvijas mērogā, gan
starptautiskā, kas sekmēs lielu cilvēku pieplūdumu, un popularizēs ne tikai ARPC, bet arī Rēzekni,
Latgali kopumā.
 Jaunu starptautisko un vietējo projektu realizēšana, piesaistot Eiropas un Latvijas fondus
(piemēram, Eiropas brīvprātīga darba projekti, jauniešu iniciatīvas projekti u.c.).
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 ARPC plāno izstrādāt un piedāvāt mūsdienīgas, laikmetam atbilstošas jaunas interešu izglītības
programmas, integrējot programmas saturā profesionālās orientācijas, tālākās izglītības un karjeras
iespēju.
 Lai veicinātu turpmāku Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstību un izglītības kvalitātes
paaugstināšanu Rēzeknes pilsētā ir paredzēts, izmantojot ERAF finansējumu, 2017-2020 realizēt
projekta ideju “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un
modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”,
kas paredz Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.vidusskolas, tostarp sporta zāles, un Rēzeknes
pilsētas vispārējo mācību iestāžu dienesta viesnīcas infrastruktūras izveidi un modernizāciju.

5.1.4. Prioritātes Sports (VTP 4) rezultatīvie rādītāji

Rādītājs

Sākuma
vērtība/gads

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2015.gadā

Avots

RV10 Cilvēkresursu un sporta nozares pārvaldības attīstība
Audzēkņu skaits
Rēzeknes pilsētas
pašvaldības sporta
izglītības iestādēs

2013
472

Sporta klubu dalībnieku
skaits

2012
2 179

Sekmēta sporta nozares
speciālistu izaugsme

2013
1
pašvaldības
stipendija sporta
jomā
studējošajiem

Sporta pārvalde
Pieaug

Saglabājas

920

2014
1913

Sporta pārvalde

1

Attīstības nodaļa

RV11 Sporta nozares infrastruktūras attīstība
Iedzīvotāju vērtējums
42,9%
par sporta attīstības
iedzīvotājiem
Pieaug
72%
veicināšanu
pozitīvs
vērtējums
Modernizēto sporta
objektu skaits
fiziskajām aktivitātēm

2013
0

Palielinās

1(stadions)
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Jaunu sporta objektu
skaits

2013
1(tenisa korts)

Pieaug

2014 gadā 2
OCR futbola
laukums

Sporta pārvalde

RV12 Sporta dzīves tradīciju saglabāšana, paplašināšana un popularizēšana
Dalībnieku skaits
2013
Rēzeknes pusmaratonā
800 (pieteicās)
Sporta pārvalde
Palielinās
1945
722
(finišēja)
Starptautisku sacensību
skaits Rēzeknē

2013
10

Sporta sasniegumi –
godalgoto vietu ieguvēji
LJO, LO LR, Baltijas
valstu, Ziemeļvalstu,
Eiropas, Pasaules
čempionātos visās
vecuma grupās

2013
70

Sporta pārvalde

Palielinās

10
Sporta pārvalde

Palielinās

72

Īstenotas galvenās aktivitātes:
 Sporta pārvaldes stadiona skrejceliņu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcijas darbi – veikta
pamatnes sagatavošana un uzklāts augstas kvalitātes segums 398620,00 eiro apmērā, kā arī diska
mešanas sektora izbūve, kārtslēkšanas sektoru izbūve, tāllēkšanas sektoru izbūve, šķēršļu skrējiena
sektora izbūve. tika veikti 2015.gadā, apmaksājot darbus no 2016.gada budžeta līdzekļiem 126 409,00
eiro apmērā.
 Peldbaseina un sporta kompleksa remontdarbi - uzstādīti peldbaseina filtri un veikti remontdarbi
peldbaseina vīriešu un sieviešu dušu telpās, veicot arī elektroinstalācijas darbus un uzstādot stikla
starpsienas ar nerūsējoša tērauda caurulēm. Remonta kopējās izmaksas sastādīja 15705,38 eiro.
 Sporta pārvaldes ēkā veikts kosmētiskais remonts 1.stāva galvenajā koridorā un kāpņu telpās;
veikta 11.ģērbtuves sanitārā mezgla renovācija; veikts sporta spēļu zāles kosmētiskais remonts un
pretpelējuma profilakses darbi;
 Sporta pārvaldes stadionam uzstādīts jauns žoga posms 58 m garumā Zemnieku ielas pusē. Darbu
kopējās izmaksas sastādīja 13 686,00 eiro.
Sporta pārvalde organizēja pilsētas čempionātus, kausa izcīņas, tautas sporta sacensības un sporta
propagandas pasākumus; organizēja pilsētas izglītības iestāžu sporta sacensības un nodrošināja skolu
komandu piedalīšanos Latgales reģiona un valsts mēroga skolēnu sporta spēlēs; īstenoja mērķtiecīgu
sadarbību sporta jomā un nodrošināja pilsētas pārstāvniecību starptautiskajās, valsts un sabiedriskajās
sporta institūcijas; nodrošināja pilsētas izlašu komandu piedalīšanos Latvijas čempionātos un citos
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats

57

sporta pasākumos; pārvaldīja tās valdījumā esošo pilsētas īpašumu, gādāja par tā racionālu un
efektīvu izmantošanu. Lielākie sporta pasākumi pilsētā 2015.gadā:
 Skriešanas seriāla „BIGBANK Skrien Latvija 2015” pirmā posma sacensības „Rēzeknes
pusmaratons 2015” 6.aprīlī sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un ar biedrību „Sporta klubs
„MAGNEN”” ar vairāk nekā 1900 skrējējiem gan no Latvijas, gan tuvākajām kaimiņvalstīm.
 Starptautiskais turnīrs grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne – 2015”.
 Tradicionālais skrējiens „Ieelpo Rēzekni!”, veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, kurš
ir bezmaksas pasākums visiem pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem.
 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts „Draudzības velobrauciens” un
Veiklās braukšanas sacensības.
 Sporta svētki visai ģimenei „Mamma, tētis un es - sportiska ģimene”, „Kovšu brīnumzeme” un
Ģimeņu sporta festivāls.
 Rēzeknes pilsētas sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 Veselīgu dzīvesveidu popularizējoši pasākumi Latvijas Veselības nedēļas un Eiropas Sporta
nedēļas ietvaros sadarbībā Latvijas Tautas Sporta asociāciju.
 Sešas reizes gadā tiek organizēts informatīvi - praktiskais pasākums „Nūjo vesels Rēzeknē!”, kurā
bez maksas var piedalīties jebkurš pilsētas iedzīvotājs.
 Rēzeknes pilsētas čempionāti basketbolā un ielu basketbolā, florbolā, futbolā, galda tenisā, novusā,
peldēšanā, svaru stieņa spiešanā guļus, šahā, tenisā, volejbolā un pludmales volejbolā.
 Rēzeknes pilsētas sportistu godināšanas pasākums „Sporta laureāts 2014”.
Sporta pārvaldes struktūrvienības - Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola (BJSS), mērķis ir veidot
izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības
mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas arī
motivētu aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skola (BJSS) 2015. gadā saņēma licences jaunos sporta veidos
(florbolā, tenisā, šahā, volejbolā) un līdz ar to ievērojami palielinājās audzēkņu skaits skolā.
Vairākus gadus skola organizē Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sporta sacensības, nodrošina
Rēzeknes pilsētu skolu komandu braucienus uz Latgales reģiona un Latvijas skolēnu sporta spēļu
finālsacensībām, kā arī nav mazinājusies sporta skolas audzēkņu dalība Latvijas mēroga un
Starptautiskajās sacensībās. Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu komandas veiksmīgi startēja gan
Latgales reģiona, gan Latvijas skolēnu sporta spēļu finālsacensībās un izcīnīja godalgotās vietas.
Rēzeknes BJSS 1.līgas futbola komandas atbalstam un sporta tērpu un ekipējuma iegādei tika saņemti
ziedojumi no juridiskām personām 2 300 eiro apmērā.
SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” 2015. gadā Rēzeknes Olimpiskā centra būvniecības pirmās kārtas
ietvaros uzstādīja mākslīgā futbola laukuma tribīņu margas un 960 plastmasas sēdvietas. 1.kārtas
pabeigšanai - komunikāciju izbūvei, tribīņu nojumes un palīgtelpu izbūvei 2016.gada budžetā plānots
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veikt naudas līdzekļu ieguldījumu 100 000 eiro SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” pamatkapitāla
palielināšanai ar mērķi daļēji finansēt šo darbu veikšanu.
Plānotās aktivitātes:
Turpināsies projekts „Sporta pārvaldes stadiona skrejceliņu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcijas
darbi”, pabeidzot tā realizāciju ar gaismekļu uzstādīšanu esošajos apgaismojuma stabos un
pieslēgšanu elektrībai, apzaļumošanas un labiekārtošanas darbu veikšanu, kā arī vieglatlētikas
aprīkojuma kārtslēkšanas sektoram iegādāšanos.
Pirmo reizi tiks organizētas valsts mēroga sacensības vieglatlētikā - Latvijas Vieglatlētikas savienības
Kausa izcīņas 5.posma sacensības. Kvalitatīvai sacensību organizēšanai nepieciešams iegādāties
vieglatlētikas aprīkojumu, kas atbilst Starptautiskās vieglatlētikas federācijas standartiem.
2016.-2017. gada projektā tiek paredzēta trenažieru laukuma izbūve. Šī projekta realizācija dos
iespēju bērniem, jauniešiem un sportistiem nodarboties ar trenažieriem, mazinot bezmērķīgu laika
pavadīšanu, kā arī veicinās bērnu un jauniešu pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu personību
un sporta tūrisma attīstību Rēzeknē. Rūpējoties par jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un
veselīga dzīvesveida izkopšanu, āra trenažieru laukuma izveide Sporta pārvaldē vasaras, rudens,
pavasara mēnešos dos iespēju cilvēkiem fiziski noslogot un attīstīt savu ķermeni, kā arī brīvo laiku
pavadīt svaigā gaisā.
Sportistu un treneru ērtībai Sporta pārvaldē 2016.gadā tiek plānots uzbūvēt noliktavu sporta inventāra
un aprīkojuma glabāšanai. Uzbūvējot jauno piebūvi Sporta pārvaldes sporta kompleksā, tā radīs ērtus
darba apstākļus treniņa procesa organizēšanai. Būs iespējams organizēt pilnvērtīgus vieglatlētikas
treniņus un sacensības, popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu un pārējo pilsētas iedzīvotāju vidū,
pagarināt inventāra un aprīkojuma izmantošanas termiņus.
2016. gada valsts budžetā tika piešķirti 950 000 eiro Olimpiskā centra multifunkcionālās sporta ēkas
pamatnes un inženiertīklu izbūvei Rēzeknē, līdz ar to valsts uzņemas par pienākumu līdzfinansēt
Olimpiskā centra būvniecību Rēzeknē. 2016.gadā paredzēta daudzfunkcionālās sporta ēkas (viesnīca
sportistiem ar 30 divvietīgiem numuriem, ar atpūtas kompleksu un kafejnīcu. un atklāta peldbaseina
būvniecība, kā arī daudzfunkcionālā sporta kompleksa galvenās ēkas būvniecība, ko veidos
daudzfunkcionālā zāle ar tribīnēm ar 727 vietām un ledus arēna ar tribīnēm ar 568 vietām.
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5.1.5. Prioritātes “Kvalitatīva dzīves telpa” (VTP 5) rezultatīvie rādītāji
Sākuma
vērtība/gads

