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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: 28,7 tūkst. cilvēku;
✓ Iedzīvotāju blīvums 2016. gadā – 1597
(cilv./km²);
✓ Pirmo

reizi

rakstos

minēta

kā

“Rositten” 1285.gadā;
✓ Latgales vēsturiskais, garīgais, ģeogrāfiskais un kultūras centrs;
✓ Rēzekniešu vidējais vecums: 43,3 gadi (darbspējas vecumā 61,6%).

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”

Rēzeknes pašvaldībā darbojās trīs pastāvīgās deputātu komitejas:
•

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

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 (sastāvā:
Andrejs Rešetņikovs (priekšsēdētājs), Vladimirs Bogdanovs, Aleksandrs Irišins,
Lidija Ostapceva, Igors Sergejevs, Edmunds Teirumnieks).

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē no deputātiem un pilsētas iedzīvotājiem izveidotas
desmit komisijas:
•

Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija

•

Administratīvā komisija

•

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

•

Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija

•

Vēlēšanu komisija

•

Civilās aizsardzības komisija

•

Kultūras komisija

•

Iepirkumu komisija

•

Sociālo jautājumu komisija

•

Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija

1.4. Rēzeknes pašvaldības padotībā esošās iestādes
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās radniecīgās kapitālsabiedrībās:
• SIA „Rēzeknes slimnīca”;
• AS „Rēzeknes siltumtīkli”;
• SIA „Rēzeknes ūdens”;
• SIA „Rēzeknes namsaimnieks”;
• SIA „Rēzeknes veselības aprūpes centrs” (līdz 01.04.2016.);
• SIA „Rēzeknes enerģija” (līdz 31.03.2017.);
• SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”;
• SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”;

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats

7

• SIA „Rēzeknes satiksme”.
• SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna””

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās asociētās kapitālsabiedrībās:
•

SIA „ALAAS”.

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. 2016.gada
beigās domes administrācijā strādāja 95 darbinieki.
Lielākais darbinieku skaits Rēzeknes pilsētas domes administrācijā – 35% ir vecumā no 40 līdz 50
gadiem un 33% - vecumā virs 50 gadiem. Līdz 30 gadiem ir 13% darbinieku un no 30 līdz 40
gadiem – 19%.
Augstākā izglītība ir 80% darbiniekiem. 41% darbinieku ir nostrādājuši pašvaldībā vairāk par 10
gadiem, no 5 līdz 10 gadiem – 33% un līdz 5 gadiem – 26%.
Lai uzturētu un paaugstinātu darbinieku profesionālo kvalifikāciju, 2016.gadā domes
administrācijas darbinieki piedalījās dažādos profesionālās pilnveides un tālākizglītības
programmās, semināros, kursos un cita veida apmācībās, kas saistītas ar darba specifiku.
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2. Rēzeknes pašvaldības ekonomiskās attīstības rādītāji
Teritorijas attīstības indekss Rēzeknes pilsētā 2015.gadā bija – 2,227, kas ir sliktākais rādītājs
starp republikas pilsētām.
Teritorijas attīstības līmeņa
indekss pēc 2015.gada datiem
Pašvaldība

Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu
indekss pēc 2015.gada datiem, salīdzinot
ar 2014.gada vidējiem rādītājiem

Vērtība

Rangs

Vērtība

Rangs

Rīga

0.537

1

0.727

1

Daugavpils

-1.621

8

-1.535

8

Jelgava

-0.114

3

-0.069

4

Jēkabpils

-1.349

7

-1.145

7

Jūrmala

-0.060

2

0.032

3

Liepāja

-0.932

6

-0.887

6

Rēzekne

-2.227

9

-1.969

9

Valmiera

-0.203

4

0.037

2

Ventspils

-0.840

5

-0.705

5

1.tabula. Republikas pilsētu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2015.gada datiem
Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra

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 2016.gada sākumā Rēzeknes pilsētā bija 28 692, kas ir par 2,13% mazāk nekā
pirms gada. Kā redzams attēlā, iedzīvotāju skaitam Rēzeknē ir tendence samazināties.
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Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē gada
sākumā (tūkst.)
31

2012

31

2013

30

29

29

2014

2015

2016

1.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē, 2012. – 2016.gada sākumā, tūkst.
Avots: CSP dati

Kopš 2012.gada pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētā ir samazinājies par 8,56% jeb 2 686
iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru kopējā iedzīvotāju skaitā pēc tautības sastāda latvieši (45,9%) un krievi
(44,2%), kopā veidojot 90,1% no kopējo iedzīvotāju skaita.

Poļi; 2%
Latvieši
Krievi
Baltkrievi
Latvieši; 46%

Ukraiņi
Poļi
Lietuvieši

Krievi; 44%

čigāni
citas tautības

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

Atlikušos 9,9% attiecīgi sastāda 2,3% poļu, 1,5% baltkrievu, 1,3% ukraiņu, 0,2% lietuviešu, 0,1%
čigānu un 4,5% citas tautības pārstāvju. Iedzīvotāju vidējais vecums 2016.gadā bija 43,3 gadi
(valstī 42,1).
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Pēc CSP datiem 2015.gadā Rēzeknes pilsētā mirušo iedzīvotāju skaits (473) pārsniedz
dzimušo skaitu (258), tādēļ iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs.
Savukārt iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski
mainījies: 2016.gada sākumā 61,6% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā (no 15 līdz 61 gada
vecumam), 23,9% virs darbspējas vecuma (62 gadi un vecāki) un 14,5% iedzīvotāju līdz
darbspējas vecumam (līdz 14 gadu vecumam).
Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs
darbspējas vecumā Rēzeknē gada sākumā (%)
2016

14,5

61,6

23,9

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

3.attēls. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecumā Rēzeknē 2013. – 2016.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 – 624 cilvēki uz 1 000 personām darbspējas vecumā 2016.gada sākumā un
609 cilvēki – 2015.gada sākumā (CSP dati).
Iedzīvotāju vidējais vecums 2016.gadā pilsētā bija 43,4 gadi (valstī 42,1) (CSP dati).
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2015.gadā Rēzeknes pilsētā bija – 357.
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4.attēls. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo Rēzeknē 2010. – 2015.gadā.
Avots: CSP dati

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2015. gadā ir samazinājies, salīdzinot ar 2014. gadu.
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās no vienas administratīvās teritorijas
uz citu pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu, bet migrācijas saldo ir
starpība starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un no tās uz citām
pastāvīgās dzīvesvietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā (CSP dati).
Bezdarba līmenis gada laikā samazinājies no 16,4% līdz 15,7% no kopējā ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita jeb par 199 bezdarbniekiem.
Bezdarba līmenis Rēzeknē gada sākumā (% no ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju skaita)

20
17,2

2013

2014

15,2

2015

16,4

15,7

2016

2017

5.attēls. Bezdarba līmenis Rēzeknē, 2013. – 2017.gada sākumā (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita)
Avots: CSP dati
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Salīdzinoši bezdarba līmenis 2016. gada beigās Latgales reģionā bija 17,9%, bet valstī 8,3%.
Samazinājies gan bezdarbnieku kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. 2016. gada
beigās NVA Rēzeknes filiāles uzskaitē bija 962 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 45,2 % no kopējā
reģistrēto bezdarbnieku skaita.

373
390

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Personas pēc bērna kopšanas
atvaļinājuma

386

2014

2015

2016

41
42

41
1017
999

Ilgstošie bezdarbnieki

962

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24
gadiem

204
157

129
428
458

Invalīdi

0

200

400

508
600

800

1000

1200

6.attēls. Bezdarbnieku sadalījums Rēzeknē pa problēmgrupām 2014. – 2016.gada beigās
Avots: NVA dati

2016.gada beigās, salīdzinot ar 2015.gadu, par 4 cilvēkiem samazinājies pirmspensijas vecuma
bezdarbnieku skaits, par 50 cilvēkiem palielinājies bezdarbnieki ar invaliditāti, bet jauniešu vidū
bezdarbs samazinājies par 28 cilvēkiem.
Pēc Reģionālās attīstības indikatoru moduļa aprēķina Rēzeknes pašvaldības budžeta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2015.gadā bija 404,03 eiro, savukārt 2014.gadā
412,04 eiro.
Pēc CSP datiem mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2016.gadā sastādīja
497 eiro, kas ir par 8,0% vairāk kā 2015.gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2016.gadā
bija 640 eiro, kas ir par 143 eiro vairāk kā Rēzeknē, sastādot 77,7% no vidējās darba samaksas
valstī.
CSP dati liecina, ka 2015.gadā Rēzeknes pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 14546 cilvēki,
kas ir par 2338 nodarbinātajiem vairāk kā 2014.gadā.
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CITI PAKALPOJUMI (S)

2013

266
271

MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA(R)

2014

876
909

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE (Q)

1893
1858

IZGLĪTĪBA (P)
VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ
APDROŠINĀŠANA (O)

818
798

ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA (N)

216
232

PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI (M)
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331
340
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75
85
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APSTRĀDES RŪPNIECĪBA(C)
LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA;
IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE (A, B)
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7.attēls. Nodarbināto skaits pamatdarbā pēc galvenā darbības veida Rēzeknes pilsētā, 2014. – 2015.gads
Avots: CSP dati

Nodarbināto skaita pieaugums 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, bija vērojams vairākās nozarēs
– lielākais nodarbināto skaita pieaugums skaitliskā izteiksmē bija Vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G nozare), tajā nodarbināto skaits
palielinājās par 331 nodarbinātajiem un Transports un uzglabāšana (H nozare) – par 221
nodarbinātajiem, kā arī izglītība (P nozare) par 315 nodarbinātajiem.
Savukārt procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto pieaugums bija vērojams ūdens apgādes
notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija nozarē (E nozare) – par 34,10%, kam seko
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I) ar 32,7%, Māksla, izklaide un atpūta (R) ar 32,3%
lielu nodarbināto skaita pieaugumu.
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Skaitliskā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams Elektroenerģija,
gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D) kā arī Finanšu un apdrošināšanas
darbības (K), kurā strādājošo skaits samazinājies par 17 nodarbinātajiem. Par 12 nodarbinātajiem
samazinājies kopējo nodarbināto skaits citu pakalpojumu nozarē (S nozare).
Procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita samazinājums bija vērojams būvniecības nozarē
(F nozare) par 8,4% un apstrādes rūpniecības nozarē (C nozare) par 10,1%.
Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā 2015.gadā (Lursoft dati):
•

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” darbinieku skaits 549;

•

SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” darbinieku skaits 381;

•

SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” darbinieku skaits 213;

•

SIA “CEĻI UN TILTI” darbinieku skaits 192;

•

SIA “SAHO” darbinieku skaits 150;

•

SIA “LATGALIJA” darbinieku skaits 125;

•

SIA "BALTIKS EAST" darbinieku skaits 104.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2015.gadā bija 67, kas ir lielāks
kā Jelgavai, Jēkabpilij un Ventspilij, bet mazāks kā Jūrmalā (74), Valmierā (93), Rīgā (113) un
vidēji valstī (87) (CSP dati).
Saskaņā ar CSP datiem 2015.gadā Rēzeknē bija 1 938 ekonomiski aktīvās tirgus sektora
statistikās vienības, kas ir par 12 vienībām vairāk kā 2014.gadā.
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8.attēls. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās vienības Rēzeknē, 2014. – 2015.gads
Avots: CSP dati
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2015. gadā pilsētā darbojās 897 komercsabiedrības, 865 pašnodarbinātās personas, 161
individuālie komersanti un 9 zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Pēc CSP datiem redzams, ka 2015. gadā 92% komercsabiedrību jeb 1777 no kopējā uzņēmumu
skaita ir mikrouzņēmumi (darbinieku skaits līdz 10), 7% jeb 138 uzņēmumi klasificējas kā mazie
uzņēmumi (darbinieku skaits no 10 līdz 49), vidējo uzņēmumu īpatsvars (darbinieku skaits no
50 līdz 249) pilsētā bija 1% jeb 22 uzņēmumi, kā arī pilsētā ir 1 lielais uzņēmums (darbinieku
skaits pārsniedz 250).
Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika rāda, ka 2016.gadā likvidēti vairāk uzņēmumi nekā
reģistrēti – reģistrēti 90, bet likvidēti 136.
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9.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Rēzeknē, 2011. – 2016.gads
Avots: Lursoft statistika

Laika posmā no 2011. gada līdz 2014. gadam reģistrēto uzņēmumu skaits ir bijis lielāks par
likvidēto uzņēmumu skaitu, 2015. gadā to attiecība ir līdzīgāka, savukārt 2016 gadā likvidēto
uzņēmu skaits krasi pārsniedz reģistrēto uzņēmumu skaitu.
Ārvalstu tiešo investīciju apjoms, laika posmā no 1991. gada sākuma līdz 2017. gada maijam,
sasniedzis 7 357 tūkst. eiro (Lursoft statistika).
2015. gadā Rēzeknes uzņēmumu nefinanšu investīcijas (kapitālieguldījumi pamatlīdzekļos un
ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi) sastādīja 57 578 tūkst. eiro, kas ir par 4961 eiro jeb 8,6%
vairāk kā 2014. gadā (CSP dati).
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats
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Analizējot ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījumu pa nozarēm, redzam, ka 2015.gadā Rēzeknes
pilsētā darbojās 1938 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības, tajā skaitā 865
pašnodarbinātās personas un 163 individuālais komersants, 903 komercsabiedrības, kā arī 9
zvejnieku un zemnieku saimniecības, kuru kopējais neto apgrozījums bija 307 405,4 tūkst. eiro,
kas ir par 23 292,70 tūkst. eiro jeb 8,20% vairāk kā 2014.gadā. Lielāko neto apgrozījumu sasniedz
uzņēmumi, kas veic komercdarbību šādās nozarēs: 26% lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zivsaimniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs (A,C), 30% – vairumtirdzniecība,
mazumtirdzniecība un automobiļu un motociklu remonts (G), 15% transports uz uzglabāšana (H)
un 11% būvniecībā (F).
Salīdzinot ar 2014.gadu, gandrīz par 3 trim reizēm ir pieaudzis izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumu apgrozījums, par 37% audzis vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības; automobiļu
un motociklu remonta nozarē strādājošo uzņēmumu neto apgrozījums; savukārt par 1,2% ir
samazinājies neto apgrozījums Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, par 0,9% ir
samazinājies apgrozījums Apstrādes rūpniecībā (CSP dati).
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknes pilsētā 2015.gadā (Lursoft dati):
•

Ražošanā: SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, “NewFuels” RSEZ SIA , “Rēzeknes
Siltumtīkli”, “Rēzeknes Dzirnavnieks” un RSEZ “MAGISTR–FISKEVEGN
GROUP.MFG” SIA;

•

Būvniecībā: SIA “CEĻI UN TILTI”, SIA “LATGALIJA”, “Latgales Būve” .

•

Tirdzniecībā: SIA “LEKON” , SIA “DAKO” un SIA “RUVAR”;

•

Kravu pārvadājumos: SIA “SAHO”, SIA “OMUSS” un SIA “P UN K”;

•

Mežistrādē: SIA “NUORA” un SIA “DAMIRA”;

•

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā: SIA “Ausmeņa”, SIA “LaPizza” .

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
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats
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ekonomiskajās zonās”, nosakot, ka nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035.gada
31.decembrim.
RSEZ komercsabiedrības 2016. gadā ir kāpinājušas savu apgrozījumu par 20,5%, sasniedzot 85
miljonus eiro, kas ir augstākais rādītājs kopš RSEZ izveides. 2016. gadu ar peļņu noslēgušas vairāk
nekā 75% no RSEZ komercsabiedrībām, un kopumā RSEZ komercsabiedrībās nodarbināti 845
strādājošie.
Vairāk nekā 75 % no RSEZ komercsabiedrībām 2016. gadā ir kāpinājušas savu apgrozījumu,
kopumā palielinot to līdz 85 milj. eiro, kas ir par 20,5 % vairāk nekā 2015. gadā. Lielākais
apgrozījums bijis uzņēmumos “VEREMS” RSEZ SIA – 32 milj. eiro, “NewFuels” RSEZ SIA –
21 milj. eiro un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ – 14 milj. eiro. Savukārt straujākais apgrozījuma
pieaugums pērn bijis komercsabiedrībās RSEZ SIA “Irbis Technology” - 307% un “Energy
Recourses CHP” RSEZ SIA 215 %.
RSEZ komercsabiedrības infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā pēdējos 5 gados kopumā ir
investējušas vairāk nekā 53 milj. eiro. Lielākie ilgtermiņa ieguldījumi šajā periodā ir veikti
komercsabiedrībās “VEREMS” RSEZ SIA (13,9 milj. eiro) un “NewFuels” RSEZ SIA (13,1 milj.
eiro). Lielākie ieguldījumi 2016. gadā 3,46 milj. eiro apmērā tika veikti granulu ražotnē
“NewFuels” RSEZ SIA. Kopumā uzņēmuma attīstībā ir ieguldīti 25,4 milj. eiro un patlaban tas ir
lielākais granulu ražotājs Baltijā vienā atsevišķā ražotnē. Savukārt, uzņēmumā “Rēzeknes
Dzirnavnieks” RSEZ AS graudu elevatora pakalpojumu uzlabošanai un graudu uzglabāšanas
kapacitātes palielināšanai 2016. gadā veikti ilgtermiņa ieguldījumi 1,37 milj. eiro apjomā. Kopējā
uzkrāto ieguldījumu summa RSEZ komercsabiedrībās šobrīd ir 140 milj. eiro. Par kopumā
labvēlīgu investīciju vidi liecina arī tas, ka līdz 2017. gada beigām vairākas RSEZ
komercsabiedrības plāno jaunu ieguldījumu projektu uzsākšanu.
Pozitīvs RSEZ izaugsmes rādītājs ir arī augošais darbavietu skaits, kas pēdējos gados ir
palielinājies par 132 darbavietām jeb 19 %. 2016. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās kopumā
strādāja 845 darbinieki. Pērn lielākie darba devēji speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu vidū
bijuši Rēzeknes novada uzņēmumi “VEREMS” RSEZ SIA (333 nodarbinātie) un SIA “LEAX
Rēzekne” RSEZ (152), kā arī Rēzeknes pilsētas uzņēmumi RSEZ “MAGISTR-FISKEVEGN
GROUP.MFG” SIA (85) un “NewFuels” RSEZ SIA (59). Vislielākais darba vietu skaita
pieaugums 2016. gadā ir bijis SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ – radītas 13 jaunas darbavietas.
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2016. gadā RSEZ komercsabiedrības statuss piešķirts tērauda konstrukciju ražotājam RSEZ SIA
“LATSTAB”. Uzņēmums nodarbina 36 darbiniekus un 2014. gadā kļuvis arī par Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras konkursa “Eksporta un Inovāciju balva” laureātu. Pērn RSEZ
SIA “LATSTAB” kopumā eksportējis uz ārvalstīm produkciju 0,8 miljonu eiro apmērā jeb 90 %
no kopējā saražotās produkcijas apjoma, tostarp 77% eksportēti uz Eiropas Savienības valstīm.
Neapšaubāmi, ka sekmīgai investīciju piesaistei, ļoti nozīmīgs faktors ir sakārtota un kvalitatīva
uzņēmējdarbības infrastruktūra. Tieši tāpēc nozīmīgas ir Rēzeknes novada pašvaldības un
Rēzeknes pilsētas domes ieceres, saistībā ar Struktūrfondu finansētu projektu ieviešanu RSEZ
teritorijā infrastruktūras sakārtošanai kopumā investējot vairāk nekā 20 milj. eiro laika periodā līdz
2019. gadam.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats
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3. Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžets
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2016.gadā turpināja strādāt saskaņā ar pieņemtajiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem – Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju līdz 2030.gadam un Rēzeknes pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam.
Pašvaldības 2016.gada uzdevumi saskaņā ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentos
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem aptvēra visas pilsētas attīstībai nozīmīgās nozares. Kā
vienu no svarīgākajiem uzdevumiem var minēt sagatavošanos jaunajā ES fondu plānošanas
periodā pieejamā finansējuma efektīvai apguvei. 2016.gada laikā tika uzsākta tehnisko projektu
izstrāde un veikti citi sagatavošanās darbi.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2016. gadā bija 33 917 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2016. gadā bija 31 342 tūkst. eiro.
Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums 2016. gada beigās – 1976,1 tūkst. eiro.
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10.attēls. Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta dinamika 2012.-2016.g., eiro

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
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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.

