APSTIPRINĀTS
ar Rēzeknes pilsētas domes
28.01.2016. lēmumu Nr.1461.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs"

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA
2016.–2018. gadam

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
SATURS
Lietotie saīsinājumi .....................................................................................................................................3
Ievads ............................................................................................................................................................4
Aģentūras darbības mērķis, virzieni un SVID analīze.............................................................................5
Aģentūras darbības mērķis ..................................................................................................................................................................... 5
Aģentūras darbības virzieni .................................................................................................................................................................... 5
Aģentūras SVID analīze ............................................................................................................................................................................ 5

2.

Aģentūras sniegtie pakalpojumi, to attīstība, ieviešana un pieejamības nodrošināšana ..............7

3.

Aģentūras finansējuma izlietojuma pamatprincipi, ieņēmumu avoti un ieņēmumu izlietojums 9
Agentūras finansējuma izlietojuma pamatprincipi ....................................................................................................................... 9
Aģentūras manta un finanses ................................................................................................................................................................. 9
Grāmatvedības uzskaite un revīzijas pārskati .............................................................................................................................. 10

4. Pašvaldības piešķirtā finansējuma nepieciešamības pamatojums turpmākajām plānošanas
periodam ....................................................................................................................................................11
5.

Aģentūras stratēģijas tiesiskais pamatojums ..................................................................................13
Pasaule/Eiropa ......................................................................................................................................................................................... 13
Latvija ........................................................................................................................................................................................................... 14
Latgale .......................................................................................................................................................................................................... 15
Rēzekne ........................................................................................................................................................................................................ 15

6.

Vidēja termiņa prioritātes ................................................................................................................16
Vīzija .............................................................................................................................................................................................................. 16
Aģentūras misija ....................................................................................................................................................................................... 16
Aģentūras mērķi līdz 2018.gadam .................................................................................................................................................... 16

7.

Rīcības pasākumu plāns ...................................................................................................................17

8. Aģentūras darbības sasniedzamie un plānotie darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji atbilstoši
darbības jomai ...........................................................................................................................................21
8.

Stratēģijas aktuālizēšanas un īstenošanas novērtēšanas kārtība ..................................................32

2

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam

Lietotie saīsinājumi
ARPC

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

CB

Centrālā bibliotēka

KM

Kultūras ministrija

LKM

Latgales kultūrvēstures muzejs

LNKC

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

NKBN

Nacionālo biedrību kultūras nams

NVO

Nevalstiska organizācija

TAC

Tūrisma attīstības centrs
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Ievads
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk
tekstā – Aģentūra) darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir
vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt prioritāros virzienus Aģentūras
attīstībai, nodrošināt Aģentūras profesionālu un ilgtspējīgu darbību atbilstoši Aģentūras
vīzijai, darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī veicināt Aģentūras iestāžu konkurētspēju
kultūras un kultūrtūrisma tirgū.
Stratēģija raksturo Aģentūras būtību un lomu sabiedrībā, sniedz informāciju par Aģentūras
darbības pilnvarojumu, darbības virzieniem, mērķiem un plānošanas perioda prioritātēm,
iekšējās un ārējās vides iespējamo ietekmi uz Aģentūras mērķu sasniegšanu. Tajā iekļauti reāli
sasniedzami nākamā perioda rezultāti.
Aģentūrai ir būtiska loma gan Rēzeknes pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas
procesā, gan Rēzeknes pilsētas kultūrvides veidošanā un iedzīvotāju kultūras vajadzību
apmierināšanā, nodrošinot daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, gan tūrisma
nozares attīstības veicināšanā un pilsētas atpazīstamības veidošanā.
Agentūras stratēģisko uzdevumu realizācija saskan ar Rēzeknes pilsētas vēlmi sevi pozicionēt
kā pilsētu, kas spēj nodrošināt iedzīvotājiem un tūristiem interesantu, daudzveidīgu kultūras
dzīvi, radošās industrijas un konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu1. Tas pozitīvi ietekmēs
pilsētas starptautisko atpazīstamību un tēla veidošanu, stiprinās pilsētas iedzīvotāju izpratni
par vērtībām, kurām līdzās tie dzīvo, veicinās pilsētas ekonomisko izaugsmi.

1

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014-2020, http://www.rezekne.lv/dome/pilsetas-attistibas-dokumenti/
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Aģentūras darbības mērķis, virzieni un SVID analīze
Aģentūras darbības mērķis
Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” ir saskaņā ar Publisko aģentūru
likumu 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.
Aģentūras darbības virzieni


Daudzveidīga un plaša kultūras pakalpojumu klāsta attīstība Rēzeknes pilsētā,
nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas;



Garīgo un materiālo kultūrvēstures vērtību saglabāšana un popularizēšana sabiedrībā;



Rēzeknes pilsētas kultūras infrastruktūras uzlabošana;



Tūrisma nozares attīstības veicināšana un koordinēšana Rēzeknes pilsētā;

Aģentūras SVID analīze
Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” stipro un vājo pušu, iespēju un
draudu (SVID) analīze veikta, balstoties uz aģentūras datiem, pieejamām publikācijām, kā arī
pārrunām ar aģentūras un pašvaldības darbiniekiem, amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem,
sadarbības partneriem un pasākumu apmēklētājiem. Analīzes rezultāta tika noteikti sekojošie
aģentūras attīstību ietekmējošie faktori:

Stiprās puses
-

-

-

Aģentūras
pārraudzībā
esošais
bagātīgs
kultūrvēsturiskais mantojums (materiāls un
nemateriāls) – kultūras pieminekļi, tradīcijas;
Aģentūras īpašumā esošā kultūras un tūrisma
infrastruktūra izvietota pievilcīgā pilsētvidē un
piemērota daudzpusīgu pasākumu norisei;
Tradicionāli, atpazīstami kultūras pasākumi un
salīdzinoši liels kultūras norišu skaits;
Nozīmīgs muzeja un bibliotēkas krājums un datu
bāze;
Darboties motivētu amatiermākslas kolektīvu
dalībnieku liels skaits;
Aktīva
māksliniecisko
amatieru
kolektīvu
līdzdalība kultūras aktivitātēs pilsētā;
Aktīvi un pieredzējuši kultūras darba, bibliotēku
un muzeja speciālisti;
Stabila attīstība un finansējums aģentūras kultūras
iestādēm;
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Vājās puses
-

-

-

Kultūras pieminekļu un atsevišķu kultūras iestāžu
nolietojums un sliktais tehniskais stāvoklis;
Vājš kultūras iestāžu un kolektīvu tehniskais
aprīkojums;
Kultūras iestādes nav pieejamās cilvēkiem ar
kustību traucējumiem;
Nepietiekama aģentūras kapacitāte kultūras
infrastruktūras objektu atjaunošanai, aktīvās atpūtas
un izklaides objektu attīstībai, mākslas objektu un
informatīvo norāžu un stendu izvietošanai pilsētā;
Salīdzinoši mazs jauno kultūras speciālistu skaits;
Profesionāļu trūkums - pasākumu producentu,
režisoru, mākslinieku, aktieru, sertificētu gidu ar
svešvalodas zināšanām
Nepietiekošas aģentūras finansiālas iespējas
kultūras un tūrisma jomas darbiniekiem papildināt
profesionālās kompetences;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Sadarbība ar NVO, sadarbības pilsētām un
starptautiskās sadarbības prakse Eiropas kopējos
projektos kultūras norišu organizēšanā pilsētā;
Tūrisma informācijas centra darbība; informatīvais
portāls http://latgale.travel ;
Izveidojusies sadarbība ar pilsētas kultūras,
izglītības, sporta iestādēm.
Iespējas
Paplašināt
kultūrvēsturiskā
mantojuma
izmantošanu iedzīvotāju pašidentitātes, kultūras
izglītības un tūrisma piedāvājuma veidošanā;
Uzlabot pilsētvidi, izveidojot jaunus mākslas
objektus; turpināt sadarbību ar Rēzeknes Mākslas
un dizaina vidusskolas audzēkņiem pilsētvides
veidošanā;
Rast radošus risinājumus pilsētas kultūrvēstures
atspoguļošanai, izmantojot mākslas darbus
pilsētvidē;
Atjaunot un labiekārtot kultūras un tūrisma
infrastruktūru atbilstoši tūristu vajadzībām;
Veidot sadarbību ar pašvaldības iestādēm, NVO un
privātiem uzņēmumiem, nodrošinot kultūras un
tūrisma infrastruktūras efektīvu attīstību;
Sagatavotie
tehniskie
projekti
pieminekļu
saglabāšanai (Rēzeknes pilsdrupas, kultūras nams);
Pašvaldības iestāžu kultūras un tūrisma darbinieku
mērķtiecīga profesionālā tālākizglītība un jaunu
speciālistu piesasaite;
Latgales reģiona tūrisma klastera izveide;
Sadarbības stiprināšana ar kultūras komisiju
Rēzenes bpilsētas kultūrpolitikas veidošanā;
Organizēt pastāvīgu dažāda līmeņa sadarbību un
pieredzes apmaiņu kultūras jomā;
Pilnveidot kultūras norišu mārketingu un pilsētas
atpazīstamības sekmēšanu;
Starptautiskā
mēroga
kultūras
pasākumu
organizēšana;
ES struktūrfondu finansējuma piesaistīšana
kultūras un tūrisma infrastruktūras sakārtošanai un
attīstībai;