Rādītājs

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2015.gadā

Avots

Rīcību virziens “Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības
aprūpe” (RV13)
Finansējuma apjoms
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
sociālajiem pabalstiem,
EUR

2013
988 948

Sociālās palīdzības saņēmēju
skaits

2013
6 155

Trūcīgo ģimeņu/
personu skaits

2013
1 562/
3 231

Dienas centru/dienas aprūpes
centru pakalpojumu saņēmēju
skaits:
– pilngadīgas personas
– bērni
Sociālo pakalpojumu personām
ar funkcionāliem
ierobežojumiem (izņemot
dienas aprūpes centru un
ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
institūcijas) saņēmēju skaits

1 072 411

„Sociālais
dienests”

Samazinās

6 248

„Sociālais
dienests”

Samazinās

1 096/
2 167

„Sociālais
dienests”

Palielinās

104/
4

„Sociālais
dienests”

312

„Sociālais
dienests”

Samazinās

2013
67/
4

2013
140

Palielinās

Rīcību virziens “Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” (RV14)
Mājas lapas (www.rezekne.lv)
unikālo apmeklējumu skaits

2013
235 948

Pieaug

183 934

SAN

Vēlētāju aktivitāte pašvaldību
vēlēšanās

2013
47,47%

Pieaug

-

CVK

Kopējais noziedzīgo
nodarījumu skaits uz 10 000
iedzīvotājiem

2012
214

Samazinās

284

CSP

Ceļa satiksmes negadījumu
skaits/Administratīvo
pārkāpumu skaits

2012
21
2013
1 135

30/

CSDD

1026

RD

Samazinās

Rīcību virziens “Ilgtspējīga vide” (RV15)
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Rēzeknes iedzīvotāju vērtējums
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku iekškvartālu labiekārtojumu

2013
21,4%
iedzīvotājiem
pozitīvs
vērtējums

Sociālās infrastruktūras objekti
ar augstu energoefektivitāti

2013
50%

Siltuma ražošanas efektivitāte

2013
93,4%

Siltuma zudumi

2013
18,7%

Pieaug

Pieaug

35%
iedzīvotājiem
pozitīvs
vērtējums
55%

Attīstības
pārvalde

Attīstības
pārvalde
AS
"Rēzeknes
siltumtīkli"/
SIA
"Rēzeknes
enerģija"

Saglabājas

AS
Samazinās

"Rēzeknes
siltumtīkli"/
SIA
"Rēzeknes
enerģija"

Rekonstruēto siltumtīklu
garums, m
Gaisa, dzeramā ūdens,
peldūdeņu, pazemes ūdeņu,
augsnes kvalitāte

2013
1 627

2013
Nav
konstatēti
robežlielumu
pārsniegumi

AS
Pieaug

+ 1 243,5

"Rēzeknes
siltumtīkli"

Netiek
pārsniegti
gaisa, dzeramā
ūdens,
peldūdeņu,
pazemes
ūdeņu un
augsnes
kvalitātes
robežlielumi

