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1. Pamatinformācija
1.1. Rēzeknes pilsēta
✓ Platība – 17,5 km², 70% pilsētas
teritorijas

ir

apbūvēta,

zaļie

apstādījumi aizņem 13% no pilsētas,
bet 15% ir rūpnieciskā zona;
✓ Iedzīvotāju

skaits:

28,2

tūkst.

cilvēku;
✓ Iedzīvotāju blīvums 2017. gadā –
1565 (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 62%).

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 2017. gada 3. jūnijā pašvaldības vēlēšanās. Domē
ievēlēti 13 deputāti no šādiem deputātu kandidātu sarakstiem:
Vārds, uzvārds

Amats

Partija

Aleksandrs Bartaševičs

Domes priekšsēdētājs

“Saskaņa”

Andrejs Rešetņikovs

Domes
vietnieks

Lidija Ostapceva

Domes
priekšsēdētāja “Saskaņa”
vietniece
izglītības,
kultūras un sociālajos
jautājumos

Aleksejs Stecs

Domes
priekšsēdētāja “Saskaņa”
vietnieks pilsētas attīstības
un investīciju jautājumos

Vladimirs Bogdanovs

Domes deputāts

“Saskaņa”

Aleksandrs Irišins

Domes deputāts

“Saskaņa”

Jāzeps Korsaks

Domes deputāts

“LATGALES PARTIJA, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, Partija “VIENOTĪBA”

Jānis Krišāns

Domes deputāts

“Saskaņa”

Igors Lucijanovs

Domes deputāts

“Vienota Rēzekne”

Igors Sergejevs

Domes deputāts

“Saskaņa”

Olga Strode

Domes deputāte

“Saskaņa”

Edmunds Teirumnieks

Domes deputāts

“LATGALES PARTIJA, Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, Partija “VIENOTĪBA”

Juris Guntis Vjakse

Domes deputāts

“Zaļo un Zemnieku savienība”

priekšsēdētāja “Saskaņa”

Rēzeknes pašvaldībā darbojās trīs pastāvīgās deputātu komitejas:
•

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

Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja (sastāvā: Jānis Krišāns
(priekšsēdētājs), Aleksandrs Bartaševičs, Aleksandrs Irišins, Jāzeps Korsaks, Igors
Sergejevs, Aleksejs Stecs),

•

Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja (sastāvā: Lidija
Ostapceva (priekšsēdētāja), Vladimirs Bogdanovs, Andrejs Rešetņikovs, Igors Sergejevs,
Olga Strode, Edmunds Teirumnieks).

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai domē no deputātiem un pilsētas iedzīvotājiem izveidotas
13 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

•

Veselības aprūpes komisija

•

Tūrisma komisija

•

Publisko pasākumu, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas 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 enerģija” (līdz 31.03.2017.);
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• SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”;
• SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne”;
• SIA „Rēzeknes satiksme”;
• SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna””.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja asociētajā kapitālsabiedrībā 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. 2017. gada
beigās domes administrācijā strādāja 91 darbinieks.
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 86 % darbinieku. 41% darbinieku ir nostrādājuši pašvaldībā vairāk par 10
gadiem, no 5 līdz 10 gadiem – 38% un līdz 5 gadiem – 21%.
Lai uzturētu un paaugstinātu darbinieku profesionālo kvalifikāciju, 2017. 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 2016. gadā bija -1,934, kas ir sliktākais rādītājs
starp republikas pilsētām.
Teritorijas attīstības līmeņa indekss
pēc 2016.gada datiem
Pašvaldība

Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu
indekss pēc 2016.gada datiem,
salīdzinot ar 2015.gada datiem

Vērtība

Rangs

Vērtība

Rangs

Rīga

0,546

1

1,821

1

Daugavpils

-1,719

8

5,227

8

Jelgava

-0,105

3

3,038

3

Jēkabpils

-1,209

7

5,031

7

Jūrmala

-0,044

2

2,148

2

Liepāja

-1,103

6

4,379

6

Rēzekne

-1,934

9

5,962

9

Valmiera

-0,204

4

3,734

4

Ventspils

-0,916

5

3,558

5

1. tabula. Republikas pilsētu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2016. 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 2017. gada sākumā Rēzeknes pilsētā bija 28 174, kas ir par 1,81% 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

2013

30

29

2014

2015

29

28

2016

2017

1. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē, 2013. – 2017. gada sākumā, tūkst.
Avots: CSP dati

Kopš 2013.gada pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 8,4% jeb 2582 iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru kopējā iedzīvotāju skaitā pēc tautības sastāda latvieši (46,3%) un krievi (43,7%),
kopā veidojot 90% no kopējo iedzīvotāju skaita.
Poļi, 2.3%
Latvieši
Krievi
Latvieši, 46.3%

Baltkrievi

Ukraiņi
Poļi
Krievi, 43.7%

Lietuvieši
Čigāni
Citas tautības

2. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Rēzeknē 2017. gada sākumā (%)
Avots: CSP dati
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Atlikušos 10% attiecīgi sastāda 2,3% poļu, 1,5% baltkrievu, 1,2% ukraiņu, 0,2% lietuviešu, 0,1%
čigānu un 4,7% citas tautības pārstāvju. Iedzīvotāju vidējais vecums 2017. gadā bija 43,3 gadi
(valstī 42,1).
Pēc CSP datiem 2017. gadā Rēzeknes pilsētā mirušo iedzīvotāju skaits (449) pārsniedz dzimušo
skaitu (279), tādēļ iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs.
Savukārt iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījies:
2017. gada sākumā 62% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā (no 15 līdz 61 gada vecumam), 23%
virs darbspējas vecuma (62 gadi un vecāki) un 15% iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam (līdz 14
gadu vecumam).

Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs
darbspējas vecumā Rēzeknē gada sākumā (%)
2017

15.0

62.0

23.0

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. – 2017. 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 – 632 cilvēki uz 1 000 personām darbspējas vecumā 2018. gada sākumā un
613 cilvēki – 2017. gada sākumā (CSP dati).
Iedzīvotāju vidējais vecums 2017. gadā pilsētā bija 43,3 gadi (valstī 42,3) (CSP dati).
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2017. gadā Rēzeknes pilsētā bija – 152.
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4. attēls. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo Rēzeknē 2012. – 2017. gadā.
Avots: CSP dati

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2017.gadā ir strauji paaugstinājies, salīdzinot ar
iepriekšējiem gadiem. 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 11,8% līdz 10,3% no kopējā iedzīvotāju skaita
darbspējas vecumā jeb par 307 bezdarbniekiem (NVA dati).

Bezdarba līmenis Rēzeknē gada sākumā (% no
iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā)

12.3

12.2
11.8

10.3
2015

2016

2017

2018

5. attēls. Bezdarba līmenis Rēzeknē, 2015. – 2018. gada sākumā (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita)
Avots: NVA dati
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Salīdzinoši bezdarba līmenis 2017. gada beigās valstī bija 8,5%. Samazinājies gan bezdarbnieku
kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. 2017. gada beigās NVA Rēzeknes filiāles
uzskaitē bija 823 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 45,9% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita.

373

390
386

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

370

2014

2015

2016

2017

41

Personas pēc bērna kopšanas
atvaļinājuma

42
41

40

1017

Ilgstošie bezdarbnieki

823

999
962

204

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24
gadiem

157
129

79

428

458
508

Invalīdi

476

0

200

400

600

800

1000

1200

6. attēls. Bezdarbnieku sadalījums Rēzeknē pa problēmgrupām 2014. – 2017. gada beigās
Avots: NVA dati

Kā redzams attēlā, 2017. gada beigās, salīdzinot ar 2016. gadu, par 16 cilvēkiem samazinājies
pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits, par 32 cilvēkiem samazinājies bezdarbnieki ar
invaliditāti, bet jauniešu vidū bezdarbs samazinājies par 50 cilvēkiem.
Pēc Reģionālās attīstības indikatoru moduļa aprēķina Rēzeknes pašvaldības budžeta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2016. gadā bija 435,53 eiro, savukārt 2015. gadā
– 404,03 eiro.
Pēc CSP datiem mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2017. gadā sastādīja
534 eiro, kas ir par 7,44% vairāk kā 2016. gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2017. gadā
bija 682 eiro, kas ir par 148 eiro vairāk kā Rēzeknē.
CSP dati liecina, ka 2016. gadā Rēzeknes pilsētā pamatdarbā bija nodarbināti 14 374 cilvēki, kas
ir par 172 nodarbinātajiem mazāk kā 2015. gadā.
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139
112
433
400

CITI PAKALPOJUMI (S)
MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA(R)

2016

2015

1211
1203

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE (Q)

2211
2173

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

1149
1087
289
326
301
262
394
414
183
157
339
270
305
324

ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA (N)
PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI (M)

OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (L)
FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS (K)
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI (J)
IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI (I)
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2373
2480
2463

TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA (H)
VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN
MOTOCIKLU REMONTS (G)
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BŪVNIECĪBA (F)
ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN
SANĀCIJA (E)
ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA
KONDICIONĒŠANA (D)
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93
1726
1690

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, 2015. – 2016. gads
Avots: CSP dati

Nodarbināto skaita samazinājums 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, bija vērojams vairākās
nozarēs – lielākais nodarbināto skaita samazinājums skaitliskā izteiksmē bija būvniecības nozarē
(F nozare), tajā nodarbināto skaits samazinājās par 255 nodarbinātajiem un Transports un
uzglabāšana (H) par 207 nodarbinātajiem. Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)
nozarē samazinājās par 37 nodarbinātajiem, Operācijas ar nekustamo īpašumu (L) nozarē par 20
nodarbinātajiem, Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumu (I) nozarē par 19 nodarbinātajiem un
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija (E) nozarē par 15 cilvēkiem.
Savukārt procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto samazinājums bija vērojams būvniecības
nozarē (F nozare) par 43 %, Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
(E) par 13%, Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N) 12,8%, Transports un
uzglabāšana (H) par 9,6% un Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I) 6%.
Procentuālā izteiksmē lielākais nodarbināto pieaugums bija vērojams Informācijas un
komunikācijas pakalpojumi (J) 20%, Finanšu un apdrošināšanas darbības (K) par 14%,
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats
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Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M) par 13%, Lauksaimniecība,
mežsaimniecība un zivsaimniecība; Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (A, B) par nepilniem
9%. lielu nodarbināto skaita pieaugumu, Māksla, izklaide un atpūta (R) par 7,6%.
Skaitliskā izteiksmē lielākais nodarbināto skaita palielinājums bija Informācijas un komunikācijas
pakalpojumi (J) par 69 nodarbinātajiem, Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā
apdrošināšana (O) par 62 cilvēkiem, Izglītība (P) par 38 strādājošiem. Par 36 nodarbinātajiem
palielinājies kopējo nodarbināto skaits Apstrādes rūpniecība (C nozare), par 26 cilvēkiem Finanšu
un apdrošināšanas darbības (K) nozarē un citu pakalpojumu nozarē (S nozare) un par 22
nodarbinātajiem Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; Ieguves rūpniecība un
karjeru izstrāde (A, B) nozarē.
Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā 2016. gadā (Lursoft dati):
•

SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” darbinieku skaits 639;

•

SIA “RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS” darbinieku skaits 402;

•

SIA “CEĻI UN TILTI” darbinieku skaits 203;

•

SIA “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” darbinieku skaits 134;

•

SIA “SAHO” darbinieku skaits 171;

•

SIA “LATGALIJA” darbinieku skaits 117;

•

SIA "BALTIKS EAST" darbinieku skaits 112.

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2016. gadā bija 70, kas ir lielāks kā
Jēkabpilij un Ventspilij, bet mazāks kā Jelgavā (71) Jūrmalā (80), Valmierā (99), Rīgā (119) un
vidēji valstī (93) (CSP dati).
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8. attēls. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās vienības Rēzeknē, 2013. – 2016. gads
Avots: CSP dati
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Saskaņā ar CSP datiem 2016. gadā Rēzeknē bija 1 959 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās
vienības, kas ir par 27 vienībām vairāk kā 2015. gadā.
2016. gadā pilsētā darbojās 918 komercsabiedrības, 870 pašnodarbinātās personas, 162
individuālie komersanti un 9 zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika rāda, ka 2017.gadā likvidēti vairāk uzņēmumi nekā
reģistrēti – reģistrēti 98, bet likvidēti 195.
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9. attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Rēzeknē, 2012. – 2017. gads
Avots: Lursoft statistika

Laika posmā no 2012. gada līdz 2014. gadam reģistrēto uzņēmumu skaits ir bijis lielāks par
likvidēto uzņēmumu skaitu, 2015.gadā to attiecība ir līdzīgāka, savukārt 2016. gadā, 2017. gadā
likvidēto uzņēmu skaits krasi pārsniedz reģistrēto uzņēmumu skaitu.
Ārvalstu tiešo investīciju apjoms, laika posmā no 1991. gada sākuma līdz 2018. gada jūnijam,
sasniedzis 7 310 tūkst. eiro (Lursoft statistika).
2016. gadā Rēzeknes uzņēmumu nefinanšu investīcijas (kapitālieguldījumi pamatlīdzekļos un
ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi) sastādīja 48 391 tūkst. eiro, kas ir par 10 001.00 eiro mazāk
kā 2015. gadā (CSP dati).
Analizējot ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījumu pa nozarēm, redzam, ka 2016. gadā Rēzeknes
pilsētā darbojās 1959 ekonomiski aktīvās tirgus statistikas vienības, tajā skaitā 870
pašnodarbinātās personas un 162 individuālais komersants, 918 komercsabiedrības, kā arī 9
zvejnieku un zemnieku saimniecības, kuru kopējais neto apgrozījums bija 255 941,4 tūkst. eiro,
kas ir par 51 464 tūkst. eiro jeb 8,20% mazāk kā 2015. gadā. Lielāko neto apgrozījumu sasniedz
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uzņēmumi, kas veic komercdarbību šādās nozarēs: 33% lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zivsaimniecības un apstrādes rūpniecības nozarēs (A,C), 19% – Transports un uzglabāšana (H),
15% Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G) un 10%
būvniecībā (F).
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknes pilsētā 2017. 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”;