3.1. Budžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā bija 32 893 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2015. gadu tie ir
palielinājušies par 6,8 % (par 2103 tūkst. eiro).
2015.g.izpilde
2016.g.izpilde
(naudas plūsma) (naudas plūsma)

Apstiprinātais
plāns 2017.g.

Pamatbudžeta ieņēmumi - kopā
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32893

29501

Nodokļi
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15521

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

12883

13596

14468

Nekustamā īpašuma nodoklis
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977

830

Azartspēļu nodoklis

219
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Nenodokļu ieņēmumi

143

313

111

Valsts un pašvaldības nodevas
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Pārējie ieņēmumi
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Transfertu ieņēmumi

14659

15973

12170

Transferti no valsts budžeta

11677

13129

10824

971

1271

1280

2011

1573

1867

1807

1698

992

1024

1022

Ieņēmumi no dividendēm
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struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi
S peciālā budžeta ieņēmumi - kopā
Dabas resursu nodoklis
Valsts autoceļu fonda mērķdotācija
M ērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar
autobusiem
Pārējie ieņēmumi
Ziedojumi
KOPĀ

80
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16
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27

656

673

673

249

274

37

32

18

34

17

14

31783

33917

30523

290

2.tabula. Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumi, tūkst. eiro

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastāda 41,3 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem,
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 3,0 %, azartspēļu nodoklis – 0,7%, no pašvaldības
pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
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finansēto projektu īstenošanai – 4,8 %, pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas, dotācijas) – 39,8 %, maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi – 5,5 %, ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām – 3,9 %, nenodokļu
ieņēmumi – 1,0 %.
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Analizējot Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences, jāsecina, ka pēdējos gados to īpatsvars
nav būtiski mainījies. Ir samazinājušies ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondiem, un tas
ir izskaidrojams ar to, ka tika pabeigti uzsāktie projekti, un šobrīd notiek normatīvo aktu
sagatavošana jaunajam Eiropas Savienības fondu apgūšanas plānošanas periodam.
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11.attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences 2012.-2016.g., tūkst. eiro

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ieskaitīti pašvaldības budžetā 13 596 tūkst. eiro apmērā
un, salīdzinājumā ar 2015. gadu, tas ir par 713 tūkst. eiro vairāk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 100 %.
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12.attēls. Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu tendences 2007.-2016.g., eiro

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2016. gadā bija 977 tūkst. eiro, t.sk. no nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi – 398,9 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm
– 370,9 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem – 206,8 tūkst. eiro. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 111 %.
Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2016.gadu – 1 056 882,58 eiro, piešķirti atvieglojumi
– 83 888,82 eiro; maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa summa par 2016.gadu – 972 993,76
eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaits 2016.gadā – 15 037.
Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde no 01.01.2016. līdz 29.11.2016. pieņēmusi 155
lēmumus nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos. Sakarā ar nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņu no 01.01.2016. līdz 29.11.2016. parādniekiem nosūtīti 185 atgādinājumi
par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc
atgādinājumu izsūtīšanas: 8 883,27 eiro. Parādniekiem nosūtīti 88 brīdinājumi par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu esamību. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu
izsūtīšanas – 6 580,59 eiro. Nosūtīti 168 brīdinājumi par piespiedu izpildi. Kopējā summa, kas
atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu par piespiedu izpildi izsūtīšanas: 18 755,90 eiro. Pieņemti
110 lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Kopējā summa, kas
atgūta no parādniekiem pēc lēmuma izsūtīšanas 807,92 eiro. 95 lēmumi par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegti zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Kopējā summa,
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kas atgūta, tiesu izpildītājiem veicot parādu piedziņu bezstrīda kārtībā – 9 136,36 eiro. Kopējā
summa, kas atgūta pēc kreditora prasījuma vai informācijas par maksātnespējīgās personas
nodokļa parādiem un kārtējiem maksājumiem nosūtīšanas – 1 712,20 eiro. Laika posmā no
01.01.2016. līdz 29.11.2016. nosūtīts 31 kreditora prasījums zvērinātiem notāriem par mirušo
personu nekustamā īpašuma nodokļa parādiem. Kopējā summa, kas atgūta pēc kreditoru prasījumu
iesniegšanas – 302,29 eiro. 12.09.2016. pieņemts Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.1727 “Par
likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu”,
ar kuru nolemts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus kopsummā 9152.81 eiro.
Atgūtais nekustamā īpašuma nodokļa parāds laika periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016.
gada 29. novembrim kopā veido 46 178,53 eiro.
Nenodokļu ieņēmumi 2016.gadā bija 313 tūkst. eiro, tajā skaitā ieņēmumi no valsts un
pašvaldības nodevām iekasēti 22 tūkst. eiro apmērā, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas bija 146 tūkst. eiro, ieņēmumi no naudas sodiem iekasēti 13,7 tūks. eiro,
ieņēmumi no dividendēm – 80 tūkst. eiro, pārējie ieņēmumi – 52 tūkst. eiro. Nenodokļu ieņēmumi
2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu palielinājušies par 170 tūkst. eiro.
Pašvaldības budžetā saņemtie transferti 2016.gadā bija 15 973 tūkst. eiro, salīdzinājumā ar
2015. gadu tie bija par 1 314 tūkst. eiro lielāki.
Pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansēto projektu īstenošanai bija 1 573 tūkst. eiro, kas ir par 438 tūkst. eiro mazāk nekā 2015.
gadā.
Transferti no valsts budžeta saņemti 13 129,3 tūkst. eiro apmērā un salīdzinot ar 2015. gadu bija
par 1 454 tūkst. eiro lielāki, no tiem:
•

valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem
6979, tūkst. eiro,

•

dotācija bērnu ēdināšanas izdevumu 1., 2., 3., 4. klasei segšanai 317,4 tūkst. eiro,

•

dotācija no IZM mācību literatūras iegādei 81,0 tūkst. eiro apmērā,

•

valsts izglītības satura centra finansējums Rēzeknes Valsts ģimnāzijai 7,1 tūkst. eiro
apmērā,

•

valsts dotācija Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai – 952, 0 tūkst. eiro,

•

valsts dotācija ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 153 tūkst. eiro,
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•

Latgales Kultūras centra izdevniecībai – grāmatas “Nacionālā atmoda Latgalē“ izdošanai
3,5 tūkst eiro,

•

VARAM finansējums 2014.gada atskurbināšanas pakalpojumu faktisko izdevumu daļējai
segšanai – 3,2 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 – 557,8 tūkst. eiro,

•

valsts budžeta mērķdotācija pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 9,9 tūkst. eiro apmērā,

•

valsts Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un
programmas” finansējums Latgales kultūrvēstures muzejam – 11,0 tūkst. eiro,

•

dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 4006,9 tūkst. eiro,

•

dotācija no valsts budžeta par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas tajos
ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim – 34,2 tūkst. eiro,

•

pārējie valsts budžeta iestāžu transferti – 12,9 tūkst. eiro.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2016. gadā bija – 1271,3 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar 2015. gadu tie palielinājušies par 300,6 tūkst. eiro.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem bija 1806,7 tūkst. eiro, tie samazinājušies par 60 tūkst.
eiro.

3.2. Budžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā bija 30 504 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2015. gadu
izdevumi samazinājās par 1318 tūkst. eiro. 2016. gadā pašvaldību vidējie izdevumi uz vienu
iedzīvotāju bija 1061,2 eiro.

Budžeta izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas kapitālo izdevumu grupā straujākais
palielinājums bija vērojams līdz 2013. gadam. 2014. gadā kapitālie izdevumi samazinājās, kas
izskaidrojams ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanu. Šobrīd notiek
sagatavošanās posms Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam projektu
īstenošanai. Uzturēšanas izdevumi pēdējo divu gadu laikā ir palielinājušies sakarā ar minimālās
mēnešalgas palielināšanu, kā arī

algu likmju palielināšanu visiem pašvaldības iestāžu
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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

Pamatbudžeta izdevumos 2016.gadā vislielākais īpatsvars bija uzturēšanas izdevumiem – 86,4%.
Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2016. gadā bija 26 362 tūkst. eiro, kas ir par 1212 tūkst. eiro
vairāk nekā 2015. gadā. Proporcionāli lielāko uzturēšanas izdevumu daļu veido izdevumi atlīdzībai,
kas 2016. gadā turpināja palielināties un bija 15 540

tūkst. eiro jeb 58,9 % no uzturēšanas

izdevumiem. Salīdzinot ar 2015. gadu, izdevumi atlīdzībai ir palielinājušies par 576 tūkst. eiro.
Kopumā atlīdzības pieaugums izskaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu, vidējās darba algas
paaugstināšanos, pedagogu un tehnisko darbinieku atlīdzības izmaiņām.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem pārskata periodā bija 6 811,3 tūkst. eiro, salīdzinājumā ar
2015. gadu, tie ir palielinājušies par 229 tūkst. eiro .
Pārskata periodā izdevumi subsīdijām un dotācijām bija 2079,9 tūkst. eiro, t.sk.,
•

dotācija pašvaldību komersantiem: SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” – 805,9 tūkst. eiro,
SIA

„Olimpiskais centrs Rēzeknē” OC” – 100, 0 tūkst. eiro,

SIA "Rēzeknes

namsaimnieks" - 189,5 tūkst. eiro,
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•

dotācija biedrībām un nodibinājumiem - 261,8 tūkst. eiro,

•

pašvaldību budžeta dotācija komersantiem - 67,3 tūkst. eiro

•

subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem) – 654,5 tūkst. eiro.

Izdevumi sociālajiem pabalstiem 2016.g. bija 1 528,7 tūkst. eiro. Kopējais pabalstu palielinājums,
salīdzinājumā ar 2015. gadu, ir 271 tūkst. eiro.
Kapitālie izdevumi salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājušies par 2 470 tūkst. eiro un
2016.gadā bija 4142,3 tūkst. eiro, kapitālo izdevumu īpatsvars ir 13,6 %.

Apstiprinātais
plāns 2017.g.

2015.g.izpilde
2016.g.izpilde
(naudas plūsma) (naudas plūsma)
Uzturēšanas izdevumi

25150

26362

26676
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11700
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3194

3302

3232

M aksājumi par precēm un pakalpojumiem

6583

6812

7441

112

66

73

Subsīdijas, dotācijas

1911

2080

2262

Sociālie pabalsti

1258

1529

1567

322

335

400

Pamatkapitāla veidošana

6612

4142

6528

Kapitālo izdevumu transferti

60.4

0

0

31822

30504

33203

Atalgojumi

M aksājumi par aizņēmumiem

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

Izdevumi - kopā

3.tabula. Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, tūkst. eiro

Analizējot Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumu struktūru atbilstoši valdības funkcijām, 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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Vispārējie valdības
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Sabiedriskā kārtība un
drošība, aizsardzība
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5627,9
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0,0
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0,0
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Izglītība

Sociālā aizsardzība
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14.attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām 2012.-2016.g., tūkst. eiro

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumos proporcionāli lielāko daļu no pamatbudžeta
izdevumiem veido maksājumi izglītības funkcijas nodrošināšanai – 13 806,9 tūkst. eiro jeb 45
% no pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu izdevumi
izglītībai ir palielinājušies par 488,3 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās skolās skolēnu skaits saglabājas iepriekšējā gada līmenī
(2015./2016. mācību gadā mācījās 4193 skolēni, bet 2016./2017. mācību gadu uzsāka 4192
skolēni). Pilsētas pirmsskolas izglītības grupās 2016./2017. mācību gadu uzsāka 1582 bērni.
Faktiskās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo Izglītības pārvaldes pakļautībā esošajās izglītības
iestādēs , salīdzinot ar 2015.gadu nedaudz pieauga un 2016.gadā bija:
•

vispārizglītojošās mācību iestādes – 661,88 eiro,

•

pirmskolas izglītības iestādes – 1566,94 eiro.

Izdevumus izglītībai veido: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes budžeta izdevumi (bez
transfertiem) – 12786,5 tūkst. eiro, pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrs” izdevumi – 570,9 tūkst. eiro, projekta "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats
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jauniešu, bērnu interešu centra, radošo industriju un restaurācijas darbnīcu būvniecība" realizācijai
19,7 tūkst. eiro, Sporta pārvaldes budžeta izdevumi interešu un profesionālās ievirzes izglītībai –
421,7 tūkst. eiro, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” izdevumi projekta
"PROTI un DARI" realizācijai – 4,8 tūkst. eiro, izdevumi interešu un profesionālās ievirzes
izglītībai (Pavadoņi) – 3,2 tūkst. eiro.
Apstiprinātais
plāns 2017.g.

2015.g.izpilde
2016.g.izpilde
(naudas plūsma) (naudas plūsma)
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Pašvaldības parādu procentu nomaksa

2013

2160

2422

218

175

183

Ekonomiskā darbība

3873

1975

2450

Vides aizsardzība

1111

1026

1191

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1604

933

1357

Veselības aprūpe

7

9

7

13319

13807

13117

Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija

5628

5830

7450

Sociālā nodrošināšana

4049

4590

5027

31822

30505

33203

Izglītība

Izdevumi - kopā

4.tabula. Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām, tūkst. eiro

Sociālajai aizsardzībai 2016.gadā izlietoti 4589,7 tūkst. eiro, t.sk. Rēzeknes pilsētas domes
pārvaldes „Sociālais dienests” un tās struktūrvienību 2016.gada pamatbudžeta izdevumi sociālajai
aizsardzībai – 4 362,4 tūkst. eiro; projekta „Apmācība darba iemaņu gūšanai un uzturēšanai, ja
darba devējs ir pašvaldība” īstenošanai - 161,8 tūkst. eiro, Rēzeknes bāriņtiesas darbības
nodrošinājumam izlietoti 65,4 tūkst. eiro.
Īstenojot Rēzeknes pilsētas pašvaldības attīstības stratēģijā nospraustos uzdevumus, tika uzsākta
sociālās programmas infrastruktūras projekta “Ēkas Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē, pārbūve un
atjaunošana Nakts patversmes – atskurbtuves izveidošanai” 1.kārta. Projekta 1.kārtas izmaksas ir
621 637,79 eiro. Ēkas nodošana ekspluatācijā plānota 2017.gadā. Būs nepieciešams izveidot
papildus 7 amata vienības jauno diennakts pakalpojumu nodrošināšanai.
Sociālajā jomā, sākot no 2016.gada būtiski tika palielināts GMI pabalsta līmenis bērniem – līdz
100 eiro mēnesī, daudzbērnu ģimenes bērniem un trūcīgiem pensionāriem un invalīdiem – 128
eiro mēnesī, arī tika ieviesti pieci jauni un palielināti seši esošie pašvaldības brīvās iniciatīvas
sociālie pabalsti. Līdz ar to palielinājās izdevumi GMI pabalstiem naudā par 101 196 eiro vai par
40,86 %. Kopumā sociāliem pabalstiem tika izlietoti 1 261 466 eiro. Ņemot vērā Valsts kontroles
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ieteikumus, tika ieviesti stingrāki ienākumu vērtēšanas kritēriji, rezultātā ir samazinājies sociālās
palīdzības pieprasītāju skaits (5369 klienti), kas ir par 14,7 % mazāk nekā 2015.gadā.
Sociālais dienests 2016.gadā īstenoja šādus Eiropas atbalsta fonda un Eiropas Sociālā fonda
finansētus projektus:
•

Eiropas Atbalsta fonda atbalsts vistrūcīgākajām personām, 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;

•

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”;

•

Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”.

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā tika veikta asfalta celiņu atjaunošana par 40 861 eiro.
Turpinājās sadarbība ar nevalstiskām organizācijām sociālo pakalpojumu jomā, kurām 2016.gadā
tika piešķirts pašvaldības atbalsts 24 402 eiro.
Kultūrai un sportam 2016.gadā izlietoti 5829,8 tūkst. eiro, kas ir 19 % no kopējiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi kultūrai
un sportam pieauga par 201,9 tūkst. eiro. Izdevumus kultūrai un sportam veido:
•

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” pārskata
periodā

bibliotēkas uzturēšanai, Nacionālo biedrību kultūras nama uzturēšanai,

Kultūrvēstures muzeja uzturēšanai, kultūras pasākumiem, dotācijai biedrībām un
nodibinājumiem izlietojusi 1 963,3 tūkst. eiro,
•

dotācijai SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” – 805,9 tūkst. eiro, dotācijai SIA
„Olimpiskais centrs Rēzeknē” OC” – 100,0 tūkst. eiro,

•

izdevumi projekta “Sinagogas rekonstrukcija” realizācijai – 133,2 tūkst. eiro, (2015.gadā514,5 tūkst. eiro), Sinagogas uzturēšanas izdevumi – 10,8 tūkst. eiro,

•

izdevumi projekta „Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs Rēzeknē”
realizācijai – 7,9 tūkst. eiro ,

•

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sporta kompleksa, peldbaseina uzturēšanai,
kapitāliem izdevumiem un sporta pasākumiem pārskata periodā izlietojusi 740,1 tūkst.
eiro. Dotācijas sporta klubiem bija 74,9 tūkst. eiro,
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•

izdevumi projekta „Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecība” realizācijai 1 993,5 tūkst.
eiro.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam tika turpināta projekta
“Olimpiskais centrs “Rēzekne”” īstenošana, 2016. gadā pabeigta un nodota ekspluatācijā
daudzfunkcionālā sporta ēka. Projekta 2.kārtas ietvaros 2016. gadā tika uzsākta un 2017. gadā tiek
turpināta atklātā peldbaseina būvniecība.
2016.gada 27.maijā Rēzeknes pilsētas dome noslēdza deleģēšanas līgumu ar pašvaldības
kapitālsabiedrību “Olimpiskais centrs Rēzekne”, ar kuru pašvaldība deleģēja veikt likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinot pašvaldībai piederošās Daudzfunkcionālo
sporta ēkas Stacijas ielā 30B, Rēzeknē apsaimniekošanu, nepārtrauktu darbību un pieejamību.
Turpinās aktīva darbība pie pilsētas sporta bāzu modernizēšanas un rekonstruēšanas, lai mūsu
pilsētas iedzīvotajiem tiktu nodrošināti visi nepieciešamie treniņu apstākļi. 2016.gadā tika veikti
šādi darbi: pludmales volejbola laukuma ierīkošana, labiekārtošana pie Kovšu ezera, ir izbūvēta
sporta inventāra noliktava, izveidots āra trenažieru laukums Sporta pārvaldes stadionā, veikti
stadiona žoga rekonstrukcijas darbi. Veiksmīgi realizēts projekts ”Sporta pārvaldes stadiona
skrejceliņu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcijas darbi” par kopējo summu 845 570 eiro. Šī
projekta ietvaros palielināta stadiona uzskaites vērtība par 591 859 eiro, tika izbūvēti ārējie
apgaismojuma tīkli 183 764 eiro apmērā, kā arī iegādāts Starptautiskās vieglatlētikas federācijas
standartiem atbilstošs aprīkojums, saimniecības inventārs un labiekārtota teritorija 69 947 eiro
apmērā.
Pašvaldības aģentūra Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs, pildot pašvaldības funkciju - rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību,
2016.gada laikā īstenoja vairākus pasākumus ar ievērojamu dalībnieku skaitu un lielu apmeklētāju
plūsmu:
•

Eiropas tautu festivāls. Festivāls pulcēja 500 Eiropas Tautu Festivāla dalībniekus no 15
valstīm: Latvijas, Polijas, Lietuvas, Francijas, Spānijas, Īrijas, Somijas, Dānijas, Ungārijas,
Luksemburgas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas, Portugāles;

•

Starptautiskais mākslinieku plenērs “Domas lidojums”;

•

Starptautiskais teātra festivāls “Soli pa solim”;
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•

etno festivāls “Gosti”. Festivālā piedalījās 200 dalībnieki no Latvijas, Polijas, Baltkrievijas,
Ukrainas un Krievijas;

•

Baltijas jūras reģiona valstu īsmetrāžas filmu festivālu "Open place", kurā piedalījās 25
īsmetrāžas filmas no 11 valstīm.

Lielākie sporta pasākumi pilsētā 2016.gadā:
•

Skriešanas seriāla „BIGBANK Skrien Latvija 2016” pirmā posma sacensības „Rēzeknes
pusmaratons 2016” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un ar biedrību „Sporta klubs
„MAGNEN”” ar vairāk nekā 3500 skrējējiem gan no Latvijas, gan tuvākajām
kaimiņvalstīm;

•

Atjaunotajā pilsētas stadionā 2016.gadā pirmo reizi tika noorganizētas valsts mēroga
sacensības vieglatlētikā - Latvijas Vieglatlētikas savienības Kausa izcīņa “Sportland
komandu kauss”;

•

Starptautiskais turnīrs grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne – 2016”;

•

Tradicionālais skrējiens „Ieelpo Rēzekni!”, veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienai, bezmaksas pasākums visiem pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem;

•

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts Draugu velobrauciens
“Rēzeknes serpentīns”, Veiklās braukšanas sacensības un citi pasākumi.