6

Draudi
- Pieprasījuma samazināšanās pēc kultūras norisēm;
- Kultūras
pieminekļu
tehniskā
stāvokļa
pasliktināšanās un iespējamais zudums Rēzeknes
pilsētā;
- Nespēja piesaistīt augsti kvalificētus kultūras
nozares profesionāļus;
- Vietējo
profesionālu
mākslinieku
nozīmes
nenovērtēšana;
- Valsts un pašvaldības atbalsta trūkums kultūras
infrastruktūras sakārtošanai un tehniskā aprīkojuma
atjaunošanai;
- Nepietiekama investoru interese attīstīt pilsētā
dažādu kategoriju viesnīcu uzņēmējdarbību;
- Tūrisma sfēras izteikts sezonālais raksturs, kas tieši
ietekmē naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu
izmantošanu;
- Nepietiekams kultūras un tūrisma piedāvājuma
klāsts, kas apliecinātu Rēzeknes identitāti;
- Pilsētā trūkst kompleksu piedāvājumu tūristiem;
- Konkurences palielināšanās starp reģiona pilsētām
(Ludza, Daugavpils, Aglona, Krāslava u.c.)
- Nav vienotās pilsētas mārketinga koncepcijas.
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2.

Aģentūras sniegtie pakalpojumi, to attīstība, ieviešana un pieejamības
nodrošināšana

Aģentūras sniegtie pakalpojumi ir apstiprināti 2013.gada 8.februārī Rēzeknes pilsētas Domes
saistošajos noteikumos “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes kultūras un
tūrisma centrs” maksas pakalpojumiem.
Aģentūra sniedz šādus maksas pakalpojumus:
1. RĒZEKNES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA PAKALPOJUMI:
1.1. Telpu noma
1.2. Ieejas biļetes uz KN rīkotajiem pasākumiem un atrakcijām kultūras un atpūtas parkā
1.3. Apskaņošana izbraukuma pasākumos
1.4. Teātra kostīmu īre
1.5. Kultūras un atpūtas parka noma
1.6. Dokumentu, afišu pavairošanas pakalpojumi
1.7. Nomas maksa par āgentūras afišu stabu izmantošanu
1.8. Ieejas maksa Kultūras un atpūtas parka sabiedriskajās tualetēs
2. RĒZEKNES PILSĒTAS NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS NAMA PAKALPOJUMI
2.1. Telpu noma
2.2. Ieejas biļetes uz NBKN rīkotajiem pasākumiem
2.3. Teātra kostīmu īre
2.4. Pasākumu organizēšana pēc pasūtījuma
3. LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJA MAKSAS PAKALPOJUMI:
3.1. Muzeja apmeklējuma biļešu cenas
3.2. Gida pakalpojumi muzejā
3.3. Muzejpedagoģiskā programma
3.4. "Dzimšanas diena muzejā"
3.5. Lekcija
3.6. Muzeja telpu noma
3.7. Atļauja fotografēt
3.8. Kopēšanas pakalpojumi lasītavā
3.9. Muzeja ceļojošo izstāžu eksponēšana ārpus muzeja telpām
3.10.

Ekskursija pilsētā (ar muzeja apmeklējumu) latviešu vai krievu valodā

3.11.

Tirdzniecība ar suvenīriem aģentūras teritorijā un aģentūras organizētajos

pasākumos
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3.12.

Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma materiālu izmantošana

4. RĒZEKNES PILSĒTAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI:
4.1. Kserokopiju izgatavošana (no bibliotēkas krājuma materiāliem)
4.2. Oriģinālu skenēšana
4.3. Lasītavas fonda nakts abonements
4.4. Iespieddarbu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā
5. TŪRISMA ATTĪSTĪBAS CENTRA MAKSAS PAKALPOJUMI:
5.1. Ekskursijas pa Rēzeknes pilsētu ar gidu
5.2. Kursi
5.3. Reklāma TAC izdotajos drukātajos izdevumos
5.4. Digitāla informācija TAC elektroniskajos medijos, e-aplikācijās un mājaslapā
5.5. Inventāra, laivu, pasākumu telts un divriteņu noma
5.6. Keramikas cepļa izmantošana
5.7. Ieejas biļetes uz TAC pasākumiem
5.8. Naktsmītņu un pakalpojumu rezervēšana
5.9. Tirdzniecība ar suvenīriem aģentūras teritorijā un aģentūras organizētajos pasākumos;
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3. Aģentūras finansējuma izlietojuma pamatprincipi, ieņēmumu avoti un ieņēmumu
izlietojums
Agentūras finansējuma izlietojuma pamatprincipi
Finansējuma izlietojumu Aģentūra veic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīviem aktiem, kas nosaka pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību, grāmatvedības
uzskaiti un finansējuma izlietojumu. Finansējums tiek izlietots, ievērojot ekonomiskā
izdevīguma principu.
Aģentūras finansējums tiek noteikts saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem, apstiprinātām Aģentūras kārtējā gada darbības plāna. Finansējuma izlietojums tiek
veikts atbilstoši apstiprinātajām tāmēm pēc ekonomiskās klasifikācijas izdevumu kodiem.
Aģentūras finanšu līdzekļus veido Rēzeknes pilsētas pašvaldības piešķirtais finansējums un
Aģentūras ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no visu veidu ieņēmumiem,
izņemot pašvaldības dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu,
paliek Aģentūras rīcībā un to drīkst izlietot izdevumu finansēšanai turpmākajos gados.
Aģentūras manta un finanses
1. Aģentūras manta ir Pašvaldības manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā. Muzeja krājums ir
Nacionālā krājuma sastāvdaļa, kas nav uzskatāma par Aģentūras mantu. Muzeja krājuma
tiesisko statusu nosaka Muzeju likums.
2. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo
kustamo mantu apstiprinātā budžeta ietvaros.
3. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā
esošo Pašvaldības kustamo mantu un mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības
nodrošināšanai, izņemot muzeja krājuma priekšmetus. Muzeja krājuma priekšmetus atsavina
saskaņā ar Muzeju likumu.
4. Līdzekļi, kas iegūti Pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā tiek ieskaitīti
Aģentūras budžetā.
5. Aģentūrai nav tiesības uzņemties garantijas par citu fizisku un juridisku personu.
6. Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Pašvaldības piekrišanu likuma noteiktajā
kārtībā.
7. Aģentūra tiek finansēta no Pašvaldības budžeta dotācijām, īpašiem mērķiem iezīmētiem
ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem
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maksas pakalpojumiem, no valsts un pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem
un ārvalstu finansiālās palīdzības.
Grāmatvedības uzskaite un revīzijas pārskati
1. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc
kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu
atbilstoši likumu „Par grāmatvedību", „Par budžetu un finanšu vadību", Publisko aģentūru
likuma prasībām, kā arī Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem normatīvajiem aktiem.
2. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu, Aģentūrā tiek veikta revīzija un
sagatavots revīzijas pārskats likumā „Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.
3. Aģentūras finanšu dati iekļaujami Pašvaldības finanšu pārskatā.
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4. Pašvaldības piešķirtā finansējuma nepieciešamības pamatojums turpmākajām
plānošanas periodam
Publisko aģentūru likuma 2.panta otrā daļa paredz, ka pašvaldības aģentūra ir pašvaldības
izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir
noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā.
Pašvaldības finansējums turpmākajam plānošanas periodam ir nepieciešams, lai nodrošinātu
Rēzeknes pilsētas domes deleģēto funkciju, kā arī Aģentūras kompetencē esošo pakalpojumu
sniegšanu, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, “Tūrisma likumu” un citiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām,
Rēzeknes pilsētas pašvaldība Aģentūrai deleģējusi:
• Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
aunrades attīstību;
• Gādāt par iedzīvotāju izglītību;
• Sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu.
Tūrisma likums nosaka šādu pašvaldības kompetenci tūrisma jomā:
• Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikt tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstības
perspektīvas un kūrortu teritorijas;
• Saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošināt pasākumus tūrisma,
tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un
ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu
pakalpojumiem savā teritorijā;
• Saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošināt tūrisma objektu
saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām;
• Piedalīties tūrisma informācijas centru izveidošanā un finansēšanā;
• Veicinaāt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida
popularizēšanu.
Bibliotēku likums nosaka šādu pašvaldības kompetenci bibliotēku jomā:
• Pašvaldības nodrošina bibliotēku kā pasaules kultūras mantojuma uzkrājēju, galveno
informācijas nodrošinātāju un bibliotēku darbinieku apmācības centru aizsardzību un
saglabāšanu un veicina to attīstību.
• Ikviena pašvaldība nodrošina savas pašvaldības administratīvajā teritorijā bibliotekāro
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pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par
vietējas nozīmes bibliotēku tīklu un tā darbību pašvaldību teritorijās.
Muzeju likums nosaka šādu pašvaldības kompetenci muzeju jomā:
•