•

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

•

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

•

Mežistrādē: SIA “AUTOsprint” un SIA “Latgales energoceltnieks”;

•

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

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (turpmāk tekstā – RSEZ) izveidota 1997. gada 23. aprīlī ar
mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur
Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu
radīšanai. RSEZ reģistrētās komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā
īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus,
veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus.
RSEZ darbības termiņš bija noteikts līdz 2017. gadam, bet 2013. gadā ir stājušies spēkā Saeimas
pieņemtie grozījumi RSEZ likumā un likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās
ekonomiskajās zonās”, nosakot, ka nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035. gada
31. decembrim.
Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2017. gadā ir kāpinājušas savu apgrozījumu par 17,7%,
sasniedzot 99,4 miljonus eiro, kas ir augstākais rādītājs kopš Rēzeknes SEZ izveides. 2017. gadu
ar peļņu noslēgušas vairāk nekā 70% no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, un kopumā Rēzeknes
SEZ komercsabiedrībās nodarbināti 899 strādājošie.
Vairāk nekā 70 % no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām 2017. gadā ir kāpinājušas savu
apgrozījumu, kopumā palielinot to līdz 99,4 milj. eiro, kas ir par 17,7 % vairāk nekā 2016. gadā.
Lielākais apgrozījums bijis uzņēmumos “VEREMS” RSEZ SIA – 32,8 milj. eiro, “NewFuels”
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RSEZ SIA – 25,6 milj. eiro un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ – 18,9 milj. eiro. Savukārt, straujākais
apgrozījuma pieaugums pērn bijis komercsabiedrībās RSEZ SIA “LATSTAB” – 74,6% un RSEZ
”REDIUS” SIA 44,1 %.
Rēzeknes SEZ komercsabiedrības infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā pēdējos 6 gados kopumā
ir investējušas vairāk nekā 56,1 milj. eiro. Lielākie ilgtermiņa ieguldījumi šajā periodā ir veikti
komercsabiedrībās “VEREMS” RSEZ SIA (15,1 milj. eiro) un “NewFuels” RSEZ SIA (12,8 milj.
eiro). Lielākie ieguldījumi 2017. gadā 1,3 milj. eiro apmērā tika veikti lielformāta bērza saplākšņa
un kokskaidu granulu ražotnē “VEREMS” RSEZ SIA “. Kopumā kapitālsabiedrības attīstībā ir
ieguldīti 56,5 milj. eiro, uzņēmums izmanto inovatīvas tehnoloģijas, ražojot pasaulē lielāko
viengabala bērza saplākšņa loksni, eksportējot produkciju uz ES valstīm, Japānu un ASV.
Savukārt, RSEZ SIA “IRBIS Technology”, kas Rēzeknes SEZ darbojas kopš 2015.gada, ražojot
elektrosadales un kontroles iekārtas, īstenoja ieguldījumu projektu “Elektrosadales skapju
ražošanas attīstība Rēzeknē”, investējot 856 500 eiro uzņēmumā attīstībā. Kopējā uzkrāto
ieguldījumu summa Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās šobrīd ir 142,7 milj. eiro. Par kopumā
labvēlīgu investīciju vidi liecina arī tas, ka 2018. gadā vairākas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības
plāno jaunu ieguldījumu projektu uzsākšanu.
Pozitīvs Rēzeknes SEZ izaugsmes rādītājs ir arī augošais darbavietu skaits, kas pēdējos gados ir
palielinājies par 140 darbavietām, jeb gandrīz 20 %. 2017. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās
kopumā strādāja 899 darbinieki, radot 47 jaunas darba vietas. Pērn lielākie darba devēji speciālās
ekonomiskās zonas uzņēmumu vidū ir bijuši Rēzeknes novada uzņēmumi “VEREMS” RSEZ SIA
(332 nodarbinātie) un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ (188), kā arī Rēzeknes pilsētas uzņēmumi
RSEZ “MAGISTR-FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA (85) un “NewFuels” RSEZ SIA (67).
Vislielākais darba vietu skaita pieaugums 2017. gadā ir bijis metālapstrādes uzņēmumam SIA
“LEAX Rēzekne” RSEZ, kas joprojām saglabā dinamisku ražošanas apjoma pieaugumu, un ir
viens no lielākajiem darba devējiem Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotājiem,
uzņēmums ir radījis 36 jaunas darba vietas.
2017. gadā uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA ieguva 1. vietu konkursā “Eksporta un Inovāciju
balva 2017” kategorijā “Eksportspējīgākais komersants” lielo/vidējo komercsabiedrību grupā.
Lielākais industriālo granulu ražotājs Baltijas valstīs, vienā ražotnē eksportē 100% no saražotās
produkcijas, un tā galvenais eksporta galamērķis ir Vācija.
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Rēzeknes SEZ komercsabiedrības izceļas ar augsto konkurētspēju un eksportspējīgām precēm,
instrumentu un iekārtu ražošanas nozari pārstāvošais uzņēmums RSEZ „REDIUS” SIA palielinājis
eksporta apjomu par 55,8%, salīdzinot ar 2016.gadu, eksporta apjomam sasniedzot 1,5 milj. eiro.
Uzņēmuma galvenais noieta tirgus ir Krievija, uz kuru tiek eksportēti 92% no saražotās
produkcijas.
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 Rēzeknes
SEZ teritorijā infrastruktūras sakārtošanai kopumā investējot vairāk nekā 20 milj. eiro laika
periodā līdz 2019. gadam.
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3. Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžets
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2017. 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 2017. 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.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2017. gadā bija 40 004 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2017. gadā bija 38 124 tūkst. eiro.
Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums 2017. gada beigās – 3856 tūkst. eiro.
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10. attēls. Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta dinamika 2013.-2017. g., eiro

Analizējot 10. 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
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projektu izdevumus. Pēc projektu pabeigšanas un Eiropas Savienības fondu līdzekļu saņemšanas
liela daļa aizņēmumu tiek atmaksāta. Latvijas likumdošana nosaka, ka pašvaldības budžetam jābūt
bezdeficīta, tomēr, lai īstenotu ekonomiskās un sociālās programmas, pašvaldības var ņemt
ilgtermiņa aizņēmumus.
Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek segts no līdzekļu
pārpalikuma iepriekšējos gados un aizņēmumu līdzekļiem.
2016.g. faktiski

2017.g.
faktiski

Apstiprinātais
plāns 2018.g.

Ieņēmumi

33917

40004

49815

Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

14800

16089

15988

Pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi

313

488

125

Pamatbudžeta transfertu ieņēmumi

15973

20503

30915

Budžeta iestāžu ieņēmumi

1807

1904

1733

Speciālā budžeta ieņēmumi

1007

1006

1048

Ziedojumi un dāvinājumi

17

14

7

Līdzekļu atlikums gada sākumā

1329

1976

3615

Kopā

35247

41980

53430

Izdevumi

31342

38124

75725

Pamatbudžeta izdevumi

30505

36903

74451

Speciālā budžeta izdevumi

803

1212

1212

No ziedojumiem un dāvinājumiem

34

9

62

Finansiālā bilance

3905

3855

-22296

Aizņēmumi

-1808

-241

22295

Akcijas
un
cita
līdzdalība
-121
komersantu pašu kapitālā

0

Fiskālā bilance

3615

1976

0
0

2. tabula. Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta izpilde, tūkst eiro

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

21

3.1. Budžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā bija 38 984 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2016. gadu tie
ir palielinājušies par 18,5% (par 6091 tūkst. eiro).

2016.g.
faktiski

Pamatbudžeta ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2017.g.
faktiski

Apstiprinātais
plāns 2018.g.

13596

14909

14965

Nekustamā īpašuma nodoklis

977

963

807

Azartspēļu nodoklis

228

217

216

Ieņēmumi no dividendēm

80

194

Valsts un pašvaldības nodevas

22

28

18

Naudas sodi

14

17

8

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

52

52

3

146

197

96

13129

13420

11948

1271

1232

Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

1573

5851

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1807

1904

1733

KOPĀ
32895
3. tabula. Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumi, tūkst. eiro

38984

48760

Ienākumi no pašv. īpašuma pārdošanas
Transferti no valsts budžeta
Ieņēmumi pašvaldību
pašvaldībām

budžetā

no

citām

1183
17785

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastāda 38,2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem,
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 2,5 %, azartspēļu nodoklis – 0,6 %, no pašvaldības
pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai – 15 %, pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas, dotācijas) – 34,4 %, maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi – 4,9 %, ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām – 3,2 %, nenodokļu
ieņēmumi – 1,2 %.
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Analizējot Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences (skat. 11. att.), jāsecina, ka pēdējos
gados to īpatsvars nav būtiski mainījies. Laika periodā no 2014.-2016. g. bija samazinājušies
ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondiem, un tas ir izskaidrojams ar to, ka tika pabeigti
uzsāktie projekti, un tika veikta normatīvo aktu sagatavošana jaunajam Eiropas Savienības fondu
apgūšanas plānošanas periodam.
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11. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences 2013.-2017.g., tūkst. eiro

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ieskaitīti pašvaldības budžetā 14 909 tūkst. eiro un
salīdzinājumā ar 2016. gadu tie ir par 1313 tūkst. eiro lielāki. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 103%. Pašvaldība saņem nodokļa ieņēmumus centralizēti no
valsts kases sadales konta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam īpastvara koeficientam (skat.
12. attēlu).

18000000

16621636

16000000

14909013
13360253 13444881

14000000
11429619

12000000

12286922
11871779 11925700

13595588
12882817

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

12. attēls. Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu tendences 2008.-2017. g., eiro
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Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2017. gadā bija 963 tūkst. eiro, t.sk. no nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi – 399,7 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm
– 355,4 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem – 208,2 tūkst. eiro. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 102,7 %.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaits 2017. gadā – 15 044 personas. Laika periodā no
01.01.2017. līdz 24.11.2017. nosūtīti 15 835 administratīvie akti – maksāšanas paziņojumi, 1139
e - maksāšanas paziņojumi. Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2017. gadu 1 061 117,68
eiro apmērā, piešķirti atvieglojumi – 97 955,15 eiro; maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa
summa par 2017. gadu – 963 162,53 eiro.
Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu parādniekiem nosūtīti 289 atgādinājumi
par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc
atgādinājumu izsūtīšanas: 10 732,83 eiro. Parādniekiem nosūtīti 188 brīdinājumi par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu esamību. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu
izsūtīšanas 16 364,03 eiro. Nosūtīts 161 brīdinājums par piespiedu izpildi. Kopējā summa, kas
atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu par piespiedu izpildi izsūtīšanas – 7976,40 eiro. Pieņemts
121 lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Kopējā summa, kas
atgūta no parādniekiem pēc lēmuma izsūtīšanas – 1843,33 eiro. 81 lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegti zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Kopējā summa,
kas atgūta, tiesu izpildītājiem veicot parādu piedziņu bezstrīda kārtībā – 11 608,48 eiro.
Kopējā summa, kas atgūta pēc kreditora prasījuma vai informācijas par maksātnespējīgās personas
nodokļa parādiem un kārtējiem maksājumiem nosūtīšanas – 1286,66 eiro.
Laika posmā no 01.01.2017. līdz 24.11.2017. nosūtīti 40 kreditora prasījumi zvērinātiem notāriem
par mirušo personu nekustamā īpašuma nodokļa parādiem. Kopējā summa, kas atgūta pēc
kreditoru prasījumu iesniegšanas – 1771,02 eiro. Kopējais atgūtais nekustamā īpašuma nodokļa
parāds laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 24. novembrim – 51 582,75 eiro.
Nenodokļu ieņēmumi 2017. gadā bija 487,8 tūkst. eiro, t.sk.: ieņēmumi no valsts un pašvaldības
nodevām iekasēti 27,5 tūkst. eiro apmērā, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas
bija 197,4 tūkst. eiro, ieņēmumi no naudas sodiem iekasēti 17,4 tūkst. eiro, ieņēmumi no
dividendēm – 193,8 tūkst. eiro, pārējie ieņēmumi – 51,5 tūkst. eiro. Nenodokļu ieņēmumi 2017.
gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājušies par 174,8 tūkst. eiro.
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Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai
bija 5 851 tūkst. eiro, kas par 4278 tūkst. eiro vairāk nekā 2016. gadā.
Transferti no valsts budžeta (valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas) saņemti 13440 tūkst. eiro
apmērā, kas par 291 tūkst. eiro vairāk nekā 2016. gadā, t.sk., dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda saņemta par 141,3 tūkst. eiro vairāk, finanšu līdzekļi, lai segtu izdevumus,
kas saistīti ar 2017. gada augusta lietavu nodarīto zaudējumu novēršanu saņemti 89,3 tūkst. eiro
apmērā, ņemot vērā ka sākot ar 2017. gadu no valsts budžeta netika piešķirta mērķdotācija
specializētajām pirmsskolas bērnu iestādēm, kopā mērķdotāciju apjoms pedagogu atlīdzībai un
izglītības pasākumiem pieauga tikai par 97 tūkst. eiro, dotācija asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa pieauga par 44,4 tūkst. eiro,
valsts dotācija Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai saņemta par 152 tūkst. eiro mazāk nekā
2016. gadā, citu transfertu apjoms būtiski neizmainījās.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2017. gadā bija – 1232 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar 2016. gadu tie samazinājušies par 39 tūkst. eiro.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem bija 1904 tūkst. eiro, kas par 97 tūkst. eiro vairāk nekā
2016. gadā.