Ekonomiskajai darbībai 2016.gadā izlietoti 1975,3 tūkst. eiro, tas ir 6% no kopējiem no
Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu,
izdevumi samazinājušies par 1898,2 tūkst. eiro (ņemot vērā ka tika pabeigti daži ERAF projekti).
Izdevumi ekonomiskajai darbībai:
•

no Pilsētas saimniecības pārvaldes pamatbudžeta pilsētas ielu kārtējam remontam un ielu
rekonstrukcijas darbu veikšanai izlietoti 641,6 tūkst. eiro,

•

Rēzeknes pilsētas dome veica projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, sakarā ar
plānojamo projektu pieteikumiem 415,6 tūkst. eiro apmērā,

•

izdevumi zemes, būves iegādei pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām bija 31,9 tūkst.
eiro,

•

Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem – 654,5
tūkst. eiro. Saskaņā ar „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu” pašvaldībai
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jākompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus
pārvadātājam pilsētas nozīmes maršrutos pilnā apmērā no pašvaldību budžeta,
•

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības nodrošināšanai -139,6 tūkst.
eiro,

•

izdevumi Tūrisma centra darbības nodrošināšanai 92,1 tūkst. eiro.

Pārskata gadā veikti ieguldījumi ielu tīkla infrastruktūras sakārtošanā, tika turpināti un pabeigti
Rūpnīcas un Metālistu ielu rekonstrukcijas darbi par kopējo summu 377 284 eiro, tika izbūvēts
Lubānas ielas posms no Upes ielas uz Olimpisko centru, šo darbu finansēšanai tika izlietoti 107
524 eiro. Tika uzsākti Rancāna ielas posma starp Raiņa un Zemnieku ielām remontdarbi, darbi
tika izpildīti par 42 703 eiro, darbi tiks turpināti 2017.gadā. Tāpat 2016.gadā tika uzsākti
Bukmuižas ielas posma no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai rekonstrukcijas darbi. Tika izpildīti
darbi par kopējo summu 58 864 eiro un darbi tiks turpināti 2017.gadā.
Sakarā ar to, ka bija sabrukušas caurtekas Dagdas ielā, Purva ielā un Grāvju ielā tika veikti šo
caurteku remontdarbi, izbūvējot jaunas par kopējo summu 10 079 eiro.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai līdzfinansējumam tika izlietoti 241 812 eiro.
Tika pabeigti pašvaldības īpašumā esošā nama Maskavas ielā 20 otrās kārtas rekonstrukcijas darbi
par summu 106 280 eiro. Rekonstrukcijas darbu rezultātā tika izbūvēti 38 labiekārtoti vienistabas
un divistabu dzīvokļi.
2016.gadā tika pabeigta EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Rēzeknes zaļās
sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju
kultūras mantojuma izveidi” īstenošana.
Vides aizsardzībai, t.sk.: atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai un pilsētas
apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai izlietoti 1025,6 tūkst. eiro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 933 tūkst. eiro. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo periodu, izdevumi samazinājušies par 671,1 tūkst. eiro (ņemot vērā, ka tika pabeigti
daži ERAF projekti).
No Pilsētas saimniecības pārvaldes pamatbudžeta izlietoti 918,3 tūkst. eiro:
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•

Maksai par izlietoto elektroenerģiju ielu apgaismojumam tika iztērēti 179,4 tūkst. eiro,
pilsētas ielu apgaismojuma apkopei, gaismekļu nomaiņai un pārējiem izdevumiem 61,6
tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanas izdevumiem izlietoti 1,1 tūkst. eiro;

•

Mājokļu attīstībai izlietoti 452,5 tūkst. eiro, t.sk. tika veikti dzīvojamās mājas Maskavas
ielā 20 energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas darbi 122,9 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 241,8 tūkst. eiro
apmērā;

•

Pilsētas saimniecības pārvaldes darbības nodrošinājumam un pārējiem izdevumiem, kas
saistīti ar pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un kapsētu apsaimniekošanu
izlietoti 223,7 tūkst. eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Rēzeknes pilsētas dome, realizējot Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, Gaismas objektu nomaiņa Rēzeknes pilsētā II.
kārta" izlietoja 14,7 tūkst. eiro.
Izdevumi vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai bija 2335 tūkst. eiro apmērā,
no tiem:
•

pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksai – 174,9 tūkst. eiro,

•

Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārvaldes izdevumi – 2160 tūkst. eiro.

Atskurbšanas pakalpojumu apmaksai izlietoti 9,3 tūkst. eiro.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un ziedojumi 2016.gadā bija 1024 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar 2015.gadu, tie ir lielāki par 32 tūkst. eiro.
Mērķdotācija no valsts autoceļu fonda saņemta 673 tūkst. eiro apmērā. Mērķdotācija no valsts
autoceļu fonda izlietota 507,7 tūkst. eiro apmērā. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu apmaksai tika
izlietoti 496 tūkst. eiro. Ceļa zīmju piegādei, uzstādīšanai, apkalpošanai izlietoti 11,7 tūkst. eiro.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem saņemta 274 tūkst. eiro, un tā
tika piešķirta pārvadātāja zaudējumu kompensēšanai 266 tūkst. eiro apmērā.
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Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā bija 27 tūkst. eiro. Dabas resursu nodokļa līdzekļi
24,4 tūkst. eiro apmērā izlietoti šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai.
Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2015. gadā guva
ieņēmumus 32 tūkst. eiro apmērā, izlietoti 4,8 tūkst. eiro, t.sk., kodā 3262 „Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija komersantiem” izdevumi bija 3,6 tūkst. eiro.
Pārskata periodā no fiziskām un juridiskām personām saņemti ziedojumi naudā par kopējo
summu 17,5 tūkst. eiro, izlietoti 34,2 tūkst. eiro.
Izglītības pārvalde 2016.gadā saņēma ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām naudā
14,9 tūkst. eiro, t.sk., 800 eiro no SIA „Verems RZES”, 2230 eiro no AS „SEB banka”, 800 eiro
no Vītolu fonda; 8175,34 eiro no Polijas valsts, 1782 eiro no Polijas vēstniecības, 1112,36 eiro no
Veronikas skolu atbalsta fonda.
Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 18,4 tūkst. eiro apmērā. Ziedotie naudas
līdzekļi tiek novirzīti skolēnu ēdināšanai, vasaras nometņu un dažādu braucienu organizēšanai,
mācību materiālu un kabinetu aprīkojuma iegādei.
2016.gadā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 61 414 eiro.
Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests” 2016.gadā saņēma ziedojumus no
fiziskām un juridiskām personām naudā 0,4 tūkst. eiro, t.sk.: Bērnu sociālo pakalpojumu centram
– no SIA “Ļuda L” 200 eiro, Bērnu sociālo pakalpojumu centram un Pensionāru sociālo
pakalpojumu centram no fiziskām personām – 160 eiro. Līdzekļu atlikums gada sākumā – 17
791,53 eiro.
Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 11 tūkst. eiro apmērā, t.sk.: projektam
"Pārvaldes Bērnu sociālo pakalpojumu centra rotaļu un sporta laukuma labiekārtošana" – 7829,91
eiro, datortehnikas iegādei Bērnu sociālo pakalpojumu centram – 1834,81 eiro, tehnisko
palīglīdzekļu iegādei D.Jegorovai – 239,68 eiro, preču iegādei Pensionāru sociālo pakalpojumu
centram – 765,18 eiro, pārējiem izdevumiem – 330,44 eiro.
2016. gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā (apģērbi, invalīdu rati, palīgierīces
staigāšanai, televizori, galdi, pārējais inventārs) – 5290 eiro apmērā, t.sk. ziedoja fiziskas personas
– 442,20 eiro apmērā, Vācijas kristīgā organizācija „Chriticher Hilfcverein Hoffnungsfunkene.V.”
– 636,31 eiro apmērā, Latvijas sarkanais krusts – 123,14 eiro, Zviedrijas valsts – 122 eiro, biedrība
“Zoorbagan” – 3966,42 eiro (lapene).
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Sporta pārvalde pārskata gadā saņēma no juridiskajām personām ziedojumus naudā 1,7 tūkst.
eiro apmērā, t.sk.: no SIA „Rall” – 200 eiro, no SIA „Alba Ltd” – 500 eiro, no SIA „Print Master”
– 500 eiro, no SIA “Lekom” – 500 eiro. Pārskata periodā līdzekļi izlietoti 2,1 tūkst. eiro apmērā
spectērpu iegādei.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” pārskata
gadā saņēma no SEB Bankas ziedojumu naudā 100 eiro apmērā "Saulaino komandu" braucienam
uz Rīgu, uz Saules muzeju.
Pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” saņēma ziedojumus 0,4
tūkst. eiro apmērā, t.sk., no SEB banka 100 eiro – atbalsts Popiela 2016 konkursam “Lēciens
Nākotnē” saņemta sponsoru palīdzība pasākuma “Popiela 11” rīkošanai no SIA MS-IDI – 50 eiro;
SIA Latgalija – 100 eiro; AS Swedbank – 100 eiro; SIA Verems – 50 eiro. Saņemtie ziedojumu
un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 0,4 tūkst. eiro apmērā.
Rēzeknes pilsētas domes centralizētā grāmatvedība piešķirto finansējumu no Attīstības fonda 2,2
tūkst. eiro apmērā novirzīja dotācijai komersantiem.

3.3. Pašvaldības konsolidētais pārskats un bilance
Informācija par Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2016.gadā pieejama Rēzeknes
pilsētas pašvaldības 2016.gada konsolidētajā pārskatā, kas sagatavots atbilstoši Latvijas
Republikas likumiem „Par grāmatvedību”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību
budžetiem”, LR Ministru kabineta 13.10.2013. noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”, u.c. normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu,
kā arī nodokļu likumdošanas aktiem un Rēzeknes domes priekšsēdētāja 2017.gada 4.janvāra
rīkojumu Nr.3/vp “Par 2016.gada finanšu pārskatu iesniegšanu”.
Rēzeknes pilsētas domes konsolidētajā finanšu pārskatā tiek iekļauti šādu pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību pārskati:
•

Rēzeknes domes administrācija,

•

Finanšu pārvalde (pašvaldības budžets),

•

Izglītības pārvalde,

•

Pārvalde „Sociālais dienests”,

•

Pilsētas saimniecības pārvalde,
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•

Sporta pārvalde,

•

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,

•

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs,

•

Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu pārskats par 2016.gadu apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas
domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.2051 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada
finanšu pārskata apstiprināšanu”.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA
„Pagrabnieces Auditoru Birojs”, kuru ziņojumā teikts, ka pašvaldības 2016.gada konsolidētais
finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Rēzeknes pilsētas pašvaldības
konsolidēto finansiālo stāvokli 2016. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības
finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu 2016.gadā (skat. pielikumā)
Publiskā pārskata pielikumā pievienota Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet
pilna Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata versija elektroniskā veidā
pieejama Valsts kases mājas lapā www.kase.gov.lv.

3.4. Pašvaldības līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību
kapitālos
Rēzeknes pilsētas pašvaldības bilancē līdzdalību radniecīgo (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā
virs 50%) un asociēto (pašvaldības īpatsvars pamatkapitālā no 20% līdz 50%) kapitālsabiedrību
kapitālos novērtē un norāda saskaņā ar pašu kapitāla metodi, par pamatu izmantojot
kapitālsabiedrību 2016.gada auditētajos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus.
Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2016.gada beigās sastāda 20,1
milj. eiro kas ir par 2,5 milj. eiro vairāk kā 2015.gada beigās.
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Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2015.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz 2016.gada
31.decembri

Nr.p.k.

Sabiedrības nosaukums

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Rēzeknes Enerģija SIA

2

Olimpiskais centrs Rēzekne SIA
Rehabilitācijas centrs "Rāzna"
SIA
Rēzeknes Siltumtīkli AS

3
4

7

Rēzeknes slimnīca SIA
Rēzeknes veselības aprūpes
centrs SIA
Austrumlatvijas koncertzāle SIA

8

Rēzeknes satiksme SIA

5
6

9

Rēzeknes ūdens SIA

10

Rēzeknes Namsaimnieks SIA

11

ALAAS SIA

Kopā

x

3 85 49 89

100.000

3 85 49 89

4 44 87 47

100.000

4 44 87 47

99 93 07

100.000

99 93 07

93 08 26

100.000

93 08 26

21 89 64

100.000

21 89 64

25 36 98

100.000

25 36 98

3 88 97 80

100.000

3 88 97 80

5 11 62 44

100.000

5 11 62 44

2 32 20 50

100.000

2 32 20 50

4 39 78 74

100.000

4 39 78 74

1 41 87 60

100.000

1 41 87 60

0

0.000

0

11 97 60

100.000

11 97 60

12 20 67

100.000

12 20 67

26 35 97

100.000

26 35 97

12 76 99

100.000

12 76 99

3 10 72 64

100.000

3 10 72 64

3 26 84 38

100.000

3 26 84 38

62 41 09

100.000

62 41 09

61 97 25

100.000

61 97 25

1 55 11 08

49.300

76 46 96

1 68 00 47

49.300

82 82 63

17 58 32 76

20 96 53 65

18 36 96 88

x

x

20 11 35 81

5. tabula. Rēzeknes pilsētas līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, eiro

3.5. Pašvaldības saistības
Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistību apjoms 2016.gada beigās bija 10,45 % no
pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Aizņēmumu pamatsummas kopējais atlikums
uz pārskata gada sākumu 41 582 538 eiro, 2016.gadā saņemti aizņēmumi – 1 454 154 eiro,
atmaksāti aizņēmumi – 3 262 169 eiro. Aizņēmumu pamatsummas kopējais atlikums pārskata
perioda beigās – 39 774 523 eiro.

3.6. 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 turpina negatīvi ietekmēt
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus. Kā vienu no būtiskākajiem riskiem jāmin iedzīvotāju
skaita samazināšanos pašvaldības administratīvajā teritorijā un bērnu un jauniešu skaita
samazināšanos 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.
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Būtisks risks pašvaldības darbībai ir valsts nodokļu politikas maiņa, jo pašvaldība nevar rēķināties
ar stabilu, garantētu nodokļu ieņēmumu bāzi. Nepieciešams uzlabot sociālās aizsardzības sistēmu
valstī un pašvaldībās, nosakot vienādu sociālās aizsardzības politiku un sociālās palīdzības
sistēmu.
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu apguves kavēšana būtiski samazina investīcijas
apjomu pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā. Izaugsmes perspektīvas un
investīciju piesaisti gan Latvijā, gan Eiropā pēdējos gados apgrūtina politiskā nestabilitāte un lēnā
izaugsme. Šie faktori ir ietekmējuši arī investīciju piesaisti 2016.gadā Rēzeknes SEZ.
Pašvaldības budžeta izdevumus būtiski ietekmē pienākums segt uzturēšanas izdevumus
pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, un minimālās algas paaugstinājums.
Vienlaicīgi pašvaldības iestādes saskaras ar darbinieku zemu atalgojumu, jaunu profesionāļu un
speciālistu trūkumu, kas ir būtiskākais risks darba organizēšanā.
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.
Pārskata gadā pašvaldības ieguldījumu kapitālsabiedrībās uzskaites vērtība palielinājās par 2 466
738 eiro.
2007.gadā AS “Rēzeknes siltumtīkli’ cēla prasību pret SIA “Latgales enerģija” par nomas maksas,
līgumsoda, parāda par nesamaksāto gāzi piedziņu un nomas līguma atzīšanu par izbeigtu.
2016.gadā tika pabeigts tiesvedības process un 2016.gada 15.martā ir stājies spēkā tiesas
spriedums, ar kuru no SIA “Latgales enerģija” par labu AS “Rēzeknes siltumtīkli” piedzīti 1 556
434 eiro. Pēc visu prasījumu apmierināšanas saskaņā ar izpildu rakstu AS “Rēzeknes siltumtīkli’
saņēma daļēju parāda dzēšanu 1 043 847 eiro.
2016.gada apkures sezonas sākumā ar AS “Latvijas gāze” netika slēgta vienošanās par
prognozējamā parāda par dabasgāzi sadalīšanu termiņos. 2016.agada jūnijā tika veikta pēdējās
parāda daļas apmaksa par iepriekšējo apkures sezonu, un turpmāk SIA “Rēzeknes enerģija”
savlaicīgi veica kārtējos maksājumus par piegādāto dabasgāzi. 2016.gadā SIA “Rēzeknes
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats

39

enerģija” izlietoja 7.grupai noteikto dabasgāzes apjomu, un AS “Latvijas gāze” neveica pārrēķinu
par dabasgāzes lietotāja grupas maiņu.

3.7. Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika
Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti piecās komercbankās un Valsts kasē. Pašvaldību funkciju
izpildei finansēšanas avots ir pašvaldības budžets. Budžeta pamatieņēmumus veido atskaitījumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Infrastruktūras objektu attīstība tiek finansēta no Eiropas
Savienības finanšu instrumentiem un pašvaldības līdzfinansējuma, kas pamatā tiek nodrošināts ar
aizņēmumiem no Valsts kases.
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. 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, 2016.gadā tika aktualizēta Rēzeknes pilsētas
pašvaldības grāmatvedības politika, 29.09.2016. ar domes lēmumu Nr.1741 apstiprināti grozījumi
29.12.2008. ar Rēzeknes domes lēmumu nr.606 apstiprinātajā grāmatvedības uzskaites kārtībā
Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādēs, kur tika noteikts būtiskuma princips attiecībā uz finanšu
pārskata posteņiem.
Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, ievērotu Publisko iepirkumu likumā
noteiktās prasības, 22.12.2016. Rēzeknes pilsētas dome ar lēmumu Nr.1895 apstiprināja
noteikumus “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

3.8. Vadības un darbības uzlabošanas pasākumi
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2016.gadā turpināja iepriekšējā pārskata periodā
pasākumus pašvaldības darbības uzlabošanai.
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uzsāktos

2016. gadā veikts apjomīgs Pašvaldības organizēto iepirkumu sistēmas audits, kā rezultātā tika
izstrādātā un 2016.gada 22.decembrī ar domes lēmumu Nr.1895 apstiprināta “Iepirkumu
plānošanas un organizēšanas kārtība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.
Saskaņā 2015.gada 16.jūlija ar rīkojumu Nr.393 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam”, 2016. gadā tika veikta ikgadējā visu Pašvaldības amatu
izvērtēšanu, lai noskaidrotu korupcijas riskam pakļautos amatus, precizēja valsts amatpersonu
amatus.
Rēzeknes pilsētas dome veica Eiropas Komisijas identificēto risku novērtēšanu atbilstoši
metodiskajiem norādījumiem specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai, izvērtēja un
aizpildīja „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas
perioda krāpšanas un korupcijas risku reģistru”.
Lai nodrošinātu labas pārvaldības praksi Pašvaldības dibinātās kapitālsabiedrībās, pārskata gadā
tika apstiprināti atsevišķi kapitālsabiedrību darbību reglamentējoši dokumenti. Tā piemēram,
2016.gada 11.augustā pieņemts domes lēmums Nr.1691 “Kārtība, kādā noformējami
komandējumi un darba braucieni Rēzeknes pilsētas pašvaldības dibināto kapitālsabiedrību valdes
locekļiem”.
Atbilstoši “publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam” 2016.gada
14.janvārī ar

domes lēmumu Nr.1445 tika apstiprināti noteikumi “Kārtība, kādā nominē

kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Rēzeknes pilsētas domei kā
dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”.
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.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats

41

4. Pašvaldības nekustamā īpašuma vērtējums divos
iepriekšējos gados
2015.gadā Rēzeknes pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu un valdījumu kopējā platība
bija 6 687 544,40 m2, to kopējā bilances vērtība bija 9 025 369,49 eiro:
•

Zemes īpašums bilances vērtība 4 478 579,45 eiro, kopējā platība 2 779 544,57 m2;

•

Tiesisko valdījumu bilances vērtība 107 277,33 eiro, kopējā platība 113 180,88 m2;

•

Piekritīgās zemes bilances vērtība 4 115 212,88 eiro, kopējā platība 3 208 102,95 m2;

•

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zemes bilances vērtība 324 299,83 eiro, kopējā platība
586 716,00 m2.