Netiek
pārsniegti

LĢMA

Ielu īpatsvars ar asfalta segumu
pilsētā

2013
63,4%

Palielinās

Dalītās atkritumu vākšanas
punktu/laukumu skaits

2013
2

Pieaug

PSP

65%

PSP

2

Īstenotās galvenās aktivitātes:
Sociālā dienesta 164 darbiniekiem tika nodrošinātas obligātās un kvalifikācijas celšanas apmācības.
Par Pārvaldes budžeta līdzekļiem 2015.gadā tika apmācīti 100 darbinieki,
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Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, kuru administrē Labklājības
ministrija, 2015.gadā tika nodrošinātas obligātās grupu supervīcijas 38 sociālā darba speciālistiem
par pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda finansējumu.
Sociālajā dienestā tiek uzturēta un nepārtraukti pilnveidota Kvalitātes vadības sistēma, atbilstoši LVS
EN ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas.
Atbalsta nodaļas sociālā darba pakalpojumu 2015.gadā saņēma 567 personas, kurām bija
nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība. Personu skaits salīdzinājumā ar 2014.gadu, ir pieaudzis
par 1,2 %, kas saistīts ar ģimeņu sociālo funkcionēšanas spēju pasliktināšanos, alkohola un citu
apreibinošo vielu lietošanu, bezdarbu, bērnu atstāšanu novārtā, vecāku izbraukšanu uz ārzemēm un
nepilngadīgo likumpārkāpēju skaita pieaugumu. 2015.gadā klientiem tika nodrošinātas 2973
individuālās sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja konsultācijas. Vērojams arī konsultāciju
skaita pieaugums par 2,9 %, salīdzinot ar 2014.gadu.
Sociālie darbinieki 2015.gadā veica riska novērtēšanu ģimenēs, kurās bērnu attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, kopā 285 vecākiem un 348 bērniem, salīdzinājumā ar 2014.gadu, tas ir attiecīgi par 41 % un
par 29 % vairāk, kas liecina par to, ka ar esošajiem cilvēkresursiem ir jānodrošina intensīvāks sociālā
darba pakalpojums. Institūciju speciālisti un iedzīvotāji aktīvāk informē sociālos darbiniekus par
gadījumiem, kad bērna attīstībai ģimenēs ir nelabvēlīgi apstākļi.
Sociālais rehabilitētājs 2015.gadā īstenoja sociālās rehabilitācijas programmas ģimenēm ar bērniem
un pusaudžiem, kuri ir Valsts policijas uzskaitē, organizēja un vadīja 86 grupas nodarbības, īstenoja
individuālās nodarbības jauniešiem ar zemām pamatprasmēm. Atbalsta nodaļa 2015.gadā sociālā
darbinieka palīdzību nodrošināja 214 ģimenēm, kas ir par 28 % vairāk, salīdzinājumā ar 2014.gadu
un tas liecina par pieprasījuma pieaugumu. Nodaļā sociālā darba pakalpojumu sniedz 3 sociālie
darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, vidēji uz vienu darbinieku ir 71 klienta lieta, cilvēkresursi
ir pārslogoti, un tas var ietekmēt sociālā darba procesa kvalitāti.
Atbalsta nodaļas psihologa pakalpojumu 2015.gadā saņēma 407 personas, personu skaits
salīdzinājumā ar 2014.gadu ir pieaudzis par 6,4 %. Tas saistīts ar vecāku bezdarbu, materiālo resursu
trūkumu, vecāku izbraukšanu uz ārzemēm un bērnu atstāšanu pie radiem vai citām atbalsta personām,
kas izraisa bērnu uzvedības problēmas skolā un pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādiem psihiskiem
traucējumiem. 2015.gadā personām tika nodrošinātas 1264 individuālās psihologa konsultācijas.
Vērojams konsultāciju skaita pieaugums par 0,2 %, salīdzinot ar 2014.gadu.
2015.gadā tika veikts preventīvais darbs ar pilsētas iedzīvotājiem, sadarbība ar pirmsskolas izglītības
iestādēm un skolām. Nodaļas psihologi 2015.gadā novadīja 94 grupas nodarbības, kuras apmeklēja
562 personas.
Nodaļas sociālie darbinieki 2015.gadā organizēja 2 sociālās akcijas un 8 labdarības pasākumus. Viena
no lielākajām 2015.gada sociālajām akcijām bija organizēta sadarbībā ar “Draudzi “Jaunatne ar
Misiju””, kas notika no 22.02.2015. līdz 01.03.2015. Akcijas laikā:
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- 450 trūcīgās ģimenes saņēma pārtikas pakas;
- iedzīvotāji varēja saņemt lietotu apģērbu un apavus;
- pilsētas iedzīvotājiem tika piedāvāti bezmaksas pasākumi.
Atbalsta nodaļa nodrošina personu vajadzību un dokumentu izvērtēšanu īslaicīgas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai Bērnu sociālo pakalpojumu centrā bērniem
sociālo apstākļu dēļ, – 2015.gadā ievietoti 2 bērni, un ģimenēm krīzes situācijas pārvarēšanai, 2015.gadā ievietotas 8 ģimenes. Šie rādītāji katru gadu ir gandrīz nemainīgi: 1 – 3 bērni tiek izņemti
no ģimenes sociālo apstākļu dēļ, 2 – 7 ģimenes ar 10 – 15 bērniem krīzes situācijā tiek ievietotas
krīzes centrā.
Sociālo pakalpojumu nodaļā 2015.gadā tika izskatīti 819 iesniegumi par sociālo pakalpojumu
piešķiršanu Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā, piemājas teritorijas uzkopšanu, nepieciešamību
piešķirt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un iespēju apmaksāt medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumu, tajā skaitā, 342 par asistenta pakalpojumiem. Salīdzinājumā ar
2014.gadu, klientu iesniegumu skaits pieaudzis par 21,5 %, tas izskaidrojams ar asistenta
pakalpojumu skaita pieaugumu. 2015.gadā tika noslēgti 80 līgumi par ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā piešķiršanu pilngadīgām personām, tas ir, par 12,1 %
mazāk nekā 2014.gadā.
Pieņemti 76 lēmumi par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību un apmaksu no
pašvaldības līdzekļiem, 2015.gadā pieprasījums bija par 11,63 % mazāks nekā 2014.gadā.
2015.gadā Sociālais dienests rīkoja ikgadējo sociālo akciju „Mājokļa vides pielāgošana personām
ar kustību traucējumiem”, 16 personām ar kustību traucējumiem tika veikta mājokļa vides
pielāgošana. Katru gadu personu skaits un finansējums ir aptuveni vienāds, jo ir noteikts kritērijs, ka
mājokļa vides pielāgošanu Pašvaldība var veikt ne biežāk kā reizi trijos gados. Akcijai izlietoti
3815,25 eiro, tas ir, par 8,36 % mazāk nekā 2014.gadā.
Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldi 2015.gada 23.jūlijā tika organizētas septītās
sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurās piedalījās 180 personas, - nevalstisko
organizāciju biedri un Pārvaldes struktūrvienību klienti. Sporta spēļu apmeklētāju skaits ir pieaudzis
par 6 %, salīdzinājumā ar 2014.gadu, jo iedzīvotāju aktivitāte katru gadu aug un viņi arvien aktīvāk
apmeklē sporta pasākumus.
Tika turpināts darbs ar nevalstiskām organizācijām sociālo pakalpojumu jomā, kurām 2015.gadā tika
piešķirts Pašvaldības atbalsts 27911 eiro apmērā, par 29 % vairāk nekā 2014.gadā. Tika sniegts
materiālais atbalsts Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālai organizācijai 10076 eiro, tajā
skaitā, gāzes katla ierīkošanai 9196 eiro, un biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” tika
atbalstīts projekts “Lidosim kā putni debesīs” un piešķirts līdzfinansējums 1592 eiro. Tika kontrolēts
piešķirto pašvaldības budžeta naudas līdzekļu izlietojums atbilstoši paredzētajam mērķim.
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Ar valsts finansiālu atbalstu 2015.gadā tika turpināta asistenta pakalpojuma administrēšana, pieņemti
342 lēmumi par asistenta pakalpojumu piešķiršanu vai izbeigšanu, noslēgti 359 uzņēmuma līgumi,
vienošanās. Kopā pakalpojumam no valsts tika saņemts finansiāls atbalsts 481 954 eiro, tas ir, par
80,54 % vairāk nekā 2014.gadā. Pamatojoties uz piešķirto asistenta pakalpojumu, klientiem tika
uzlabota dzīves kvalitāte, klienti aktīvi tiek integrēti sabiedrībā.
Darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 2015.gadā tika
iesaistīti 207 darbspējīgi klienti, kuri saņem sociālo palīdzību, tas ir, par 97,14% vairāk nekā
2014.gadā. Viņi veica mazkvalificētus un teritorijas uzkopšanas darbus.
Sociālās palīdzības nodaļā 2015.gadā tika izskatīti 6248 klientu iesniegumi, par 6,84 % vairāk nekā
2014.gadā, jo tika ieviests maznodrošinātas personas statuss.
2015.gadā samazinājās sociālajai palīdzībai izmaksātie līdzekļi par 296 043 eiro jeb par 21,63 %,
salīdzinājumā ar 2014.gadu. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tika piešķirts, ja ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī, tai nepieder vairāki īpašumi un persona ir
reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Sociālās palīdzības nodaļas klienti bija trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), tajā skaitā,
pensionāri un personas ar invaliditāti, kurām 2015.gadā spēkā bija attiecīgs statuss: 1096 trūcīgas
ģimenes jeb 2167 personas šajās ģimenēs un 1388 maznodrošinātas ģimenes jeb 1755 personas šajās
ģimenēs. 2015.gadā trūcīgu personu skaits ir samazinājies par 23,18 %, bet maznodrošinātu personu
skaits samazinājies par 20,30 %, salīdzinājumā ar 2014.gadu.
Pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (tālāk – GMI) saņēmēji bija: trūcīgas
darbspējīgas ģimenes (personas) ar bērniem, GMI līdz 49,80 eiro un trūcīgi atsevišķi dzīvojoši
pensionāri un invalīdi, GMI līdz 128,00 eiro. Pavisam GMI saņēmēji bija 734 trūcīgas ģimenes jeb
1043 personas šajās ģimenēs. Kopā GMI pabalstos 2015.gadā izmaksāti 247 649 eiro. 2015.gadā ir
samazinājies arī GMI saņēmēju skaits par 18,13 %, GMI pabalstos izmaksāto naudas līdzekļu apmērs
samazinājies par 19,54 %.
Dzīvokļa pabalsts – siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, cietā kurināmā iegādei un
apsaimniekošanas izdevumu segšanai, 2015.gadā tika piešķirts 1585 trūcīgām ģimenēm (personām)
un 2064 maznodrošinātām ģimenēm (personām) un šim mērķim 2015.gadā izlietoti 648 712 eiro, par
23,58 % mazāk nekā 2014.gadā.
Pārējiem sociālās palīdzības pabalstiem 2015.gadā tika izlietoti 176 050 eiro, par 14,19 % mazāk
nekā 2014.gadā. Tie ir pabalsti, kuri tika maksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem vai