3.2. Budžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā bija 36 903 tūkst. eiro, kas ir par 6399 tūkst. eiro vairāk nekā
2016. gadā. 2017. gadā pašvaldību vidējie izdevumi uz vienu iedzīvotāju bija 1198 eiro.
Budžeta izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas kapitālo izdevumu grupā straujākais
palielinājums bija vērojams līdz 2013. gadam (skat. 4.attēlu). 2014.gadā kapitālie izdevumi
samazinājās, kas izskaidrojams ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanu. Šobrīd ir
uzsākta Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam projektu īstenošana.
Uzturēšanas izdevumi pēdējo divu gadu laikā ir palielinājušies sakarā ar minimālās mēnešalgas
palielināšanu, kā arī algu likmju palielināšanu visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai
saglabātu diferenci starp mēnešalgām, ņemot vērā ikgadējo minimālās mēnešalgas pieaugumu.
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13. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, tūkst. eiro

Pamatbudžeta izdevumos vislielākais īpatsvars bija uzturēšanas izdevumiem – 78,1%.
Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2017. gadā sasniedza 28 809 tūkst. eiro, kas ir par 2447
tūkst. eiro vairāk nekā 2016. gadā. Proporcionāli lielāko uzturēšanas izdevumu daļu veido
izdevumi atlīdzībai - 45,7%. Izdevumi atlīdzībai, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājušies par 1
308 tūkst. eiro. Atlīdzības pieaugums izskaidrojams ar minimālās darba algas celšanu, vidējās
darba algas pieaugumu, pedagogu un tehnisko darbinieku atlīdzības izmaiņām.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem pārskata periodā bija 7382 tūkst. eiro.
Pārskata periodā izdevumi subsīdijām un dotācijām bija 2628 tūkst. eiro, t.sk.,
•

dotācija pašvaldību komersantiem: SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” – 807,1 tūkst. eiro,
SIA „Olimpiskais centrs Rēzeknē” OC” – 154,6 tūkst. eiro, SIA "Rēzeknes namsaimnieks"
– 165,349 tūkst. eiro,

•

dotācija biedrībām un nodibinājumiem – 317,9 tūkst. eiro,

•

pašvaldību budžeta dotācija komersantiem – 58,7 tūkst. eiro,

•

subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par
pasažieru regulārajiem pārvadājumiem) – 1 124,4 tūkst. eiro, kas ir par 469,8 tūkst. eiro
vairāk nekā 2016. gadā, jo saskaņā ar domes saistošiem noteikumiem Nr.5 „Par braukšanas
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maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā” tika paplašināts
pasažieru kategoriju loks, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem būtiski neizmainījās.
Kapitālie izdevumi, salīdzinājumā ar 2016. gadu, palielinājušies par 3177 tūkst. eiro un 2017.
gadā bija 7319 tūkst. eiro, kapitālo izdevumu īpatsvars ir – 19,8%, jo tika uzsākta Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu realizācija, tika turpināta Olimpiskā centra “Rēzekne”
būvniecību, tika izbūvēta piemiņas vieta par godu Latgales kongresa simtgadei, izveidota nakts
patversme – atskurbtuve.
2016.g.
faktiski

2017.g.
faktiski

Apstiprinātais
plāns 2018.g.

26362

28809

12238

13248

Darba devēja soc. apdrošināšanas iemaksas

3302

3600

Maksājumi par precēm un pakalpojumiem

6812

7382
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14
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2080
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335
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4142
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29229.1
12565.4
3477.0
8168.2
98.0
2798.6
1766.0
356.0
43961.5
1260.3
74450.9

Uzturēšanas izdevumi
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30504
36903
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4. 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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14. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām 2013.-2017. g., tūkst. eiro

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumos proporcionāli lielāko daļu no pamatbudžeta
izdevumiem veido maksājumi izglītības funkcijas nodrošināšanai – 15 135,5 tūkst. eiro jeb 41%
no pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem (skatīt 5. tabulu). Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu
izdevumi izglītībai ir palielinājušies par 1328 tūkst. eiro.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Pašvaldības parādu procentu nomaksa
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselības aprūpe
Izglītība
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija
Sociālā nodrošināšana
Izdevumi - kopā

Izdevumi Izdevumi Apstiprinātais
2016.g.
2017.g.
plāns 2018.g.
2160.1
2854.7
2604
174.9
114.3
198
1975.3
6090.1
27982
1025.6
1122.2
1134
933
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9.3
13806.9
5829.8
4589.7

6.2
15135.5
4708.7
5401

913
84
16745
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30504.5

36902.9

74451

5. tabula. Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām, tūkst. eiro
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Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās skolās skolēnu skaits saglabājas iepriekšējā gada līmenī,
t.sk.: Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2016./2017. mācību gadā mācījās 4192 skolēni,
bet 2017./2018. mācību gadu uzsāka 4125 skolēni, pilsētas pirmsskolas izglītības grupās
2016./2017. mācību gadu uzsāka 1582 bērni, bet 2017./2018. mācību gadu uzsāka 1609 bērni.
Faktiskās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo Izglītības pārvaldes pakļautībā esošajās izglītības
iestādēs, salīdzinot ar 2016. gadu, nedaudz pieauga un 2017. gadā bija vispārizglītojošās mācību
iestādēs – 670,26 eiro; pirmskolas izglītības iestādēs – 1664,92 eiro.
Izdevumus izglītībai veido: izdevumi Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes un tās struktūrvienību
(pirmsskolas izglītības iestādes, vidusskolas un speciālās izglītības iestādes, interešu izglītības
iestādes) uzturēšanai – 13973,7 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi
palielinājušies par 1187 tūkst. eiro, galvenokārt sakarā ar atlīdzības pieaugumu par 823 tūkst. eiro;
pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izdevumi – 581,3 tūkst. eiro;
Sporta pārvaldes budžeta izdevumi, lai nodrošinātu Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolas
darbību – 530,6 tūkst. eiro; Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” izdevumi
projekta "PROTI un DARI" realizācijai – 48,7 tūkst. eiro, izdevumi interešu un profesionālās
ievirzes izglītībai (Pavadoņi) – 1,2 tūkst. eiro.
Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai un sporta attīstībai pārskata gadā no pašvaldības
budžeta tika piešķirta dotācija 99 880 eiro 12 pilsētas sporta biedrībām.
Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola (BJSS) 2017. gadā papildus esošajiem pieciem sporta
veidiem saņēma akreditāciju šaha, volejbola, florbola un tenisa sporta veidos.
Sociālajai aizsardzībai 2017. gadā izlietoti 5401,0 tūkst. eiro, kas ir 18 % no kopējiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi
palielinājušies par 811,3 tūkst. eiro.
Izdevumus sociālajai aizsardzībai veido Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”
un tās struktūrvienību pamatbudžeta izdevumi – 5091 tūkst. eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
periodu, izdevumi palielinājušies par 729 tūkst. eiro, galvenokārt sakarā ar nakts patversmes
izveidošanu; izdevumi projekta „Apmācība darba iemaņu gūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs
ir pašvaldība” īstenošanai 192,673 tūkst. eiro; izdevumi Rēzeknes bāriņtiesas darbības
nodrošinājumam 63 tūkst. eiro; izdevumi projekta “Veselības veicināšana” realizācijai 53 tūkst.
eiro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

29

Īstenojot Rēzeknes pilsētas pašvaldības attīstības stratēģijā nospraustos uzdevumus, atbilstoši
prioritātei “Kvalitatīva dzīves telpa” un rīcības virzienam “Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā
palīdzība un veselības aprūpe” tika pabeigta sociālās programmas infrastruktūras projekta “Ēkas
Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē, pārbūve un atjaunošana Nakts patversmes – atskurbtuves
izveidošanai” 1. kārta”. Projekta 1. kārtas izmaksas – 629 341 eiro. Lai samazinātu primārās
enerģijas patēriņu, tika īstenots arī projekta 2. kārtas projekts "Energoefektivitātes paaugstināšanas
būvdarbi Patversmes – atskurbtuves ēkā Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē", kura kopējais pašvaldības
finansējums – 76 746 eiro. Lai uzlabotu dzīves vides un sociālo pakalpojumu pieejamību senioru
dienas centrā, tika īstenots projekts “Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 1. stāva pārbūve dienas
centra izveidošanai”. Šo atjaunošanas darbu kopējās izmaksas sastāda 201 748 eiro. Tika uzsākta
projekta “Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē, energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošana.
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2017

15. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi sociālajiem pabalstiem, eiro

Sociālo pabalstu izmaksai 2017. gadā tika izlietoti 1 57 12 67 eiro, t.sk. bezdarbnieku stipendijām
izmaksāti 186 412 eiro, pašvaldību stipendijām studējošajiem un izmaksāti 82 331 eiro, sociālie
pabalsti izmaksāti 1 302 524 eiro. Salīdzinot ar 2016.gadu, sakarā ar pabalstu saņēmēju loka
palielināšanos sociālajai palīdzībai izmaksātie līdzekļi palielinājās par 42 511 eiro.
Sociālais dienests 2017. gadā īstenoja vairākus ES struktūrfondu finansētus projektus: Eiropas
Atbalsta fonda atbalsts vistrūcīgākajām personām, Nr. 2014.FEAD/PO.01/23/09 par pārtikas,
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higiēnas un skolas piederumu palīdzības sniegšanu un papildpasākumu – informatīvu pasākumu,
individuālā un grupu darba, neformālu izglītojošu pasākumu organizēšanu vistrūcīgākajām
personām; projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, Eiropas Sociālā fonda
projektu “PROTI un DARI!”; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas granta projektu “Jauno zinātnieku
pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”.
Kultūrai un sportam 2017. gadā izlietoti 4708,7 tūkst. eiro, kas ir 13 % no kopējiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi kultūrai
un sportam samazinājušies par 1 121,1 tūkst. eiro. Izdevumus kultūrai un sportam veido:
•

izdevumi Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”
un tās struktūrvienību (bibliotēkas, Nacionālo biedrību kultūras nams, Kultūrvēstures
muzejs)

uzturēšanai,

izdevumi

kultūras

pasākumiem,

dotācijai

biedrībām

un

nodibinājumiem, laikraksta „Rēzeknes Vēstnesis” izdevniecībai 2178 tūkst. eiro apmērā,
•

izdevumi sinagogas uzturēšanai – 6,9 tūkst. eiro;

•

izdevumi Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes sporta kompleksa, peldbaseina
uzturēšanai, sporta pasākumiem, dotācijai sporta klubiem 560 tūkst. eiro apmērā;

•

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” – 807,1 tūkst. eiro, SIA „Olimpiskais centrs Rēzeknē”
OC” – 154,6 tūkst. eiro;

•

izdevumi projekta „Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecība” realizācijai 1000 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu izdevumi samazinājušies par 993,6 tūkst. eiro.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības programmu 2014.-2020. gadam tika turpināta projekta
“Olimpiskais centrs “Rēzekne”” īstenošana. Tika pabeigta atklātā peldbaseina būvniecība. 2017
gadā tika izbūvēti sporta arēnas pamati un norobežojošās konstrukcijas sporta arēnas galvenajai
ēkai (daudzfunkcionālā zāle ar tribīnēm ar 727 vietām un ledus arēna ar tribīnēm ar 568 vietām).
Turpinās darbs pie pilsētas sporta bāzu modernizēšanas un rekonstruēšanas, lai pilsētas
iedzīvotajiem tiktu nodrošināti atbilstoši treniņu apstākļi. 2017.gadā tika veikti šādi darbi:
Rēzeknes pilsētas peldbaseinā uzstādīts koagulanta dozēšanas sūknis un ierīkota automātiskā
ķīmijas dozēšanas iekārta; āra trenažieru laukuma nodošana ekspluatācijā Sporta pārvaldes
stadionā, pludmales volejbola laukuma ierīkošana, aktualizēts BMX trases izveides projekts
(Stacijas ielā 39, Rēzeknē).
Lielākie sporta pasākumi pilsētā 2017.gadā bija: Skriešanas seriāla „BIGBANK Skrien Latvija
2017” otrā posma sacensības „Rēzeknes pusmaratons 2017”; Latgales kausa izcīņa šķēpa mešanā,
Latvijas Vieglatlētikas savienības Kausa izcīņas “Sportland kauss” finālposms un Latvijas
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čempionāts vieglatlētikā veterāniem; Nakts futbola turnīrs „Rēzekne OPEN; Starptautiskais turnīrs
grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne – 2017”; Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
veltīts Draugu velobrauciens “Rēzeknes serpentīns”; Tradicionālais skrējiens „Ieelpo Rēzekni!”.
Pašvaldības kultūras iestādes turpināja darbu saskaņā ar apstiprināto darba plānu. Muzejs
izstrādāja un apstiprināja Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017 – 2022. gadam un ieguva
Kultūras Ministrijas Akreditācijas apliecību Valsts atzīta muzeja darbībai jau ceturtajam termiņam
līdz 2022. gada oktobrim. Latvijas Republikas Kultūras ministrija atzinīgi novērtējusi muzeja
piedāvājumu Latvijas simtgadei: izstāde „Pāri slieksnim” veltīta Latgales kongresa simtgadei,
izstāde „Rudens – 2018. Es Latvijā”, izstāde “Atgriešanās. Janopoles Romeru mantojums”.
Nacionālo biedrību Kultūras nams par projektu „Kultūra vieno” saņēma Starptautisko Integrācijas
balvu no Igaunijas Kultūras Ministrijas. Ļoti veiksmīgs 2017. gads bija Jauniešu teātra studijai –
par izrādēm „Balzaminova precības” iegūtas 3 Grand-Prix balvas Starptautiskajos jauniešu teātru
festivālos „Baltijas krasts” Tallinā (Igaunija), „Wigraszek” Suvalki (Polija) un festivālā „Future
for Kids” Brēmenē (Vācijā).
Lielākie pasākumi pašvaldības kultūras jomā, bija svinības “Latgales kongresam 100” un piemiņas
vietas atklāšana; Latgales vēstniecībā GORS organizēts 5. Baltijas jūras reģiona valstu īsmetrāžas
filmu festivāls "Open place"; IV starptautiskais mākslas un mūzikas festivāls “Seven Hills”.
Ekonomiskajai darbībai 2017. gadā izlietoti 6 090,1 tūkst. eiro, tas ir 17% no kopējiem
Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu,
izdevumi palielinājušies par 4 114,8 tūkst. eiro. Izdevumu palielinājums izskaidrojams ar Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju:
•

projekts "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide” 1698 tūkst. eiro,