Pašvaldība nodrošina Muzeja darbību un attīstības iespējas, sekmē Latvijas kultūras
mantojuma saglabāšanu kā sabiedrībai pieejamas izglītojošas un pētniecības institūcijas,
kura

vāc,dokumentē,saglabā un popularizē sabiedrībā, materiālās un nemateriālās

kultūras vērtības, kā arī sekmē to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai,
veidojot ekspozīcijas ,izstādes,izglītojošas programmas.
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5. Aģentūras stratēģijas tiesiskais pamatojums
Aģentūras stratēģijas izstrādi ietekmē vairāki attīstības plānošanas dokumenti un pieņemtās
konvencijas starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Zemāk uzskaitīti galvenie,
aģentūras stratēģijas izstrādi ietekmējošie normatīvie akti.
Pasaule/Eiropa
Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras organizācija (UNESCO) ir izstrādājusi
vairākas starptautiski atzītas konvencijas, kuras ratificējusi arī Latvija.
UNESCO konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām UNESCO
Kultūras programmas darbības prioritātēm. Virziena ietvaros plašu starptautisku atpazīstamību
ieguvusi programma Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbi, kuru
vidū 2003.gadā iekļauti Baltijas valstu dziesmu un deju svētki. Tagad nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana ir ieguvusi jaunu veidolu UNESCO Konvencijā par nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu. Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas pievienojās minētajai
konvencijai, starptautiski apliecinot valsts vēlmi mērķtiecīgi un tālredzīgi saglabāt nemateriālo
kultūras mantojumu2.
UNESCO konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu
Kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšana un veicināšana ir mērķtiecīgi veidota, lai
globalizācijas laikmetā kultūras spētu saglabāt tām īpaši raksturīgo un unikālo. Latvija 2007.gadā
ir pievienojusies UNESCO Konvencijai par kultūras izpausmju daudzveidības saglabāšanu un
veicināšanu un apņēmusies veicināt kultūras izpausmju daudzveidību Latvijā3.
Agenda 21 kultūrai
Līdzīgi kā vides politikā, arī kultūrpolitikā pastāv starppilsētu vienošanās par labas prakses
principiem, kas būtu jāievēro, plānojot kultūras attīstību vietējā līmenī. Lai gan neviena no
Latvijas pilsētām vēl nav parakstījusi Agenda 21 kultūrai4, šis dokuments ir Eiropas pilsētu
apvienības Eurocities dienas kārtībā un būtu jāņem vērā pilsētas ilgtermiņa plānos. Agenda 21
kultūrai nosaka pilsētu pienākumu rūpēties par kultūras dažādības saglabāšanu, kultūras
pieejamību iedzīvotājiem jebkurā vecumā neatkarīgi no viņu sociālā statusa, atklātas publiskas
telpas izveidi starpkultūru dialogam. Pilsētas tiek rosinātas ņemt vērā kultūras aspektu
pilsētplānošanā, aizsargājot kultūras mantojumu; vērtēt investīciju projektu ietekmi uz kultūrvidi,
aktivizēt radošās industrijas un vietējos medijus lokālās identitātes un piederības veicināšanā.
UNESCO Kultūras programma, http//www.unesco.lv
Turpat
4
Agenda21 kultūrai, http://www.agenda21culture.net
2
3
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Eiropas Komisija 2007.gada 10.maijā ir publicējusi paziņojumu par darba kārtību kultūrai
augošas globalizācijas apstākļos5. Šajā paziņojumā ir izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi:
1) kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšana,
2) kultūras kā jaunrades katalizatora Lisabonas stratēģijas ietvaros stimulēšana,
3) kultūras kā ES ārējo attiecību būtiska elementa stiprināšana.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ES dalībvalstis tiek aicinātas brīvprātīgi sadarboties, ieviešot
mērķus nacionālā vai reģionālā līmenī, kā arī veicinot labas prakses piemēru apmaiņu.
Latvija
Nacionālais Attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Nacionālais Attīstības plāns (NAP) ir valsts plānošanas dokuments no 2014. līdz 2020.gadam,
kas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos
uzdevumus. Nacionālais Attīstības plāns iezīmē arī kultūras un ar to saistītu nozaru lomu
Latvijas attīstības stratēģijas sasniegšanā turpmākiem septiņiem gadiem. NAP ir izvirzīti vairāki
ar kultūras jomu saistītie mērķi - Komercializējamu radošo industriju attīstība un Kultūras
kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana, nosakot tam prioritāri veicamos uzdevumus:


Uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas
pakalpojumu potenciālu;



Veidojot specifisku atbalsta instrumentu, atbalstīt radošo industriju, lai attīstītu kultūrā
bāzētas inovācijas un veicinātu kultūras, zinātnes un uzņēmēju sadarbību, atbalstot
radošo industriju uzņēmējdarbības eksportspēju (t.sk. audiovizuālā sektora) un valsts
starptautisko konkurētspēju;



Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla
infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība;



Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot
produktus un pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes6.

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014 – 2020 “Radošā Latvija” definē stratēģiskos
virzienus Latvijas kultūrpolitikas attīstībai līdz 2020.gadam. Pamatnostādnēs ir definētas četras
prioritātes (stratēģiskie mērķi) politikas mērķa sasniegšanai:
1. Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos.
2. Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta kultūrizglītība.
Eiropas Komisijas paziņojums par darba kārtību kultūrai augošas globalizācijas apstākļos, Com(2007) 242 Brisele,
10/05/2007, eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:LV:DOC
6
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam; www.pkc.gov.lv
5
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3. Konkurētspējīgas kultūras un radošās industrijas.
4. Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība7.
Latgale
Latgales plānošanas reģionā attīstības programma 2010-2017. gadam ir izvirzīti visam
reģionam būtiskie stratēģiskie virzieni, kas tostarp paredz attīstīt radošo industriju un kultūras
institūciju infrastruktūru, veicināt pilsētu sadarbību pilsētu tīklā; kā arī lielu kultūras pasākumu
rīkošanu reģiona atpazīstamībai caur latgalisko kultūru. Šajā programmā ir noteikts, ka Rēzekne
uzskatāma par Latgales kultūras centru un nacionālas nozīmes radošo pakalpojumu centru,
paredzot iespējas izveidot Latgales kinostudiju, amatniecības centrus, multimediju radošās
studijas, restaurācijas darbnīcas, Latgales simfonisko orķestri u.c.
Rēzekne
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam nosaka attīstīt Rēzekni kā
Eiropas kultūras un tūrisma pilsētu. Šī mērķa sasniegšanai pašvaldība nosaka šādus attīstības
virzienus:


veicināt Latgales materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu un
tradīciju pārmantojamību;



sekmēt latgaliešu valodas un kultūras saglabāšanu, attīstību un funkcionalitātes
paplašināšanu;



nodrošināt Rēzeknes kā Latgales kultūras un latgaliskuma galvaspilsētas atpazīstamību8.