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri mācās, maksāta ikmēneša atlīdzība audžuģimenēm,
apmaksātas pusdienas skolēniem no 4.klases līdz 9.klasei un segti uzturēšanās izdevumi bērniem,
kuri apgūst pirmsskolas izglītības iestādes programmu, pabalsts izglītības ieguves atbalstam, maksāts
apbedīšanas pabalsts, kā arī pabalsts jaundzimušo aprūpei. Tika maksāti iedzīvotājiem pabalsti
ārkārtas situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai.
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Sociālais dienests no 17.04.2015. līdz 16.04.2018. īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām projektu Nr.2014.FEAD/PO.01/23/09 par pārtikas, higiēnas un skolas piederumu
palīdzības sniegšanu un papildpasākumu – informatīvu pasākumu, individuālā un grupu darba,
neformālu izglītojošu pasākumu organizēšanu vistrūcīgākajām personām, kuras atbilst trūcīgas
ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām).
2015.gadā tika izdalīti 6857 pārtikas paku komplekti par 54 760 eiro, 675 higiēnas un saimniecības
preču komplekti par 2589 eiro. Projekta ietvaros Atbalsta nodaļa īstenoja šādus papildpasākumus: 30
informatīvi pasākumi 437 personām; 17 grupas nodarbības 84 personām; 5 neformāli izglītojoši
pasākumi 168 trūcīgām personām; 2 neformāli izglītojoši semināri 24 personām; dienas radošo
darbnīcu nometne 15 trūcīgo ģimeņu bērniem. Administratīvās izmaksas 3839 eiro. 2015.gadā apgūts
projekta finansējums 61 188 eiro.
Ar 17.11.2015.ir uzsākts reorganizācijas process, kas paredz, ka notiks apvienošana pievienošanas
ceļā, kur SIA “Rēzeknes veselības aprūpes centrs” ir pievienojamā sabiedrība, bet iegūstošā
sabiedrība ir SIA “Rēzeknes slimnīca”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes enerģija” turpināja veikt dzīvojamās mājās esošo
mehānisko siltumskaitītāju nomaiņu uz ultraskaņas siltumskaitītājiem. 2015. gadā par uzņēmuma
līdzekļiem tika iegādāti un uzstādīti 49 ultraskaņas siltumskaitītāji par kopējo summu 17 439 eiro.
Pateicoties šiem tehnoloģiskajiem uzlabojumiem, uzņēmums turpina ieviest attālinātu
siltumskaitītāju uzraudzības un vadības sistēmu. Kopumā ar siltumenerģijas skaitītāju datu
nolasīšanas sistēmu jau aprīkoti 186 objekti. Lai mazinātu siltumenerģijas zudumu skaitu, vairākās
vietās tika veikta virszemes siltumtrases rekonstrukcija 1 243,5m kopgarumā.
Rēzeknes pilsētā tika realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts
“Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā. II kārta”, kura ietvaros tika nomainīti gaismas objekti
10 pilsētas ielās: Dārzu, Dzelzceļnieku, Stacijas, Rēznas, Meža, Baznīcas, Ausekļa, Rūpnīcas,
Metālistu un Blaumaņa ielā. Lai nodrošinātu ielu apgaismojumu darbību pēc gaismekļu un balstu
nomaiņām Stacijas, Blaumaņa, Dārzu, Rēznas, Meža, Ausekļa ielās pilsētas saimniecības pārvalde
veica kabeļu izbūvi. Šo darbu finansēšanai tika izlietoti 33 532 eiro.
Zemnieku ielā tika izbūvēta optiskā tīkla kanalizācija par 56 331 eiro. Tika pabeigti 2014. gadā
uzsāktie Zemnieku ielas rekonstrukcijas darbi. . Šo darbu finansēšanai izlietoti 796 299 eiro, tai skaitā
aizņēmuma līdzekļi 595 811 eiro, pamatbudžeta līdzekļi 200 487 eiro.
Sakarā ar to ka Rūpnīcas un Metālistu ielu asfaltsegums sliktā stāvoklī un nav lietderīgi veikt
asfaltseguma bedru remontdarbus, tika pieņemts lēmums veikt rekonstrukcijas darbus un 2015. gadā
tika izpildīti darbi par 862 471 eiro, tai skaitā no aizņēmuma līdzekļiem 214 176 eiro, pamatbudžeta
līdzekļiem 521 993 eiro, no mērķdotācijas līdzekļiem ielu uzturēšanai 126 303 eiro. Tika ierīkots
gājēju celiņš zemes gabalā F. Trasūna ielā 37 par 16 866 eiro. Ēkas nojaukšanai Latgales ielā 54 tika
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iztērēti 28 858 eiro. 2015. gadā tika uzsākti daudzdzīvokļu mājas Maskavas ielā 20 vienkāršotā
atjaunošana un izpildīti darbi par 411 327 eiro.
Lai nodrošinātu lietusūdens novadīšanu Kuldīgas ielā tika izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors par
39 700 eiro, tāpat tika veikti 18. Novembra ielas lietus kanalizācijas kolektora remontdarbi par 16
923 eiro. Pilsētas ielu lietus kanalizācijas tīklu apkopei tika izlietoti līdzekļi 31 999 eiro apmērā Lai
nodrošinātu lietusūdens novadīšanu Kuldīgas ielā tika izbūvēts lietus kanalizācijas kolektors, tāpat
tika veikti 18. Novembra ielas lietus kanalizācijas kolektora remontdarbi, veikta pilsētas ielu lietus
kanalizācijas tīklu apkope.
Satiksmes drošības un gājēju kustības uzlabošanai, nodalot ielas braucamo daļu no esošās stāvvietas
un degvielas uzpildes stacijas “Lukoil”, ar mērķi organizēt drošu un ētu satiksmes organizāciju,
izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā “Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Latgales ielas
līdz Kuldīgas ielai, Rēzeknē”.
Tāpat satiksmes drošības un gājēju kustības uzlabošanai, organizējot drošu un ētu satiksmes
organizāciju, izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā “Vipingas ielas un Ausekļa ielas posma no
Zilupes ielas līdz Rēznas ielai rekonstrukcijas būvprojekts”.
Ar mērķi noskaidrot, kādas darbības jāveic Rēzeknes upes inženierģeoloģiskā stāvokļa uzlabošanai,
kas pasargātu teritoriju pilsētas centrā no applūšanas draudiem pavasara palu laikā, kā arī uzlabotu
rekreācijas iespējas pilsētas iedzīvotājiem, veikta Rēzeknes upes hidroloģiskā režīma izpēte.
Rēzeknes pilsētas dome ar mērķi sekmēt Rēzeknes studējošās jaunatnes atgriešanos pilsētā un
rēzekniešu intelektuālā potenciāla palielināšanu, nodrošinot ar augsti kvalificētiem speciālistiem
Rēzeknes pilsētas pašvaldību, piešķir stipendiju studentiem, kuri pēc studiju beigām, saskaņā ar
noslēgto līgumu, strādās Rēzeknes pilsētas uzņēmumos vai iestādēs. Pašvaldības stipendiju
2015.gadā saņēma 19 studējošie, no kuriem 8 jau strādā Rēzeknes ārstniecības iestādēs un Rēzeknes
bērnu – jaunatnes sporta skolā. 2014./2015. mācību gadā 11 studentiem (34 126 eiro apmērā) un
2015./2016. mācību gadā stipendijas tika piešķirtas 75 590 eiro apmērā.
Plānotās aktivitātes:
Ir sācies Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. - 2020.gada plānošanas periods un Sociālajam
dienestam aktīvi jāizmanto projektu finansējuma iespējas sociālās infrastruktūras un sociālo
pakalpojumu attīstībai, - jāizveido sociālo projektu vadītāja amats, sadarbībā ar Attīstības pārvaldi
jāizstrādā un jāīsteno projekti, jāpiedalās projektu konkursos.
Sociālā dienesta bilancē ir nodots nekustamais īpašums Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē. Šo īpašumu tiek
plānots atjaunot un izveidot par Nakts patversmi – atskurbtuvi, pilnveidojot un paplašinot esošos
sociālos pakalpojumus.
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Izstrādāti, Sociālā dienesta attīstības stratēģijā 2014. – 2020.gadam iekļauti un ir nepieciešams
realizēt trīs Pensionāru sociālo pakalpojumu centra infrastruktūras attīstības projektus par
elektroapgādes un siltumapgādes sistēmu renovāciju, jaunā korpusa jumta nomaiņu.
Ir apstiprināta Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014. – 2020.gadam un uzdevumi īstenot šādus
Sociālā dienesta struktūrvienību infrastruktūras attīstības projektus un pasākumus, kur jāpiesaista
Eiropas Savienības, valsts programmu vai pašvaldības finansējums:
1.
Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas siltināšana un teritorijas labiekārtošana.
2.
Jāpaplašina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu
pilngadīgām personām ar smagiem garīgiem traucējumiem, kuriem nepieciešama pastāvīga
pieskatīšana un aprūpe, deinstitucionalizācijas procesa projektu ietvaros izveidojot dienas
aprūpes centru un / vai pusceļa māju, attīstot pavadoņu un atbalsta personu pakalpojumus.
3.
Jāīsteno Pensionāru sociālo pakalpojumu centra infrastruktūras attīstības projekti un
sociālo pakalpojumu uzlabošanas pasākumi.
4.
Sociālais dienests no 2016.gada īstenos Eiropas Savienības fondu Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras administrēto projektu “PROTI un DARI”. Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt
38 jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu. Plānots
2016.gadā apgūt projekta finansējumu 59 440 eiro.
Lai atbalstītu uzņēmējdarbības vides attīstību Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes pilsētas dome piedalīsies
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK
izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma
"Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" projektā. Biznesa inkubatoru
operatora funkcijas īstenos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Savukārt Rēzeknes
pilsētas pašvaldība piedāvās atbilstošas telpas inkubatora darbībai, kuru sagatavošanai plānots
ieguldīt 16 000 eiro.
Viens no atbalsta veidiem konkrētos Eiropas Savienības reģionos ir pārrobežu sadarbības
programmas, kurās uz atbalstu var pretendēt projekti, kuros sadarbojas valsts, reģionālās, pašvaldību
iestādes un tām pielīdzināmas organizācijas, sabiedriskās organizācijas un atsevišķās programmās uz
atbalstu var pretendēt arī privātie uzņēmumi. Šīs programmas ietvaros nepieciešams attīstīt “Vecāku
skolas” pakalpojumus disfunkcionālām ģimenēm un senioru dienas aktivitāšu centra pakalpojumus
aktīviem pilsētas iedzīvotājiem.
2016. gadā uzņēmums “Rēzeknes enerģija” plāno turpināt darbu pie mehānisko siltumskaitītāju
nomaiņas uz ultraskaņas siltumskaitītājiem un attālinātas siltumskaitītāju uzraudzības un vadības
sistēmas ieviešanas. Tāpat arī paredzēts veikt siltumtrašu rekonstrukciju atsevišķos Atbrīvošanas
alejas, Metālistu ielas un Meža ielas posmos.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskats

67

5.2. Teritorijas plānojuma īstenošana(būvniecība)
2015. gadā būvniecības attīstības tendences Rēzeknē turpināja ietekmēt Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļu un valsts investīciju piesaistīšana. Eiropas Savienības fonda darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”
3.6.1. pasākuma ”Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1. aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” ietvaros tika veikti Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu līdz Maskavas ielai
rekonstrukcijas darbi un Maskavas ielas rekonstrukcija, Rēzeknē. Rekonstrukcijas darbu rezultātā
notika inženierkomunikāciju pārbūve, sabiedriskā transporta pieturvietu paplašināšana, uzstādot
jaunas metāla konstrukciju nojumes pieturvietās, soliņus un atkritumu urnas, kā arī rekonstruēts ielu
apgaismojums un uzstādīta videonovērošanas sistēma:
1. Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu līdz Maskavas ielai rekonstrukcija II kārta,
Rēzeknē. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes pilsētas dome. Būvuzņēmējs – SIA BF „Ceļi un tilti”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 473 713.
2. Maskavas ielas rekonstrukcija I kārta, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes pilsētas dome.
Būvuzņēmējs – SIA BF „Ceļi un tilti”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 176 025.
Rēzeknes pilsētā 2015. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda
31.88 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2014.gadu – 16.48 miljons eiro, ir palielinājušās par aptuveni
48%.
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2015.gadā ekspluatācijā nodoto nozīmīgāko (atbilstoši būvniecības izmaksām) objektu
uzskaitījums:
1. Biomasas koģenerācijas stacija un šķeldas žāvētava, Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzekne. Objekta
pasūtītāji – SIA „Atmosclear CHP” un RSEZ SIA „New Fuels”. Būvuzņēmējs – SIA „AIMASA”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 14 361 345 eiro.
2. Austrumlatgales Profesionālas vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija I kārta „Mācību korpusa
rekonstrukcija un laboratoriju jaunbūve”, Varoņu iela 11A, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA
„Rēzeknes Tehnikums”. Būvuzņēmējs – SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja 5 620 882 eiro.
3. NBS SzS 2.ZS novada štāba ēkas renovācija, Dzintaru iela 7, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Būvuzņēmējs – SIA „Latvijas Energoceltnieks”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 3 773 695 eiro.
4. Austrumlatgales Profesionālas vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija II kārta „Dienesta
viesnīcas korpusa rekonstrukcija”, Varoņu iela 11A, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes
Tehnikums”. Būvuzņēmējs – SIA „Latvijas Energoceltnieks”. Būvniecības kopējās izmaksas
sastādīja 2 622 220 eiro.
5. Zemnieku ielas rekonstrukcija, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas
saimniecības pārvalde. Būvuzņēmējs – Akcinė bendrovė „Kauno Tiltai”. Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja 1 790 544 eiro.
6. Šķeldas tvertnes Atbrīvošanas alejā 169A, Šķeldas tvertnes, dzirnavas, koka granulu ražošanas
ceha pārbūve Ziemeļu ielā 4, Šķeldas tvertne Atbrīvošanas alejā 167, Rēzekne. Objekta pasūtītājs –
RSEZ SIA „New Fuels”. Būvuzņēmējs – SIA „AIMASA”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja
800 000 eiro.
7. Rēzeknes slimnīcas Klīniskās laboratorijas (3.stāvs 4.bloks) un Diagnostikas centra (4.stāvs
4.bloks) renovācija, nodrošinot piekļuvi presonām ar funkcionāliem traucējumiem, 18.novembra iela
41, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes slimnīca”. Būvuzņēmējs – SIA „Labo Risinājumu
Fabrika”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja eiro 745 162.
8. Noliktavas būvniecība, saldētavas rekonstrukcija un ēku nojaukšana, Rīgas iela 22, Rēzekne.
Objekta pasūtītājs – SIA „Rēzeknes Gaļas kombināts”. Būvuzņēmējs – SIA „Latgalija”. Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja 332 064 eiro.
9. Degvielas uzpildes stacijas „Neste” būvniecība, Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne. Objekta
pasūtītājs – SIA „Neste Latvija”. Būvuzņēmējs – SIA „ROHE Latvijā”. Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja 299 335 eiro.
10. Augsta spiediena (P<6bar) sadales gāzesvads rūpnīcām „Verems” un „Matthai Latvija”, Ziemeļu
iela, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – RSEZ SIA „Verems”. Būvuzņēmējs – SIA „Katlinieks”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 173 859 eiro.
11. Ražošanas ēku kompleksa rekonstrukcija un renovācija I kārtai „Ēkas (kadastra apzīmējums
2100 003 0403 007) rekonstrukcija un tai pieguļošās teritorijas labiekārtojums”, Varoņu iela 36,
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Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Lekon”. Būvuzņēmējs – SIA „Global Build Company”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 145 658 eiro.
12. Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas garāžu rekonstrukcija, Atbrīvošanas aleja
95A, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – Rēzeknes novada pašvaldība. Būvuzņēmējs – SIA „Inteco
Wood”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 119 787 eiro.
13. Alus rūpnīcas rekonstrukcija, Atbrīvošanas aleja 162, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „DFD”.
Būvuzņēmējs – SIA „Latgalija”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 29 630 eiro.
14. Tirdzniecības centra informācijas objekta būvniecība, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu
atjaunošana, Atbrīvošanas aleja 138, Rēzekne. Objekta pasūtītājs – SIA „Plesko Real Estate”.
Būvuzņēmējs – SIA „Caverion Latvija”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 11 404 eiro.
15. Mācību centra siltumapgādes sistēmas pārbūve, Atbrīvošanas aleja 105-19, Rēzekne. Objekta
pasūtītāji – Jeļena Kļaviņa un Normunds Kļaviņš. Būvuzņēmējs – SIA „SG Latgale”. Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja 3 500 eiro.
Kopumā 2015.gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 88 būvniecības ieceres iesniegumi,
akceptēti 100 būvprojekti, 82 apliecinājuma kartes, 28 paskaidrojuma raksti un 5 tehniskās shēmas.
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16.attēls. Akceptēto dokumentu skaits pa gadiem

Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)
Objektu grupa
Dzīvojamās mājas
Darījumu iestāžu ēkas
Sabiedriskās un mācību iestādes
Inženierbūves
Ražošanas objekti
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16
0
7
7
5
Kopā:
35

%
45.7%
0.0%
20.0%
20.0%
14.3%
100.0%

Izmaksas, tūkst. €
265 171.0
0.0
12 779 182.0
2 947 063.0
15 668 698.0
31 660 114.0

%
0.8%
0.0%
40.4%
9.3%
49.5%
100.0%

Rēzeknes pilsētā 2015. gadā ekspluatācijā nodotas fiziskajām personām piederošās individuālās
dzīvojamās mājas: 9 jaunbūves ar ēkas kopējo platību 1554 m2 un 7 rekonstrukcijas ar ēkas kopējo
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platību 873 m2. Kopā 16 dzīvojamās mājas ar ēku kopējo platību, kas sastāda 2427 m2 un 5 dzīvojamo
māju palīgēkas ar kopējo platību 273 m2 .
2015. gadā ekspluatācijā nodotas fiziskajām personām piederošās 13 nedzīvojamās ēkas ar kopējo
platību 681 m2.
2015. gadā ekspluatācijā nodotajām ģimenes mājām un to palīgēkām, un nedzīvojamām ēkām
privātās investīcijas sastādīja € 486 439, kas, salīdzinot ar 2014. gadu – 490 277 eiro, ir samazinājušās
par aptuveni 1%.
2015.gadā publiskai apspriešanai tika nodota SIA „Neste Latvija” paredzētā būvniecības iecere
degvielas uzpildes stacijas „Neste” būvniecībai Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē. Publiskās
apspriešanas norises laiks no 30.04.2015. līdz 28.05.2015. Būvniecības ieceres ierosinātājs SIA
„Neste Latvija”. Būvniecības ieceres projektētājs SIA „Noblese”.
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6. Iedzīvotāju informētības un līdzdalības veicināšana
Informācijas pieejamība par pašvaldības darbu veicina ne tikai pilsonisku līdzdalību, bet arī nodrošina
atklātības principa ievērošanu pašvaldības darbā. Sadarbība ar pilsētas iedzīvotājiem vispirms notiek
īstenojot pašvaldībām ar likumu noteiktās un valsts deleģētas funkcijas. To loks ir ļoti plašs un šajā
procesā iesaistītas domes struktūrvienības, iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības.

6.1. Pašvaldības portāls www.rezekne.lv
Lai informētu Rēzeknes iedzīvotājus par pilsētā notiekošajām aktivitātēm, sniegtu nepieciešamo
informāciju, uzturētu pastāvīgu saikni ar dažādu mērķauditoriju, kā arī popularizētu rēzekniešu
sasniegumus dažādās jomās, Rēzeknes pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina
efektīvu informācijas sniegšanu pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv. Portālā ir pieejama
struktūrvienību kontaktinformācija, Domes pieņemtie lēmumi, iesniegumu un dokumentu paraugi,
informācija par Rēzeknes pilsētas domes budžetu, publiskajām apspriedēm, foto un video materiāli,
kā arī cita informācija par pilsētu un dažādām dzīves jomām. Lai nodrošinātu operatīvas informācijas
apmaiņu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, portāla sākumlapā ir sadaļa “Rakstiet domei”. Pēc Google
analytics datiem 2015.gadā unikālo apmeklējumu skaits diennaktī sasniedza 2884 lietotāju.

6.2. Pašvaldības laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis”
Rēzeknes pilsētas pašvaldības laikraksts „Rēzeknes Vēstnesis” 2015.gadā tika izdots divreiz mēnesī
ar kopējo tirāžu 365 000 eksemplāru gadā (30 000 eksemplāru mēnesī). Katra otrā Rēzeknes ģimene,
tajā skaitā arī privātmāju iedzīvotāji, bez maksas saņem laikrakstu ar krāsainu titullapu. Laikrakstā ir
24 lappuses, tas satur informāciju divās valodās – latviešu un krievu.
Katrai „Rēzeknes Vēstneša” lappusei ir tematiska ievirze – lasītāji vienmēr zina, kur jāmeklē viņus
interesējošā informācija.
Parasti pirmās divas lappuses tiek veltītas domes lēmumiem un īsām pēdējo divu nedēļu aktualitātēm.
Katrā laikraksta numurā ir arī „Priekšsēdētāja sleja”, kurā pilsētas domes priekšsēdētājs spriež par
iedzīvotājiem un pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem, kā arī aicina lasītājus paust savu viedokli par
noteiktām tēmām. Atgriezeniskā saite ar lasītājiem tiek uzturēta arī caur rubriku „Kurš atbildēs?” –
katrā numurā laikraksta saņēmēji var atrast dažādu pilsētas domes pārvalžu atbildīgo speciālistu
atbildes uz saviem jautājumiem. Liela uzmanība tiek veltīta pašvaldības uzņēmumu darbībai, tiek
sniegta aktuālākā un operatīvākā informācija. Bieži vien tiek runāts arī par sociāla rakstura
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jautājumiem. Trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem utt. saņem sīku informāciju par sociālās un citas palīdzības no
pašvaldības saņemšanas iespējām. Rubrikā „Intervija” lasītāji iepazīst ievērojamus rēzekniešus,
latgaliešus, pilsētas viesus. „Rēzeknes Vēstnesim” ir svarīgs arī pašu pilsētas iedzīvotāju viedoklis
par dažādiem ar valsts un pilsētas dzīvi saistītajiem jautājumiem, tāpēc katrā numurā tiek publicētas
iedzīvotāju atbildes uz dažādiem jautājumiem. Atsevišķs akcents tiek likts uz baznīcu jaunumiem
izplatītāko konfesiju pārstāvjiem: katoļiem, pareizticīgajiem un vecticībniekiem.
Lasītāju auditorija augstu novērtējusi pārskatāmo un detalizēto pilsētas kultūras notikumu afišu
(divām nākamajām nedēļām, divās valodās). Jaunā laikraksta „Rēzeknes Vēstnesis” formāta galvenā
atšķirība no oficiāla pašvaldības izdevuma ar tādu pašu nosaukumu ir tā, ka koncentrētās un bieži
vien grūti uztveramās preses relīzes jaunajā formātā tiek ievietotas paplašinātā izskatā, lasītājiem
saprotamākā valodā, un lielākā daļa laikraksta materiālu ir autorraksti.