•

projekts "Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai un Ludzas ielai
infrastruktūras pārbūve" 217 tūkst. eiro,

•

projekts “Komunālās ielas rekonstrukcija Rēzeknē” 493 tūkst. eiro,

•

projekts "Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai
paredzēto publisko infrastruktūru" 55 tūkst. eiro,

•

projekts "Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju
atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā" 667 tūkst. eiro.
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Realizējot Attīstības programmā noteiktās prioritātes, uzsākta integrēto teritoriju investīciju
projektu realizācija, kas ietvers koordinētu pasākumu kopumu ilgtspējīgai Rēzeknes pilsētas
attīstībai.
Ar mērķi nodrošināt ērtu un publisku ceļa infrastruktūru ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā,
ir uzsākti būvdarbi pēc būvprojekta “Piebraucamā ceļa no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības
teritorijai Atbrīvošanas alejā 155a Rēzeknē”.
Tika uzsākti Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielu pārbūves darbi, ūdens un kanalizācijas tīklu
pārbūves un izbūves darbi Varoņu ielas posmā, kā arī zemesgabalu Maskavas ielā 34, Maskavas
34B un Varoņu 41 Rēzeknē rekultivācijas (sanācijas) darbi. Rēzeknes pilsētas teritorijā tiks
atjaunotas degradētās teritorijas un uzlabota industriālo teritoriju sasniedzamība. Tiks radīta 71
darba vieta.
No Pilsētas saimniecības pārvaldes pamatbudžeta pilsētas ielu kārtējam remontam un ielu
rekonstrukcijas darbu veikšanai izlietoti 731,3 tūkst. eiro. Pārskata gadā tika turpināti un pabeigti
Bukmuižas ielas rekonstrukcijas darbi, tika pabeigti Rancāna ielas posma starp Raiņa un Zemnieku
ielām remontdarbi, uzsākta autotransporta stāvlaukuma būvniecība Brīvības ielā, veikti
Kr.Valdemāra ielas, posma no Dārzu ielas līdz Raiņa ielai, rekonstrukcijas darbi. Tika veikta kapu
teritorijas nožogojuma būvniecība, teritorijas labiekārtošana Miera ielā 63B; 67 un ebreju kapu
teritorijas žoga būvniecība A. Upīša ielā 94.
Rēzeknes pilsētas dome veica projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, sakarā ar
plānojamo projektu pieteikumiem 581,8 tūkst. eiro apmērā.
Pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām iegādāta zeme un būves par 172,5 tūkst. eiro.
Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem bija 1124,3 tūkst.
eiro, izdevumi pilsētnieku karšu ieviešanai 113,7 tūkst. eiro.
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības nodrošināšanai – 145,6 tūkst. eiro.
Izdevumi Tūrisma centra darbības nodrošināšanai 87,5 tūkst. eiro.
Vides aizsardzībai, t.sk.: atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai un pilsētas
apstādījumu uzturēšanai un atjaunošanai izlietoti 1122,2 tūkst. eiro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 1470,3 tūkst. eiro. Salīdzinājumā
ar iepriekšējo periodu, izdevumi palielinājušies par 537,3 tūkst. eiro, jo pārskata gadā izveidota
piemiņas vieta Latgales kongresa 100gadei (izlietots 502,2 tūkst. eiro.)
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai līdzfinansējumam tika izlietoti 205 tūkst. eiro.
Maksai par izlietoto elektroenerģiju ielu apgaismojumam, pilsētas ielu apgaismojuma apkopei,
gaismekļu nomaiņai un pārējiem izdevumiem izlietoti 269 tūkst. eiro.
Pilsētas saimniecības pārvaldes darbības nodrošinājumam un pārējiem izdevumiem, kas saistīti ar
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un kapsētu apsaimniekošanu izlietoti 493,9
tūkst. eiro.
Izdevumi vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai bija 2968,9 tūkst. eiro apmērā,
no tiem:
•

pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksai – 114,3 tūkst. eiro,

•

Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārvaldes izdevumi – 2854,7 tūkst. eiro.

Atskurbšanas pakalpojumu apmaksai izlietoti 6,2 tūkst. eiro.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un ziedojumi 2017. gadā bija 1020 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar 2016. gadu, tie ir mazāki par 4 tūkst. eiro.
Mērķdotācija no valsts autoceļu fonda saņemta 673 tūkst. eiro apmērā. Mērķdotācija no valsts
autoceļu fonda izlietota 857,1 tūkst. eiro apmērā. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu apmaksai tika
izlietoti 566,8 tūkst. eiro. Ceļa zīmju piegādei, uzstādīšanai, apkalpošanai izlietoti 11,0 tūkst. eiro.
Kapitālie izdevumi 279,3 tūkst. eiro apmērā.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem saņemta 287,7 tūkst. eiro, un
tā tika piešķirta pārvadātāja zaudējumu kompensēšanai 305,6 tūkst. eiro apmērā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017. gadā bija 28 tūkst. eiro. Dabas resursu nodokļa līdzekļi
30,9 tūkst. eiro apmērā izlietoti šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai.
Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2017. gadā guva
ieņēmumus 17,3 tūkst. eiro apmērā, izlietoti 18,4 tūkst. eiro, t.sk., kodā 3262 „Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija komersantiem” izdevumi bija 9.9 tūkst. eiro.
Pārskata periodā no fiziskām un juridiskām personām saņemti ziedojumi naudā par kopējo
summu 13,7 tūkst. eiro, izlietoti – 9,2 tūkst. eiro.
Izglītības pārvalde 2017. gadā saņēma ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām naudā
9896 eiro. Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 7506 eiro apmērā. Ziedotie naudas
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līdzekļi tiek novirzīti skolēnu ēdināšanai, vasaras nometņu un dažādu braucienu organizēšanai,
mācību materiālu un kabinetu aprīkojuma iegādei.
Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests” 2017. gadā saņēma ziedojumus no fiziskām
un juridiskām personām naudā 1680 eiro, saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 717
eiro apmērā.
Sporta pārvalde pārskata gadā saņēma no juridiskajām personām ziedojumus naudā 1085 eiro
apmērā.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” pārskata gadā
saņēma ziedojumus 650 eiro apmērā. Pārskata periodā līdzekļi izlietoti 550 eiro apmērā.
Pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” saņēma ziedojumus 350 eiro
apmērā. Saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi izlietoti 350 eiro apmērā.

3.3. Pašvaldības konsolidētais pārskats un bilance
Informācija par Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2017. 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 2018. gada 16. janvāra
rīkojum Nr. 12/vp “Par 2017. 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,

•

Sporta pārvalde,

•

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,
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•

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs,

•

Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu pārskats par 2017. gadu apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas
domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 340 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada
finanšu pārskata apstiprināšanu” (skat. pielikumā).
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA
„Auditorfirma Padoms”, kuru ziņojumā teikts, ka pašvaldības 2017. gada konsolidētais finanšu
pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidēto
finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu 2017. gadā (skat. pielikumā).
Publiskā pārskata pielikumā pievienota Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet
pilna Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. 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 2017. gada auditētajos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus.
Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2017. gada beigās sastāda
20 937 301 eiro kas ir par 823 720 eiro vairāk kā 2016. gada beigās.
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Nr.p.k.

Sabiedrības nosaukums

1

2
Rēzeknes Enerģija SIA

2

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

4

7

Rēzeknes slimnīca SIA
Rēzeknes veselības aprūpes
centrs SIA
Austrumlatvijas koncertzāle SIA

8

Rēzeknes satiksme SIA

9

Rēzeknes ūdens SIA

10

Rēzeknes Namsaimnieks SIA

11

ALAAS SIA

5
6

Kopā

x

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2016.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2017.gada 31.decembri

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

6

7

8

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

3

1

3

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2015.gada 31.decembri

4

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

5

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

7

6

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

8

3 85 49 89

100.000

3 85 49 89

4 44 87 47

100.000

4 44 87 47

4 44 87 47

100.000

0

99 93 07

100.000

99 93 07

93 08 26

100.000

93 08 26

93 08 26

100.000

72 42 62

21 89 64

100.000

21 89 64

25 36 98

100.000

25 36 98

25 36 98

100.000

26 24 07

3 88 97 80

100.000

3 88 97 80

5 11 62 44

100.000

5 11 62 44

5 11 62 44

100.000

9 91 48 00

2 32 20 50

100.000

2 32 20 50

4 39 78 74

100.000

4 39 78 74

4 39 78 74

100.000

5 06 06 17

1 41 87 60

100.000

1 41 87 60

0

0.000

0

0

0.000

0

11 97 60

100.000

11 97 60

12 20 67

100.000

12 20 67

12 20 67

100.000

12 49 24

26 35 97

100.000

26 35 97

12 76 99

100.000

12 76 99

12 76 99

100.000

2 72 53

3 10 72 64

100.000

3 10 72 64

3 26 84 38

100.000

3 26 84 38

3 26 84 38

100.000

3 33 59 87

62 41 09

100.000

62 41 09

61 97 25

100.000

61 97 25

61 97 25

100.000

65 77 91

1 55 11 08

49.300

76 46 96

1 68 00 47

49.300

82 82 63

1 68 00 47

49.300

17 58 32 76

20 96 53 65

20 11 35 81

20 96 53 65

18 36 96 88

x

x

x

82 92 60
20 93 73 01

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

3.5. Pašvaldības saistības
Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistību apjoms 2017.gada beigās bija 6,41% no pamatbudžeta
ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).
Aizņēmumu pamatsummas kopējais atlikums uz pārskata gada sākumu 39 774 523 eiro, 2017.
gadā saņemti aizņēmumi – 1 483962 eiro, atmaksāti aizņēmumi – 1 724 680 eiro. Aizņēmumu
pamatsummas kopējais atlikums pārskata perioda beigās – 39 533 805 eiro.

3.6. Vadības un darbības uzlabošanas pasākumi
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2017.gadā turpināja iepriekšējā pārskata periodā

uzsāktos

pasākumus pašvaldības darbības uzlabošanai.
2017. gadā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts Kontroles Piektā revīzijas departamenta
konstatējumiem revīzijas lietā Nr.2.4.1-38-1/206, Rēzeknes pilsētas domes nozaru pārvaldēs tika
uzsākts darbs pie ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā uzskaitīto inženierbūvju un transporta būvju,
kuras tika nodotas ekspluatācijā līdz 2013.gada 1.janvārim pārklasificēšana un lietderīgā lietošanas
laika un nolietojuma normu noteikšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Rēzeknes pilsētas
dome, ņemot vērā Valsts kontroles viedokli par naudas balvu piešķiršanu un prēmiju piemērošanas
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lietderību atsevišķos gadījumos, uzsāka darbu pie darbinieku darba novērtēšanas un prēmēšanas
sistēmas izstrādes un ieviešanas.
Saskaņā ar 2015. gada 16. jūlija ar rīkojumu Nr. 393 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam”, pašvaldībā 2017. gadā tika veikta ikgadējā visu Pašvaldības
amatu izvērtēšana, 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 kapitālsabiedrību darbību reglamentējoši dokumenti. Tā piemēram, 2017. gada
21. septembrī pieņemts domes lēmums Nr. 96 “Kārtība, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldības
dibinātās kapitālsabiedrības nosaka un apstiprina sniegto pakalpojumu maksu”.
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.
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4. Pašvaldības nekustamā īpašuma vērtējums divos
iepriekšējos gados
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 nedzīvojamās ēkas, 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 nebija privatizēti 8,53% no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem. 2016. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības
vai veikusi tiesību grozījumus zemesgrāmatā 225 nekustamajiem īpašumiem.
2017. gadā Rēzeknes pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu un valdījumu kopējā
platība bija 6 707 101,87 m2, to kopējā bilances vērtība bija 8 636 935,92 eiro:
•

Zemes īpašums bilances vērtība 4 165 735,74 eiro, kopējā platība 2 844 706,84 m2;

•

Tiesisko valdījumu bilances vērtība 118 240,86 eiro, kopējā platība 129 647,25 m2;

•

Piekritīgās zemes bilances vērtība 4 033 289,10 eiro, kopējā platība 3 145 307,78 m2;

•

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zemes bilances vērtība 319 670,22 eiro, kopējā platība
587 440,00 m2.