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020. gadam viena no vidēja termiņa attīstības
prioritātēm ir definēta sekojoši “Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras
dzīve, radošās industrijas un konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums”. Prioritātes mērķis ir
nodrošināt pilsētā kvalitatīvu kultūras dzīvi, izstrādājot daudzveidīgu kultūrisma piedāvājuma
klāstu, attīstot profesionālo mākslu, kultūru un radošās industrijas, kā arī pilnveidojot tūrisma
pakalpojumu un piedāvājuma klāstu9.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija” http://polsis.mk.gov.lv/documents/4877
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam http://www.rezekne.lv/dome/pilsetas-attistibasdokumenti/
9
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam. http://www.rezekne.lv/dome/pilsetas-attistibasdokumenti/
7
8
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6. Vidēja termiņa prioritātes
Vīzija
Rēzekne ir vieta, kur cilvēkiem ir iespēja baudīt nacionālā līmeņa pilsētai atbilstošus
daudzveidīgus kultūras pasākumus, latgalisko kultūru, profesionālo mūziku un mākslu, radoši
un aktīvi pavadīt laiku, iepazīt senču tradīcijas. Rēzekne ir Eiropas Austrumu pierobežas kultūras
ceplis un nozīmīgs tūrisma galamērķis.
Aģentūras misija
•

Ir impulss kultūras daudzveidībai, izcilībai, līdzsvarotai attīstībai un pieejamībai
Rēzeknes pilsētā;

•

Ir virzītājspēks kultūras ieguldījuma pieaugumam Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgā attīstībā;

•

Ir katalizators tūrisma un viesmīlības nozares izaugsmei un Rēzeknes kā pievilcīga tūristu
galamērķā atpazīstamības veidošanai.

Aģentūras mērķi līdz 2018.gadam
1. Veidot daudzveidīgu un plašu kultūras pasākumu klāstu;
2. Organizēt starptautiskas sadarbības projektus kultūras jomā Rēzeknes pilsētas
atpazīstamības veidošanai;
3. Radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai kultūras mantojuma un
dzīvo kultūras vērtību izzināšanā,izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm;
4. Veidot Rēzeknes pilsētas bibliotēkas un Latgales kultūrvēstures muzeju kā sabiedrībai
pieejamos kultūras un izglītības centrus;
5. Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un sabiedrības saliedēšanu;
6. Veicināt kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras sakartošanu un nodrošināt tās
efektīvu, mūsdienīgu un racionālu izmantošanu;
7. Sekmēt kultūrvēsturisko objektu infrastruktūras saglabāšanu un attīstību;
8. Palielināt Rēzeknes pilsētas tūrisma produktu konkurētspēju ārvalstu un vietējos tirgos;
9. Stiprināt Rēzeknes pilsētas kā nozīmīga tūrisma galamērķa atpazīstamību;
10. Veicināt kvalitātes uzlabošanos tūrisma nozarē;
11. Paplašināt tūrisma piedāvājumu Latgales kultūrvēstures muzejā.
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7. Rīcības pasākumu plāns
Uzdevums/pasākums

1.
1.1.
1.2.

1.3.

2
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
3.
3.1.
3.2.

Atbildīgais/ partneri

Plānotais
Finansējuma avoti
finansējums, EUR
AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: DAUDZVEIDĪGA UN PLAŠA KULTŪRAS PAKALPOJUMU KLĀSTA ATTĪSTĪBA RĒZEKNES
PILSĒTĀ, NODROŠINOT IEDZĪVOTĀJIEM KULTŪRAS LĪDZDALĪBAS UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJAS
MĒRĶIS: VEIDOT DAUDZVEIDĪGU UN PLAŠU KULTŪRAS PASĀKUMU KLĀSTU
Attīstīt Rēzeknes pilsētas tradicionālo un jaunradīto
Aģentūras struktūrvienības/ARPC, 95 000
Pašvaldības budžets,
pasākumu norisi
Izglītības pārvalde, Sporta pārvalde
Aģentūras ieņēmumi
Organizēt efektīvu sadarbību ar Latvijas valstiskajām,
Aģentūras struktūrvienības/
10 000
Pašvaldības budžets,
privatajām un nevalstiskajām kultūras koordinācijas
Sadarbības pilsētas Eiropā
Aģentūras ieņēmumi
institūcijām
Izstrādāt un īstenot plašu Latvijas valsts simtgades
Aģentūras struktūrvienības/
80 000
Pašvaldības budžets,
programmu
NVO/Rēzeknes
Aģentūras ieņēmumi,
Augstskola/Rēzeknes pilsētas
Kultūras ministrijas
domes struktūras/Kultūras
finansējums,
ministrija
pašfinansējums
MĒRĶIS: ORGANIZĒT STARPTAUTISKAS SADARBĪBAS PROJEKTUS KULTŪRAS JOMĀ RĒZEKNES PILSĒTAS ATPAZĪSTAMĪBAS
VEIDOŠANAI
Novadniekam J.Tiņanovam veltīts pasākumu cikls
NBKN
10 000
Pašvaldības budžets,
Aģentūras ieņēmumi
Mākslas un mūzikas festivāls “Sevenhills”
Aģentūra
80 000
Pašvaldības budžets,
Aģentūras ieņēmumi
Starptautiskais īsfilmu kinofestivāls “Open Place”
Aģentūra
90 000
Pašvaldības budžets,
Aģentūras ieņēmumi,
Sponsori un atbalstītāji
Straptautiskais mākslinieku plenērs “Domas līdojums”
Aģentūra
10 000
Pašvaldības budžets,
Aģentūras ieņēmumi,
MĒRĶIS: RADĪT LABVĒLĪGUS APSTĀKĻUS IKVIENA INDIVĪDA RADOŠAI LĪDZDALĪBAI KULTŪRAS MANTOJUMA UN DZĪVO
KULTŪRAS VĒRTĪBU IZZINĀŠANĀ,IZKOPŠANĀ UN TĀLĀKNODOŠANĀ NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
Amatiermākslas kolektīvu darbības atbalsts
Aģentūra, NBKN
71 000
Pašvaldības budžets,
Aģentūras ieņēmumi
Teātra mākslas attīstība Rēzeknē
Aģentūra, Rēzeknes Tautas teātris,
40 600
Pašvaldības budžets,
NBKN
Aģentūras ieņēmumi
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Uzdevums/pasākums
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

Atbildīgais/ partneri

Plānotais
finansējums, EUR
4 500

Finansējuma avoti

Bērnu un jauniešu kultūras un jaunrades attīstības un radošās NKBN
Pašvaldības budžets
izcilības un līdzdalības sekmēšana
AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: GARĪGO UN MATERIĀLO KULTŪRVĒSTURES VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN
POPULARIZĒŠANA SABIEDRĪBĀ
MĒRĶIS: VEIDOT RĒZEKNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS UN LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJU KĀ SABIEDRĪBAI PIEEJAMOS
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRUS
Latgales kultūrvēstures muzeja pamatfunkciju kvalitatīva
LKM
3 000
Pašvaldības budžets
īstenošana
Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana un pilnveidošana
CB/ Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 18 900
Pašvaldības budžets
Rēzeknes filiāle
Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana
CB
Pašvaldības budžets
Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkās - reģiona galvenās
CB
Pašvaldības budžets,
bibliotēkās funkciju pilnvērtīga izpilde
Kultūras ministrija
Bibliotēkas darbinieku profesionālās pilnveides veicināšana
CB
1 452
Pašvaldības budžēts,
Kultūras ministrija
MĒRĶIS: SEKMĒT TRADICIONĀLO KULTŪRAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANU UN SABIEDRĪBAS SALIEDĒŠANU
Līdzdarbība vietējos un starptautiskajos kultūras procesos,
NKBN
20 000
Pašvaldības budžets
sekmējot dialogu un saprašanos starp dažādām kultūrām un
tautībām
Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sekmēšana
Aģentūras
60 000
Pašvaldības budžets
stuktūrvienības/Izglītības pārvalde
AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: RĒZEKNES PILSĒTAS KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA
MĒRĶIS: VEICINĀT KULTŪRAS IESTĀŽU UN OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANU UN NODROŠINĀT TĀS EFEKTĪVU,
MŪSDIENĪGU UN RACIONĀLU IZMANTOŠANU
Uzlabot aģentūras īpašumā esošo kultūras infrastruktūru un
Rēzeknes pilsētas dome/Aģentūra/
210 000
Aģentūras ienākumi;
pilnveidot tās materiāltehnisko nodrošinājumu
Kultūras ministrija
pašvaldības budžets,
valsts budžets, ES fondu
finansējums
Sekmēt kvalitatīvu pilsētas publiskās telpas noformējumu
Rēzeknes pilsētas
20 000
Aģentūras ienākumi;
dome/Buvvalde/Aģentūra/Rēzeknes
pašvaldības budžets
Tehnoloģiju akadēmija/Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskola
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„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