6.3. Sadarbība ar masu medijiem
Pašvaldībai izveidota sadarbība ar vietējiem masu medijiem un vairākiem nacionālajiem medijiem.
Sadarbībā ar Latgales Reģionālo televīziju reizi nedēļā notiek tiešraides, kuru laikā domes
priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, kā arī citi pašvaldības iestāžu/ pārvalžu pārstāvji atbild uz
iedzīvotāju jautājumiem. Katru nedēļu tiek gatavoti video sižeti par pašvaldības aktualitātēm, kuri
parādās ne tikai TV kanālos, bet arī interneta vietnē Youtube, tādējādi aptverot arī jauniešu auditoriju.
Informācija par pašvaldības aktualitātēm regulāri izskan Latgales Radio (103, FM), Latvijas Radio 4,
radio “Rēzekne” (105,1 FM), SWH+ (101,4 FM) u.c. Pēc pašvaldības vadības iniciatīvas tika
organizētas preses konferences. Rēzeknes pilsētas dome sadarbojas ar visiem Rēzeknē strādājošajiem
laikrakstiem, tāpat tika turpināts darbs pie jaunu sadarbības formu izstrādāšanas ar dažādiem masu
medijiem, lai aptvertu lielāku cilvēku loku un paceltu Latvijas un ārzemju iedzīvotāju informētības
līmeni par pilsētā notiekošajiem procesiem.

6.4. Iedzīvotāju apkalpošanas centra darbība
Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs atrodas Rēzeknes pilsētas domes telpās –
Atbrīvošanas aleja 93, pirmajā stāvā. Tā darba laiks ir no 8.00 līdz 16.30 pusdienu pārtraukums ir no
12.00 līdz 12.30. Iedzīvotāju apkalpošanas centra telefons ir 64607609,.
Pa 2015. gadu Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ir griezušies 6554 apmeklētāji. No tiem ar Rēzeknes
pašvaldību saistītos jautājumos – 5905 apmeklētāji, ar citām valsts iestādēm saistītos jautājumos –
649.
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649
ar Rēzeknes pašvaldību
saistītos jautājumos
ar citām valsts iestādēm
saistītos jautājumos

5905

17.attēls. Apmeklētāju skaits Rēzeknes pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā (2015. gads)

Zemāk esošajā tabulā apkopoti jautājumi, kādos Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vērsās apmeklētāji
minētajā laika posmā. Atsevišķi izdalītas ar pilsētas domes darbību saistītās sfēras, kā arī citu iestāžu
sfēras. Pie citiem jautājumiem apkopoti tie jautājumi, kuri diezin vai atkārtosies turpmāk. Tie attiecas
gan uz pašvaldības, gan citu iestāžu darbības sfērām.
Jautājumi, kādos vērsās apmeklētāji
Sfēra, par ko interesējās

Apmeklētāju skaits

Administratīvā inspekcija

64

Aģentūra “Kultūras un Tūrisma centrs”

41

Austrumlatvijas koncertzāle “GORS”

39

Austrumlatgales radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”

15

Attīstības un plānošanas pārvalde

51

Bāriņtiesa

33

Būvvalde

69

Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un 13
saimniecības nodaļa
Deputātu pieņemšana

29

Domes vadība

19
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Daudzbērnu ģimenes

133

Dzimtsarakstu nodaļa

9

Dzīvesvietas deklarēšana, t.sk.

3551

aktualizētas dzīvesvietas deklarācijas

1996

izsniegtas dzīvesvietas deklarēšanas izziņas

1370

pieņemtie lēmumi par ziņu par deklarētās dzīvesvietas 185
anulēšanu
Finanšu pārvalde

64

Iesniegumu uzrakstīšana

71

Iesnieguma pieņemšana

135

Izglītības pārvalde

76

Izpilddirektors

9

Juridiskā nodaļa, t.sk. juridiskās konsultācijas

146

Namu apsaimniekošana

46

Pasažieru pārvadāšana

49

Pārvalde “Sociālais dienests”

159

Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie priekšsēdētāja

96

Pilsētas saimniecības pārvalde, t.sk.

226

Ceļu uzturēšana

26

Ielu apgaismojums

9

Nekustamā īpašuma jautājumi

76

Apzaļumošanas jautājumi

24

Priekšsēdētāja vietnieks

19

Rēzeknes Vēstnesis

51

Sabiedrisko attiecību nodaļa,

45
t.sk.

portāls 31

www.rezekne.lv
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Saimnieciskie jautājumi, t.sk. dokumentu kopijas

73

Saistošie noteikumi

11

Sporta pārvalde

21

Uzņēmumi – komunālo pakalpojumu sniedzēji, t.sk.

193

SIA „Rēzeknes enerģija” rēķini un siltumapgādes 11
jautājumi
29
PA SIA „ALAAS”
129
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
Ar citām iestādēm saistītie jautājumi
Arhīvs

2

Citas pašvaldības

8

Darba inspekcija

8

Invalīdu biedrība

5

Konsulāro darbinieku pieņemšana

4

Latgales apgabaltiesa

2

Latvenergo

15

Likumi

11

LR ministrijas

8

Militārā dienesta pārvalde

2

Nedzirdīgo biedrība

1

Nodarbinātības dienests

13

Notāri

18

Patērētāju aizsardzības centrs

9

Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde

53

Represēto biedrība

3

Rēzeknes novada dome

76
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Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona

5

Saeimas deputātu pieņemšana

3

Semināri

19

Tiesu izpildītāji

31

Uzņēmumu reģistrs

21

Valsts ieņēmumu dienests

3

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

34

Valsts valodas komisija

9

Valsts vides dienests

5

Valsts zemes dienests

18

Valsts probācijas dienests

19

Zemesgrāmata

21
Citi jautājumi

241

Kopā: 6554

6.5. Sociālie tīkli
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un līdzdalību, Sabiedrisko attiecību nodaļa ir izveidojusi un
uztur Rēzeknes pilsētas domes kontus sociālajos tīklos twitter.com, facebook.com un draugiem.lv.
Domes Twitter kontam 2015.gadā bija vairāk nekā 3000 sekotāju, salīdzinoši jaunākajam Facebook
kontam gada nogalē bija 1600 sekotāji. Atsaucoties uz rēzekniešu vēlmēm, 2015.gada oktobrī tika
izveidots Domes konts arī draugiem.lv, kur gada beigās bija 79 sekotāji. Tāpat Rēzeknes pilsētas
domei ir youtube konts, kur tiek izvietoti dažādi Rēzeknes pilsētai aktuāli video (par tūrismu,
investīcijām, pasākumiem Rēzeknē, kā arī televīzijas raidījumi par pilsētu).

6.6. Sabiedrisko pasākumu rīkošana
Lai veicinātu sabiedrības aktivitāti un līdzdalību pašvaldības darbā, sabiedrisko attiecību nodaļa
organizē un iesaistās dažādu sabiedrisko pasākumu rīkošanā. Tiek organizētas tikšanās ar
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, dažādu konfesiju pārstāvjiem. Jau vairākus gadus par ieguldījumu
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pilsētas attīstībā Rēzeknes pilsētas pašvaldība iedzīvotājiem piešķir apbalvojumu “Rēzeknes Goda
pilsonis”. Uz doto brīdi šīs apbalvojums tika piešķirts 32 Rēzeknes iedzīvotājiem. 2015.gada 1.maijā
stājās spēkā Sabiedrisko attiecību nodaļas izstrādātais nolikums “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības
apbalvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts ne tikai Goda pilsoņa apbalvojums, bet arī
Rēzeknes pilsētas domes Pateicības, Atzinības un Goda raksti.