Pašvaldības īpašumā 2017. gadā bija 13 nedzīvojamās ēkas, kuru kopējā bilances vērtība bija 24
059,48 eiro. Pašvaldības īpašumā 2017. gadā bija 877 dzīvokļi, kuru kopējā bilances vērtība bija
2 111 675,20 eiro. Līdz 2017. gada 31. decembrim neprivatizēti bija 8,51% no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem. 2017. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības
vai veikusi tiesību grozījumus zemesgrāmatā 204 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.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība, 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”, 2017. gadā turpināja 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.
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Veidojot šo dokumentu, tiks ņemta vērā Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2030.gadam, kas definē pilsētas ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Papildus tam, tiks ievērota Rēzeknes pilsētas
attīstības programma 2014.-2020. gadam. teritorijas plānojuma apstiprināšana ir plānota 2018.
gada pavasarī.
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
7. tabula. Prioritātes “Uzņēmējdarbību un investīcijas atbalstoša vide” (VPT1) rezultatīvie rādītāji
Gads/
Sākuma
vērtība

Rādītājs

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2017.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

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

Saglabājas
Palielinās
Saglabājas
Saglabājas
Saglabājas
Saglabājas
Palielinās

2016
13974
2016
48,391 milj.
2015
16,0
11,6
2016
1983
2016
70
2017
484
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Sakārtoto industriālo zonu
platība, ha

2013
0

Palielinās

0

RSEZ, Attīstības
pārvalde

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

2013
70%

Palielinās

71%

PSP, Attīstības
pārvalde

Veloceliņu garums

2013
9 km

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

2016
870

Palielinās

19

Palielinās

899

CSP
RSEZ pārvaldes
dati
RSEZ pārvaldes
dati

Īstenotās galvenās aktivitātes 2017.gadā:
2017. gadā ir uzsākta vairāku uzņēmējiem nozīmīgu projektu īstenošana.
Kopš 2017. gada 18. septembra ir uzsākta Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes pilsētā šī
projekta ietvaros tiek pārbūvētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielas posms no Noliktavu ielai
līdz Blaumaņa ielai, kā arī notiek perspektīvajai uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo
zemesgabalu sagatavošana jeb rekultivācija. Pārbūvējamās ielas Rēzeknes pilsētā tika izvēlētas
pamatojoties uz uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā veicot
privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas
darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014. līdz 2021. gadam. Papildus augstāk minētajām
aktivitātēm Rēzeknes pilsēta plāno maģistrālo gāzes apgādes tīklu izbūvi Maskavas un Noliktavu
ielās. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu iespēju pieslēgt esošo un perspektīvo komersantu
objektus gāzes apgādes sistēmai. Gāzes pieslēgumus ir plānots izmantot ofisa un industriālo telpu
apsildei, kā arī ražošanas procesu nodrošināšanai. Gāzes apgāde ir nepieciešama arī pašvaldības
piederošajiem zemesgabaliem pilsētas industriālajās teritorijās perspektīvo investīciju objektu
nodrošināšanai. Projekta aktivitātes kopumā paredz industriālo teritoriju tīklojuma izveidi
uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot
degradētās teritorijas un rekonstruējot ielu un ceļu segumus un pazemes inženierkomunikācijas.
Uzsākta projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju
atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā”
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īstenošana, kas paredz ražošanas korpusa ar administratīvo – sadzīves korpusu (138×48,70 m
platībā) būvniecību. Uz rūpniecības kompleksu no Viļakas ielas puses tiks izbūvētas divas
iebrauktuves. Viena paredzēta iebraukšanai ražošanas teritorijā, otra – piebraukšanai pie biroja
daļas. Kompleksa teritorijā paredzēti 3 stāvlaukumi: viens – kravas mašīnām ar 9 vietām un divi
– vieglajām automašīnām ar 90 vietām. Pēc objekta izbūve tas tiks piedāvāts nomā komersantiem.
Projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo
publisko infrastruktūru. II kārta” ir uzsākts 2017. gada rudenī. Projekta galvenās darbības ir
Rēzeknes pilsētas Komunālās ielas pārbūve 658 m posmā no Viļakas ielas un 532 m posmā no
Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūve šajos ielas posmos. Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 6 komersanti, radītas
25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 785 360 eiro apmērā.
Projekta “Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko
infrastruktūru” īstenošana arī ir uzsākta 2017. gada rudenī. Projekta ietvaros ir plānots pārbūvēt
esošo ēku Atbrīvošanas alejā 155A, k-1, par biroju telpu un ražošanas ēku ar kopējo platību –
3818,8 m2, kā arī ēkas austrumu un ziemeļu pusēs paredzēts izbūvēt asfaltētus laukumus ar
autostāvvietām vieglajām automašīnām, kas būs izmantojami ne tikai Atbrīvošanas alejas 155A
ēkas, bet arī citu ēku, kas atrodas tiešā tuvumā, apmeklētāju, klientu un darbinieku automašīnām.
Pēc būvdarbu pabeigšanas, ēku plānots iznomāt komersantam vai komersantiem, kas tiks izvēlēts
konkursa kārtībā. Projekta rezultātā, tiks radītas papildus vismaz 50 jaunas darba vietas un papildus
piesaistītas nefinanšu investīcijas 910 759 eiro apmērā. Degradēto teritoriju samazinājums plānots
līdz 2 ha.
2017. gadā sākās 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
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pašvaldības līdzfinansējums – 2 114 085,27 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 665
709,30 eiro.
Plānotās aktivitātes 2018. gadā:
Turpināsies

darbs

pie

uzņēmējdarbībai

nepieciešamo

teritoriju,

pievedceļu

un

inženierkomunikāciju sakārtošanas, kā arī komersantiem un investoriem nepieciešamās
infrastruktūras izveides. Tādējādi tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un palielinātas
nodarbinātības iespējas. 2018.gā tiks uzsākta sekojošo projektu realizācija:
Projekts “Publiskās infrastruktūras izveide viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai”. Paredzēts
izbūvēt viesnīcas darbībai paredzēto ēku un nepieciešamo infrastruktūru iznomāt komersantam
viesnīcas uzņēmējdarbības attīstībai. Projekts tiks realizēts divās kārtās: pirmā kārta Viesnīca un
teritorijas labiekārtošana; otrā kārta SPA ēkas izbūve; Kopējā ēkas platība bruto (pa ārējo
perimetru) – 9620 m2.
Projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo
publisko infrastruktūru”. Projekta galvenās darbības ir Brīvības ielas posma un Ezera ielas posma
rekonstrukcija, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve rekonstruējamajos Brīvības
ielas un Ezera ielas posmos, Kovšu ezera parka būvniecība, būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu
būvuzraudzība un publicitātes pasākumi. Projektā plānoto darbību rezultātā tiks radītas 15 jaunas
darba vietas, piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 2 500 000 eiro apmērā un par 21,5 ha
samazinātas degradētās teritorijas.
Projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo
publisko infrastruktūru, I kārta”. Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Viļakas ielas
pārbūve 714,63 m posmā no Rēzeknes pilsētas robežas līdz Atbrīvošanas alejai, ielu
apgaismojuma tīklu rekonstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve, ūdensapgādes
kanalizāciju izbūve un gāzesvada izbūve. Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 4
komersanti, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 289 553
eiro apmērā (Vienošanās ar CFLA noslēgta 03.05.2018).
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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.
8. tabula. Prioritātes “Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras dzīve, radošās industrijas un
konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums” (VTP 2) rezultatīvie rādītāji

Sagaidām
Sākuma
ā
Vērtība
Rādītājs
Avots
vērtība/gads
attīstības
2017.gadā
tendence
RV4 Kultūrtūrisma piedāvājuma klāsta izstrāde
Iedzīvotāju vērtējums par
Pozitīvais
Regulāra pilsētas
pašvaldības darbu kultūras
2013
vērtējums
iedzīvotāju aptauja
jautājumu risināšanā
62,2 %
nepazemin
90%
ās
Saglabāti, sakopti
Sākotnējā
Aģentūra „RKTC”,
1
kultūrvēsturiskie pieminekļi
vērtība nav
Pieaug
Attīstības pārvalde
+1
zināma
Amatierkolektīvu dalībnieku
2013
2016
Aģentūra „RKTC”
skaits
600
Pieaug
637
RV5 Profesionālās mākslas, kultūras un radošo industriju attīstība


Uzsākta un pabeigta Latgaliešu kongresa simtgades piemiņas vietas izbūves būvprojekta izstrāde, veikta būvniecības
darbu iepirkumu procedūra.
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Pasākumu skaits
Kultūras namā un NBKN
Pilsētas svētku apmeklētāju
skaits
Bibliotēku lasītāju skaits

2013
2016
Aģentūra „RKTC”
180
Palielinās
186
2013
2016
Aģentūra „RKTC”
10 000
Pieaug
11600
2013
Aģentūra „RKTC”
8 440
Saglabājas
8612
Bibliotēku apmeklējumu skaits
2013
Aģentūra „RKTC”
215 667
292 368
(t.sk. 98 319
Pieaug
(t.sk. 180 502
virtuālie
virtuālie
apmeklējumi)
apmeklējumi)
Muzeju apmeklējumu skaits
2013
2016
Aģentūra „RKTC”
19 102
Pieaug
22 567
RV6 Tūrisma pakalpojumu un piedāvājuma klāsta pilnveidošana
Apkalpoto personu skaits
viesnīcās un viesnīcām
2013
2016
pielīdzinātās tūristu mītnēs
16 173
Pieaug
17 871
TAC
Rēzeknē (nakšņojumu skaits)
Apkalpoto ārzemnieku skaits
viesnīcās un viesnīcām
2013
2016
Pieaug
TAC
pielīdzinātās tūristu mītnēs
5 207
7 643
Rēzeknē
Vidējais apmeklējuma ilgums,
2013
2016
dienas
1,5
Pieaug
1,5
TAC
TAC apmeklētāju skaits
2013
6 607
Pieaug
9 847
TAC
Naktsmītņu skaits pilsētā gada
2013
2016
beigās/gultu skaits
3/201
Pieaug
8/307
TAC
Pilsētas objektu organizētu
2013
ekskursiju apmeklētāju skaits:
29
97 grupas/
TAC Ekskursijas pa pilsētas
grupas/841
Pieaug
2450
TAC
objektiem
Ienākošā tūrisma strādājošie
2013
1 (Tēvzeme)
uzņēmumi
1 (Tēvzeme)
Pieaug
TAC
Pasākumi, koncerti, festivāli,
2013
2016
kas tieši piesaista tūristu
3
Pieaug
4
TAC
plūsmu

Īstenotās galvenās aktivitātes 2017. gadā:
Būtiskākie notikumi, kas 2017. gadā skāra aģentūras darbību, bija saistīti ar lielo pasākumu
apjomu, vairāki no kuriem bija starptautiski, vairāku dienu garumā, ar ievērojamu dalībnieku
skaitu un lielu apmeklētāju plūsmu. Pie tiem pieskaitāmi:
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•

Latgales kongresam 100 svinības un piemiņas vietas atklāšana. Kopējais budžets bija
39 250 EUR.

•

Organizēts Starptautiskais mākslinieku plenērs “Domas lidojums”. Plenēra kopējais
budžets 8 210 EUR.

•

Latgales vēstniecībā GORS organizēts 5. Baltijas jūras reģiona valstu īsmetrāžas filmu
festivālu "Open place". Festivāla kopējais budžets 100 000 EUR. No kuriem 23 534 EUR
bija pašu ieņēmumi par biļetēm.

•

Organizēts IV starptautiskais mākslas un mūzikas festivāls “Seven Hills”. Festivāla
kopējais budžets bija 144 810 EUR.