Plānotais
finansējums, EUR
5 000

Finansējuma avoti

Rēzeknes pilsētas
Pašvaldības budžets,
dome/Buvvalde/Aģentūra/Rēzeknes
privātie līdzekļi
Tehnoloģiju akadēmija/Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskola
7.
MĒRĶIS: SEKMĒT KULTŪRVĒSTURISKO OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS SAGLABĀŠANU UN ATTĪSTĪBU
7.1. Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma uzlabošana
Aģentūras vadība/ dome, ēku
5 000
Aģentūras ienākumi,
privātīpašnieki.
pašvaldības budžets
7.2. Jaunu kultūras objektu izveide
Rēzeknes pilsētas dome/Attīstības
35 000
Aģentūras ienākumi,
pārvalde/Aģentūra/ Kultūras
pašvaldības budžets, ES
ministrija, dome
fondu finansējums
AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: TŪRISMA NOZARES ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA UN KOORDINĒŠANA RĒZEKNES
PILSĒTĀ
8
MĒRĶIS: PALIELINĀT RĒZEKNES PILSĒTAS TŪRISMA PRODUKTU KONKURĒTSPĒJU ĀRVALSTU UN VIETĒJOS TIRGOS
8.1. Uz eksportu orientētu Rēzeknes pilsētas tūrisma produktu
Aģentūras TAC
3 000
Aģentūras ienākumi,
efektīva izmantošana un attīstības veicināšana
pašvaldības budžets
8.2. Uz eksportu orientēta rekreācijas tūrisma produktu attīstības Aģentūras TAC
1 000
Aģentūras ienākumi,
veicināšana
pašvaldības budžets
9
MĒRĶIS: STIPRINĀT RĒZEKNES PILSĒTAS KĀ NOZĪMĪGA TŪRISMA GALAMĒRĶA ATPAZĪSTAMĪBU
9.1. Sadarbība ar tūrisma operatoriem
Aģentūras TAC
2 500
Aģentūras ienākumi,
pašvaldības budžets
9.2. Tūrisma objektu un tūrisma produktu iekļaušana
Aģentūras TAC
7 000
Aģentūras ienākumi,
starptautiskajos maršrutos
pašvaldības budžets
9.3. Mārketinga kampaņas Rēzeknei kā galamērķim
Aģentūras TAC
80 000
Aģentūras ienākumi,
pašvaldības budžets
9.4. Veicināt ar tūrismu saistītās informācijas un infrastruktūras
Aģentūras TAC
17 000
Aģentūras ienākumi,
uzlabošanos
pašvaldības budžets
10
MĒRĶIS: VEICINĀT KVALITĀTES UZLABOŠANOS TŪRISMA NOZARĒ
10.1. Organizēt un vadīt Latgales reģiona tūrisma klasteri
Aģentūras TAC, Latgales
500
Aģentūras ienākumi,
pašvaldības, tūrisma pakalpojumu
pašvaldības budžets
sniedzēji, tūrisma organizācijas un
institūcijas
10.2. Stiprināt kvalitātes nozīmi tūrisma nozarē
Aģentūras TAC,
3 000
Aģentūras ienākumi,
6.3

Veicināt mākslas objektu iekļaušanu pilsētvidē

Atbildīgais/ partneri
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Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

10.3. Izveidot ikgadējo apbalvojumu kvalitatīvākajiem tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem Rēzeknes pilsētā
10.4. Dalība nozares asociācijās un biedrībās

Atbildīgais/ partneri

Plānotais
finansējums, EUR

Rēzeknes augstskola u.c. mācību
iestādes
Aģentūras TAC

1 000

Aģentūras TAC

1 000

11
MĒRĶIS: PAPLAŠINĀT TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJĀ
11.1. Attīstīt tūrisma produktus Rēzeknes iepazīšanai
Muzejs, TAC, Attīstības pārvalde
4 000
11.2. Jauno izstāžu organizēšana un rīkošana

20

Muzejs

32 445

Finansējuma avoti
Rēzeknes pilsētas Domes
finansējums
Aģentūras ienākumi,
Rēzeknes pilsētas Domes
finansējums
Aģentūras ienākumi,
pašvaldības budžets
Aģentūras ienākumi,
pašvaldības budžets
Aģentūras ienākumi,
pašvaldības budžets,
Kultūras Ministrija

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
8. Aģentūras darbības sasniedzamie un plānotie darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji atbilstoši darbības jomai
Uzdevums/pasākums

Aktivitāte

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)

AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: DAUDZVEIDĪGA UN PLAŠA KULTŪRAS PAKALPOJUMU KLĀSTA ATTĪSTĪBA
RĒZEKNES PILSĒTĀ, NODROŠINOT IEDZĪVOTĀJIEM KULTŪRAS LĪDZDALĪBAS UN BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS
IESPĒJAS
1
1.1.

1.2.

1.3.

MĒRĶIS: VEIDOT DAUDZVEIDĪGU UN PLĀŠU KULTŪRAS PASĀKUMU KLĀSTU
Attīstīt Rēzeknes pilsētas
Gadskārtu svētku koncerti un
95 000
tradicionālo un jaunradīto
pasākumi; Valsts svētku koncerti
pasākumu norisi
un pasākumi; Meteņdienas; darba
svētki „Rasādu opluots”; Lieldienu
concerts; “Līgo Rēzeknē";
Miķeļdienas gadatirgus;
Starptautiskajai Sieviešu Dienai
veltīts koncerts; Represēto
piemiņas pasākumi; Jauna gada
sagaidīšanas pasākumi.
Pilsētas svētku organizēšana un
60 000
rīkošana
Organizēt efektīvu sadarbību ar
Regulāra dalība kultūras komisijas Latvijas valstiskajām, privatajām
sēdēs
un nevalstiskajām kultūras
Mazo kultūras un tūrisma projektu 10 000
koordinācijas institūcijām
konkurss

Izstrādāt un īstenot plašu Latvijas
valsts simtgades programmu
21

Katru gadu

8 gadskārtu svētki un 2 gadatirgi, 5 valsts
svētku un piemiņas dienu pasākumi, 20
koncerti un izrādes.
Iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar
kultūras pakalpojumiem pilsētā pēc
iedzīvotāju aptaujas rezultātiem - 80%.

Katru gadu
Pastāvīgi

2 sēdes gadā

Katru gadu

Atbalstītas 7 jaunas idejas
Aģetūras organizētās pasākumu rīkošanas
darba grupas – vismaz 2 reizes katram
pilsētas pasākumam; Pasākumi ar NVO
līdzdalību 1 reizi gadā; LNKC organizētajos
Dziesmu un Deju svētku koordinēšanas
pasākumos – vismaz 2 reizes gadā;
Dalībnieku skaits 300, apmēklētāju skaits
5 000

KM, LNKC sēdes, sapulces un
darba grupas

-

Pastāvīgi

Latgales kongresa simtgade

30 000

2017.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
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Uzdevums/pasākums

Aktivitāte
Latvijas valsts simtgades pasākumi

2
2.1

2.2.

2.3.

2.4.
3
3.1.

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR
50 000
2018.

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
Dalībnieku skaits 750, apmēklētāju skaits
25 000