Pašvaldības īpašumā 2015. gadā bija 15 nedzīvojamās ēkas, kuru kopējā bilances vērtība bija
25 937,18 eiro. Pašvaldības īpašumā 2015. gadā bija 1033 dzīvokļi, kuru kopējā bilances vērtība
bija 1 653 547,63 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.
2016. gadā Rēzeknes pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu un valdījumu kopējā
platība bija 6 649 286,77 m2, to kopējā bilances vērtība bija 9 012 114,21 eiro:
•

Zemes īpašums bilances vērtība 4 466 919,93 eiro, kopējā platība 2 793 091,24 m2;

•

Tiesisko valdījumu bilances vērtība 90 126,03 eiro, kopējā platība 82 153,25 m2;

•

Piekritīgās zemes bilances vērtība 4 130 742,09 eiro, kopējā platība 3 186 602,28 m2;

•

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zemes bilances vērtība 324 326,16 eiro, kopējā platība
587 440,00 m2.

Pašvaldības īpašumā 2016. gadā bija 16 nedzīvojamā ēka, kuru kopējā bilances vērtība bija
25 964,02 eiro. Pašvaldības īpašumā 2016.gadā bija 909 dzīvokļi, kuru kopējā bilances vērtība bija
2 164 284,67 eiro. Līdz 2016. gada 31. decembrim neprivatizēti 8,53% no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem. 2016. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības
vai veikusi tiesību grozījumus zemesgrāmatā 225 nekustamajiem īpašumiem.
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5. Attīstības plānošanas dokumentu īstenošana
Rēzeknes pilsētas attīstība ir balstīta uz 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, 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. 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.
Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības domes 2016.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr.1568
(protokols Nr.85, 11.§) „Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”,
Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir uzsākusi jauna Rēzeknes teritorijas plānojuma izstrādi, kurā būs
noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas
nosacījumi. Pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes jautājums aktualizēts, jo pēdējo gadu laikā ir
mainījušies ar teritorijas plānošanu saistītie normatīvie akti, kā arī vairāku zemesgabalu noteiktās
izmantošanas neatbilst pilsētas nākotnes plāniem. Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums būs
ilgtermiņa plānošanas dokuments, kur rakstiski un grafiski tiks parādītas teritorijas attīstības
iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikts teritorijas funkcionālais zonējums. Veidojot šo
dokumentu, tiks ņemta vērā Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam, kas
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definē pilsētas ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvu. Papildus tam, tiks ievērota Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014. –
2020.gadam.
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.

5.1. Attīstības programmas īstenošana
Attīstības programmā kopumā ir noteiktas 5 vidējā termiņa prioritātes, 15 rīcību virzieni un 47
uzdevumi, kas vērsti uz ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu.

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

Rādītājs

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2016.gadā

Avots

RV1 Kvalitatīva infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai
Nodarbināto skaits pilsētā
Rēzeknes pilsētas uzņēmumu
nefinanšu investīcijas, eiro
Strādājošo skaita sadalījums
pa nozarēm, %:
Transports (H nozare)
Rūpniecība (C nozare)
Tirgus sektora vienību skaits
Komersantu skats uz 1 000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi pašvaldības budžetā
uz 1 iedzīvotāju
Sakārtoto industriālo zonu
platība, ha

2012
12 259
2012
49,3 milj.
2013
17,6
12,1
2012
1 848
2012
59
2013
399,55
2013
0

Saglabājas
Palielinās
Saglabājas
Saglabājas

2015
14546
2015
57,6 milj.
2015

Palielinās

16,0
11,6
2015
1938
2015
67
2015
404,03

Palielinās

0

Saglabājas
Saglabājas

CSP
CSP

CSP
CSP
CSP
CSP
RSEZ, Attīstības
pārvalde

RV2 Pilsētas sasniedzamības uzlabošana un iekšējās mobilitātes attīstība
Pilsētas maģistrālas un
galvenās ielas labā tehniskā
stāvoklī, %

2013
70%

Palielinās

71%
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2013
9 km

Veloceliņu garums

Pieaug

9 km

PSP, Attīstības
pārvalde

RV3 Efektīvs uzņēmējdarbības atbalsts
Pašnodarbinātās personas
RSEZ komercsabiedrību skaits
Nodarbināto skaits RSEZ
komercsabiedrībās

2012
830
2013
14
2013
755

Palielinās

2015
865

Palielinās

18

Palielinās

852

CSP
RSEZ pārvaldes
dati
RSEZ pārvaldes
dati

Īstenotās galvenās aktivitātes:
Lai nodrošinātu kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī uzlabotu pilsētas
sasniedzamību un attīstītu iekšējo mobilitāti, 2016.gadā tika veikta būvprojektu izstrāde Brīvības
un Viļānu ielas posma pārbūvei; Komunālās ielas pārbūvei; Latgales ielas pārbūvei; pabeigta
būvprojektu aktualizācija Maskavas, Noliktavas un Varoņu ielu pārbūvei.
Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveidei un

rūpniecisko teritoriju atjaunošanai

Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā, tika izstrādāti būvprojekti “Rūpniecības
komplekss ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām
telpām” Viļakas ielā 1 un “Piebraucamais ceļš no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības teritorijai
Atbrīvošanas alejā 155a Rēzeknē, Rēzeknē”. Projekta realizācija paredzēta 2017.gadā.
Degradēto teritoriju atjaunošanai, ir izstrādāts būvprojekts “Bij. katlu mājas Atbrīvošanas alejā
155A, Rēzeknē atjaunošana un pārbūve par noliktavu un biroja ēku izveidojot biznesa centru un
ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru”.
2016.gadā sadarbībā ar LIAA, tika uzsākts darbs pie Rēzeknes biznesa inkubatora izveides, kura
darbība aptvers vairākus Latgales novadus.
Plānotās aktivitātes:
Lai risinātu Rēzeknes pilsētas ilgstoši pastāvošās sociāli ekonomiskās problēmas, t.sk. iedzīvotāju
aizplūšanu, augsto bezdarba līmeni, zemo ienākumu līmeni, zemo uzņēmējdarbības aktivitāti, tiek
realizēta Rēzeknes pilsētas attīstības programma un tās Investīciju plānā iekļautie pasākumi darba
vietu radīšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un investoru piesaistei Rēzeknē, t.sk. piesaistīts ERAF
finansējums 14 milj. eiro apmērā un 3 milj. pašvaldības finansējums Rēzeknes pilsētas
uzņēmējdarbību veicinošās vides sakārtošanai. Lielākie ieguldījumi tiek plānoti uzņēmējdarbībai
nepieciešamo teritoriju, pievedceļu un inženierkomunikāciju sakārtošanā, kā arī komersantiem un
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investoriem nepieciešamā infrastruktūrā. Tādējādi tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un
palielinātas nodarbinātības iespējas. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1.specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un
5.6.2.specifiskais atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, īstenojot publiskās
infrastruktūras projektus, kā projekta rezultātu jānodrošina jaunu darbavietu un privāto investīciju
veidošanos privātajā sektorā, tādejādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti (2
rūpnīcas (Viļakas ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155A), pašvaldības ielas industriālajās teritorijās,
SPA komplekss un viesnīca). 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 Rēzeknes pilsētai ir pieejams
ERAF finansējums 4,3 milj. eiro apmērā (Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielas pārbūve un
zemesgabalu Maskavas ielā 34, Maskavas ielā 34b, Varoņu iela 41 Rēzeknē pielāgošana
uzņēmējdarbības attīstībai).
2017.gadā sāksies Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai un Ludzas ielas
infrastruktūras pārbūve, uzlabojot Rēzeknes pilsētas satiksmes funkcionalitāti un nodrošinot
teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta mērķis ir veikt Latgales ielas un Ludzas ielas
rekonstrukciju, novēršot infrastruktūras pārrāvumus pilsētā un radot alternatīvu maršrutu tranzīta
un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām un tādējādi
sasaistot pilsētas infrastruktūru ar TEN-T tīklu. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Latgales ielu
posmā no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai 747 m garumā, Projekta ietvaros plānots
pārbūvēt arī Ludzas ielu posmā no Latgales ielas līdz Smilšu ielai 423 m garumā. Projekta
ieviešanas ilgums ir plānots 20 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 4 681 896,38 eiro,
no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 2 392 240,00 eiro, valsts budžeta dotācija 175 571,11
eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 2 114 085,27 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda
665 709,30 eiro.
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5.1.2. Prioritātes “Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras
dzīve, radošās industrijas un konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums” (VTP 2)
īstenošana
Kultūras attīstības veicināšanas pasākumus Rēzeknē īsteno Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra
,,Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk - Aģentūra) un Latgales vēstniecība GORS (SIA
"Austrumlatvijas koncertzāle"). Aģentūra, saskaņā ar Publisko aģentūru likumu ir izveidota
Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir
īstenot pašvaldības funkcijas kultūras darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanā, tautas jaunrades attīstībā un pašvaldības kultūrpolitikas realizācijā, kā arī veicināt
tūrisma nozares attīstību Rēzeknes pilsētā. Aģentūra un tās pakļautībā esošās struktūrvienības Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Nacionālo Biedrību Kultūras nams, Latgales Kultūrvēstures muzejs
un Tūrisma Attīstības centrs, izmantojot to rīcībā esošu materiālus un nemateriālus resursus,
veicina daudzveidīga un plaša kultūras pakalpojumu klāsta attīstību Rēzeknes pilsētā, nodrošinot
iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas; nodrošina garīgo un
materiālo kultūrvēstures vērtību saglabāšanu un popularizēšanu sabiedrībā, ka arī Rēzeknes
pilsētas kultūras infrastruktūras uzlabošanu; veicina un koordinē tūrisma nozares attīstību
Rēzeknes pilsētā.
Latgales vēstniecība GORS ir ne tikai nozīmīga un unikāla kultūras būve ar izcilām akustiskajām
koncertzālēm, tas ir arī augstvērtīgas kultūras cienītāju galamērķis, pilsētas un reģiona sociālās
vides pozitīvo pārmaiņu sekmētājs, pilsētas popularizētājs, tūristu piesaistes objekts, kā arī vietējās
ekonomikas veicinātājs.
7.tabula. Prioritātes “Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras dzīve, radošās industrijas un
konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums” (VTP 2) rezultatīvie rādītāji

Sagaidām
ā
Vērtība
Rādītājs
attīstības
2016.gadā
tendence
RV4 Kultūrtūrisma piedāvājuma klāsta izstrāde
Iedzīvotāju vērtējums par
Pozitīvais
pašvaldības darbu kultūras
2013
vērtējums
jautājumu risināšanā
62,2 %
nepazemin
78%
ās
Saglabāti, sakopti
Sākotnējā
kultūrvēsturiskie pieminekļi
vērtība nav
Pieaug
zināma
Sākuma
vērtība/gads

Avots

Regulāra pilsētas
iedzīvotāju aptauja
Aģentūra „RKTC”,
Attīstības pārvalde
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+1 1
Amatierkolektīvu dalībnieku
2013
Aģentūra „RKTC”
skaits
600
Pieaug
637
RV5 Profesionālās mākslas, kultūras un radošo industriju attīstība
Pasākumu skaits
2013
Aģentūra „RKTC”
Kultūras namā un NBKN
180
Palielinās
186
Pilsētas svētku apmeklētāju
2013
Aģentūra „RKTC”
skaits
10 000
Pieaug
11600
Bibliotēku lasītāju skaits
2013
Aģentūra „RKTC”
8 440
Saglabājas
9068
Bibliotēku apmeklējumu skaits
2013
Aģentūra „RKTC”
215 667
292 518
(t.sk. 98 319
Pieaug
(t.sk. 177 247
virtuālie
virtuālie
apmeklējumi)
apmeklējumi)
Muzeju apmeklējumu skaits
2013
Aģentūra „RKTC”
19 102
Pieaug
22 567
RV6 Tūrisma pakalpojumu un piedāvājuma klāsta pilnveidošana
Apkalpoto personu skaits
viesnīcās un viesnīcām
2013
pielīdzinātās tūristu mītnēs
16 173
Pieaug
17 871
TAC
Rēzeknē (nakšņojumu skaits)
Apkalpoto ārzemnieku skaits
viesnīcās un viesnīcām
2013
Pieaug
TAC
pielīdzinātās tūristu mītnēs
5 207
7 643
Rēzeknē
Vidējais apmeklējuma ilgums,
2013
dienas
1,5
Pieaug
1,5
TAC
TAC apmeklētāju skaits
2013
6 607
Pieaug
10 546
TAC
Naktsmītņu skaits pilsētā gada
2013
beigās/gultu skaits
3/201
Pieaug
8/307
TAC
Pilsētas objektu organizētu
2013
ekskursiju apmeklētāju skaits:
29
118 gupas/
TAC Ekskursijas pa pilsētas
grupas/841
Pieaug
2735
TAC
objektiem
Ienākošā tūrisma strādājošie
2013
1 (Tēvzeme)
uzņēmumi
1 (Tēvzeme)
Pieaug
TAC
Pasākumi, koncerti, festivāli,
2013
kas tieši piesaista tūristu
3
Pieaug
4
TAC
plūsmu



Uzsākta un pabeigta Latgaliešu kongresa simtgades piemiņas vietas izbūves būvprojekta izstrāde, veikta būvniecības
darbu iepirkumu procedūra.
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Īstenotās galvenās aktivitātes 2016.gadā:
•

Organizēts Eiropas tautu festivāls, kas notika no 24.-31. jūlijam Rēzeknē. Festivāls
pulcēja 500 Eiropas Tautu Festivāla dalībniekus no 15 valstīm: Latvijas, Polijas, Lietuvas,
Francijas, Spānijas, Īrijas, Somijas, Dānijas, Ungārijas, Luksemburgas, Beļģijas, Vācijas,
Itālijas, Lielbritānijas, Portugāles. Eiropas Tautu Festivāla kopējais budžets 80 000,00 eiro.

•

Organizēts Starptautiskais mākslinieku plenērs “Domas lidojums” no 16.-22. mijam.
Piedalījās 25 mākslinieki, tai skaitā 7 no Krievijas. Plenēra kopējais budžets 6 500,00 eiro.

•

Organizēts 9. Starptautiskais teātra festivāls “Soli pa solim” no 15.-18. septembrim.
Bija iespēja noskatīties 12 dažāda žanra izrādes, ko piedāvāja Rēzeknes, Rīgas, Jēkabpils,
Jelgavas, Jūrmalas, Ogres, Itālijas, Lietuvas, Bulgārijas un Izraēlas teātri. Festivāla
kopējais budžets 20 500,00 eiro.

•

Organizēts etno festivāls “Gosti” no 29.-31. jūlijam. Festivālā piedalījās 200 dalībnieki
no Latvijas, Polijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas. Festivāla budžets 20 000,00 eiro.

•

12.-16. augustā Latgales vēstniecībā GORS organizēts 4. Baltijas jūras reģiona valstu
īsmetrāžas filmu festivālu "Open place". Piedalījās 25 īsmetrāžas filmas no 11 valstīm
– Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas,
Krievijas un Zviedrijas. Festivāla kopējais budžets 80 000,00 eiro. No kuriem 17 535 eiro
bija pašu ieņēmumi par biļetēm.

Aģentūra ir organizējusi koncertus Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, amatieru mākslas kolektīvu
skates, brīvdabas gadatirgus ar koncertprogrammām, gadskārtu svētkus, valsts svētkus un
piemiņas dienas.
Aģentūras struktūrvienības iesaistās dažādos vietēja un starptautiskā mēroga kultūras projektos.
Nacionālo biedrību kultūras namā 2016.g.-2017.g. sezonā tika izveidota jaunā profesionālā
aktieru trupa, kurā spēlē 4 Latvijas kultūras Akadēmijas absolventi, notika vietējo aktieru un
režisoru (10 speciālisti) apmācības Latvijas kultūras akadēmijas kvalifikācijas paaugstināšanās
kursā “Aktiermeistarības un režijas kurss”, teātra repertuārs veidojās plašākai skatītāju auditorijai,
no bērniem līdz senioriem, divās valodās. 2016. g. tika īstenoti sekojošie projekti dažādās jomās:
•

Projekts „Kultūra vieno” ar projekta gala rezultātu - Koncertprogrammu „Gadalaiki”
Projektu atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras Ministrija, Biedrība “KULTURA.LV”,
Latgales NVO atbalsta centrs.
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•

Projekts “Bērnu zīmējumu konkurss “Bērni – dzimtenei”” . Projekta rezultātā kā dāvana
Latvijas Simtgadei tapa bērnu krāsojamā grāmata, pašu Rēzeknes bērnu zīmēta un Latvijas
Mākslas Rēzeknes filiāles audzēkņu rediģēta.

•

Projekts “I. Viripajeva lugas “Ilūzijas” iestudēšana Rēzeknē” ar Valsts Kultūrkapitāla
fondā līdzfinansējumu, kurā īstenošanas rezultātā 2017.gada janvārī izrāde “Ilūzijas” tika
radīta Rēzeknes skatītājiem. Šī izrāde tiks spēlēta profesionālo teātru konkursa “Spēlmaņu
nakts” vērtēšanas žūrijai 2017. gada aprīlī.

Projekts "Bērni – bērniem: nāc un radi ar ticību, cerību un mīlestību – tu vari!!!". Tā ietvaros tapusi
izrāde-mūzikls "Zaļais sivēntiņš", kurā piedalījās Rēzeknes dažādu sociālo slāņu un tautību bērni
un jaunieši. Projektu finansiāli atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds.
2016. g. pavasarī Rēzeknes biedrības “Teātris-studija “Joriks”” radošā komanda par savu darbību
un veiksmīgo projekta īstenošanu saņēma Borisa un Ināras Teterevu fonda Atzinības rakstu “Par
veikumu, atraisot bērnu un jauniešu daudzpusīgus skatuves mākslas talantus Rēzeknē”.
Latgales Kultūrvēstures muzejam stabili turas apmeklētāju uzticība kā drošam kultūrvēstures
mantojuma glabātājam un popularizētājam, par ko liecina vērtīgi kultūrvēstures mantojuma
priekšmeti – jaunieguvumi muzeja krājumā (2014.g. – 1002 eksponāti; 2015.g. – 1168 eksponāti;
2016.g. – 1016 eksponāti). Nodibinājusies pozitīva sadarbība ar Latvijas vēstniecību Otavā
(Kanāda), kā rezultātā, muzejā nonācis īpaši vērtīgs jaunieguvums – mākslinieces Annas Soltanes
Romeres (Anna Sołtan Römer, 1895–1974) daiļrades dažādu posmu akvareļi, kā arī ar viņas radošo
darbību saistīti materiāli un priekšmeti, kopskaitā vairāk kā 200 vienības.
Pozitīvi vērtējama arī Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma valsts akreditētajiem muzejiem, kuras
ietvaros iespējams papildināt, saglabāt, restaurēt un popularizēt nacionālo krājumu: 2014.g. – 3000
eiro Latgales keramikas restaurācijai, 2015. g. – 600 eiro muzejpedagoģijas attīstībai, 2016. g. –
13 000 eiro krājuma pieejamībai tematiskajā izstādē “Pāri slieksnim” veltītai Latgales kongresa
simtgadei. Divu pēdējo gadu finansējuma pieaugums muzeja Nacionālā krājuma nozīmīgāko
kolekciju sistemātiskai papildināšanai nodrošina kultūras mantojuma saglabāšanu un nepārtrauktu
objektīvu atspoguļošanu nākamajām paaudzēm. Piem., 2010.g. tie ir 500 lati; attiecīgi vēlāk
2014.g. – 750 eiro; 2015.g. – 1100 eiro; 2016.g. – 2017 eiro (no tiem 1000 eiro piešķirti ar konkrētu
mērķi – konkursa rezultātā papildināt Tēlotājas mākslas kolekciju). Gada laikā izveidoti vairāki
nozīmīgi sižeti, raidījumi par Latgales kultūrvēsturi, sagatavotas un sniegtas apjomīgas
konsultācijas ar kultūrvēsturi saistītos projektos. Pieaudzis apmeklētāju skaits, muzeju
apmeklējuši vecāki ar bērniem ratiņos un invalīdi ar kustību traucējumiem, kuriem iepriekš nebija
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats

50

iespēju iekļūt muzejā. Gada laikā muzeju apmeklējušas daudzas ar Eiropas projektu īstenošanu
saistītas grupas, vēstniecību pārstāvji, tūrisma jomas pārstāvji, pašvaldību delegācijas u.c.
Notikušas Kultūras ministrijas darba grupu sanāksmes, kā arī veiktas nopietnas iestrādes
turpmākajam darbam gatavojoties Latgales kongresa simtgadei. Daudzveidīgais muzeja
piedāvājums, sakārtotā infrastruktūra, autostāvvieta autobusiem sekmē interesi par muzeja
apmeklējumu un apmeklētāju pieaugumu. Latvijas Republikas Kultūras ministrija atzinīgi
novērtēja muzeja piedāvājumu un iekļāva lielākās izstādes, pasākumus Rīgas muzeju reklāmas
bukletā ārzemju tūristiem, kas piesaistīs vairāk apmeklētāju.
Rēzeknes Centrālā bibliotēka 2016. gadā ir palielinājusi bibliotēkas rīkoto tematisko pasākumu
skaitu (2015. g. – 61 pasākums; 2016. g. – 98 pasākumi), kas sekmējis jaunu lietotāju piesaisti un
apmeklētāju skaita pieaugumu. Šos rādītājus pozitīvi ietekmējis arī mērķtiecīgais publicitātes
darbs sadarbībā ar vietējiem masu medijiem (117 bibliotēku darbinieku sagatavotas publikācijas).
Bibliotēkas interneta vietnes www.rezeknesbiblioteka.lv un bibliotēkas profilu sociālajos tīklos
(draugiem.lv, twitter) satura prasmīga pārvaldība, bibliotekāro e-pakalpojumu attīstība
nodrošinājusi ievērojamu bibliotēkas virtuālo apmeklētāju skaita pieaugumu. Turpinājusies
bibliotēku informācijas sistēmas ALISE attīstība reģiona bibliotēkās. Sekmīgi apgūts un ieviests
darba praksē modulis “Starpbibliotēku abonements”, kas veicinājis RCB un reģiona bibliotēku
krājumu izmantojamību un apgrozību.
Tūrisma attīstības centrs (turpmāk TAC) 2016. gadā:
•

piedalījās 4 starptautiskajās tūrisma izstādēs: Nīderlandē (350 000 apmeklētāji),

Latvijā (Balttour, 26 000 apmeklētāji), Igaunijā (Tourest 2016, 28 000 apmeklētāj) un
Zviedrijā (Senior 2016); Latvijas tūrisma forumā; Latgales tūrisma konferencē (Ludzā) un
Vidzemes tūrisma konferencē (Valmierā), kā arī tūrisma darba seminārā Baltkrievijā,
Minskā.
•

organizēja žurnālistu un tūroperatoru vizītes uz Rēzekni: 12 pārstāvji no Krievijas,

4 no Rīgas, 8 no Japānas.
•

uzturēja Latgales tūrisma portāla www.latgale.travel darbību un veica informācijas

aktualizēšanu. Tika veikti marketinga pasākumi, lai popularizētu Interneta vietni, kas
kļuvusi par nozīmīgu Latgales kultūras un tūrisma mārketinga darbarīku. Gada laikā
portālam bija 18 335 lapu skatījumi.
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•

veica Latgales tūrisma klastera izveidošanas sagatavošanas darbus: TAC sadarbībā

ar Lietuvas partneriem (Utena), RTA un Latgales tūrisma asociāciju “Ezerzeme” gatavoja
Latgales-Aukštaitijas tūrisma klastera izveidošanas projektu LAT-LIT pārrobežu
programmas ietvaros izveidot, bet diemžēl projekts netika pieņemts.
2016. gadā Tūrisma informācijas centru ir apmeklējuši 9 555 cilvēki, no kuriem 2550 bija ārzemju
tūristi. TAC gidi ir novadījuši 111 grupas ekskursijas, ar kopējo tūristu skaitu 2511 cilvēki, kā arī
TAC amatu prasmju telpās tika organizētas 16 amatnieku darbnīcas, kuras ir apmeklējuši 224
cilvēki.
Latgales vēstniecība GORS 2016.gadā aktīvi strādājusi, lai nodrošinātu dažādu žanru Latvijas un
ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību
kā to paredz gan iepriekšminētā projekta mērķi, gan uzņēmumam deleģētās funkcijas, kā arī
saimnieciskie apsvērumi.
Ir norisinājušies 157 dažādu žanru Latvijas un ārvalstu profesionālās skatuves mākslas, mūzikas,
vizuālās un jauno mediju mākslas pasākumi, t.sk. 52 profesionālās ievirzes koncerti un izrādes,
kā arī 105 plašizklaides pasākumi. (SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" organizējusi 88 pasākumus,
69 pasākumiem tika iznomātas telpas).
Lai nodrošinātu kino demonstrēšanas funkciju 2016.gadā, Mazā zāle tika iznomāta kino
operatoram „Silverscreen", kas saglabājusi kino demonstrēšanas intensitāti un nodrošināja vairāku
kinoseansu demonstrāciju (vidēji 50 filmu seansi mēnesī).
Līdztekus mākslinieciskajai darbībai tiek nodrošināti arī semināri, konferences un korporatīvie
pasākumi, kuru skaits 2016.gadā sasniedza 61 un ir stabils rādītājs.
2016.gadā koncertzāles notikušas 10 foto māksla, glezniecība, dizaina izstādes, no kurām kā
spilgtākās jāmin izstāde “Roberts Muzis. Gleznas”, un “Ilgvars Zalāns. Gleznas”.
Kopumā 2016. gadā Latgales vēstniecību GORS ir apmeklējuši 181 381 cilvēki (2014. gadā 150
038 cilvēki, 2015.gadā 158 392 cilvēki). Organizētas 296 ekskursijas.
Latgales vēstniecība GORS 2016.gadā bija viens no svarīgākajiem tūrisma galamērķiem Latgales
pusē, tās iespējas bijušas mākslinieciskajā aspektā pievilcīgas gan Latvijas, gan arī ārvalstu
mūzikas kolektīviem un māksliniekiem. 2016.gadā uz GORS skatuves ir uzstājušies mūziķi no
Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Izraēlas, Spānijas, Francijas, Lielbritānijas, Igaunijas, Vācijas,
Šveices, Itālijas, Polijas. Lielu sabiedrisku rezonansi un interesi izraisīja unikālie Latgales
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vēstniecībā GORS notiekošie pasākumi – režisora Jāņa Streiča jubilejas koncerts, solistes Kristīnes
Opolais koncerts, komponista Jāņa Ivanova 110 jubilejas koncerti.
Turpinājusies arī sadarbība ar VSIA "Latvijas koncerti", VSIA "Latvijas Nacionālais Simfoniskais
orķestris", VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets", VSIA "Dailes teātris", VSIA "Jaunais Rīgas
teātris", VSIA "Liepājas teātris", VSIA "Latvijas Leļļu teātris", kā arī privātajām producentu
kompānijām, izveidota un attīstīta starptautiskā sadarbība.
Uzņēmums atbilstoši piešķirtajai pašvaldības dotācijai ir organizējusi 12. Baroka mūzikas dienas
Rēzeknē, Otro ērģeļmūzikas festivālu ORGANismi un LR proklamēšanas 98.gadadienas Svētku
koncertu. Nozīmīgs faktors, kas veicinājis profesionālās mākslas pieejamību, bijis SIA
"Austrumlatvijas koncertzāle" ieguldītais darbs projektu konkursos, t.sk. Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana
nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros".
2016.gadā ir notikušas dažādas radošas darbnīcas, meistarklases un lekcijas Baroka mūzikas
dienu un festivāla ORGANismi meistarklases.
2016.gadā 19 reizes dažādos pilsētas un novada pasākumos koncertēja pilsētas pūšamo
instrumentu orķestris Rēzekne, orķestra mūziķi, kā arī šā orķestra bigbends, 2016.gadā
orķestris un tā bigbends veidoja programmu savam 25 gadu jubilejas koncertam, valsts svētku
koncertiem, Latgales vēstniecības GORS korporatīvajiem klientiem utt. Sadarbībā ar ASV
organizāciju YOUNG AUDIENCES un diriģentu Andreju Jansonu desmit Latgales skolās –
Maltā, Kaunatā, Nautrēnos, Dricānos, Rēzeknē, Gaigalavā, Ezerniekos, Zilupē, Riebiņos un
Aglonā tika rīkoti koncerti, kuros piedalījās profesionālā pūšamo instrumentu orķestra "Rēzekne"
mūziķi.
Pozitīvi attīstījās arī Rēzeknes kamerorķestra darbība diriģenta Jāņa Stafecka vadībā, tapa divas
koncertprogrammas

–

Rēzeknes

kamerorķestra,

Xylem

trio

un

"Latvian

Voices"

koncertprogramma Latgales vēstniecības GORS 3 gadu jubilejas koncertā un simfoniskās mūzikas
koncerts komponista Jāņa Ivanova 110.gadadienā.
Pastāvīgs SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" sadarbības partneris ir J.Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskola. Mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņi piedalījās visos Rēzeknes
kamerorķestra koncertos, Baroka mūzikas dienu projektā, ērģeļmūzikas festivāla ORGANismi
koncertizrādē "Ja es būtu".
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Sadarbībā ar biedrību “Latgalieši” 2016. gadā tika organizēts metu konkurss par piemiņas vietas
izveidi par godu Latgales kongresa simtgadei. Metu konkursa uzvarētāji izstrādāja būvprojektu un
2017. gadā izbūvēta piemiņas vieta par godu Latgales kongresa simtgadei: uzstādīts piemineklis
un labiekārtota teritorija. Kopējās piemiņas vietas izmaksas aptuveni 600 000 tūkstoši.
2016.gadā tika veiksmīgi pabeigts projekts 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. Projekta ietvaros 22. janvārī svinīgi tika atklāta renovētā
Zaļā sinagoga. Ārējo sakaru nodaļas darbinieki veicināja centra attīstību, rīkojot dažādus
pasākumus.
Plānotās aktivitātes 2017.gadā:
2016.gadā ir izstrādāts Rēzeknes pilskalna revolarizācijas un labiekārtošanas būvprojekts, kas tika
saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Projekta realizācijai ir plānots
piesaistīt pārrobežu programmu finansējumu un tā realizācija ir plānota 2018.gada. Projekta
rezultātā tiks labiekārtota pilskalna teritorija un radīts pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgs
objekts.
Aģentūra, sadarbība ar Domes attīstības pārvaldi plāno veikt rekonstrukcijas pasākumus pilsētas
Kultūras Namā, Latgales kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas pārbūves būvprojekta izstrādi, ka
arī bērnu atrakciju parka būtiskus uzlabojumus Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā. 2017. gadā
aģentūra ir ieplānojusi vairākus, plaša mēroga starptautiskus pasākumus – Latgales kongresam 100
svinības un piemiņas vietas atklāšana, XI starptautiskais mākslinieku plenērs “Domas lidojums”,
IV starptautiskais mākslas un mūzikas festivāls “Seven Hills” Rēzeknes pilsētas svētki,
starptautiskais īsfilmu kino festivāls “Open Place”. Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai 2017. gada
oktobrī ir plānota kārtējā (trešā) atkārtotā akreditācija reģiona galvenās bibliotēkas statusā.
Akreditācijas procesā tiks kompleksi izvērtēta gan bibliotēkas darbība, gan tās tehniskais
aprīkojums, reģionālā un starptautiskā sadarbība. Latgales Kultūrvēstures muzejs turpinās darbu
pie Nacionālā krājuma digitalizācijas – kopkataloga veidošanas, savu kolekciju iekļaušanai
kultūras mantojuma tīklā EUROPEANA projekta ATENA ietvaros (2.kārta, lielformāta
priekšmetu digitalizācija). Tūrisma attīstības centrs izveidoja ciešu sadarbību ar Latgales tūrisma
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asociāciju “Ezerzeme”, kas ļaus turpmāk piedalīties LIAA Tūrisma Departamenta rīkotājos
starptautiskajos marketinga pasākumos un izmantot asociācijai piešķirto finansējumu tūrisma
uzņēmēju apmācībai, konferenču un semināru organizēšanai, kā arī starptautiskās konkurences
veicināšanai. Tas ļaus arī efektīvāk veidot Latgales, t.sk. arī Rēzeknes tūrisma pakalpojumu
sniedzēju kopīgo produktu, veicināt tūrisma klastera veidošanos.
Lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas dabas teritoriju pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un
apmeklētājiem, 2016. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts Kovšu ezera parka izveidei. Plānots
sakārtot Kovšu ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un 2017.-2018. gadā
labiekārtot teritoriju ar 6 pēc novietojuma un funkcijām dažādām zonām: pludmales zona,
Atbrīvošanas alejas promenādes zona, dabas takas zona, kempinga zona, laivu bāzes zona un
Brīvības ielas promenādes zona.
2017.gadā plānots turpināt sekmīgu SIA „Austrumlatvijas koncertzāle" darbību, ņemot vērā
attīstības stratēģiju, funkciju deleģēšanas līgumu un valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumentus.
Tajā pašā laikā uzņēmums ir pakļauts finanšu nestabilitātes riskam, jo tas ir tieši atkarīgs no valsts
ekonomiskās situācijas, mājsaimniecību rīcībā esošajiem līdzekļiem, kultūrpakalpojumu
izmantošanas tendencēm, piegādātāju preču un pakalpojumu cenām, valsts un pašvaldības
budžeta.

5.1.3. Prioritātes “Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība
(VTP 3)” īstenošana
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde ir Rēzeknes pilsētas domes izveidota institūcija – nozares
pārvalde, kas īsteno kompetences, pilda funkcijas un uzdevumus izglītības jomā saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem, Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem, lēmumiem, vadības
rīkojumiem un pārvaldes nolikumu. Izglītības pārvalde rīkojas ar pašvaldības īpašumu un finanšu
līdzekļiem atbilstoši LR likumdošanai.
2016.gadā Izglītības pārvaldes pakļautībā bija 22 izglītības iestādes:
•

9 vispārējās izglītības iestādes – Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, Rēzeknes
2.vidusskola,

Rēzeknes

3.vidusskola,

Rēzeknes

4.vidusskola,

Rēzeknes

5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes
sākumskola, Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
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•

12 pirmsskolas izglītības iestādes – PII “Namiņš”, PII “Rūķītis”, Katoļu PII, PII
“Pasaka”, PII “Auseklītis”, PII “Varavīksne”, PII “Zvaniņš”, PII “Māriņa”, PII
”Rotaļa”, PII “Bitīte”, PII “Laimiņa”, PII “Vinnijs Pūks”;

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2015./2016. mācību gadā mācījās 4193 skolēni, bet
2016./2017. mācību gadu uzsāka 4192 skolēni. Pilsētas pirmsskolas izglītības grupās 2016./2017.
mācību gadu uzsāka 1582 bērni.
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (turpmāk tekstā – ARPC) ir Rēzeknes pilsētas domes
(turpmāk tekstā – Dome) pašvaldības iestāde, kas īsteno kompetences, pilda funkcijas un
uzdevumus bērnu un jauniešu interešu izglītības, jaunatnes lietu, radošuma attīstības un reģiona
tūrisma attīstības jomā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Rēzeknes pilsētas
domes saistošiem noteikumiem, lēmumiem, vadības rīkojumiem un šo nolikumu.
ARPC aktivitātes ir paredzētas bērniem un jauniešiem no 4 līdz 25 gadu vecumam, bet ir
nodarbības, kurās piedalās bērni un viņu vecāki.
8. tabula. Prioritātes “Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība (VTP 3)” īstenošana rezultatīvie
rādītāji

Sagaidāmā
Rādītājs
attīstības
Vērtība
Avots
tendence
2016.gadā
RV7 Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība
Pieprasījuma pēc vietām
2013
Izglītības
pirmsskolas izglītības iestādēs
Nav rindu
Saglabājas
Nav rindu
pārvalde
apmierinājums
9.klašu beidzēju īpatsvars, kas
2013
Izglītības
Samazinās
saņem liecību apliecības vietā, %
2%
1,2%
pārvalde
Izglītojamo skaits pirmsskolas
2013
Izglītības
izglītības iestādēs/
Saglabājas
1 609/4 062
1 582/4 192
pārvalde
vispārizglītojošajās iestādēs
Datoru skaits izglītības iestādēs:
2013
– datorklašu skaits/datori
16/226
Izglītības
– kopējais datoru skaits
690
Palielinās
pārvalde
– izmanto mācību procesam
814
Sākuma
vērtība/gads

Eksakto zinātņu centralizēto
eksāmenu kārtotāju īpatsvars
vidusskolās, %
– Fizika
– Ķīmija
– Bioloģija

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

Palielinās

Kārtoja CE
kopā (299)
(11) 3,7%
(15) 5%
(28) 9,4%
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Sasniegumi darbā ar talantīgiem
jauniešiem
Iedzīvotāju vērtējums par izglītības
iestāžu uzturēšanu

2013
9/1

Palielinās

2013
57,7 %
iedzīvotājie
m pozitīvs
vērtējums

Pozitīvais
vērtējums
nepazeminās

Izglītības
pārvalde

24

42.2%

RV8 Indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstība
dzīvei un konkurējošai darba videi
Audzēkņu skaita attiecība
2013
955/920
profesionālajā izglītībā pret
40% / 60%
Pieaug
51%/49%
vispārizglītojošām vidusskolām
Studentu skaits Rēzeknes
2013
Pieaug
augstskolā
1 818
1876
Ārvalstu studentu skaits, kuri studē
2013
Pieaug
Rēzeknes augstskolā
10
96
Starptautisku zinātnisku pasākumu
2013
Pieaug
(konferences, sadarbības projekti)
5
7
skaits gadā
Interešu izglītības programmās
2013
iesaistīto bērnu un jauniešu skaits
1 670
Saglabājas
1 890
Interešu izglītības programmu
93
Palielinās
99
skaits
Jauniešu (15 – 24 gadi) bezdarba
2013
Samazinās
līmenis, % no kopējā bezdarbnieku
9,96
6,36
skaita
RV9 Izglītības iestāžu institucionālās izcilības uzlabošana
Pilnībā modernizēto (renovēto)
2013
Palielinās
izglītības iestāžu skaits
6
7
(PII
Auseklītis
Namiņš,
Varavīksne,
Pasaka,
Katoļu,
Rūķītis,
Zvaniņš)
12.klašu beidzēju īpatsvars, kas
2013
Samazinās
10,7%
saņem liecību atestāta vietā, %
2%
(palielina
tālmācības
izgl. progr.
izglītojamie)
Skolēnu proporcija vispārējā un
2013
Pieaug par
920/955
profesionālajā izglītībā vidējās
60% / 40%
labu
49% / 51%
izglītības pakāpē (Profesionālo
Visp./Prof. profesionālai
izglītību un vispārējo vidējo
izglītībai
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Regulāra
pilsētas
iedzīvotāju
aptauja

Izglītības
pārvalde
Rēzeknes
Augstskola
Rēzeknes
Augstskola
Izglītības
pārvalde
RA
ARPC
„Zeimuļs”
ARPC
„Zeimuļs”
NVA dati

Izglītības
pārvalde

Izglītības
pārvalde

Izglītības
pārvalde
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izglītību izvēlējušos audzēkņu
skaita attiecība pēc 9.klases
beigšanas)
2016.gadā īstenotās galvenās aktivitātes:
•

Rēzeknes 2.vidusskolā, Rēzeknes 5.vidusskolā, Poļu valsts ģimnāzijā tika realizēti
ERASMUS projekti. Poļu valsts ģimnāzijā arī 2017.gadā turpināsies ERASMUS projekta
realizācija: Saņemts 2017.g. 18 911 eiro. Turpināsies 2017.gadā – 17 156,93 eiro;

•

2016. gadā PII Vinnijs Pūks tika uzsākta un 2017. gadā turpināsies NordPlus projekta
realizācija, finansētājs Stokholmas universitāte: Saņemts 2016.g. 7500,00 eiro. Atlikums
uz 31.12.2016. – 4726,61 eiro;

•

ARPC Interešu izglītības nodaļā darbojas 88 interešu izglītības programmas. IIN 2016.
gadā tika organizēti vairāk kā 250 pasākumi (konkursi, radošās darbnīcas, drošības,
labdarības u.c. aktivitātes);

•

ARPC Jaunatnes lietu nodaļā ir īstenoti 714 neformālās izglītības pasākumi (konkursi,
diskusijas, radošās darbnīcas, ārpusskolas izglītojošās, sportiskās, sociālās, drošības,
karjeras, labdarības u.c. aktivitātes);

•

Izsludināts un realizēts Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu konkurss – eiro 4270
(īstenoti 27 projekti); izsludināts un īstenots Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu nometņu
konkurss – eiro 17250 (īstenotas 19 nometnes); sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Jauniešu
domi īstenoti jauniešu līdzdalības pasākumi “Iekrāso LV simtgadi”, „Public Gardening”,
“Aktīvi jaunieši”, “Hip hop un ielu vingrošanas svētki Rēzeknē”, “Iepazīsti Rēzekni”,
“Brunch ar politiķiem”, pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, Ziemassvētku
labdarības pasākums un labdarības tirdziņš, īstenots Valsts programmas projekts
“Rēzeknes sirdspuksti – Latvijas simtgadei!”; izveidota koka spēle jauniešiem par Latvijas
vēsturi;

•

Izsludināts un realizēts Rēzeknes pilsētas Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības
projektu konkurss (eiro 28 500) – atbalstīti 76 jaunieši, sadarbība ar 21 darba devēju,
īstenoti pasākumi “Karjeras nedēļas ietvaros”, noslēgti brīvprātīga darba līgumi ar
jauniešiem;

•

Organizēta Latgales reģiona izstāde jauniešiem “Izglītība un karjera 2016” (Rēzeknes
uzņēmēju biedrība sadarbībā ar ARPC JLN); Latgales plānošanas reģionā jaunatnes lietu
speciālistu seminārs (Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar ARPC JLN), organizētas
Biznesa spēles projekta “Esi Līderis” ietvaros

(Latvijas Uzņēmējdarbības un
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menedžmenta akadēmija sadarbībā ar ARPC JLN); Strukturētā dialoga reģionāla
konference (Latvijas Jaunatnes Padome sadarbībā ar ARPC JLN un reģionālo koordinatoru
– biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs); Latgales jauniešu muzikālā parāde
„Manc akorc 2016”;
•

APRC organizēts darbs ar bērniem un ģimenēm, kas nodrošina ģimenes vērtību
saglabāšanu un veicināšanu, kā arī paaugstina ģimenes prestižu sabiedrībā. 2016. gadā tika
organizēti vairāk kā 100 pasākumi (akcijas, semināri, radošās darbnīcas, izglītojošas
lekcijas vecākiem, meistarklases, u.c. aktivitātes);

•

Ievērojamākie reģionālā mēroga pasākumi:
o Reģionālais šaha draudzības ģimenes turnīrs “Šaha pasaule”;
o Sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkni ceļu
satiksmes drošības akcija „Esi drošs uz ceļa!” Ceļu satiksmes drošības ceļu
policijas reidi Rēzeknē kopā ar bērniem; Nodarbības bērniem par ceļu satiksmes
noteikumiem un drošību ikdienā “Drošības mācību klasē”;
o Starptautiskās Ģimenes dienas ietvaros Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
“Zeimuļs” ģimeņu festivāls “Prieks radīt kopā!”. Ģimeņu koncerts, apbalvošana
nominācijā ““Zeimuļa” Gada Ģimene 2015”;
o Foto izstāde “Ģimene”.