Turklāt aģentūra ir organizējusi koncertus Rēzeknes pilsētas Kultūras namā, amatieru mākslas
kolektīvu skates, brīvdabas gadatirgus ar koncertprogrammām, gadskārtu svētkus, valsts svētkus
un piemiņas dienas.
2017. gada septembrī Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību organizējusi
gadskārtējo Latgales reģiona bibliotekāru konferenci “Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni”,
kurā piedalījās visu Latgales novadu bibliotekāri. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju ietvaros
sniegtas 170 konsultācijas reģiona bibliotēku darbiniekiem, organizēti 17 profesionālās pilnveides
pasākumi (2017. gadā pieci NBKN mazākumtautību amatiermākslas kolektīvi (krievu koris
„Bereģiņi”, bērnu folkloras ansamblis ansamblis „Zdravinka”, ukraiņu vokālais ansamblis
„Vodograj”, bērnu un jauniešu deju ansamblis „Ručejok”, kazaku dziesmu ansamblis „Debeszils
Zieds”) piedalījās mazākumtautību kolektīvu skatē dalībai Starptautiskajā folkloras festivālā
“Baltica - 2018” un XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Tika iegūtas I un II
pakāpes. Četri no tiem tika atlasīti dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos, viens – bērnu folkloras ansamblis ansamblis „Zdravinka” – Starptautiskajā folkloras
festivālā “Baltica - 2018”.
Ļoti veiksmīgs 2017. gads bija Jauniešu teātra studijai – par izrādēm „Balzaminova precības”
A.Astrovskis (režisore L.Ščukina) iegūtas 3 Grand-Prix balvas Starptautiskajos jauniešu teātru
festivālos „Baltijas krasts” Tallinā (Igaunija), „Wigraszek” Suvalki (Polija) un festivālā „Future
for Kids” Brēmenē (Vācijā).
Teātrī „Joriks” kopumā tika iestudētas 8 pirmizrādes latviešu un krievu valodā. Teātra-studijas
“Joriks” izrādes pirmo reizi Rēzeknes teātra vēsturē piedalījās Latvijas profesionālo teātru
konkursā „Spēlmaņu nakts” ar izrādēm pēc lugas “Ilūzijas” (I. Viripajevs), režisors G.Surkovs, un
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„Indiāņu teikas” (Džemi De Anželo), režisore Inga Tropa. Izrāde „Indiāņu teikas” tika nominēta
balvai „Labākā bērnu izrādes režija”.
Aizvadītajā gadā Latgales Kultūrvēstures muzejs izstrādāja un apstiprināja pašvaldībā Vidēja
termiņa darbības stratēģiju 2017.-2022. gadam un ieguva Kultūras Ministrijas Akreditācijas
apliecību Valsts atzīta muzeja darbībai jau ceturtajam termiņam līdz 2022. gada oktobrim. Stabila
apmeklētāju uzticība muzejam kā drošam kultūrvēstures mantojuma glabātājam un
popularizētājam, par ko liecina vērtīgi kultūrvēstures mantojuma priekšmeti – jaunieguvumi
muzeja krājumā (2015. g. – 1168 eksponāti; 2016. g. – 1016 eksponāti; 2017. g. – 855 eksponāti).
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 no Janopoles muižas (kopskaitā vairāk nekā 200 vienības). Simtgadīgs karogs, kas
darināts pirmajam Latgales kongresam Rēzeknē 1917. gada 26.- 27. aprīlī. Latgales mākslinieku
kopas (20.gs. 20-tie, 30-tie gadi) mākslinieka Jāņa Gaiļa glezna “Ludzas pilsdrupas”, gleznota
1964. gadā.
Pozitīvi vērtējama arī Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma valsts akreditētajiem
muzejiem, kuras ietvaros iespējams papildināt, saglabāt, restaurēt un popularizēt Nacionālo
krājumu – 2015. g. – 600 EUR muzejpedagoģijas attīstībai, 2016. g. – 13 000 EUR un 2017. g. –
5000 EUR krājuma pieejamībai tematiskajā izstādē “Pāri slieksnim” veltītai Latgales kongresa
simtgadei. Pēdējo gadu stabils pašvaldības finansējums muzeja Nacionālā krājuma nozīmīgāko
kolekciju sistemātiskai papildināšanai nodrošina kultūras mantojuma saglabāšanu un nepārtrauktu
objektīvu atspoguļošanu nākamajām paaudzēm. Piemēram, 2015. g. – 1100 EUR; 2016. g. – 2370
EUR (t.sk. 370 EUR fondu piešķīrums); 2017. g. – 1509 EUR (no tiem, ik gadu 1000 EUR
piešķirts ar konkrētu mērķi – konkursa rezultātā papildināt Tēlotājas mākslas kolekciju, tikšanās,
semināri).
Tūrisma Attīstības Centrs nodrošināja dalību 4 starptautiskajās tūrisma izstādēs: Latvijā (Rīga,
Balttour 2017) ar 28 000 apmeklētajiem, Vācijā (ITB – Berlīne) ar 120 000 apmeklētājiem,
Igaunijā (Tourest 2017) ar 28 500 apmeklētājiem un Zviedrijā (Senior 2016), 1 tūrisma darba biržā
Rīgā, 2 tūrisma konferencēs: Latgales tūrisma konference (Lūznavā) un LIAA organizētajā
tūrisma forumā (Rīgā).
Žurnālistu un tūroperatoru vizīšu organizēšana uz Rēzekni: 3 Latvijas tūroperatori, 2 Vācijas
tūroperatori, 2 blogeri no Norvēģijas un Zviedrijas.
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Latgales tūrisma portāla www.latgale.travel atjaunotas un daudz funkcionālākas versijas
izveidošana un tās palaišana 2017. gada jūnijā, par ko Rēzeknes TAC saņēmis gada balvu
“Labākais Latgales tūrisma informācijas centrs”. Tika veikti marketinga pasākumi, lai
popularizētu Interneta vietni, kas kļuvusi par nozīmīgu Latgales tūrisma mārketinga darbarīku.
Gada laikā portālam bija 22 160 lapu skatījumi.
Tika paplašinātas valodas Rēzeknes tūrisma informatīvajiem materiāliem – tagad tie ir pieejami
latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu un igauņu valodās.
2017. gadā Tūrisma informācijas centru ir apmeklējuši 9 847 cilvēki, no kuriem 2498 bija ārzemju
tūristi. TAC gidi ir novadījuši 97 grupas ekskursijas, ar kopējo tūristu skaitu 2450 cilvēki, kā arī
TAC amatu prasmju telpās tika organizētas 14 amatnieku darbnīcas, kuras ir apmeklējuši 248
cilvēki.

5.1.3. Prioritātes “Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība
(VTP 3)” īstenošana
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2016./2017. mācību gadā mācījās 4192 skolēni, bet
2017./2018. mācību gadu uzsāka 4125 skolēni, t.sk. Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā
izglītojamo skaits 2016./2017. mācību gadā bija 168, bet 2017./2018. mācību gadu uzsāka 164
izglītojamie. Pilsētas pirmsskolas izglītības grupās 2017./2018. mācību gadu uzsāka 1609 bērni.
No tiem pirmsskolas izglītības iestādēs 1573 bērni 79 grupās, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā
pirmsskolas izglītības programmu apguva 36 bērni 2 grupās.
Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde 2017. gada darba plāna un plānotā budžeta ietvaros
realizējusi veicamos uzdevumus atbilstoši Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014 -2020.
gadam noteiktajiem mērķiem.
1. Nodrošināta pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, koordinēšana un metodiskais
darbs, organizējot dažādus izglītojošos pasākumus pedagogiem semināri un metodiskās
konferences; pedagogu profesionālās pilnveides kursi; LR IZM VISC organizētie semināri
Rīgā MA vadītājiem; mācību priekšmetu asociāciju semināri (IZM ieteiktie) u.c.
izglītojošie, inovatīvie semināri pedagogiem, metodiķiem, MA vadītājiem. Rezultāts:
augsti kvalificētu pedagogu sagatavošana vispārējās izglītības iestādēm, inovatīvo
risinājumu ieviešana mācību procesā un paaugstināta pedagogu profesionālā kompetence
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2. Organizētas mācību priekšmetu olimpiādes, izglītojamo zinātniski pētnieciskie lasījumi,
u.c. inovatīvie mācību priekšmetu pasākumi izglītojamiem, ko organizē MA, sadarbībā ar
IP. Organizēti izglītojošie mācību priekšmetu konkursi un olimpiādes skolēniem. Skolēni
piedalījušies 16 LR IZM VISC noteiktajās valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs
un LR IZM VISC organizētājās skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs Daugavpilī
(novads), Rīgā (valsts). Pasniegtas medaļas un dažādas veicināšanas balvas olimpiāžu
uzvarētājiem. Rezultāts: mācību procesā ieviesti inovatīvi risinājumi un motivēti skolēni
rezultātu sasniegšanā.
3. Organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi un aktivitātes pedagogiem un izglītojamiem
(Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu vadības komandu augusta konference; svinīgo
pasākumu organizēšana; skolas pēdējais zvans pie pieminekļa "Vienoti Latvijai";
Meteņdienas koncerts Rēzeknes KN; Ziemassvētku ieskaņu koncerts ar skolu kolektīvu
līdzdalību "Ar gaismu un mīlestību" Rēzeknes KN; skolēnu Vecāku domes iniciēta
ikgadējā konference; PII audzēkņu teātru festivāls "Bērnu spēles prieks"; PII dzejas svētki
"Skani mana valodiņa"; Skolotāju dienas pasākums.
4. Izglītības iestādes nodrošinātas ar mācību un metodisko literatūru, citiem mācību
līdzekļiem. Atbalstītas dažādas metodiskās aktivitātes (radošās meistardarbnīcas,
meistarklases, praktikumi, semināri, prezentatīvās nodarbības), organizēti pedagogu
pieredzes apmaiņas semināri dažādām mērķauditorijām.
5. Sekmēta jauniešu interešu izglītība un profesionālā orientācija. Nodrošināta iespēja īstenot
interešu izglītību un atbalstīti ārpusstundu pasākumi un IZM Valsts izglītības satura centra
kultūrizglītības pasākumi skolēniem (TDK festivāls "Latvju bērni danci veda", Cēsis/10
tautas deju kolektīvi; 5.-9. klašu TDK pasākums "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam";
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate, 2 kolektīvi; Latvijas Izglītības iestāžu
pūtēju orķestru defilē koncerts Rīga pie "Brīvības pieminekļa"; Latvijas vispārējās
izglītības koru skates Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā.
6. Organizēti dažādi sporta jomas pasākumi izglītojamajiem un pedagogiem, veselīga dzīves
veida popularizēšanai, nodrošinot metodisko atbalstu un dažāds balvas sporta
aktivitāšu/pasākumu uzvarētājiem (Olimpiskā diena vispārizglītojošajās un pirmsskolas
izglītības iestādēs; Mārtiņdiena skrējiens (pirmsskolas izglītības iestādēs); Sporta spēles
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas iestāžu darbiniekiem; Rēzeknes pilsētas pusmaratons;
Sporta bāzu iznomāšana uz atvieglotiem noteikumiem).
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7. Nodrošināta profilaktiskās veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība skolēniem un
darbiniekiem, kā arī normatīvos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba
ņēmējiem (obligātās veselības pārbaudes, sanitārās grāmatiņas, redzes korekcijas līdzekļu
iegāde, medikamentu iegāde utt.).
8. Plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināta izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana. Veikts
iepirkums Nr.RPD 2017/31 "Remontdarbi Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs" (saskaņā
ar rasējumiem/plāniem un darbu apjomiem) 17 daļās kopsummā par 120 830 EUR.
9. Plānoto līdzekļu ietvaros iestādēm iegādātas 120 datortehnikas vienības kopsummā par 74
292 EUR, kā arī cits ar iestādes pamatdarbības nodrošināšanu saistītais inventārs.
10. 2017. gadā Rēzeknes 2. vidusskolā, Rēzeknes 5. vidusskolā, Poļu valsts ģimnāzijā tika
realizēti starpskolu stratēģiskās partnerības projekti Erasmus +. Kopējais 2017. gadā
saņemtais finansējums – EUR 43014,20 (Rēzeknes 2. vidusskola – EUR 1 189,80;
Rēzeknes 5. vidusskola – EUR 439,40; Poļu valsts ģimnāzija – 41 385,00). Atlikums uz
01.01.2018. EUR 17 156,93.
11. 2017. gadā PII Vinnijs Pūks noslēdzās NordPlus projekta realizācija. Kopējais finansējums
EUR 12 300, finansētājs Stokholmas universitāte.
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautības iestādēs laika periodā no 2017. gada līdz 2022.
gadam realizācijā ir sekojoši projekti:
•

Karjeras

atbalsts

vispārējās

un

profesionālās

izglītības

iestādēs,

projekts

Nr.8.3.5.0/16/I/001, projekta realizācijas termiņš 2017.gada 1. marts – 2020. gada 30.
decembris, saņemtais finansējums 2017. gadā 93 372,13 EUR.
•

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001,
projekta realizācijas termiņš 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts, saņemtais
finansējums 2017. gadā 60 419,75 EUR.

•

Atbalsts

priekšlaicīgas

mācību

pārtraukšanas

samazināšanai,

projekts

Nr.

8.3.4.0./16/I/001, projekta realizācijas termiņš 2017. gada 1. septembris – 2023. gada 31.
decembris, saņemtais finansējums 2017. gadā 8983,85 EUR.
•

Kompetenču pieeja mācību saturā, projekts Nr. 8.3.1.1./16/I/002, projekta realizācijas
termiņš 2017.-2022. gads, saņemtais finansējums 2017. gadā 629,39 EUR.

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (turpmāk tekstā – ARPC) Interešu izglītības nodaļā
2016./2017. m.g. darbojas 82 interešu izglītības programmas. Jaunatnes lietu nodaļa (turpmāk
tekstā - JLN): veic darbu ar jaunatni un sekmē jauniešu neformālās izglītības iespējas, nodrošinot
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ARPC pārraudzībā esošo neformālās izglītības virzienu darbību un jaunatnes iniciatīvu plānotu
pasākumu attīstību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgai izaugsmei. 2017. gadā
JLN īstenoja 732 neformālās izglītības pasākumus, izsludināts un realizēts Rēzeknes pilsētas
Jaunatnes iniciatīvu konkurss – EUR 4270, izsludināts un īstenots Rēzeknes pilsētas bērnu un
jauniešu nometņu konkurss – EUR 17 250 (īstenotas 19 nometnes no tām JLN “Mazo princešu un
džentelmeņu skola”, “5 dienas apkārt Eiropai”, “Atklāj sevi”; sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas
Jauniešu domi īstenoti jauniešu līdzdalības pasākumi: Forums “Iedvesmo Rēzekni”, “Kafija ar
politiķiem”, “Tēja ar darba devējiem”, “Saldējums ar lielajiem”, “Brunch ar lēmumu
pieņēmējiem”; kultūras un tūrisma projekta “Rēzekniešu sirdsdarbi – Latvijas simtgadei”
realizēšana (koka spēles izstrāde).
Izsludināts un realizēts Rēzeknes pilsētas Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu
konkurss. Tika atbalstītas 12 vakances Rēzeknes pašvaldības iestādēs un biedrībās, kas kopumā
sastāda 5161 EUR un uzņēmumos – 63 vakances – 20 349 EUR; īstenoti pasākumi “Karjeras
nedēļas ietvaros”; noslēgti brīvprātīga darba līgumi ar jauniešiem; izsludināts un realizēts Mazo
biznesa projektu konkurss; notika Jauniešu tikšanās ar Rēzeknes Uzņēmēju biedrību; notiek
mācību ekskursijas pie uzņēmējiem; dalība starptautiskā projektā “ComUnYouth”, EURES
praktiskā semināra "E-resursi manai karjerai” organizēšana Rēzeknes Tehnikumā jauniešiem
sadarbībā ar Daugavpils NVA.
Organizēta Latgales reģiona izstāde jauniešiem “Izglītība un karjera 2017” (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 menedžmenta akadēmija sadarbībā
ar ARPC JLN); Jaunsardzes reģionālās telpu orientēšanās sacensības; 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 2017".
Eiropas brīvprātīgā darba projekta "Youth with heart", "Friends with us", "Sociable Youth all over
the world" un “EVS – one goal for all” realizēšana programmas "Erasmus +" ietvaros. Dalība
starptautiskajā apmaiņas projektā “Sport for everyone” Vācijā. ARPC ir akreditēta kā Eiropas
brīvprātīgā

darba

nosūtītāj-

un

uzņēmējorganizācija,

dalība

starptautiskajā

“ComUnYouth” Krievijā un Somijā.
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projektā

2017. gadā tika organizēti vairāk kā 100 pasākumi, kuri bija veltīti bērniem un ģimenēm, galvenie
no tiem:
•

Reģionālais šaha draudzības ģimenes turnīrs “Šaha pasaule II”;

•

Sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkni, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzes koledžu, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu un Ceļu satiksmes drošības direkciju interaktīvs
pasākums “Kopā par drošību!”. Nodarbības bērniem par ceļu satiksmes noteikumiem un
drošību ikdienā “Drošības mācību klasē”. Vizuālās mākslas konkurss “Bērni par drošību!”
un bērnu darbu izstāde “Bērni par drošību!” ARPC ,,Zeimuļs”;

•

Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts Ģimeņu pasākums “Prieks radīt kopā”, Ģimeņu
koncerts, apbalvošana nominācijā “Zeimuļa Gada Ģimene 2016”;

•

Vecāku nedēļa, Vecāku nedēļas ietvaros ”Labo darbu diena”, ”Drošības diena”, ”Radošā
diena”, “Izglītojoša diena”;

•

Sporta un veselības svētki bērniem un vecākiem.