MĒŖKIS: ORGANIZĒT STARPTAUTISKAS SADARBĪBAS PROJEKTUS KULTŪRAS JOMĀ RĒZEKNES PILSĒTAS ATPAZĪSTAMĪBAS
VEIDOŠANAI
Novadniekam J.Tiņanovam veltīts J.Tiņanova literāro uzvedumu
1000
2016.
2016.g. un 2018.g. -Dalībnieku skaits – 30 pasākumu cikls
deklamācijas vakars, izrādes;
3000
2018.
45, apmeklētāju skaits –900-1000.
koncerti.
Publikācijas masu medijos – 10- 15.
Iesasitīto valstu skaits – 2- 3.
Starptautiskais J.Tiņanova literāro
1000
2017.
Dalībnieku skaits – 50 - 60; apmeklētāju
uzvedumu teātru festivāls
5000
2019.
skaits –1000 - 2000.
„TIŅANOVA RUDENS”
Publikācijas masu medijos – 15- 25.
Iesasitīto valstu skaits – 3- 5.
Mākslas un mūzikas festivāls
Mākslas un mūzikas festivāls
80 000
2017.
Dalībnieku skaits – ap 300; apmēklētāju
“Sevenhills”
“Seven Hills” organizēšana un
skaits 15 000
rīkošana
Starptautiskais īsfilmu
Starptautiskais īsfilmu
90 000
Katru gadu
Katru gadu 25 īsfilmas, dalībnieku skaits
kinofestivāls “Open Place”
kinofestivāla “OpenPlace”
150, apmēklētāju skaits 15 000
organizēšana un rīkošana
Straptautiskais mākslinieku
Organizēšana
10 000
Katru gadu
Katru gadu piedalās līdz 25 profesionāli
plenērs “Domas līdojums”
mākslinieki no vismaz 3 valstīm
MĒRĶIS: RADĪT LABVĒLĪGUS APSTĀKĻUS IKVIENA INDIVĪDA RADOŠAI LĪDZDALĪBAI KULTŪRAS MANTOJUMA UN DZĪVO
KULTŪRAS VĒRTĪBU IZZINĀŠANĀ,IZKOPŠANĀ UN TĀLĀKNODOŠANĀ NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM
Amatiermākslas kolektīvu
Tērpu un apavu izgatavošana
14 000
2016.
Amatieru Mākslas kolektīvu skaita
darbības atbalsts
aģentūras kolektīviem
saglabāšana:
Sieviešu kori – 2; Vīru koris – 1; Senioru
koris – 1; Bērnu un jauniešu deju kolektīvi –
Tautas mūzikas instrumentu
15 000
2016.-2018.
5; Vidējās paaudzes deju kolektīvi – 2
atjaunošana un iegāde
Senioru deju kolektīvs – 1; Tautas lietišķās
mākslas studijas – 2; Tautas teātri – 2;
Ikdienas mēģinājumi; Atbalsts
42 000
2016.-2018.
Jauniešu teātra studija – 1; Folkloras kopas,
amatierkolektīvu dalībai koncertos,
22

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

Aktivitāte

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

festivālos, gadatirgos

3.2.

3.3.

Teātra mākslas attīstība Rēzeknē

Bērnu un jauniešu kultūras un
jaunrades attīstības un radošās
izcilības un līdzdalības sekmēšana

23

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
kori un ansambļi – 9; Instrumentālie un
vokālie ansambļi – 2
Iegādāti tērpi un atjaunoti 5 mūzikas
instrumenti, iegādātas elektriskās klavieres.
Piesaistīti 3 režisori un iestudētas 4 jaunas
izrādes.

Profesionālu režisoru un aktieru
piesaiste Rēzeknes teātru kolektīvu
darbības pilnveidei
Teātru kolektīvu dalībnieku
profesionālo kompetenču
paaugstināšana

5 600

2016.-2018.

7 000

2016.-2018.

Straptautiskā festivāla “Soli pa
solim” organizēšana

20 000

2016.
2018.

Dalība skatēs, festivālos,
jauniestudējumi.
Rēzeknes pirmsskolas izglītības
iestāžu festivāls
“Bērnu spēles prieks”

8 000

2016.-2018.

1 500

Katru gadu

Ik gadu: Dalībnieku skaits – ap 300;
Apmeklētāju skaits – ap 700.
Publikācijas masu medijos – 25;

Bērnu un jauniešu amatieru
kolektīvu darbība

1 500

Pastāvīgi

Bērnu un Jauniešu radošo
kolektīvu koncerti

1 500

Katru gadu

Darbojas 6 bērnu un Jauniešu
amatiermākslas kolektīvi: FK “Vīteri”,
kapela “Vīteri”un DK “Dziguči”, bērnu deju
kolektīvs “Ručejok”, deju kolektīvs
“Kolorīts”, jauniešu teātris-studija “Joriks”
1 koncerts gadā. Pieaug motivācija
nodarboties bērnu un jauniešu
amatiermākslas kolektīvos, kas saglaba un

Sadarbībā ar LKA organizēti profesionālās
pilnveides izglītības kursi. Paaugstināta
profesionālā kompetence 10 Rēzeknes
Tautas teātra, Krievu tautas teātra, Teātrisstudijas “Joriks” Jauniešu teātra studijas
dalībniekiem. Rēzeknes teātra trupu
piedalīšanās profesionālās teātru skatēs
Latvijā un ārzemēs.
Piedalās 15 dažādas teātra trupas dalībnieku skaits ap 150, apmeklētāju skaits
4500
24 jauniestudējumi

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
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Uzdevums/pasākums

Aktivitāte

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
attīsta kultūras un amatiermākslas kustības
attīstību Rēzeknē.
Notiek starpnozāru iestāžu sadarbībā.

AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: GARĪGO UN MATERIĀLO KULTŪRVĒSTURES VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN
POPULARIZĒŠANA SABIEDRĪBĀ
4
4.1.

4.2.

VEIDOT RĒZEKNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS UN LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJU KĀ SABIEDRĪBAI PIEEJAMOS KULTŪRAS
UN IZGLĪTĪBAS CENTRUS
Latgales kultūrvēstures muzeja
Kultūrvēsturisko vērtību uzkrāšana, 1500
Pastāvīgi
Muzeja kolekcijas papildināšana par 500 pamatfunkciju kvalitatīva
dokumentēšana un saglabāšana
700 vienībām gadā, veidojot muzeja misijai
īstenošana
atbilstošu krājumu
Nacionālā krājuma datu bāzes
1500
Pastāvīgi
Katru gadu digitalizēti ap 2000 - 2500 LKM
(www.nmkk.lv) uzturēšana
krājuma priekšmeti.
Bibliotēkas pakalpojumu
Atpazīstami un pieprasīti
Katru gadu
Pilsētas bibliotēku apmeklējumu kopskaits
nodrošināšana un pilnveidošana
bibliotēkas pakalpojumi
gadā – 300 000 apmeklējumi; Izsniegumu
kopskaits bibliotēkās gadā – 255 100
vienības; Datoru un interneta izmantošana
bibliotēkās – 15 000 izmantojumi gadā;
Bibliotēkās sniegto uzziņu kopskaits gadā –
10 000 uzziņas; Bibliotēkās sarīkoto
pasākumu kopskaits gadā – 560 pasākumi
(izstādes, tematiski pasākumi, radošās
darbnīcas u.c.).
Bibliotēkas kopkrājuma veidošana 18 200
Katru gadu
Bibliotēkas kopkrājuma apjoms – 98 000
un uzturēšana, tiešsaistes datu bāzu
vienības; Tiek abonētas nozīmīgākās
abonēšana
nacionālās un populārākās ārvalstu
tiešsaistes datu bāzes – ne mazāk kā 5 datu
bāzes.
Pakalpojumu neredzīgiem un
Pastāvīgi
Neredzīgo bibliotēkā reģistrēto lietotāju
vājdzirdīgiem lietotājiem attīstība
skaits -265
Bibliotēkas aprīkojuma uzlabošana 7 000
Katru gadu
Ik gadu nomainīti 7-9 datori; Nomainīti
24
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Uzdevums/pasākums

4.3.

4.4.

4.5.

Bibliotēkas pakalpojumu
popularizēšana

Rēzeknes pilsētas Centrālās
bibliotēkās -reģiona galvenās
bibliotēkās funkciju pilnvērtīga
izpilde

Bibliotēkas darbinieku
profesionālās pilnveides
veicināšana
25

Aktivitāte

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

Interneta vietnes uzturēšana un
satura nodrošinājums
Profilu sociālajos tīklos uzturēšana
un satura nodrošinājums
Bibliotēkas darbinieku publikācijas
vietējos masu mēdijos
Konsultatīvā centra funkciju
izpilde
Elektronisko datu bāzu veidošana
un uzturēšana
Starpbibliotēku abonementa centra
funkciju izpilde
Maz pieprasītās literatūras
depozitārija veidošana un
uzturēšana
BIS ALISE tālāka attīstība

60

Katru gadu

-

Pastāvīgi

-

Pastāvīgi

-

Pastāvīgi

-

Pastāvīgi

-

Pastāvīgi

-

Pastāvīgi

-

Pastāvīgi

Reģiona pašvaldību publisko
bibliotēku atkārtotā akreditācija

150

2017.