Plānotās aktivitātes 2017.gadā:
2017.gadā tiks pabeigta būvprojekta izstrāde Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas sporta bāzes
pārbūvei un pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Rēzeknē, Metālistu ielā 2 atjaunošanas
būvprojekta izstrāde (līdz 2016. gada 31.maijam ēkā Metālistu ielā 2 atradās

Rēzeknes

5.vidusskolas 1.– 4.klases, pēc būvprojekta realizācijas tajā tiks izvietoti bērni no PII “Laimiņa”).
2017.gadā noritēs darbs pie projekta “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes
pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un
mūsdienīgai izglītības ieguvei” tehniskās dokumentācijas izstrādes. Projekta ietvaros paredzēts
veikt Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un Rēzeknes 2.vidusskolas ēku pārbūvi, atjaunot sporta zāles
un laukumus, izbūvēt dienesta viesnīcu ēkā Atbrīvošanas alejā 92, rezultātā izveidojot modernas,
mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iestādes, kurās kvalitatīvu izglītību iegūst gan pilsētas,
gan reģiona izglītojamie. Projektus plānots realizēt, piesaistot līdzfinansējumu no ES ERAF fonda
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”.
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ARPC Turpinās sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju, kurā puses vienojušās par
sadarbību 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.

5.1.4. Prioritātes Sports (VTP 4) īstenošana
Rēzeknes pilsētas sporta politika, ko īsteno Sporta pārvalde, ir balstīta uz to, lai veidot Rēzeknes
apstākļiem un tradīcijām atbilstošu sporta sistēmu, kura nodrošina iedzīvotājiem veselīga dzīves
veida iespējas un profesionālajiem sportistiem iespējas sasniegt teicamus rezultātus nacionālajā
un starptautiskajā līmenī, saglabāt un attīstīt sporta infrastruktūru pilsētā un paplašināt tās sniegto
pakalpojumu pieejamību.
9. tabula. Prioritātes Sports (VTP 4) rezultatīvie rādītāji

Sagaidāmā
Vērtība
Rādītājs
Sākuma vērtība/gads
attīstības
Avots
2016.gadā
tendence
RV10 Cilvēkresursu un sporta nozares pārvaldības attīstība
Audzēkņu skaits
2013
Sporta
Rēzeknes pilsētas
472
Pieaug
1045
pārvalde
pašvaldības sporta
izglītības iestādēs
Sporta klubu
2012
Sporta
2357
dalībnieku skaits
2 179
pārvalde
Sekmēta sporta
2013
nozares speciālistu
1 pašvaldības stipendija
Attīstības
Saglabājas
izaugsme
sporta jomā
1
nodaļa
studējošajiem
RV11 Sporta nozares infrastruktūras attīstība
Iedzīvotāju vērtējums
Regulāra
par sporta attīstības
42,9% iedzīvotājiem
pilsētas
Pieaug
veicināšanu
pozitīvs vērtējums
iedzīvotāju
aptauja
Modernizēto sporta
2013
Sporta
objektu skaits
Palielinās

0
pārvalde
2
fiziskajām aktivitātēm



1) pabeigta Rēzeknes pilsētas stadiona skrejceliņu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija, stadionā uzstādīts āra
apgaismojums un rekonstruēta sporta noliktava
2) Rēzeknes 3.vidusskolas sporta zāles apgaismojuma uzlabošana
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Jaunu sporta objektu
skaits

2013
1(tenisa korts)

Pieaug

4

Sporta
pārvalde

RV12 Sporta dzīves tradīciju saglabāšana, paplašināšana un popularizēšana
Dalībnieku skaits
2013
Sporta
Rēzeknes
800 (pieteicās)
Palielinās
pārvalde
pusmaratonā
722 (finišēja)
2 879
Starptautisku
2013
Sporta
sacensību skaits
10
Palielinās
11
pārvalde
Rēzeknē
Sporta sasniegumi –
2013
Sporta
godalgoto vietu
70
Palielinās
89
pārvalde
ieguvēji LJO, LO LR,
Baltijas valstu,
Ziemeļvalstu, Eiropas,
Pasaules čempionātos
visās vecuma grupās

2016.gadā īstenotās galvenās aktivitātes:
Sporta pārvalde turpina aktīvu darbu pie sporta bāzes modernizēšanas, lai Rēzeknes pilsētas
iedzīvotajiem tiktu nodrošināti visi nepieciešamie treniņu apstākļi.
•

Pludmales volejbola laukuma ierīkošana, labiekārtošana pie Kovšu ezera;

•

Āra trenažieru laukuma izveidošana Sporta pārvaldes stadionā;

•

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par sporta inventāra noliktavu;

•

Automātiskās ķīmijas dozēšanas iekārtas un koagulanta dozācijas sūkņa iegāde
peldbaseinā;

•

Kārtējie remontdarbi sporta namā un peldbaseinā;

•

Ģērbtuvju metāla skapīšu uzstādīšana peldbaseinā;

•

Stadiona žoga rekonstrukcijas darbi, 2.posms;

•

Veiksmīgi realizēts projekts” Sporta pārvaldes stadiona skrejceliņu un vieglatlētikas
sektoru rekonstrukcijas darbi” par kopējo summu 845 570 eiro. Šī projekta ietvaros



1) Pludmales volejbola laukums ar nožogojumu Rēzeknes pilsētas pludmalē pie Kovšu ezera
2) Āra trenažieru laukums Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas teritorijā
3) Āra trenažieru laukuma izveides 1.kārta Sporta pārvaldes Sporta kompleksā
4) Basketbola groza uzstādīšana PII “Rotaļa” teritorijā
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palielināta stadiona uzskaites vērtība par 591 859 eiro, tika izbūvēti ārējie apgaismojuma
tīkli 183 764 eiro apmērā, kā arī iegādāts Starptautiskās vieglatlētikas federācijas
standartiem atbilstošs aprīkojums, saimniecības inventārs un labiekārtota teritorija 69 947
eiro apmērā;
•

Sportistu un treneru ērtībai Sporta pārvaldē 2016.gadā tika uzbūvēta noliktava sporta
inventāra un aprīkojuma glabāšanai. Jaunā piebūve Sporta pārvaldes sporta kompleksā
radīja ērtus darba apstākļus treniņa procesa organizēšanai. Šobrīd ir iespējams organizēt
pilnvērtīgus vieglatlētikas treniņus un sacensības, kā arī pagarināt inventāra un aprīkojuma
izmantošanas termiņus;

•

Tika pārbūvēta un paplašināta 12.ģērbtuve, tika uzlabots telpu sanitārais stāvoklis un
izpildītas izglītības iestāžu uzturēšanas normu prasības. Līdz ar to tiek nodrošināts
pilnvērtīgs mācību treniņu process sporta namā;

•

Kvalitatīvai vietējā un valsts mēroga sacensību organizēšanai Sporta pārvalde iegādājās
Starptautiskās vieglatlētikas federācijas standartiem atbilstošu vieglatlētikas aprīkojumu –
kārtslēkšanas sektori ar matračiem (2 gab.), diska mešanas sektora aizsargtīkls ar stabiem.
Šis aprīkojums arī mazinās sportistu traumu iespējamību.

Turpinot iesāktās tradīcijas Sporta pārvalde 2016.gadā:
• 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 sporta
pasākumos;
• pārvaldīja tās valdījumā esošo pilsētas īpašumu, gādāja par tā racionālu un efektīvu
izmantošanu.
Rēzeknes pilsēta 2016.gada vasarā uzņēma 24.Eiropas tautu festivālu dalībniekus. No 24.jūlija
līdz 31.jūlijam festivāla ietvaros Sporta pārvalde organizēja sacensības dažādos sporta veidos –
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basketbolā, florbolā, futbolā, pludmales volejbolā, petanka spēlē un jautrajā stafetē. Eiropas tautu
festivālā viesojās aptuveni 1000 ārvalstnieku no Beļģijas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas,
Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, Portugāles, Spānijas, Lielbritānijas un
Latvijas.
Sporta pārvalde koordinē masu sporta aktivitātes pilsētā, augstu sasniegumu sportu, sadarbojas ar
sporta klubiem, nodarbojas ar bērnu un jauniešu fiziskās veselības uzlabošanu, prasmju
pilnveidošanu un panākumu gūšanu sporta sacensībās. Sporta klubiem ir cieša sadarbība ar Bērnu
– jauniešu sporta skolu. No pašvaldības budžeta pārskata gadā tika piešķirta dotācija pilsētas sporta
biedrībām eiro 74 000 apmērā (tika atbalstītas 12 sporta biedrības).
Nemainīgā vērtība ir lielākie sporta pasākumi pilsētā 2016.gadā:
• Skriešanas seriāla „BIGBANK Skrien Latvija 2016” pirmā posma sacensības „Rēzeknes
pusmaratons 2016” 9.aprīlī sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un ar biedrību
„Sporta klubs „MAGNEN”” ar vairāk nekā 3500 skrējējiem gan no Latvijas, gan
tuvākajām kaimiņvalstīm;
• Atjaunotajā stadionā 2016.gadā pirmo reizi tika noorganizētas valsts mēroga sacensības
vieglatlētikā - Latvijas Vieglatlētikas savienības Kausa izcīņa “Sportland komandu kauss”;
• Starptautiskais turnīrs grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne – 2016”;
• Tradicionālais skrējiens „Ieelpo Rēzekni!”, veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienai - bezmaksas pasākums visiem pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem;
• Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts Draugu velobrauciens
“Rēzeknes serpentīns” un Veiklās braukšanas sacensības;
• Sporta svētki visai ģimenei „Mamma, tētis, es – sportiska ģimene” un „Kovšu
brīnumzeme”;
• Rēzeknes pilsētas sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sadarbībā ar Rēzeknes
pilsētas domes pārvaldi “Sociālais dienests”;
• Veselīgu dzīvesveidu popularizējoši pasākumi Latvijas Veselības nedēļas un Eiropas
Sporta nedēļas ietvaros sadarbībā ar Latvijas Tautas Sporta asociāciju un Latvijas Sporta
federāciju padomi;
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• 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 2015”.
Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola (Rēzeknes BJSS) jau vairākus gadus 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 godalgotas vietas.
•

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolēni piedalījās trīs valsts mēroga sacensībās:
▪

“Jauno vieglatlētu kauss” (10.-12.kl.) – izcīnīta 2.vieta gan meitenēm, gan zēniem
Rīgā;

▪

basketbola sacensībās „Oranžā bumba” (8.-9.kl.) – izcīnīta 4.vieta zēniem Cēsīs;

▪

basketbola sacensībās „Vidusskolu kauss” (10.-12.kl.) – izcīnīta 4.vieta zēniem
Liepājā.

•

Rēzeknes BJSS vieglatlētikas nodaļas audzēkne Gunta Latiševa-Čudare aizvadītajā vasarā
piedalījās XXXI Olimpiskajās spēlēs, Riodežaneiro, Brazīlijā, pārstāvot Latviju
vieglatlētikas 400 m distancē un izcīnīja augsto 45.vietu.

•

Rēzeknes BJSS meiteņu futbola nodaļas audzēknes 2016.gadā izcīnīja 1.vietu Latvijas
meiteņu futbola čempionātā 8x8 U-14 vecuma grupā, kā arī guva panākumus citos turnīros
– „Daugavgrīvas kauss” – 1.vieta, „FK Iecava kauss-2016” meitenēm – 1.vieta. Komandas
spēlētājas Gunta Lozda un Adriana Arbidāne 2016.gadā bija izsauktas uz Latvijas meiteņu
futbola U-15 izlases treniņnometni.

•

Sieviešu futbola komanda Rēzeknes BJSS/ Progress 2016.gada sezonā Latvijas 1.līgas
čempionātā, kā arī Latvijas sieviešu virslīgas čempionātā ierindojās 4.vietā. Divas šīs
komandas spēlētājas – Laura Sondore un Anastasija Fjodorova ir Latvijas izlases
kandidātes, kuras regulāri tika izsauktas uz pārbaudes spēlēm un treniņnometnēm.
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Anastasija Fjodorova 2016.gadā ir pārstāvējusi Latvijas sieviešu futbola izlasi pārbaudes
turnīros Latvijā un Azerbaidžānā.
•

Rēzeknes pilsētas futbola komanda arī 2016.gadā priecēja savus līdzjutējus un pilsētas
iedzīvotājus, sīvā konkurencē noslēdzot Latvijas futbola 1.līgas čempionāta sezonu 5.vietā,
kā arī Latvijas kausa izcīņas spēlē spēkiem mērojās ar tituliem bagāto FK Ventspils
komandu, šis bija nozīmīgs notikums gan pašiem sportistiem, gan visiem pilsētas
iedzīvotājiem. Latvijas futbola 1.līgas čempionātā Rēzeknes komanda ieguva balvu par
vislielāko mājas spēļu apmeklētību visā līgā. Futbola nodaļas audzēkņi piedalījās Latvijas
jaunatnes futbola čempionātos, telpu futbolā un vasaras jaunatnes čempionātos, kā arī
dažādos starptautiskos turnīros.

•

Veiksmīgi startēja U-11 un U-12 vecuma grupu zēnu komandas Latgales novada telpu
futbola čempionātā savās vecuma grupās izcīnot 1.vietas. Reģiona uzvarētāji ieguva
tiesības piedalīties Latvijas telpu futbola čempionātā, kur U-11 vecuma grupā Rēzeknes
BJSS futbolisti kļuva par Latvijas telpu futbola čempioniem.

•

Basketbola 2003.gada dzimušo zēnu komanda izcīnīja pirmo vietu Latvijas Jaunatnes
Basketbola līgas čempionātā un Starptautiskajā basketbola turnīrā „Tallink Tournament”
Espo, Somijā. Aleksejs Grehovs, basketbola nodaļas treneris, atzīts par Rēzeknes pilsētas
2016.gada treneri, kā arī par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas labāko treneri.

•

Grieķu-romiešu cīņas un peldēšanas nodaļu audzēkņi startēja Latvijas Republikas
meistarsacīkstēs un Starptautiskajos turnīros visās vecuma grupās, pārvedot mājās zelta,
sudraba un bronzas medaļas. Rēzeknes BJSS peldēšanas nodaļas audzēknis Maksims Peļņa
2016.gadā izcīnījis uzvaras daudzos Latvijas mēroga un Starptautiskās sacensībās –
Valmieras pilsētas atklātais čempionāts – izcīnītas divas pirmās vietas, Latvijas skolēnu
spartakiādē izcīnīta 1.vieta, Latvijas Ziemas čempionātā izcīnīta 2.vieta, „Aura Open”
starptautiskajās sacensībās izcīnīta 3.vieta, „Ignalina Mero Taure” Starptautiskajās
sacensībās izcīnīta 1. un 2.vieta.

•

Florbola nodaļas audzēkņi veiksmīgi startēja Latvijas florbola 2.līgas čempionātā un
sezonu noslēdza 5.vietā, uzvara tika izcīnīta „Unihoc Riga CUP” Starptautiskajā turnīrā,
3.vieta izcīnīta Baltkrievijas florbola federācijas kausā.
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•

Šaha nodaļas audzēkne Anna Kazmerika 2016.gadā ieguvusi divus titulus – Latvijas
čempione ātrajā šahā starp meitenēm un Superšahiste 2016.

•

2016.gadā pirmo reizi tika noorganizētas valsts mēroga sacensības vieglatlētikā – Latvijas
Vieglatlētikas savienības Kausa izcīņas 5.posma sacensības.

Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēkņu sporta aktivitāšu nodrošināšanai
2016.gadā tika saņemti ziedojumi no juridiskām personām 1 700 eiro apmērā, kuri paredzēti skolas
darba atbalstam.
2016.gadā

7.jūlijā

tika

nodota

ekspluatācijā

SIA

“Olimpiskais

centrs

Rēzekne”

daudzfunkcionālā sporta ēka, kurā uzsāka savu darbību sporta viesnīca "Restart". Tā ietver sevī
28 numurus, konferenču telpu, atpūtas zonu, apmeklētāju ģērbtuves, dušas un sanitārās telpas,
kafejnīcu un autostāvvietu, un ir paredzēta gan sportistu vajadzībām sacensību un sporta nometņu
laikā, gan pilsētas viesiem. Kopš savas darbības uzsākšanas daudzfunkcionālajā sporta ēkā
2016.gadā izmitināšanas pakalpojumus saņēma 1 032 klienti.
2016.gadā blakus izbūvētai daudzfunkcionālajai sporta ēkai tika uzsākta atklātā peldbaseina
būvniecība, kuram arī ir paredzētas divējādas funkcijas – gan sporta, gan atpūtas. Saskaņā ar darba
uzdevumu tiek paredzēti divi baseini – peldbaseins 16x25 m un bērnu baseins 5x10 m, skatītāju
tribīnes, atpūtas zona.
Plānotās aktivitātes:
2017.gadā tiks piesaistīts ES struktūrfondu un valsts finansējums energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu veikšanai Sporta pārvaldes ēkai. Rēzeknes pilsētas dome 2016.gadā
pasūtīja SIA ”Ēkas siltināšana” būvprojektu Rēzeknes Sporta pārvaldes sporta kompleksa
18.Novembra ielā 39 Rēzeknē pārbūvei. Būvprojekta izstrādes mērķis ir Rēzeknes sporta
pārvaldes sporta bāzes infrastruktūras izveide un modernizācija kvalitatīvai un mūsdienīgai
izglītības vides attīstībai, kā arī ēku energoefektivitātes uzlabošana. Projekta realizācija ir plānota
2017-2018.gadā.
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas 2017.gada sporta pasākumu kalendāro plānu tiek plānots organizēt
čempionātus dažādos sporta veidos (basketbolā un ielu basketbolā, volejbolā un pludmales
volejbolā, telpu futbolā, futbolā, minifutbolā, florbolā un hokejā, šahā un dambretē, novusā, tenisā
un galda tenisā, peldēšanā, pauerliftingā, grieķu-romiešu cīņā. Visās sacensībās tiek aicināti
piedalīties ikviens pilsētas iedzīvotājs. Paredzamie lielākie sporta pasākumi:
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• Rēzeknes pilsētas labāko sportistu godināšanas pasākums „Sporta laureāts 2016” (2017.gada
27.janvāris);
• Skriešanas seriāla „Skrien Latvija 2017” 2.posma sacensības – Rēzeknes pusmaratons
(2017.gada 7.-8.aprīlis);
• Rēzeknes pilsētas čempionāts basketbolā (2017.gada marts – maijs);
• draugu velobrauciens un veiklās braukšanas sacensības (2017.gada 4.maijs);
• Latvijas 2017.gada čempionāts vieglatlētikā veterāniem (2017.gada 22.jūlijs);
• Rēzeknes pilsētas čempionāts futbolā (2017.gada augusts – septembris);
• tautas skrējiens „Ieelpo Rēzekni!” (2017.gada 18. novembris);
• Starptautiskais turnīrs grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne 2017” ( 2017.gada novembris);
• Rēzeknes pilsētas kausa izcīņa basketbolā (2017.gada oktobris – decembris);
• Rēzeknes pilsētas ziemassvētku minifutbola turnīrs (2017.gada oktobris – decembris).
Plānota Rēzeknes bērnu jaunatnes sporta skolas (Rēzeknes BJSS) audzēkņu piedalīšanās Latvijas
jaunatnes Olimpiādē.
BJSS futbola 1.līgas komandai viens no aktuālākajiem mērķiem – sasniegt pēc iespējas augstāku
vietu attiecībā pret iepriekšējo sezonu. Komandas uzdevumi no pirmsākumiem paliek tie paši –
popularizēt savu pilsētu valstī un tās vārdu ar futbola starpniecību, dot iespēju iedzīvotājiem redzēt
labu spēli un attīstīt jaunatnes futbolu ar mērķi jauniešiem tiekties uz lielo futbolu, lai tie jau
tuvākajā laikā kļūtu par komandas pamatsastāva spēlētājiem.
Rēzeknes BJSS futbola nodaļas trīs vecuma grupu komandu piedalīšanās „Zēnu futbola festivālā”
Salacgrīvā, „B” grupā ar mērķi gūt vairāk uzvaru un atgriezties „A” grupā. Kā arī katru gadu
piedalīties vasaras jaunatnes čempionātā dažādās vecuma grupās, aizvadot spēles gan savā
laukumā, gan izbraukumos. Ar sieviešu futbola komandu piedalīties Latvijas sieviešu 1.līgas
čempionāta spēlēs sadarbībā ar sporta klubu „Progress”. Rēzeknes BJSS U-15 meiteņu futbola
komandai ir mērķis nosargāt čempionu titulu un gūt jaunas uzvaras Latvijas un Starptautiska
mēroga turnīros.
Basketbola nodaļas audzēkņi piedalīsies VEF Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionātā U12, U-13, U-14, U-16, U-17 un U-19 vecuma grupās un Baltijas basketbola līgā, kā arī vecākie
audzēkņi startē LBL3 čempionātā, bet meiteņu komanda – sacensībās „Kāruma kauss” U-10 un
U-11 vecuma grupās un VEF LJBL U-12 vecuma grupā.
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Florbola nodaļas audzēkņu nākamā gada mērķis ir iekļūt Latvijas florbola čempionāta 2.līgas
izslēgšanas spēļu kārtā un saglabāt cerību cīnīties par iekļūšanu 1.līgas čempionātā.
2017. gada turpinās Olimpiskā centra “Rēzekne” attīstība: maijā ir atklāts Olimpiskā centra āra
peldbaseins. un sāksies attīstības noslēdzošā kārta, kas paredz Daudzfunkcionālās sporta ēkas
izbūvi, ko veido daudzfunkcionālā zāle ar tribīnēm ar 727 skatītāju vietām un ledus arēna ar
tribīnēm ar 568 vietām. Tas nozīmē, ka šīs abas zāles varēs noslogot vienlaicīgi. Papildus tam
paredzēts sporta inventāra veikals, kā arī vingrošanas un trenažieru zāles. 2017.gadā tiks uzbūvēti
sporta arēnas pamati un apakšzemes komunikācijas. Šis būs olimpiskā centra būvniecības
noslēdzošais posms, kuru paredzēts pabeigt trijos gados.
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5.1.5. Prioritātes “Kvalitatīva dzīves telpa” (VTP 5) īstenošana
9.tabula. Prioritātes “Kvalitatīva dzīves telpa” (VTP 5) rezultatīvie rādītāji

Sagaidāmā
Vērtība
Rādītājs
attīstības
Avots
2016.gadā
tendence
Rīcību virziens “Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības aprūpe”
(RV13)
1 261 465
(izveidoti 5
jauni pabalstu
Finansējuma apjoms
veidi un
Rēzeknes pilsētas
palielināti
pašvaldībā sociālajiem
2013
esošie
„Sociālais
pabalstiem, eiro
988 948
Samazinās
pabalsti)
dienests”
Sociālās palīdzības
2013
„Sociālais
saņēmēju skaits
6 155
Samazinās
5 369
dienests”
Trūcīgo ģimeņu/
2013
1 009/
„Sociālais
personu skaits
1 562/
Samazinās
1 828
dienests”
3 231
Dienas centru/dienas
aprūpes centru pakalpojumu
saņēmēju
2013
skaits:
– pilngadīgas personas
67
121
„Sociālais
– bērni
4
Palielinās
2
dienests”
Sociālo pakalpojumu
personām ar funkcionāliem
269 asistenta
ierobežojumiem (izņemot
pakalpojums
dienas aprūpes centru un
+ 62 aprūpes
ilgstošas sociālās aprūpes
mājās
un sociālās rehabilitācijas
2013
pakalpojums =
„Sociālais
institūcijas) saņēmēju skaits
140
Palielinās
331
dienests”
Rīcību virziens “Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” (RV14)
Mājas lapas
2013
(www.rezekne.lv) unikālo
235 948
Pieaug
288 570
SAN
apmeklējumu skaits
Vēlētāju aktivitāte
2013
pašvaldību vēlēšanās
47,47%
Pieaug
CVK
Kopējais noziedzīgo
2012
2015
nodarījumu skaits uz 10 000
214
Samazinās
281
CSP
iedzīvotājiem
Ceļa satiksmes negadījumu
2012
skaits/Administratīvo
216
268
CSDD
pārkāpumu skaits.
Samazinās
RD
2013
Sākuma
vērtība/gads
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1 135
757
Rīcību virziens “Ilgtspējīga vide” (RV15)
Rēzeknes iedzīvotāju
2013
vērtējums par
21,4%
Pieaug
32%
daudzdzīvokļu dzīvojamo
iedzīvotājiem
ēku iekškvartālu
pozitīvs
labiekārtojumu
vērtējums
Sociālās infrastruktūras
2013
objekti ar augstu
50%
Pieaug
55%
energoefektivitāti
Siltuma ražošanas
2013
efektivitāte
93,4%
Saglabājas
93,4%

Siltuma zudumi

Rekonstruēto siltumtīklu
garums, m

2013
18,7%

Samazinās

18,7%

2013
1 627

Pieaug

+ 1 243,5
Netiek
pārsniegti

Gaisa, dzeramā ūdens,
peldūdeņu, pazemes ūdeņu,
augsnes kvalitāte

2013
Nav
konstatēti
robežlielumu
pārsniegumi

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

Ielu īpatsvars ar asfalta
segumu pilsētā
Dalītās atkritumu vākšanas
punktu/laukumu skaits
Īstenotās galvenās aktivitātes:

2013
63,4%
2013
2

Palielinās
Pieaug

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

PSP

65%

PSP

2

2016.gadā tika uzsākta vērienīga infrastruktūras projekta “Ēkas Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē,
pārbūve un atjaunošana Nakts patversmes – atskurbtuves izveidošanai” 1.kārta. Projekta kopējās
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izmaksas ir 621 637,79 eiro, ēkas nodošana ekspluatācijā plānota 2017. pavasarī. Veicot esošās
Naktspatversmes reorganizāciju un izveidojot jaunu sociālo institūciju Patversmi – atskurbtuvi,
tiks paplašināts sniegto sociālo pakalpojumu klāsts un tā nodrošinās:
1) naktspatversmi bezpajumtniekiem (1.līmenis: 4 – 6 sēdvietas, 14 – 16 gultasvietas);
2) patversmes pakalpojumu bezpajumtniekiem (2.līmenis: 31 gultasvieta);
3) atskurbtuves pakalpojumu (līdz 6 personām vienlaicīgi);
4) zupas virtuves ēdināšanas pakalpojumu Pašvaldības trūcīgām personām;
5) pārtikas preču komplektu izsniegšanu trūcīgām personām (ģimenēm) Eiropas atbalsta
fonda projekta vistrūcīgākajām personām ietvaros.
Līdz ar to Sociālā dienesta amatu sarakstā nepieciešams izveidot papildus 7 amata vienības jauno
diennakts pakalpojumu nodrošināšanai, un tam būs nepieciešams finansējums 43 279 eiro.
2016.gadā tika veikta asfalta celiņu atjaunošana Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā par 40 861
eiro.
Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritoriju sanitārai tīrīšanai 2016.gadā tika izlietoti 732 860 eiro,
atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijām 26 327 eiro, pašvaldības
kapsētu uzturēšanai 43 941 eiro, pilsētas zaļumsaimniecības uzturēšanai 85 515 eiro.
2016.gadā tika turpināti un pabeigti Rūpnīcas un Metālistu ielu rekonstrukcijas darbi par kopējo
summu 37 7284 eiro.
Tika izbūvēts Lubānas ielas posms no Upes ielas uz Olimpisko centru, šo darbu finansēšanai tika
izlietoti 107 524 eiro no pamatbudžeta līdzekļiem.
Tika uzsākti Rancāna ielas posma starp Raiņa un Zemnieku ielām remontdarbi, darbi tika izpildīti
par 42 703 eiro. Darbi tiks turpināti 2017.gadā. Tāpat 2016.gadā tika uzsākti Bukmuižas ielas
posma no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai rekonstrukcijas darbi. Tika izpildīti darbi par kopējo
summu 58864 eiro un darbi tiks turpināti 2017.gadā.
Piešķirtie mērķdotācijas līdzekļi ielu uzturēšanai 2016. gadā tika izlietoti pilsētas ielu ikdienas un
periodiskās uzturēšanas darbu finansēšanai 496010 eiro apmērā. Ceļa zīmju piegādei, uzstādīšanai,
apkalpošanai izlietoti 11 669 eiro.
Dabas resursu nodokļa līdzekļi 24 445 eiro tika izlietoti šķiroto sadzīves atkritumu laukumu
uzturēšanai.
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Tika pabeigti Maskavas 20 otrās kārtas rekonstrukcijas darbi par summu 106 280 eiro.
Rekonstrukcijas darbu rezultātā tika izbūvēti 38 labiekārtoti vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai līdzfinansējumam tika izlietoti 241 812 eiro.
Plānotās aktivitātes:
Sociālā dienesta bilancē 2016.gadā ir nodots nekustamais īpašums Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē,
par 3 00,00 eiro ir izstrādāts būvprojekts “Ēkas Zemnieku ielā 16 A, Rēzeknē 1.stāva pārbūve
dienas centra izveidošanai”, kura koptāmes izmaksas 154 298 eiro. 2017.gadā nepieciešams risināt
jautājumu par aizņēmuma ņemšanu Valsts Kasē un projekta īstenošanu – senioru dienas centra
izveidošanu.
2017.gadā sāksies projekta “Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība”
Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita
pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties četrus
sabiedriskos M3 kategorijas elektroautobusus un izveidot saistīto uzlādes infrastruktūru SIA
“Rēzeknes satiksme” autobusu parka teritorijā. Projekta rezultātā pēc jaunu videi draudzīgu
sabiedriska transporta iegādes enerģijas patēriņš sastādīs - 1 980 t CO2 emisijas ekv. gadā, kas ir
par 13% mazāk salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā
sabiedriskajā transportā par 25,45 procentiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 600
000 eiro, no tiem: Kohēzijas fonda finansējums 1 360 000 eiro (85%); pašvaldības finansējums
180 000 eiro (11.25%); valsts budžeta dotācija 60 000 eiro. (3.75%). Projekta īstenošanas ilgums
ir 18 mēneši. Projektu plānots realizēt līdz 2018.gada beigām.
2017.gadā, piesaistot līdzfinansējumu no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” programmas, ir
plānots uzsākt Pilsētas domes ēku kompleksa Atbrīvošanas alejā 93, pirmsskolas izglītības iestādes
ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknes Sporta pārvaldes sporta kompleksa 18. Novembra ielā 39,
Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas sporta zāles Pulkveža Brieža ielā 28 un Bērnu sociālo
pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, atjaunošanas un pārbūves darbus. Kopējais Rēzeknes
pilsētai pieejamais 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir 3,3 milj. eiro. Pašvaldības ēkas
ir nozīmīgas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ēkas nepieciešams renovēt, lai nenotiktu
turpmāka to bojāšanās un tiktu ietaupīts ievērojams siltuma daudzums, kas izplūst caur
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norobežojošām konstrukcijām. Pēc ēku atjaunošanas samazināsies SEG izmešu daudzums.
Investīcijas veicinās enerģijas patēriņa samazinājumu, kā rezultātā samazināsies pašvaldības
izdevumi par siltumapgādi, vienlaikus atbrīvojot pašvaldības līdzekļus, kurus var novirzīt
sociālekonomisko jautājumu risināšanai. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: Primārās enerģijas
gada patēriņa samazinājumu sabiedriskajās ēkās – 1 668 527 kwh/gadā; Siltumnīcefekta gāzu
samazinājumu gadā (CO2 ekvivalents tonnās) – 438.
Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes
pilsētas iedzīvotājiem, Rēzeknes pilsētas dome 2016.gada septembrī sagatavoja un iesniedza
Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”. Projektā tiek plānots īstenot
profilaktiskos pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām, ar mērķi stiprināt iedzīvotāju iespējas par
savas veselības rūpēšanos vēl pirms saslimšanas. Savukārt, veselības veicināšanas pasākumos
mērķa grupām būs iespēja piedalīties lekcijās, semināros, nometnēs par uztura paradumu ietekmi,
par fizisko nozīmi, par psihoemocionāliem jautājumiem, par atkarīgo vielu ietekmi, par slimību
rašanās iemesliem u.c., kā arī iesaistīties dažādās fiziskās aktivitātēs. Projekta kopējās izmaksas ir
338 108 eiro, un realizācijas termiņš – 33 mēneši no projekta apstiprināšanas brīža.

5.2. Teritorijas plānojuma īstenošana (būvniecība)
Rēzeknes pilsētā 2016. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda
9,41 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu – 31,88 miljoni eiro, ir samazinājušās par aptuveni
71%.
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15.attēls. Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

2016. gadā ekspluatācijā nodoto nozīmīgāko (atbilstoši būvniecības izmaksām) objektu
uzskaitījums:
1. Olimpiskā centra Rēzekne Daudzfunkcionālā sporta ēka Stacijas ielā 30B, Rēzeknē.
Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvdarbu veicējs: Pilnsabiedrība
„Latgales Būve”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 2 409 246,47 eiro.
2. Rūpnīcas un Metālistu ielu rekonstrukcija Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes
pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde. Būvdarbu veicējs: Akcine bendrove
„Kauno tiltai”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 1 254 121,70 eiro.
3. Sporta skrejceļu un vieglatlētikas sektoru rekonstrukcija 18.novembra ielā 39,
Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde. Būvdarbu
veicējs: SIA „CEĻDARIS”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 828 263,20 eiro.
4. Tirdzniecības veikals „Ruvars” (būvmateriālu, instrumentu) Raiņa ielā 10, Rēzeknē.
Objekta pasūtītājs: SIA „RUVAR”. Būvdarbu veicējs: SIA „ERSIL”. Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja 761 822,58 eiro.
5. Ēkas ‘Zaļā sinagoga” restaurācija Krāslavas ielā 5, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs:
Rēzeknes pilsētas dome. Būvdarbu veicējs: SIA „Inteco Wood”. Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja 592 129,19 eiro.
6. „Tornum” kaltes novietošana Atbrīvošanas alejā 167, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs:
„Rēzeknes dzirnavnieks” Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība.
Būvdarbu veicējs: SIA „Investa Ltd”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 490 000
eiro.
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7. Mācību centrs N.Rancāna ielā 23A, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Biedrība „Radošo
ideju un iniciatīvu centrs. Būvdarbu veicējs: SIA „Akvatech”. Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja 210 000 eiro.
8. Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes pareizticīgo baznīcas kupola pārbūve Atbrīvošanas
alejā 98A, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes
piedzimšanas pareizticīgo draudze. Būvdarbu veicējs: SIA „Civilbūvju distance 2”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 71 523 eiro.
9. Autoostas ēkas pārbūve, fasāžu siltināšana Latgales ielā 17, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: SIA „MARNO J. Būvdarbu veicējs: SIA „VLV BŪVE”. Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja 66 597,23 eiro.
10. Ražošanas paplašināšana – izejvielu sagatavošanas iecirkņa būvniecība, angāra
nojaukšana Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: „NewFuels”
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA. Būvdarbu veicējs: SIA „AIMASA”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 460 586 eiro.
11. Degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcija LPG iekārtas izbūvei Atbrīvošanas alejā
143B, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: SIA „Circle K Latvia”. Būvdarbu veicējs: SIA
„ROHE LATVIJĀ”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 37 821,52 eiro.
12. Kokapstrādes darbnīcas pārbūve par noliktavu, Meža ielā 35, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: SIA „BIOFARMA”. Būvdarbu veicējs: SIA „Vilards”. Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja 31 650 eiro.
13. Esošās saimniecības ēkas pārbūve 18.Novembra ielā 39, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs:
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde. Būvdarbu veicējs: SIA „RCR5”.
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 16 053,49 eiro.
14. Ēkas gāzes apgāde Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas
domes pārvalde „Sociālais dienests”. Būvdarbu veicējs: SIA „Katlinieks”. Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja 10 676,12 eiro.
2016.gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda 7 543 701 eiro.
Kopumā 2016.gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 92 būvniecības ieceres iesniegumi,
akceptēti 71 būvprojekti, 122 apliecinājuma kartes, 36 paskaidrojuma raksti un 6 tehniskās
shēmas.
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16.attēls. Akceptēto būvprojektu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu skaits pa gadiem

Rēzeknes pilsētā 2016. gadā ekspluatācijā nodotas fiziskajām personām piederošās individuālās
dzīvojamās mājas: 3 jaunbūves ar ēkas kopējo platību 734 m2 un 5 rekonstrukcijas ar ēkas kopējo
platību 1070 m2. Kopā 8 dzīvojamās mājas ar ēku kopējo platību, kas sastāda 1804 m2 un 3
dzīvojamo māju palīgēkas ar kopējo platību 234 m2 .
9. tabula. Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)

Objektu grupa
Dzīvojamās mājas
Darījumu iestāžu ēkas
Sabiedriskās un mācību iestādes
Inženierbūves
Ražošanas objekti

Skaits, gab.
8
3
6
3
4
Kopā:
24

%
33.3%
12.5%
25.0%
12.5%
16.7%
100.0%

Izmaksas, tūkst. €
16 70 00.0
77 73 23.0
4 15 12 59.0
1 75 47 98.0
59 74 68.0
7 44 78 48.0

%
2.2%
10.4%
55.7%
23.6%
8.0%
100.0%

2016. gadā ekspluatācijā nodotas fiziskajām personām piederošās 22 nedzīvojamās ēkas ar kopējo
platību 862 m2.
2016. gadā ekspluatācijā nodotajām ģimenes mājām un to palīgēkām, un nedzīvojamām ēkām
privātās investīcijas sastādīja 220 300 eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu – 486 439 eiro, ir
samazinājušās par aptuveni 55%.
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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 mājaslapā 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 2016.gadā www.rezekne.lv apmeklēja 183 892 unikālie
lietotāji 288 570 sesijās. Darbadienās mājaslapu apmeklē aptuveni 1000 lietotāji, brīvdienās
lietotāju skaits uz pusi samazinās. Lielākā mājaslapas apmeklētāju aktivitāte bija pirms pilsētas
svētkiem, kad apmeklējumu skaits pārsniedza 2000 dienā.

6.2. Pašvaldības laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis”
Rēzeknes pilsētas pašvaldības laikraksts „Rēzeknes Vēstnesis” 2016.gadā tika izdots katru nedēļu
ar tirāžu 15 000 eksemplāri. Laikrakstā ir 16 lappuses, kas 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
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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 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.