9. tabula. Prioritātes “Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība (VTP 3)” īstenošana rezultatīvie
rādītāji

Rādītājs

Sākuma
vērtība/gads

Sagaidāmā
attīstības
tendence

Vērtība
2017.gadā

Avots

RV7 Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība
Pieprasījuma pēc vietām pirmsskolas
2013
Izglītības
izglītības iestādēs apmierinājums
Nav rindu
Saglabājas
Nav rindu
pārvalde
9.klašu beidzēju īpatsvars, kas saņem
2013
Izglītības
Samazinās
liecību apliecības vietā, %
2%
1,2%
pārvalde
Izglītojamo skaits pirmsskolas
2013
Izglītības
izglītības iestādēs/ vispārizglītojošajās
Saglabājas
1 609/4 062
1 582/4 192
pārvalde
iestādēs
Datoru skaits izglītības iestādēs:
2013
– datorklašu skaits/datori
16/226
Izglītības
– kopējais datoru skaits
690
Palielinās
pārvalde
– izmanto mācību procesam
814
Eksakto zinātņu centralizēto eksāmenu
kārtotāju īpatsvars vidusskolās, %
– Fizika
– Ķīmija
– Bioloģija
Sasniegumi darbā ar talantīgiem
jauniešiem

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%

2013
9/1

Palielinās

24

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

Izglītības
pārvalde

Izglītības
pārvalde

53

Iedzīvotāju vērtējums par izglītības
iestāžu uzturēšanu

2013
57,7 %
iedzīvotājiem
pozitīvs
vērtējums

Pozitīvais
vērtējums
nepazeminās

Regulāra
pilsētas
iedzīvotāju
aptauja

42.2%

RV8 Indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstība
dzīvei un konkurējošai darba videi
Audzēkņu skaita attiecība
profesionālajā izglītībā pret
vispārizglītojošām vidusskolām
Studentu skaits Rēzeknes augstskolā
Ārvalstu studentu skaits, kuri studē
Rēzeknes augstskolā
Starptautisku zinātnisku pasākumu
(konferences, sadarbības projekti)
skaits gadā
Interešu izglītības programmās
iesaistīto bērnu un jauniešu skaits
Interešu izglītības programmu skaits
Jauniešu (15 – 24 gadi) bezdarba
līmenis, % no kopējā bezdarbnieku
skaita

2013
40% / 60%
2013
1 818
2013
10
2013
5
2013
1 670
93
2013
9,96

Pieaug

Izglītības
pārvalde

955/920
51%/49%

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

Pieaug
1876
Pieaug
96
Pieaug
7
Saglabājas
Palielinās

1 890
99

Samazinās
6,36

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

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

Skolēnu proporcija vispārējā un
profesionālajā izglītībā vidējās
izglītības pakāpē (Profesionālo
izglītību un vispārējo vidējo izglītību
izvēlējušos audzēkņu skaita attiecība
pēc 9.klases beigšanas)

2013
6
(PII Namiņš,
Varavīksne,
Pasaka,
Katoļu,
Rūķītis,
Zvaniņš)
2013
2%

2013
60% / 40%
Visp./Prof.

Palielinās

Izglītības
pārvalde

7
Auseklītis

Samazinās

Pieaug par
labu
profesionālai
izglītībai

Izglītības
pārvalde

10,7%
(palielina
tālmācības
izgl. progr.
izglītojamie)
920/955
49% / 51%

Izglītības
pārvalde

Plānotās aktivitātes 2018. gadā:
2016. gada 15. jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 “Speciālās izglītības
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
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finansēšanas kārtība”, kuri noteica, ka uzturēšanas izdevumi pašvaldību speciālajām pirmsskolas
izglītības iestādēm no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim no valsts budžeta finanšu
līdzekļiem tiek segti tikai 30 procentu apmērā, bet no 2018.gada 1.janvāra pilnībā tiks finansēti no
pašvaldību budžetiem. Saskaņā ar normatīviem speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai
nepieciešamais finansējums gadā divām pirmsskolas izglītības iestādēm „Rūķītis” un „Zvaniņš” ir
EUR 636 253. Valsts mērķdotācijas daļa sastādīja tikai EUR 194 975, tāpēc papildus no
pašvaldības budžeta bija nepieciešami EUR 232 895.
Rēzeknes pilsētā nepieciešams veikt speciālās izglītības sistēmas pilnveidi, tostarp pirmsskolas
izglītības iestāžu sistēmas sakārtošanu, lai nodrošinātu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pēc
iespējas kvalitatīvāku un viņu vajadzībām atbilstošu speciālās pirmsskolas izglītības apguvi, kā
arī, lai nodrošinātu racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu. Rēzeknes pilsētas speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” pievienošana Rēzeknes internātpamatskolai – attīstības
centram, dos iespēju nodrošināt kvalitatīvus speciālās izglītības pakalpojumus, nodrošinās valsts
finansējumu pedagogu darba samaksai un uzturēšanas izdevumu segšanai.
Nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības vides un procesu kvalitātes paaugstināšanu
vispārējās izglītības iestādēs, 2018 gadā vasarā Attīstības pārvalde uzsāks projekta “Nacionālas
nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās
izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” īstenošanu, kas tiks realizēts
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, kā arī projektus “Rēzeknes pilsētas Valsts
1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana” un „Rēzeknes
pilsētas 2.vidusskolas ēkas Dārzu ielā 17, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”, kas tiks
realizēti „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros. Šo divu
programmu ietvaros vasarā tiks uzsākti Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas un Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzijas pārbūves darbi. Ēkās tiks veikta pilna iekštelpu renovācija un energoefektivitāti
uzlabojošie pasākumi: ārsienu un cokola siltināšana ar akmens vati; jumtu pārseguma siltināšana
logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem ar stikla paketēm; grīdas siltināšana; ventilācijas sistēmas
rekonstrukcija un izbūve; radiatoru nomaiņa uz jauniem radiatoriem ar termoregulatoriem;
stāvvadu un guļvadu nomaiņa; siltummezglu rekonstrukcija; apgaismojuma nomaiņa uz jauniem
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LED gaismekļiem; Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas plānotās pārbūves izmaksas – 2,9 milj.;
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pārbūves plānotās izmaksas – 6,4 milj.
Papildus 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
ietvaros Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas attīstības vajadzībām
tiks iegādātas modernas ergonomiskās mēbeles skolēniem, IT aprīkojums un cits tehniskais
aprīkojums, uzlabota sporta bāžu infrastruktūra, modernizēts reģionālais metodiskais centrs
ģimnāzijā.
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta
ietvaros ir plānots arī ēkas Atbrīvošanas alejā 92 pārbūve par dienesta viesnīcu. Pašlaik notiek
būvprojekta izstrāde, kas tiks pabeigts vasaras sākumā un pēc būvprojekta izstrādes tiks uzsākts
būvdarbu iepirkums. Ēkā Atbrīvošanas alejā 92 tiks ierīkota mūsdienīga dienesta viesnīca 100
Rēzeknes pilsētas vidusskolu audzēkņiem.
SAM 8.1.2. Rēzeknes pilsētai pieejamais Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 5
527 654,00; SAM 4.2.2. Rēzeknes pilsētai pieejamais Eiropas reģionālā attīstības fonda
finansējums EUR 1 650 392. Pārējais finansējums Rēzeknes pilsētas budžets un valsts dotācija.
ARPC plānotās aktivitātes 2018. gadā: Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde. Dalība Latvijas
Pašvaldību Savienībā Jaunatnes lietu speciālistu koordinējošās grupas tikšanās. Dalība jaunās ES
programmas “Erasmus+” 2014.-2020.g. jaunatnes darba projektos; turpināt dalību starptautiskajā
projektā par kvalitāti un inovācijām jauniešu līdzdalībā lēmumu pieņemšanā; Turpināt
starptautiskos jaunatnes darba jomas projektus brīvprātīgā darba, jauniešu apmaiņu, apmācību,
iniciatīvu jomā; Sadarbībā ar Jauniešu domi veikt Rēzeknes jauniešu aptauju par neformālās
izglītības atpazīstamību un informētību un nepieciešamajiem ARPC pasākumiem; Piedalīties
informatīvajā seminārā pašvaldībām par Jaunatnes politikas valsts programmu 2018.gadā; Sniegt
iespējas visiem jauniešiem iesaistīties un sadarboties, prezentēt savus sasniegumus, apgūt vai
pilnveidot prasmes, iemaņas un zināšanas; Apzināt un popularizēt labās prakses piemērus;
Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par jaunatnes jomas lomu audzēkņu dzīves prasmju
un profesionālo iemaņu attīstīšanā; Veikt turpmākas aktivitātes jauniešu attīstībai, karjeras izvēlei
un izaugsmei, radošuma sekmēšanai.
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5.1.4. Prioritātes Sports (VTP 4) īstenošana
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības programmu 2014.-2020. gadam, Sporta pārvaldē turpinās
aktīva darbība pie sporta bāzes modernizēšanas un rekonstruēšanas, lai mūsu pilsētas
iedzīvotājiem tiktu nodrošināti visi nepieciešamie treniņu apstākļi.
Joprojām ir aktuāls jautājums par Latvijas sporta federāciju prasībām atbilstošas mūsdienīgas
sporta zāles pieejamību Rēzeknē. Latvijas florbola čempionāta mājas spēles Rēzeknes BJSS
komandas aizvada Maltas daudzfunkcionālajā hallē, kas neveicina sporta, kā arī sporta tūrisma
attīstību pilsētā. Arī Latvijas Virslīgas čempionāta telpu futbolā mājas spēles TFK Rēzekne
aizvada Ludzas sporta hallē.
2017. gadā tika veikti sekojoši darbi:
•

Āra trenažieru laukuma pabeigšana un nodošana ekspluatācijā Sporta pārvaldes stadionā,
18.novembra ielā 39;

•

Rēzeknes pilsētas peldbaseinā uzstādīts koagulanta dozēšanas sūknis un ierīkota
automātiskā ķīmijas dozēšanas iekārta;

•

3.Turpinās stadiona žoga rekonstrukcijas darbi – tika ierīkoti jauni iebraucamie vārti
stadiona teritorijā;

•

Iegādāts jauns vieglatlētikas inventārs, lai Sporta pārvalde spētu organizēt valsts un
starptautiska mēroga vieglatlētikas sacensības;

•

Aktualizēts BMX trases izveides projekts (Stacijas ielā 39, Rēzeknē), veikta būvprojekta
izstrāde;

•

Pilsētas pludmalē pie Kovšu ezera labiekārtoti pludmales volejbola laukumi, izbūvējot
volejbola laukuma žogu.

Turpinot iesāktās tradīcijas, Sporta pārvalde 2017. 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;
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• 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 pilsētas sportisti 2017. gada vasarā piedalījās 25. Eiropas tautu festivālā. Festivāls katru
gadu notiek citā Eiropas valstu pilsētā ar mērķi sekmēt savstarpējo sapratni Eiropas tautu vidū un
sniegt iespēju iepazīt citu valstu kultūru. Iepriekšējais Eiropas tautu festivāls notika Rēzeknē
2016.gadā. Eiropas tautu festivālā piedalījās 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. Sporta klubi nodarbojas ar bērnu un jauniešu fiziskās veselības uzlabošanu,
prasmju pilnveidošanu un panākumu gūšanu sporta sacensībās. Tiem ir cieša sadarbība ar
Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu. No pašvaldības budžeta pārskata gadā tika piešķirta
dotācija pilsētas sporta biedrībām EUR 99 880 apmērā (tika atbalstītas 12 sporta biedrības).
Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes sporta bāzi obligāto sporta stundu nodrošināšanai izmanto
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kuriem nav savas
sporta bāzes. Pavasarī un rudenī stadionu izmanto arī Rēzeknes 3. vidusskola un Rēzeknes valsts
poļu ģimnāzija.
Nemainīgā vērtība ir lielākie sporta pasākumi pilsētā 2017. gadā:
•

Skriešanas seriāla „BIGBANK Skrien Latvija 2017” otrā posma sacensības „Rēzeknes
pusmaratons 2017” 7.-8. aprīlī sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un ar biedrību
„Sporta klubs „MAGNEN”” ar vairāk nekā 4000 skrējējiem gan no Latvijas, gan
tuvākajām kaimiņvalstīm.