Bibliotekāro darbinieku dalība
vietējā, nacionālā un starptautiskā
līmeņa profesionālās pilnveides
pasākumos (kursos, semināros,

1310

Katru gadu

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
grāmatu plaukti 2.bibliotēkā, Bērnu
bibliotēkā; Telpu kosmētiskais remonts
2.bibliotēkā; Grīdas seguma nomaiņa CB
lasītavā; Logu nomaiņa Bērnu bibliotēkā;
Ierīkotas velo novietnes pie visām
bibliotēkām.
Bibliotēkas interneta vietnes apmeklējumu
skaits gadā - 87 000
Bibliotēkas profilu sociālajos tīklos
apmeklējumu skaits gadā – 6 000
Publikāciju skaits gadā - 60
Reģionālā e-kopkataloga veidošanā iesaistīto
bibliotēku skaits – 62
Konsultatīvo atbalstu saņem 84 reģiona
bibliotēkas
SBA pakalpojumus izmanto 38 reģiona
publiskās bibliotēkas
Depozitārija krājuma apjoms – 7000
vienības
BIS ALISE pilnībā ieviesta visās reģiona
publiskajās bibliotēkās – 39
Rēzeknes pilsētas CB atkārtoti akreditēta
reģiona galvenās bibliotēkas statusā; vietējās
nozīmes bibliotēkas statusā akreditētas 16
reģiona pašvaldību bibliotēkas.
Triju gadu laikā ikviens bibliotekārais
darbinieks attīsta savas profesionālās
kompetences ne mazāk kā 32 stundu apjomā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
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Uzdevums/pasākums

Aktivitāte
konferencēs u.c.)
Dalība profesionālajās
sabiedriskajās organizācijās

5
5.2.

5.3.

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)

142

RCB – Latvijas Bibliotekāru biedrības
institucionālais biedrs

Katru gadu

MĒRĶIS: SEKMĒT TRADICIONĀLO KULTŪRAS VĒRTĪBU SAGLABĀŠANU UN SABIEDRĪBAS SALIEDĒŠANU
Līdzdarbība vietējos un
Starptautiskā etnogrāfiskā festivāla 20 000
2016.
Attīstīts un popularizēts Rēzeknes kultūrisma
starptautiskajos kultūras procesos, „Gosti” rīkošana
2018.
produkts – Etno-festivāls „GOSTI”;
sekmējot dialogu un saprašanos
2016.g un 2018.g.: 100 Dalībnieki no
starp dažādām kultūrām un
kaimiņvalstīm (Krievija, Baltkrievija,
tautībām
Ukraina, Moldova) – 100;
Rēzeknes amatiermāklslas kolektīvu
dalībnieki -200; Rēzeknes novada kolektīvu
dalībnieki 150; Festivāla aktivitāšu
apmeklētāju skaits – ap 4000.

Dziesmu un Deju svētku tradīcijas
ilgtspējas sekmēšana
26

Starptautiskais Ziemassvētku
dziesmu festivāls no cikla “Dzīvas
tradīcijas”

-

Krievu kultūras nedēļa Rēzeknē

-

Nodrošināt Rēzeknes pilsētas
kolektīvu dalību Vispārejos

60 000

Katru gadu

2018.

Dalībnieku skaits - NBKN amatiermākslas
kolektīvi – ap 100 dalībniekiem, kā arī
vieskolektīvs no Polijas – ap 30 cilvēkiem.
Īstenojas valsts un pašvaldības noteiktos
etniskās integrācijas un kultūras politikas
uzdevumi. Attīstās Rēzeknes multinacionālo
kultūrvide.Apmeklētāju skaits – ap 700
cilvēkiem. Tika organizēts multikulturālais
starptautiskās nozīmes pasākums, kas
veicinā kultūras un etnisko integrāciju un
dažādu kultūru difūziju, kā arī popularizē
pilsētas tēlu;
Dalībnieku skaits – ap 200 cilvēkiem;
Apmeklētāju skaits – ap 4000 cilvēkiem.
Dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā svētku starpposmā (līdz 2018.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

Aktivitāte

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

latviešu Dziesmu un Deju svētkos

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
gadam) iesaistās 600 dalībnieku.
2018.gada Dziesmu un Deju svētkos piedalās
28 amatiermākslas kolektīvi –kori, deju
kolektīvi, kapelas, folkloras kopas,ansambļi,
Tautas lietišķās mākslas studijas un teātri.

AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: RĒZEKNES PILSĒTAS KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA
6
6.1.

MĒRĶIS: VEICINĀT KULTŪRAS IESTĀŽU UN OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANU UN NODROŠINĀT TĀS EFEKTĪVU,
MŪSDIENĪGU UN RACIONĀLU IZMANTOŠANU
Uzlabot aģentūras īpašumā esošo
Rēzeknes pilsētas Kultūras un
70 000
2016.
Iegādātas jaunas atrakcijas
kultūras infrastruktūru un
atpūtas parka rekonstrukcija un
pilnveidot tās materiāltehnisko
atrakciju atjaunošana
nodrošinājumu
Kultūras nama atjaunošana
70 000
2016.-2018.
Sagatavota būvprojekta “Kultūras nama
pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku”
tehniskā dokumentācija; sagatavota
būvprojekta “Kultūras nama iekštelpu
atjaunošana” tehniskā dokumentācija,
uzsākti būvdarbi
Latgales kultūrvēstures muzeja
vēsturiskās ēkas atjaunošana

6.2.

6.3.
7
7.1.

Sekmēt kvalitatīvu pilsētas
publiskās telpas noformējumu

70 000

2016. -2018.

Sagatavota būvprojekta “LKM
rekonstrukcija par zema enerģijas patēriņa
ēku” tehniskā dokumentācija; sagatavota
būvprojekta “LKM iekštelpu atjaunošana”
tehniskā dokumentācija, uzsākti būvdarbi

Veidot pilsētas svētku
20 000
Katru gadu
noformējumu valsts, pilsētas un
gadskārtu svētkos
Veicināt mākslas objektu
Izvietot vides objektus dažādas
5 000
Katru gadu
2 sienu glēznojumi un 2 vides objekti
iekļaušanu pilsētvidē
pilsētas daļās
MĒRĶIS: SEKMĒT KULTŪRVĒSTURISKO OBJEKTU INFRASTRUKTŪRAS SAGLABĀŠANU UN ATTĪSTĪBU
Pilsētas kultūrvēsturiskā
Pilsētas vēsturiskās arhitektūras
5 000
2018.
Veikti objektu apsekojumi un sagatavots
mantojuma uzlabošanas
problēmu apzināšana
ziņojums
27

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam

7.2.

Uzdevums/pasākums

Aktivitāte

veicināšana

Rēzeknes pilskalna teritorijas
attīstība
Piemiņas vietas par godu Latgales
kongresa simtgadei izveide

Jaunu kultūras objektu izveide

Latgales rakstniecības un mākslas
centra izveide kultūras piemineklī
“Tipogrāfija”(Atbrīvošanas alejā
92)

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR
2017.-2018.
35 000

2017.

-

2016.

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
Īstenoti pilskana teritorijas attīstības
pasākumi
Organizēts meta konkurss, izstrādāts un
akceptēts būvprojekts; Izbūvēta piemiņas
vieta
Izstrādāta centra koncepcija un sagatavots
būvprojekts

AĢENTŪRAS DARBĪBAS VIRZIENS: TŪRISMA NOZARES ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA UN KOORDINĒŠANA RĒZEKNES
PILSĒTĀ
8
8.1.

8.2.

MĒRĶIS: PALIELINĀT RĒZEKNES PILSĒTAS TŪRISMA PRODUKTU KONKURĒTSPĒJU ĀRVALSTU UN VIETĒJOS TIRGOS
Uz eksportu orientētu Rēzeknes
Rēzeknes kā iecienīta tūrisma
3 000
Katru gadu
10 000 apmeklētāji Rēzeknes
pilsētas tūrisma produktu efektīva centra piedāvājuma izstrāde
TIC gadā;
izmantošana un attīstības
Nakšņotāju pieaugums vidēji par 10 %
veicināšana
gadā;
Ārvalstu ceļotāju vidējā uzturēšanās ilguma
palielinājums par 20% gadā;
Tūrisma nozarē strādājošo skaita
pieaugums par 3% gadā;
Tūrisma nozares apgrozījuma pieaugums
par 5% gadā;
Tūrisma nozares īpatsvara pieaugums pret
citām nozarēm Rēzeknes pilsētā 2% gadā;
00 pēc pieprasījuma TIC sagatavoti
ekskursiju maršruti gadā;
00 organizēti gidu pakalpojumi gadā
Uz eksportu orientēta rekreācijas
Rekreācijas tūrisma piedāvājuma
1 000
Katru gadu
1 jauns Rēzeknes pilsētas rekreācijas tūrisma
tūrisma produktu attīstības
izstrāde Rēzeknes pilsētā Kovšu
piedāvājums gadā
veicināšana
ezera un Rēzeknes upes krastos
5 iesaistīti tūrisma pakalpojuma sniedzēji
SPA viesnīcas attīstība
2016.-2018.
Uzsākts viesnīcas attīstības projekts
28

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

9
9.1.

9.2.

9.3.