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, 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.
2016. gada laikā Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ir griezušies 5772 apmeklētāji, no tiem ar
Rēzeknes pašvaldību saistītos jautājumos – 5131 apmeklētāji, ar citām valsts iestādēm saistītos
jautājumos – 641.
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641
ar Rēzeknes pašvaldību
saistītos jautājumos
ar citām valsts iestādēm
saistītos jautājumos

5131

17.attēls. Apmeklētāju skaits Rēzeknes pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā (2016. 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.
9. tabula. Jautājumi, kādos vērsās apmeklētāji

Apmeklētāju
skaits

Sfēra, par ko interesējās
Ar Rēzeknes pilsētas domi saistītie jautājumi
Administratīvā inspekcija
Aģentūra “Kultūras un Tūrisma centrs”
Austrumlatvijas koncertzāle “GORS”
Austrumlatgales radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”
Attīstības un plānošanas pārvalde
Bāriņtiesa
Būvvalde
Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības
nodaļa
Deputātu pieņemšana
Domes vadība
Daudzbērnu ģimenes
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzīvesvietas deklarēšana, t.sk.
aktualizētas dzīvesvietas deklarācijas
izsniegtas dzīvesvietas deklarēšanas izziņas
pieņemtie lēmumi par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Finanšu pārvalde
Iesniegumu uzrakstīšana
Iesnieguma pieņemšana
Izglītības pārvalde

51
63
27
38
65
55
70
13
35
23
156
9
2875
2177
493
205
63
58
149
81
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Izpilddirektors
Juridiskā nodaļa, t.sk. juridiskās konsultācijas
Namu apsaimniekošana
Pasažieru pārvadāšana
Pārvalde “Sociālais dienests”
Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie priekšsēdētāja
Pilsētas saimniecības pārvalde, t.sk.
Ceļu uzturēšana
Ielu apgaismojums
Nekustamā īpašuma jautājumi
Apzaļumošanas jautājumi
Priekšsēdētāja vietnieks
Rēzeknes Vēstnesis
Sabiedrisko attiecību nodaļa,
t.sk. portāls www.rezekne.lv
Saimnieciskie jautājumi, t.sk. dokumentu kopijas
Saistošie noteikumi
Sporta pārvalde
Uzņēmumi – komunālo pakalpojumu sniedzēji, t.sk.
SIA „Rēzeknes enerģija” rēķini un siltumapgādes jautājumi
PA SIA „ALAAS”
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
Kopā
Ar citām iestādēm saistītie jautājumi
Arhīvs
Citas pašvaldības
Darba inspekcija
Invalīdu biedrība
Konsulāro darbinieku pieņemšana
Latgales apgabaltiesa
Latvenergo
Likumi
LR ministrijas
Nedzirdīgo biedrība
Nodarbinātības dienests
Notāri
Patērētāju aizsardzības centrs
Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde
Represēto biedrība
Rēzeknes novada dome
Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona
Saeimas deputātu pieņemšana
Semināri
Tiesu izpildītāji
Uzņēmumu reģistrs
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

11
184
72
84
87
116
321
33
14
36
12
17
42
31
9
73
11
13
238
4
23
145
5131
2
8
1
7
2
4
21
7
3
3
18
27
9
46
3
88
6
2
11
61
12
4
27

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2016.gada pārskats

80

Valsts valodas komisija
Valsts zemes dienests
Valsts probācijas dienests
Zemesgrāmata
Citi jautājumi
Kopā

3
31
12
33
190
641

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 2016.gadā bija vairāk nekā 3500 sekotāju, savukārt Facebook kontam gada
nogalē bija 2518 sekotāji. Salīdzinoši mazāk sekotāju ir draugiem.lv lapā, kur gada beigās bija 275
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
pilsētas attīstībā Rēzeknes pilsētas pašvaldība iedzīvotājiem piešķir apbalvojumu “Rēzeknes Goda
pilsonis”. Uz doto brīdi šīs apbalvojums tika piešķirts 33 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
Tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas Fakti" Rēzeknē laika posmā 21.04.2017. – 08.05.2017.
veica sabiedriskās domas aptauju, noskaidrojot pilsētnieku viedokli pašvaldības darbu un
galvenajām aktualitātēm.
Apkopojot anketu rezultātus, tika noskaidrots, ka iedzīvotāju vidū dominē pozitīvs Rēzeknes
pilsētas domes darbības vērtējums. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas (81%) respondentu pilsētas domes
darbību vērtēja pozitīvi, savukārt kritisku pozīciju pārstāvēja tikai 15% rēzekniešu. Jāatzīmē, ka
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šogad Rēzeknes pilsētas domes darbība vērtēta kopumā pozitīvāk nekā 2015. gada un, jo īpaši,
2013. gada sabiedriskās domas aptaujās. Pētījuma rezultātu analīze respondentu grupās, kas
izveidotas pēc dažādām sociāli demogrāfiskajām pazīmēm, neatklāj kādas būtiskas viedokļu
atšķirības - visās grupās vairāk nekā trīs ceturtdaļas respondentu pilsētas domes darbību kopumā
vērtēja pozitīvi.
Vērtējot Rēzeknes pilsētas domes darbu dažādu funkciju izpildē, gandrīz visās pozīcijās valdīja
pozitīvs viedoklis. Vairākumā gadījumu Rēzeknes pilsētas domes darbs pozitīvi tika vērtēts
sekojošu funkciju izpildē:
•

Kultūras attīstības veicināšana (pozitīvi vērtēja 90% respondentu);

•

Pilsētas labiekārtojums kopumā (88%);

•

Pilsētas attīstības veicināšana (83%);

•

Ūdenssaimniecības pakalpojumi (ūdensapgāde un kanalizācija) pilsētā (82%);

•

Ekoloģiskā situācija pilsētā (79%);

•

Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rēzeknē (79%; +8% salīdzinājumā ar 2015.g.);

•

Sporta attīstības veicināšana (76%);

•

Pilsētas apgaismojums (75%);

•

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (67%; +13% salīdzinājumā ar 2015.g.);

•

Pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšana (65%; -9% salīdzinājumā ar 2015.g.);

•

Siltumapgāde (apkure un siltais ūdens) (62%; +15% salīdzinājumā ar 2015.g.).

2015. un 2017.g. pētījuma rezultātu salīdzinājums liecina, ka Rēzeknes iedzīvotāju skatījumā
ievērojams progress pilsētā panākts siltumapgādes (apkure un siltais ūdens), sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu jomās.
Vairākums aptaujāto Rēzeknes iedzīvotāju uzskata, ka Rēzeknes pilsētā kopš 2015.g. uzlabojies
stāvoklis vairākās jomās: pilsētas labiekārtojums kopumā (pārmaiņas pozitīvi vērtēja 78%
respondentu), Kultūras attīstības veicināšana (76%), pilsētas attīstības veicināšana (74%),
sabiedriskā transporta pakalpojumi Rēzeknē (74%) un sporta attīstības veicināšana (60%).
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, dominējošā daļa (74%) aptaujāto Rēzeknes vēlētāju ir apmierināti
ar savu izvēli iepriekšējās Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanās 2013.gadā. Neapmierināti ar savu
balsojumu iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās ir 22% vēlētāju.
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2016. gadā Rēzeknes pilsētā tika ieviestas “Rēzeknieša kartes”, kas lielākajai daļai iedzīvotāju
sniedz iespēju bez maksas izmantot sabiedrisko transportu. Apkopojot aptaujas datus noskaidrojās,
ka dominējošā daļa (82%) Rēzeknes iedzīvotāju “Rēzeknieša kartes” projektu vērtēja pozitīvi.
Kritisku pozīciju šajā jautājumā pārstāvēja vien 11% respondentu.
Jāatzīmē arī pozitīvā tendence, ka kopš 2013. gada pakāpeniski palielinās pilsētas iedzīvotāju
skaits, kuri atzina, ka nedomā pamest Rēzekni un pārcelties uz dzīvi citur, šogad sasniedzot 72%
(+5% salīdzinājumā ar 2013. gadu).
Runājot par nākotnes iecerēm, lielākā daļa respondentu (59%) ieceri Rēzeknē izveidot
viesnīcas/SPA kompleksu vērtēja pozitīvi.
Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika aptaujāti 501 Rēzeknes pastāvīgie iedzīvotāji
vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptauja tika veikta, izmantojot tiešās (personīgās) intervēšanas
metodi respondentu dzīves vietās. Respondentu dzīvesvietu atlasē izmantota nejaušā maršruta
metode. Respondentu atlase veikta ar Kiša matricas palīdzību.

6.8. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2014. lēmumu nr. 395 “Par jaunatnes iniciatīvu
projektu konkursa nolikumu apstiprināšanu”, Rēzeknes pilsētas domes 20.01.2016. saistošiem
noteikumiem nr. 2 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2016 gadam”, kurā ietvaros apstiprināts RPPI
“ Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējums,
saskaņā ar 13.04.2016. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.13./1.1 piešķirts:
•

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, Reģ.nr. 40008002279 – 80 eiro

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 28.02.2014. lēmumu nr. 428 “Par Rēzeknes pilsētas
pašvaldības jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības konkursa līdzfinansējuma piešķiršanas
nolikuma apstiprināšanu”, Rēzeknes pilsētas domes 20.01.2016. saistošiem noteikumiem nr. 2
“Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2016 gadam”, kurā ietvaros apstiprināts RPPI “ Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs” Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu līdzfinansējums
un saskaņā ar 27.04.2016. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.15./1.15 piešķirts:
•

Izglītības un atpūtas biedrība "Ozolaine", Reģ. Nr. 40008120699 – 778 eiro;

•

Biedrība Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija, Reģ. Nr. 40008209211 – 421 eiro;

•

Biedrība SAULES STARS AV, Reģ. Nr. 40008217543 – 832 eiro;
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•

ALEKSII SIA, Reģ. Nr. 42403035991 – 1 258 eiro;

•

AUSTRUMVIDZEME SIA MC, Reģ. Nr. 43203002681 – 629 eiro;

•

MS-IDI SIA, Reģ. Nr. 52403025001 – 555 eiro;

•

RĒZEKNES CELTNIECĪBAS RAŽOTNE N5 SIA, Reģ. Nr. 42403006028 – 1 813 eiro;

•

Olimpiskais centrs Rēzekne SIA, Reģ. Nr. 42403028190 – 2 757 eiro;

•

Gravtex SIA, Reģ. Nr. 42403030693 – 629 eiro;

•

LaPizza SIA, Reģ. Nr. 42403031010 – 1 573 eiro;

•

ZEIZE SIA, Reģ. Nr. 42403007292 – 555 eiro;

•

SIA LEAX Rēzekne RSEZ, Reģ. Nr. 42403026575 – 930 eiro;

•

RĒZEKNES SLIMNĪCA SIA, Reģ. Nr. 40003223971 – 1 797 eiro;

•

Lekon SIA, Reģ. Nr. 42402004689 – 1 087 eiro.

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 28.02.2014. lēmumu nr. 427 “Par Rēzeknes pilsētas
pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējuma piešķiršanas
nolikuma apstiprināšanu”, Rēzeknes pilsētas domes 20.01.2016. saistošiem noteikumiem nr. 2
“Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2016 gadam”, kurā ietvaros apstiprināts RPPI “ Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs” bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējums,
saskaņā ar 08.04.2016. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.14./1.1, saskaņā ar 27.09.2016. konkursa
komisijas lēmumu nr. 7.14./1.2 piešķirts:
•

Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē", Reģ. Nr. 40008190588 – 600 eiro;

•

HARMONIJA-2006 BIEDRĪBA, Reģ. Nr. 50008108541 – 2 200 eiro;

•

TFK Rēzekne biedrība, Reģ. Nr. 40008162090 – 2 100 eiro;

•

Biedrība "Proactive People", Reģ. Nr. 50008228021 – 1 000 eiro;

•

Biedrība "Eņģeļi ar mums", Reģ. Nr. 40008169258 – 1 000 eiro;

•

Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība, Reģ. Nr. 40008168943 – 788 eiro;

•

Biedrība Sporta klubs "Ezerzeme" SB, Reģ. Nr. 50008025201 – 1 200 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sporta pārvalde” 2016. gadā sadarbojusies un finansiāli
atbalstījusi šādas nevalstiskās organizācijas:
•

Sporta biedrība ”SK „Ezerzeme”” – 26 910 eiro,

•

Rēzeknes FA – 16 000 eiro,

•

Biedrība „Sedna” – 7 800 eiro,

•

Biedrība „Dorifor” – 800 eiro,
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•

Biedrība „Telpu futbola klubs „Rēzekne”” – 15 000 eiro,

•

Biedrība „Centrālais auto-moto klubs „Latgale”” – 1 500 eiro,

•

Biedrība „Rebirs Sports” – 1 000 eiro,

•

Biedrība „TIM-WOKEU” – 2 000 eiro,

•

Biedrība „ATMA” – 1 500 eiro,

•

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” – 1 270 eiro,

•

Biedrība „ASILA” – 2 060 eiro,

•

Biedrība „Progress” – 400 eiro,

•

Biedrība „Sporta klubs „MAGNEN”” – 3 999 eiro,

•

Biedrība „Sporta klubs „Dinamo LAT”” – 500 eiro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016. gadā
finansiāli atbalstīja, piešķirot kopā 105 944,66 eiro, un sadarbojās ar 11 biedrībām:
•

biedrība “Rēzeknes Krievu Kultūras centrs” – 3 650 eiro,

•

Rēzeknes vecticībnieku kapu draudze – 10 000 eiro,

•

Biedrība “Baltā māja” – 1 024,66 eiro,

•

Biedrība “European association World-Our Home” – 2 000 eiro,

•

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība – 65 290 eiro,

•

Biedrība “Kultūras pasākumu attīstības aģentūra” – 2 500 eiro,

•

Latgales kultūras un mūzikas izglītības atbalsta biedrība – 700 eiro,

•

Biedrība “Rēzeknes krievu kopiena” – 280 eiro,

•

biedrība “Latgales kultūras centra izdevniecība” – 5 000 eiro,

•

Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze – 15 000 eiro,

•

Biedrība “Rikši” – 500 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.
2016.gadā NVO finansiālajam atbalstam šajā laika periodā tika piešķirti un izlietoti 24401,69 eiro.
10. tabula. Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsts NVO (eiro) 2014.-2016.gadā
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Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2014. gads

2015. gads

2016. gads

640,29

10076,00

2203,95

Izmaiņas
pret
2015.gadu
(-/+ %)
-78,13%

3557,18

2850,00

4602,75

+61,5%

426,86
2962,55

430,00
2815,00

650,00
950,00

+51,16%
-66,25%

498,01

200,00

390,00

+95%

355,72

350,00

350,00

0%

1294,81

795,00

1461,80

+83,87%

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

330,00
300,00
4350,00
1300,00
2013,19
1000,00
980,00

0%
0%
-10,31%
0%
+85,03%
+25%
-38,44%

0
0
0

0
0
0

1750,00
450,00
1320,00

100%
100%
100%

21 396,51

27 775,99

24 401,69

-12,15%

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
Sabiedriskā
organizācija
“Daugavas vanagi Latvijā”
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”
Latvijas savienība “Černobiļa”
Biedrība RASA
Afganistānas kara un citu militāro
konfliktu veterānu biedrība
Kopā

Piešķirtā finansējuma apjoms atbalstam NVO, salīdzinājumā ar 2015. gadu, ir samazinājies par
12,15%:
•

pirmo reizi tika atbalstītas biedrības – Latvijas savienība “Černobiļa”, Biedrība
“RASA” un Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu biedrība;

•

Rēzeknes politiski represēto klubam atbalsts ir samazinājies, jo personas, kurām ir
represētās personas statuss materiālo atbalstu 2016.gadā saņēma pabalsta veidā
Sociālās palīdzības nodaļā.

Tika veikta NVO 2015. gada piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgas izmantošanas pārbaude, un,
izvērtējot maksājumu pamatojošos dokumentus un atbilstību noslēgtajiem līgumiem, sastādīti 15
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pārbaudes akti. 2017. gadā Pārvaldes budžetā nevalstisko organizāciju finansiālajam atbalstam
tika paredzēti 15 465,11 eiro.
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Pielikumi:
1. Revidentu ziņojums
2. Lēmums par 2016. gada finanšu pārskata
apstiprināšanu ar pielikumiem
3. Rēzeknes pilsētas pašvaldības bilance
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3.pielikums
Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2016.gada 31.decembri, eiro
Posteņa nosaukums
Konta Nr.

Pārskata

Nr.

perioda beigās

C

1

2

1 31 61 47 66

1 30 60 86 79

31 88 50

38 47 01

1.1.1.

5 49 56

6 88 40

1.1.2.

21 21 43

22 61 34

AKTĪVS
A
1000
1100
1110

1120

B
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības

Pārskata

Piezīmes

1.
1.1.

perioda
sākumā

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1.1.3.

4 68 00

8 46 71

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1.1.4.

0

26 56

1.1.8.

49 51

24 00

1.2.

1 11 16 04 02

1 12 61 63 20

1180

1200

Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem
Pamatlīdzekļi

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

1 01 92 02 18

99 91 73 15

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

19 72 12

26 21 02

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

6 14 93 24

6 19 02 03

1.2.4.

2 31 84 38

6 13 25 98

1.2.6.

9 07 64

8 92 49

1.2.7.

45 67 03

0

1.2.8.

2 77 43

2 48 53

20 11 36 09

17 58 33 04

1240

1260

1270

1280
1300

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos
pamatlīdzekļos
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.
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1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā

1.3.1.

19 28 53 18

16 81 85 80

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1.3.2.

82 82 63

76 46 96

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1.3.5.

28

28

1.4.

2 19 05

2 43 54

1.4.2.

2 19 05

2 43 54

2 91 13 29

2 35 80 26

1400

1420

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

2000

2.

2100

Krājumi

2.1.

17 81 70

22 40 21

2300

Debitori

2.3.

56 43 34

72 15 03

2.4.

18 19 60

7 42 71

2.6.

1 98 68 65

1 33 82 31

1 34 52 60 95

1 32 96 67 05

2400

2600
I.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
Naudas līdzekļi
BILANCE (1000+2000)

I.

Posteņa nosaukums
Konta Nr.
PASĪVS

Nr.

B

C

A
3000

Piezīmes

Pašu kapitāls

3.

Pārskata

Pārskata

perioda

perioda

beigās

sākumā

1

2

91 37 29 87

87 86 75 31

3300

Rezerves

3.3.

26 62 97

27 07 07

3500

Budžeta izpildes rezultāti

3.5.

91 10 66 90

87 59 68 24

3.5.1.

87 59 68 24

80 12 59 37

3.5.2.

3 50 98 66

7 47 08 87

5.

43 15 31 08

45 09 91 74

5.1.

38 04 95 91

39 84 81 58

3510

3520
5000
5100

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Kreditori
Ilgtermiņa saistības
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5110
52005900

5200

5300

5400

5600

Ilgtermiņa aizņēmumi
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

5.1.1.

38 04 95 91

39 84 81 58

5.2.-5.9.

5 10 35 17

5 25 10 16

5.2.

1 72 49 32

1 73 43 80

5.3.

51 75 41

62 17 49

5.4.

84 34 93

80 76 85

5.6.

3 23 86

3 04 03

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.7.

2 26 05

3 49 82

5800

Pārējās īstermiņa saistības

5.8.

1 91 54

2 37 35

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

1 94 34 06

1 99 80 82

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.1.

3 56 46

2 74 64

5930

Avansā saņemtie transferti

5.9.2.

1 90 77 60

1 97 06 18

1 34 52 60 95

1 32 96 67 05

Pārskata

Pārskata

perioda

perioda

beigās

sākumā

1

2

I

BILANCE (3000+4000+5000)

Posteņa nosaukums
Kods
ZEMBILANCE
A

B

I.

Piezīmes
Nr.

C

0100

Nomātie aktīvi

0.1.

0

93 25

9100

Zembilances aktīvi

9.1.

30 40 94

15 33 20

9110

Iespējamie aktīvi

9.1.1.

4 64 90

0

9130

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi

9.1.3.

19 42 25

7 78 99

9140

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem

9.1.4.

3 11

2 13

9190

Citi zembilances aktīvi

9.1.9.

6 30 68

7 52 08
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9500

9540

Zembilances pasīvi
Saņemtie, bet neapmaksātie avansa attaisnojuma
dokumenti

9.5.

2 31 51 60

3 15 55 31

9.5.4.

0

11 22 10

9550

Nākotnes nomas maksājumi

9.5.5.

0

93 25

9560

Izsniegtie galvojumi

9.5.6.

2 27 46 37

3 00 52 61

9590

Citas zembilances saistības

9.5.9.

4 05 23

2 87 35
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