6.7. Sabiedriskās domas aptauja
No 2015.gada 31.janvārim līdz 15.februārim Tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas Fakti"
Rēzeknē veica sabiedriskās domas aptauju, kurā tika aptaujāti 503 Rēzeknes pastāvīgie iedzīvotāji
vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 2015.g.februārī Rēzeknes domes darbība pilsētas iedzīvotāju vidū
vērtēta ievērojami pozitīvāk nekā tas bija iepriekšējā, 2013.g. pētījumā. Pozitīvas tendences
vērojamas arī rezultātos par Rēzeknes pilsētas domes darbības vērtējumu dažādu funkciju izpildē.
Rēzeknieši izteica savu vērtējumu gan par pilsētas domes darbību kopumā, gan atsevišķās pilsētas
dzīves jomās. 2015. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pētījumu par 2013.gadu, Rēzeknes pilsētas
domes darbību kopumā pozitīvi vērtēja vairāk nekā trīs ceturtdaļas (78,7%) aptaujāto pilsētas
iedzīvotāju (2013.g. – 57%).
Kritisks viedoklis bija 17,6% no pētījuma dalībniekiem (2013.g. – 30,4%). Pētījumā tika iesaistītas
pēc dažādām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm izveidotas respondentu grupas, tomēr starp dažādām
grupām netika atklātas būtiskas viedokļu atšķirības.
Pozitīva tendence vērojama arī rezultātos par Rēzeknes pilsētas domes darbības vērtējumu dažādu
funkciju izpildē, un, salīdzinājumā ar 2013.gadu, 2015. gadā gandrīz visās pozīcijās pilsētas
iedzīvotāju vērtējums kļuvis manāmi pozitīvāks. Visaugstāko novērtējumu ieguva tādas jomas, kā
pilsētas labiekārtošana (pozitīvi vērtēja 90% respondentu), kultūras attīstības veicināšana (89%),
ūdenssaimniecības pakalpojumi pilsētā un pilsētas attīstības veicināšana (86%). Trīs ceturtdaļas
aptaujāto pozitīvi novērtēja ekoloģisko situāciju pilsētā, pilsētas apgaismojumu, pašvaldības
izglītības iestāžu uzturēšanu, sporta attīstības veicināšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumus
Rēzeknē. Nedaudz vairāk kā puse respondentu pozitīvi novērtē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
pilsētā (54%), arī poliklīnikas (59%) un slimnīcas (48%) uzturēšana, pēc rēzekniešu uzskatiem, nav
pietiekoši augstā līmenī, kaut gan šie rādītāji ir manāmi augstāki, nekā bija iepriekšējās aptaujas reizē
2013. gadā. Siltumapgāde Rēzeknē saņēmusi 47% pozitīvu novērtējumu, bet sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi – 45%.
Salīdzinājumā ar 2013.gadu, par 18% palielinājies iedzīvotāju skaits, kurus apmierina ielu stāvoklis
(45%), savukārt daudzīvokļu dzīvojamo ēku iekškvartālu labiekārtojumu pozitīvi vērtē 35% no
aptaujātajiem, iepriekšējo 21% vietā. Vienīgais rādītājs, kurš pasliktinājies 2015.gadā, pēc
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iedzīvotāju viedokļa, ir Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, kuru pozitīvi vērtē 43 %
respondentu (2013.gadā – 53%).

6.8. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” veic aktīvu
sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām:
–
organizē konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu vasaras nodarbinātības projektiem,
nevalstiskās organizācijas tiek informētas un iesaistītas jauniešu karjeras un vasaras
nodarbinātības projektā;
–
organizē konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem. Šī
konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas,
audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes
pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos;
–
organizē konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes
pilsētas bērniem un jauniešiem, nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas piedalīties konkursā
un organizēt bērnu un jauniešu nometnes.
ARPC Jaunatnes lietu nodaļa ERASMUS+ programmas ietvaros realizē Eiropas brīvprātīgā darba
un apmaiņas projektus, nevalstiskajām organizācijām ir iespēja sadarboties ar brīvprātīgajiem
veidojot kopīgas aktivitātes. ARPC Jaunatnes lietu nodaļa veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām
organizācijām, kuras veic darbu ar jaunatni, sadarbība tiek veidota dažādu konkursu ietvaros, kā arī
nevalstiskās organizācijas tiek informētas par ARPC iespējām un aktivitāšu piedāvājumu.
ARPC sadarbojas ar :
 Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, Rēzeknes nodaļu
Biedrība organizē atvērtās durvju dienas; spēles, neformālās lekcijas, filmu vakariņi par LSK – LSKJ
bērnu dārzos, skolās, jauniešu brīvā laika centros un bērnu namos; iekšējie pasākumi – semināri,
apmācības, pārgājieni, ekskursijas un nometnes.
 biedrību „Mis un Misters Rēzekne”
Organizē konkursus „Rēzeknes Princese un Princis”, "Mis un Misters Rēzekne", labdarības akcijas,
orientēšanas skrējienus.
 biedrību "Artistence"
Organizē tādus pasākumus kā „Mākslas dienas”, „Muzeju naktis”, „Ābols par brīvu”. „Artistences”
darbība ietver sevī izstāžu un dažādu kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī sabiedrības informēšanu
un izglītošanu dažādos ar kultūru un radošu jaunradi saistītos jautājumos.
 biedrību "Rēzeknes pilsētas Teātris-studija "Joriks"
Dalība vietējos un starptautiskajos pasākumos, biedrībā darbojas bērnu teātra studija un jauniešu
studija. Galvenie mērķi ir saglabāt, integrēt un attīstīt Rēzeknē dzīvojošo dažādo tautību kultūru,
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veicināt sabiedrības konsolidāciju, iepazīstināt sabiedrību ar nacionālo kultūru īpatnībām, organizēt
pilsētnieku brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 European Association "World-Our Home"
Eiropas līmeņa organizācija, kura darbojas ar Eiropas projektiem izglītības un kultūras jomā.
Organizācijas mērķi ir sekmēt pilsonisko aktivitāšu attīstību un aizsardzību Latvijā un Eiropā.
Organizācija piedāvā vietējiem iedzīvotājiem iespējas iegūt neformālo izglītību, pilnveidot savas
prasmes un kompetences, piedalīties starptautiskos projektos, jauniešu apmaiņas programmās,
semināros, apmācību kursos, nodrošina iespēju savas karjeras veiksmīgai izvēlei, organizē dažādus
kultūras pasākumus. Caur organizācijas darbību un neformālo izglītību tiek attīstītas iedzīvotāju
prasmes un kompetences, Latvijas un citu valstu kultūras izplatīšana, jauniešu aktīvas līdzdalības
veicināšana, dažādu valstu pārstāvju savstarpējas sapratnes veicināšana.
 biedrību „Excelsus”
Biedrība rīko dažādus labdarības koncertus, svētkiem veltītus pasākumus, kā arī organizē plenērus
un koncertus, konsultācijas un apmācības.
 biedrību "Mediju radošā studija"
Biedrības programmas darbības mērķis ir līdzdarboties kultūras procesu attīstībā Latgales reģionā,
veidojot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai, kultūras vērtību
radīšanai un popularizēšanai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā
izaugsmē.
 biedrību "Jaunatnes čemodāns"
Biedrības mērķi ir darbs ar jauniešiem, attīstīt jauniešu iemaņas, kompetences un zināšanas, organizēt
viņiem lietderīgu laika pavadīšanu. „Jaunatnes Čemodāns” vēlas to panākt, organizējot un piedaloties
starptautiskajos un vietējos iniciatīvas projektos, pieredzes apmaiņas semināros, braucienos,
festivālos, forumos, konferencēs. Biedrībai rūp mūsu apkārtējā vide, aktīva un veselīga dzīvesveida
popularizēšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība.
 biedrību "ATMA"
- ušu/ kung fu, mākslas vingrošana, veselības vingrošana, austrumu dejas, klasiskā deja, moderno
deju horeogrāfijas sastādīšana, individuāli sastādītie, tieši Jūsu veselības stāvoklim pielāgotie
atveseļošanās kompleksi, Sagatavošana deju konkursiem.Biedrība „Atma” tika dibināta 2009. gada
19. augustā Rēzeknē. Sporta klubā tiek realizētas nodarbības dažādos virzienos: kung-fu, mākslas
vingrošana, veselības vingrošana, austrumu dejas un vispārattīstošā vingrošana pirmsskolas vecuma
bērniem. Bez parastajiem treniņiem, mūsu klubā notiek arī neformālās tikšanās, piemēram, kā tējas
ceremonijas, kur audzēkņi kopā ar treneriem pavada laiku pie tējas tasītes un filozofiskām sarunām,
vai skatoties sacensības un apspriežot panākumus. No kluba dibināšanas laika, mūsu audzēkņi ir
piedalījušies vairākos paraugdemonstrējumos un koncertos Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā, kā arī
sacensībās un vasaras nometnēs.
 biedrību „SEDNA”
Kikbokss, bokss, kendo, jaido, motosports, slēpošana, fitness, aerobika, pašaizsardzība, trenažieru
zāle.
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 biedrību “ Rēzeknes Futbola akadēmija”
Rēzeknes FA ir Latvijas futbola federācijā akreditēta futbola akadēmija, kas dod iespēju bērniem ne
tikai fiziski un garīgi attīstīties, bet arī iegūt iespēju kļūt par profesionālu futbolistu. Jau
šobrīd Rēzeknes futbola akadēmijā savas futbola prasmes pilnveido vairāk kā 230 bērni un jaunieši,
tāpēc aicinām pievienoties gan zēnus gan meitenes mūsu lielajai futbola ģimenei.
 Sporta biedrību "Sporta klubs "Ezerzeme"
Basketbols. Organizē nepārtrauktu treniņu procesu vairāk nekā 100 audzēkņiem un ar 8 grupām
piedalās LR čempionāta sacensībās, rīko vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.
 biedrību „Tekvon–do klubs Rēzekne”
Taekwon–do (ITF)
Tālr.: 29404306,e-pasts: iruka1@inbox.lv.
Telpu futbola klubs "Rēzekne"
Tālr.: 27888488,mājas lapa: www.rezekne-tfk.lv
 biedrību „Centrālais auto-moto klubs "Latgale"
Motosports. Audzēkņi jau vairāku gadu garumā pārstāv Latvijas izlasi dažāda veida sacensībās. Ir
startējuši bērnu - jauniešu Pasaules čempionātos, Eiropas nāciju kausa izcīna (Eiropas motokrosa
olimpiāde). Biedrībā sportistu vecums ir no 4 - 51 gadam! Biedrībā jaunieši iegūst labu fizisko
sagatavotību, iemaņas tehnikas remontā.
 biedrību „Sporta klubs „Dinamo LAT””
Džudo cīņa, pludmales futbols. Klubs ir pilntiesīgs Latvijas Džudo Federācijas loceklis, strādā 5
treneri. Rīko starptautiskus turnīrus, nometnes. Biedrībai ir sabiedriska labuma statuss.