Nepieciešamais Izpildes laiks Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
finansējums,
EUR
MĒRĶIS: STIPRINĀT RĒZEKNES PILSĒTAS KĀ NOZĪMĪGA TŪRISMA GALAMĒRĶA ATPAZĪSTAMĪBU
Sadarbība ar tūrisma operatoriem
Tūrisma operatoru datubāzes
500
Katru gadu
Ceļojumu organizēšanas un sagatavošanas
izveidošana un uzturēšana
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu
datubāze
Rēzeknes tūrisma produktu
2 000
Katru gadu
1 popularizēšanas pasākums gadā, 15
popularizēšanas pasākumi tūrisma
tūrisma operatoru pārstāvju dalība
operatoriem
pasākumā; 10 noslēgti sadarbības līgumi
gadā
Tūrisma objektu un tūrisma
Dalība starptautiskajos tūrisma
7 000
Pastāvīgi
6 pasākumi gadā - Nīderlandē (Utrehta),
produktu iekļaušana
gadatirgos, semināros
Latvijā (Rīga), Igaunijā (Tallina), Krievijā
starptautiskajos maršrutos
(Sankt-Pēterburgā), Balttour Forums un
Baltic Connecting
Jaunu maršrutu organizēšana
2016.
Izveidoti trīs jauni tūrisma maršruti Latvijas
Latvijas skolēnu mērķauditorijai
skolēnu mērķauditorijai
Mārketinga kampaņu īstenošana
Profilu uzturēšana un jaunas
Pastāvīgi
Rēzeknes tūrisma objekti tiks reklamēti
Rēzeknei kā tūrisma galamērķim
informācijas ievietošana sociālajos
sociālajos tiklos Facebook.com/Rēzeknes
tiklos un interneta vietnēs
TAC; draugiem.lv; twitter.com/Rēzeknes
TAC.
Sekotāju skaits sociālajos tīklos: Facebook 3 tūkstoši, draugiem.lv - 1 tūkstotis
Prese un poligrāfijas materiāli
240 000
Pastāvīgi
Laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis” izdošana
un izplatīšana - tirāža 15 000 vienu reizi
nedēļā;
Pasākuma afišu maketēšana, drukāšana un
izplatīšana -25 afišu veidi gadā ar kopējo
tirāžu 2000 gab. ;
Publicitātes biežums mēdijos: vietējos 1 reizi
nedēļā, nacionālajos 5 reizes gadā.
Elektroniskie masu saziņas līdzekļi Pastāvīgi
LRTV - 8 sižeti gadā;
Reklāmas klipi valsts mēroga un
starptautiskos mēdijos 2 pasākumiem gadā;
29

Aktivitāte

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

9.4.

Veicināt ar tūrismu saistītās
informācijas un infrastruktūras
uzlabošanos

Aktivitāte

Latgales tūrisma portāla uzturēšana

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR

10 000

Pastāvīgi

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
Radio sižets vai pārraide ne retāk kā 1 reizi
mēnesī;
Darbojās interneta vietne http://latgale.travel/
Apmeklējumu skaits – 1000 mēnesī
Pilsētas bukleti, kartes -15 000 gab; tūrisma
ceļveži –10 000 gab.
2 lielformāta informatīvie stendi

Informatīvo materiālu
5 000
sagatavošana un izdošana
Stacionāru tūrisma reklāmas stendu 2 000
izveidošana un izvietošana uz
Rēzeknes piebraucamajiem ceļiem
10
MĒRĶIS: VEICINĀT KVALITĀTES UZLABOŠANOS TŪRISMA NOZARĒ
10.1. Veicināt Latgales reģiona tūrisma
Rīcību koordinēšana
5 00
klastera veidošanos

Katru gadu

Pastāvīgi

Izveidots Latgales reģiona tūrisma klasteris
2 tikšanās reizes gadā

10.2. Stiprināt kvalitātes nozīmi tūrisma
nozarē

Organizēt apmācības kursus un
1 000
seminārus par tūrisma pakalpojumu
nodrošināšanu tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem
Pētījums par Rēzeknes pilsētas
2 000
apmeklētājiem
Konkursa organizēšana
1 000

Katru gadu

Organizēti 2 semināri gadā

Reizi divos
gados

1 pētījums reizi divos gados

Katru gadu

Apbalvoti 3 kvalitatīvākie tūrisma
pakalpojumu sniedzēji katru gadu

Latgales reģiona Tūrisma
asociācija “Ezerzeme”

Katru gadu

Kopīga projekta realizācija
Biedru naudas nomaksa
Dalība 4 biedrības rīkotos pasākumos

10.3. Izveidot ikgadējo apbalvojumu
kvalitatīvākajiem tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem
Rēzeknes pilsētā
10.4. Dalība nozares asociācijās un
biedrībās

1 000

2016.

11
MĒRĶIS: PAPLAŠINĀT TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU LATGALES KULTŪRVĒSTURES MUZEJĀ
11.1. Attīstīt tūrisma produktus
Jaunas,mūsdienīgas Rēzeknes
1 000
2018.
Rēzeknes un Latgales reģiona
pilsētas vēstures ekspozīcijas
iepazīšanai
zinātniskās un mākslinieciskās
koncepcijas izstrāde
30

Rēzeknes pilsētas vēstures ekspozīcijas
zinātniskā un mākslinieciskā koncepcija

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
Uzdevums/pasākums

11.2. Izstāžu organizēšana un rīkošana

Aktivitāte
Pasākumu cikls – vēstures mirkļu
pietura
Muzejpedagoģiskās programmas
Jaunu veidu radošo darbnīcu
organizēšana amatu prasmju telpās
Pirmā Latgales kongresa simtgadei
veltīta izstāde”Pāri slieksnim”
Izstāžu aprīkojuma iegāde
Tradicionālas mākslas un
tematiskās izstādes

31

Nepieciešamais Izpildes laiks
finansējums,
EUR
1 000
Pastāvīgi
1 000
1 000

Pastāvīgi
2016.

25 000

2016.-2017.

4 445
3 000

2016.
Katru gadu

Kvantitatīvie rādītāji (rezultatīvie rādītāji)
7 pasākumi gadā, 7 tēmu izpēte un
prezentēšana sabiedrībai
Gadā darbojas 17 pedagoģiskās programmas
Organizētas sveču liešanas, podnieku un
dāvanu darbnīcas
Izstrādātas zinātniskā un mākslinieciskā
koncepcijas;iegādāts izstādes aprīkojums
(stacionārs un ceļojošs) iekārtota un atklāta
izstāde” Pāri slieksnim”
Iegādātas 8 izstāžu aprīkojuma stāvvitrīnas
Gadā iekārtotas un atklātas 25 izstādes

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2016.gads
Vidēja termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam
8.

Stratēģijas aktuālizēšanas un īstenošanas novērtēšanas kārtība

Par Aģentūras stratēģijas izpildi atbild Aģentūras direktors. Stratēģija tiek aktualizēta un
novērtēta, balstoties uz šādu kārtību:
1. Aģentūra regulāri apkopo un analizē kvantitatīvos un kvalitatīvos datus sasitībā ar
stratēģijas rīcības plānā noteiktajiem mēŗku sasniegšanas rezultatīvajiem rādītājiem.
Datus atskaišu veidā sniedz aģentūras struktūrvienības.
2. Reizi gadā pirms darbības plāna kārtējam gadam sagatavošanas, tiek veikts darbības
plāna par iepriešējo gadu izvērtējums, atspoguļojot plānotās rīcības un sasniegtos
kvantitatīvos un kvalitatīvos rezultātus. Izvērtēšanas rezultātā tiek sagatavots ziņojums
un nopublicēts pašvaldības ikgadējā gada pārskatā.
3. Saskaņā ar darbības plāna kārtējam gadam izvērtējumu, tiek pārskatīta stratēģijas
aktualizēšanas nepieciešamība. Stratēģija tiek aktualizēta gadījumos, kad nepieciešams
pārcelt sasniedzamā rezultāta termiņu pa gadiem vai ieviest jaunas rīcības.
4. Stratēģijas novērtēšanu veic, plānošanas perioda pēdējā gada 4.ceturksnī, veicot gan
darbības plāna kārtējam gadam, gan stratēģijas rezultātu izvērtēšanu.
5. Stratēģija tiek novērtēta, balstoties uz rīcības plānā noteiktajiem sasniedzamo rezultātu
izpildes rādītājiem.
6. Stratēģija nākamajam plānošanas periodam 2019.-2021. gadam tiek izstrādāta 2018.gada
4.ceturksnī.
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