deju klubs „Viva”

 biedrību „Rēzeknes Māmiņu klubs”
Dažādas tikšanās vecākiem (lai dalītos pieredzē, konsultētos ar speciālistiem, interesanti un lietderīgi
pavadītu laiku kopā ar saviem mazuļiem), meistarklases, kulinārijas meistarklases, nodarbības,
izglītojošas lekcijas vecākiem par bērnu veselību, drošību, audzināšanu, radošās darbnīcas vecākiem
un viņu bērniem, labdarības pasākumi, Topošo māmiņu skola un citas aktivitātes vecākiem un
bērniem.
Rēzeknes Māmiņu klubs lielu uzmanību pievērš māmiņu atbalstam, apvienojot gan māmiņu fiziskās
un garīgas attīstības pasākumus, gan sabiedrisko pasākumu organizēšanu, gan aktīvu labdarības
darbību.
 biedrību “Eņģeļi ar mums”
Biedrībā apvienojušās ģimenes no pilsētas un novada, kas audzina bērnus un jauniešus ar īpašām
vajadzībām.
Biedrības darbības virziens ir pilsoniskas sabiedrības attīstīšana, kuras pilntiesīgi locekļi ir bērni,
pusaudži ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes; vispusīgas informācijas sniegšana, izglītošana un
palīdzēšana ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām sarežģītajā audzināšanas, izglītības,
ārstniecības un sociālās integrācijas procesā, lai ģimenes varētu izaudzināt sabiedrībā sociāli integrētu
personību.
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Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sporta pārvalde” 2015. gadā sadarbojusies un finansiāli
atbalstījusi šādas nevalstiskās organizācijas:


Sporta biedrība “SK “Ezerzeme - 13000 eiro;



Biedrība “Sporta klubs Blāzma – 14000 eiro;



Biedrība “Sedna” – 7800 eiro;



Biedrība “Dorifor” – 850 eiro;



Biedrība “Telpu futbola klubs “Rēzekne”” – 7000 eiro;



Biedrība “Centrālais Auto-Moto klubs “Latgale”” – 1500 eiro;



Biedrība “Sporta klubs “Progress”” – 400 eiro;



Biedrība “Asila” – 2500 eiro;



Biedrība “Latgales pilots” – 1200 eiro;



Biedrība “Rebirs Sports” – 700 eiro;



Biedrība “Tim-Wokeu” – 1500 eiro;



Biedrība “Atma” – 1000 eiro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2015. gadā finansiāli
atbalstīja un sadarbojās ar četrām biedrībām:


Biedrība “Kultūras pasākumu attīstības aģentūra” – 3000 eiro;



Biedrība “Latgalieši” – 26500 eiro;



Biedrība “Latgales Kultūras centra izdevniecība” – 1460 eiro;



Biedrība “Rēzeknes krievu kultūras centrs”- 1300 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” plāno un koordinē atbalstu Rēzeknes
nevalstiskajām organizācijām sociālajā jomā, atbalstot NVO plānotos pasākumus, un kontrolējot
piešķirto pašvaldības budžeta naudas līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim. 2015.gadā
NVO finansiālajam atbalstam šajā laika periodā tika piešķirti un izlietoti 27910,99 eiro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsts NVO (EUR) 2013.-2015.gadā
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NVO
Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes
teritoriālā organizācija
Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes
reģionālā biedrība
Rēzeknes Invalīdu biedrība
Rēzeknes pilsētas politiski represēto klubs
Rēzeknes pilsētas un rajona pensionāru
biedrība
Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteja
Sabiedriskā organizācija “Daugavas vanagi
Latvijā”

2013.
gads

2014.
gads

2015.
gads

640.29

640.29

10076.00

Izmaiņas
pret
2014.gadu
(-/+ %)
+1473.66%

711.43

3557.18

2850.00

-19.88%

426.86
4723.93
782.58

426.86
2962.55
498.01

430.00
2950.00
200.00

+0.74%
-0.42%
-59.84%

825.26
355.72

142.29
355.72

0
350.00

-1.61%
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15

Invalīdu un viņu draugu apvienība
“IMPULSS”
Biedrība “Latgalieši”
Diabēta biedrība
Biedrība “RRO LAKCA”
Biedrība Rēzeknes māmiņu klubs
Biedrība „Eņģeļi ar mums“
SAULES STARS AV
Biedrība
“Autisma
atbalsta
punkts
Rēzeknē”
Kopā

1124.07

1294.81

795.00

-38.60%

426.86
284.58
3343.75
2845.74
853.72
-

426.86
284.57
6711.44
2134.31
877.91
1016.00
210.00

330.00
300.00
4850.00
1300.00
1088.00
800.00
1591.99

-22.69%
+5.42%
-27.74%
-39.09%
+23.93%
-21.26%
+658.09%

17344.81

21539.00

27910.99

+29.58%

Piešķirtā finansējuma apjoms atbalstam NVO, salīdzinājumā ar 2014.gadu, ir pieaudzis par 29.58%:
- tika sniegts ievērojams materiāls atbalsts Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes
teritoriālai organizācijai gāzes katla ierīkošanai par 9196,00 eiro;
- biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” tika atbalstīts projekts “Lidosim kā
putni debesīs” – 1591,99 eiro.
Tika veikta NVO 2014.gada piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgas izmantošanas pārbaude, un,
izvērtējot maksājumu pamatojošos dokumentus un atbilstību noslēgtajiem līgumiem, sastādīti 15
pārbaudes akti.
2016.gadā Sociālā dienesta budžetā nevalstisko organizāciju finansiālajam atbalstam paredzēti
16194,99 eiro.
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Pielikumi:
1. Revidentu ziņojums
2. Lēmums par 2015. gada finanšu pārskata
apstiprināšanu ar pielikumiem
3. Rēzeknes pilsētas pašvaldības bilance
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Rēzeknes pilsētas pašvaldības bilance
Posteņa nosaukums

Konta Nr.

AKTĪVS
A
1000
1100

B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi

C
1.
1.1.

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

1

2

130 608 679

126 610 853

384 701

456 429

1110

Attīstības pasākumi un programmas

1.1.1.

68 840

61 344

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1.1.2.

226 134

245 026

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1.1.3.

84 671

128 312

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1.1.4.

2 656

21 130

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1.1.8.

1180
1200

Pamatlīdzekļi

1.2.

2 400

617

112 616 320

110 306 678
99 811 931

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

99 917 315

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

262 102

323 779

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

6 190 203

6 635 484

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1.2.4.

6 132 598

3 105 000

1250

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi

1.2.5.

0

57 597

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

89 249

84 049

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

24 853

288 838

17 583 304

15 826 880

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.1.

16 818 580

15 063 974

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.2.

764 696

762 878

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

28

28

24 354

20 866

1400
1420
2000

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām
Citas ilgtermiņa prasības
Apgrozāmie līdzekļi

1.4.
1.4.2.
2.

24 354

20 866

2 358 026

4 352 685

2100

Krājumi

2.1.

224 021

316 106

2300

Debitori

2.3.

721 503

762 210

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2.4.

74 271

137 618

Naudas līdzekļi

2.6.

2600
I.

Piezīmes
Nr.

BILANCE (1000+2000)

I.

1 338 231

3 136 751

132 966 705

130 963 538
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Posteņa nosaukums

Konta Nr.

PASĪVS

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

C

1

2

B

A
3000

Piezīmes
Nr.

Pašu kapitāls

87 867 531

3.

80 125 937

3300

Rezerves

3.3.

270 707

0

3500

Budžeta izpildes rezultāti

3.5.

87 596 824

80 125 937
74 999 830

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

3.5.1.

80 125 937

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3.5.2.

7 470 887

5 126 107

5.

45 099 174

50 837 601

5.1.

5000
5100
5110
5190
52005900
5200

Kreditori
Ilgtermiņa saistības

39 848 158

40 849 248

Ilgtermiņa aizņēmumi

5.1.1.

39 848 158

40 849 186

Pārējās ilgtermiņa saistības

5.1.9.

0

62

5 251 016

9 988 353

Īstermiņa saistības

5.2.-5.9.

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5.2.

1 734 380

1 487 525

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5.3.

621 749

624 208

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

5.4.

807 685

792 861

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5.6.

30 403

18 928

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.7.

34 982

24 704

5800

Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

23 735

840 777

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

1 998 082

6 199 350

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.1.

27 464

28 224

Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

5910
5930

I.

BILANCE (3000+4000+5000)

I

Posteņa nosaukums

Kods

1 970 618

6 171 126

132 966 705

130 963 538

Piezīmes
Nr.

Pārskata perioda
beigās

Pārskata perioda
sākumā

C

1

2

ZEMBILANCE
A

B

0100

Nomātie aktīvi

0.1.

9 325

13 189

9100

Zembilances aktīvi

9.1.

153 320

168 438
71 604

9130

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi

9.1.3.

77 899

9140

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem

9.1.4.

213

213

9190

Citi zembilances aktīvi

9.1.9.

75 208

96 621

3 155 531

3 470 188

Zembilances pasīvi

9.5.

9540

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma dokumenti

9.5.4.

112 210

0

9550

Nākotnes nomas maksājumi

9.5.5.

9 325

13 189

9560

Izsniegtie galvojumi

9.5.6.

3 005 261

3 420 107

9590

Citas zembilances saistības

9.5.9.

28 735

36 892

9500
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