•

Sporta pārvaldes stadionā 2017.gadā tika noorganizētas Latgales reģiona un valsts mēroga
sacensības vieglatlētikā – Latgales kausa izcīņa šķēpa mešanā, Latvijas Vieglatlētikas
savienības Kausa izcīņas “Sportland kauss” finālposms un Latvijas čempionāts
vieglatlētikā veterāniem.

•

Nakts futbola turnīrs „Rēzekne OPEN”, kas bija pirmais šāda veida pasākums Latvijā,
„Futbola diena 2017”akcijas ietvaros; Starptautiskais turnīrs grieķu-romiešu cīņā „Rēzekne
– 2017”.
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•

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

•

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

•

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 un Pasaules Sniega dienas pasākumi Rēzeknē sadarbībā ar Latvijas
Slēpošanas federāciju.

•

Rēzeknes pilsētas čempionāti basketbolā un ielu basketbolā, futbolā, galda tenisā, novusā,
peldēšanā, svaru stieņa spiešanā guļus, šahā, tenisā, volejbolā un pludmales volejbolā.

•

Ikgadējais Rēzeknes pilsētas sportistu godināšanas pasākums „Sporta laureāts”.

Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola (BJSS) 2017. gadā papildus esošajiem pieciem sporta
veidiem saņēma akreditāciju šaha, volejbola, florbola un tenisa sporta veidos.
Vairākus gadus skola organizē Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sporta sacensības, nodrošina
Rēzeknes pilsētu skolu komandu braucienus uz Latgales reģiona un Latvijas skolēnu sporta spēļu
finālsacensībām, kā arī nav mazinājusies sporta skolas audzēkņu dalība Latvijas mēroga un
Starptautiskajās sacensībās. Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu komandas veiksmīgi startēja gan
Latgales reģiona, gan Latvijas skolēnu sporta spēļu finālsacensībās un izcīnīja godalgotās vietas
vieglatlētikā, basketbolā un sacensībās krosā.
Rēzeknes pilsētas 1. līgas futbola komanda priecēja savus līdzjutējus un pilsētas iedzīvotājus sīvā
konkurencē veiksmīgi startējot visas sezonas garumā, taču čempionātu noslēdza 7. vietā.
Futbola nodaļas audzēkņi piedalījās Latvijas jaunatnes ziemas čempionātos telpu futbolā, vasaras
jaunatnes čempionātos, kā arī dažādos starptautiskos turnīros. 2004.gada dzimušo zēnu komanda
izcīnīja čempiona titulu starptautiskajā futbola turnīrā “Riga Open Cup -2017” U-13 vecuma
grupā. 2005. gada dzimušo zēnu komanda trenera Guntara Silagaiļa vadībā izcīnīja 1. vietu
starptautiskajā futbola turnīrā “Daugavpils Cup – 2017”. Seši futbola nodaļas audzēkņi

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

59

(K.Valeniks, L.Mackevičs, R.Jierkis, A.Petrovs, A.Šaboha, D.Solovjovs) startēja Reģionālo izlašu
turnīros U-13, U-14 un U-15 vecuma grupās.
Sieviešu 1. līgas futbola komanda 2017. gadā izcīnīja čempiona titulu Latvijas sieviešu 1. līgas
čempionātā un ieguva iespēju startēt 2018. gada Latvijas Sieviešu Virslīgas čempionātā. Divas
sieviešu komandas spēlētājas – Anastasija Fjodorova un Laura Sondore – 2017. gadā startēja
Latvijas meiteņu U-19 vecuma grupas un Nacionālās sieviešu izlases sastāvā.
Rēzeknes BJSS meiteņu U-14 vecuma grupas komanda, treneres Olgas Kopilovas vadībā, izcīnīja
Latvijas čempionu titulu 2017. gada meiteņu telpu futbola čempionātā U-14 vecuma grupā. Četras
komandas spēlētājas – K.Rancāne, K.Bortaščjonoka, J.Ovsjankina, D.Smirnova – piedalījās
pārbaudes turnīros Latvijas meiteņu U-15 v.gr. izlases sastāvā. Kā arī U-17 meiteņu izlases sastāvā
startēja 2002. gadā dzimusī komandas spēlētāja G.Lozda.
Vieglatlētikas nodaļas audzēkņi piedalījās vairākos Latvijas mēroga čempionātos saņemot
godalgotas vietas mazo un lielo distanču skriešanā. Sportiste Gunta Latiševa-Čudare 2017. gadā
izcēlās ar ļoti augstiem rezultātiem starptautiska līmeņa sacensībās, kļūstot par Eiropas čempioni
400 metru distancē U-23 vecuma grupā, iegūstot sudraba medaļu 200 metru distancē Universiādē
(arī zināma kā Pasaules studentu spēles), kā arī ierindojoties 14. vietā Pasaules čempionātā 400
metru distancē, kur uzrādīja vislabāko rezultātu visu Eiropas sportistu konkurencē. Rēzeknes BJSS
vieglatlētikas nodaļas “uzlecošā zvaigzne” – Jānis Seņkāns VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
ieguva 1. vietu (1500 m distancē), 2. vietu (800 m distancē). Latvijas čempionātā Ventspilī U-18
vecuma grupā 800 m distancē izcīnīja – 1. vietu, kā arī Baltijas valstu vieglatlētikas sacensībās
Valmierā, 3. vietu 800 m distancē.
Grieķu – romiešu cīņas nodaļas audzēkņi startēja vairākās Latvijas republikas meistarsacīkstēs
visās vecuma grupās, Starptautiskajos turnīros pārvedot mājās gan zeltu, gan sudrabu, gan bronzu.
Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem R.Kirejevs izcīnīja 1.vietu un Artūrs Mežals – 2.vietu 85 kg
svara kategorijā. VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādē R.Kirejevs – 1. vieta 85 kg svara kategorijā,
T.Žukovs – 3. vieta 58 kg svara kategorijā. BJSS grieķu-romiešu cīņas nodaļas talantīgākie
cīkstoņi A.Štarjkovs, I.Pleškāns, I.Grabovskis, D.Groms, E.Čistjakovs, J.Žukovs, K.Živkovs,
G.Mažonas, Ņ.Ameļkovs, Ņ.Starovoitovs, A.Elksnis, G.Šabanovs, A.Seļužickis 2017. gadā ir
izcīnījuši augstas un godalgotas vietas vietējā un starptautiskā mēroga sacensībās.
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Sporta skolas treneri cenšas pēc iespējas vairāk piedalīties dažādās sacensībās, čempionātos un
turnīros, lai skolas audzēkņi gūtu pēc iespējas lielāku pieredzi, drosmi, prasmi saspēlēties ar citu
komandu dalībniekiem, kas veicinātu viņu izaugsmi sportā.
Jau otro gadu pēc kārtas futbola nodaļas treneri sadarbība ar Sporta pārvaldes vadību organizēja
“Latvijas futbola kauss 8x8” 2006. gada dzimušiem zēniem, kā arī “Rēzeknes BJSS atklātās
sacensības vieglatlētikā A, B, C un D grupās”.
2017. gadā Rēzeknes BJSS saņēma Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes atzinības rakstu par
veiksmīgāko un ievērojamāko sporta organizāciju mūsu pilsētā. Rēzeknes BJSS regulāri organizē
Latvijas mēroga sabraukuma sacensības volejbolā un basketbolā meitenēm.
Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem
•

Energoefektivitātes pasākumu veikšanas ietvaros, Sporta pārvaldei būs iespējams veikt
Sporta nama renovāciju. 2017. gadā SIA ”Ēkas siltināšana” nodeva būvprojektu ”Rēzeknes
Sporta pārvaldes sporta kompleksa 18.novembra ielā 39 Rēzeknē pārbūves būvprojekts”.
Būvprojekta mērķis ir Rēzeknes sporta pārvaldes sporta bāzes infrastruktūras izveide un
modernizācija kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības vides attīstībai, kā arī ēku
energoefektivitātes uzlabošana. Šī projekta realizācijai ir plānots piesaistīt Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. 2018. gadā tiks izsludināts iepirkums šī
projekta realizācijai.

•

Sākot ar jauno mācību gadu, Rēzeknes BJSS audzēkņu skaits krietni palielinājās vairāk
nekā par divi simti audzēkņiem. Ar četru sporta veidu akreditācijas saņemšanu (teniss,
florbols, šahs, volejbols) ir palielinājies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija finansējums par deviņdesmit četriem tūkstošiem, kā arī pašvaldības finansiālais
atbalsts nav mazinājies.

Rēzeknes pilsēta turpina attīstīt projektu „Olimpiskais centrs Rēzekne būvniecība”. 2012. gadā
tika uzsākta Olimpiskā centra „Rēzekne” pirmās kārtas būvniecība. Laika periodā no 2012.-2015.
gadam ir uzbūvēti mākslīgā seguma futbola laukums un tribīnēs 1000 skatītāju, ierīkots
futbollaukuma nožogojums, daļēji labiekārtota teritorija, uzstādītas margas. 1. kārtas faktiskās
izmaksas līdz šim brīdim ir 776 304 EUR, t.sk.:
•

no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 634 017 EUR;
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•

no aizņēmuma VK pašvaldības prioritārā projekta īstenošanai 2013. gadā – 142 287 EUR
(100 000 LVL).

2. kārta – daudzfunkcionālās sporta ēkas un atklāta peldbaseina būvniecība. Projekta 2. kārtas
īstenošanas laiks ir 2015. gads – 2017. gads.
2015.-2016. gadā tika uzbūvēta daudzfunkcionālās sporta ēkas viesnīca sportistiem, ar atpūtas
kompleksu un kafejnīcu, kas ietver sevī 29 divvietīgus numurus un var nodrošināt vismaz 58
sportistu izmitināšanu. Būvniecības procesa izmaksas EUR 2 644 790, t.sk. no valsts budžeta
mērķdotācijas – 700 000 eiro.
2016.-2017. gadā veikta atklāta baseina kompleksa būvniecība. Baseina teritorija cieši piekļaujas
jaunizbūvētajai daudzfunkcionālajai sporta ēkai, kurā izvietotas apmeklētāju ģērbtuves, dušas un
sanitārās telpas. Baseina komplekss ietilpst divi baseini – sporta peldbaseins 16x25 m ar sešiem
celiņiem un bērnu baseins 5x10 m, skatītāju tribīnes, SPA un atpūtas zonu. Būvniecības izmaksas
EUR 1 074 998, t.sk. no valsts budžeta mērķdotācijas – 952 000 eiro.
3. kārta – Sporta arēnas būvniecība. Projekta 3. kārtas īstenošanas laiks ir 2017. gads – 2020. gads.
Daudzfunkcionālās sporta arēnas būvniecība iesākta 2017. gadā, piesaistot valsts budžeta
līdzfinansējumu. Ēka ietilps daudzfunkcionālā zāle ar tribīnēm ar 727 vietām un ledus arēna ar
tribīnēm ar 568 vietām un to plānots nodot ekspluatācijā 2020. gada vasarā. Laika periodā no
2017.gada jūnija līdz šim brīdim ir uzbūvēti ēkas pāļi, daļēji novilktas ārējas komunikācijas,
paveikta lielāka daļa zemes darbu stāvlaukumu izbūvei un teritorijas labiekārtošanai.
10. tabula. Prioritātes Sports (VTP 4) rezultatīvie rādītāji

Sagaidāmā
Vērtība
attīstības
2016.gadā
tendence
RV10 Cilvēkresursu un sporta nozares pārvaldības attīstība
Audzēkņu skaits
2013
Rēzeknes pilsētas
472
Pieaug
1045
pašvaldības sporta
izglītības iestādēs
Sporta klubu dalībnieku
2012
2357
skaits
2 179
Sekmēta sporta nozares
2013
speciālistu izaugsme
1 pašvaldības stipendija
Saglabājas
1
sporta jomā studējošajiem
RV11 Sporta nozares infrastruktūras attīstība
Rādītājs

Sākuma vērtība/gads

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

Avots

Sporta pārvalde
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Iedzīvotāju vērtējums
par sporta attīstības
veicināšanu
Modernizēto sporta
objektu skaits
fiziskajām aktivitātēm
Jaunu sporta objektu
skaits

42,9% iedzīvotājiem
pozitīvs vērtējums

Pieaug

2013
0

Palielinās

2013
1(tenisa korts)

Pieaug

Regulāra
pilsētas
iedzīvotāju
aptauja
2
4

Sporta pārvalde
Sporta pārvalde

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

Plānotās aktivitātes 2018. gadā:
Energoefektivitātes pasākumu veikšanas ietvaros, Attīstības pārvalde veiks Sporta nama
renovāciju. 2017. gadā SIA ”Ēkas siltināšana” nodeva būvprojektu ”Rēzeknes Sporta pārvaldes
sporta kompleksa 18.novembra ielā 39 Rēzeknē pārbūves būvprojekts”. Būvprojekta mērķis ir
Rēzeknes sporta pārvaldes sporta bāzes infrastruktūras izveide un modernizācija kvalitatīvai un
mūsdienīgai izglītības vides attīstībai, kā arī ēku energoefektivitātes uzlabošana. Šī projekta
realizācijai ir plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. 2018. gadā
tiks izsludināts iepirkums šī projekta realizācijai.
Sākot ar jauno mācību gadu, Rēzeknes BJSS audzēkņu skaits krietni palielinājās vairāk nekā par
divi simti audzēkņiem. Ar četru sporta veidu akreditācijas saņemšanu (teniss, florbols, šahs,



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

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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volejbols) ir palielinājies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija finansējums par
deviņdesmit četriem tūkstošiem, kā arī pašvaldības finansiālais atbalsts nav mazinājies.
Rēzeknes pilsētas sporta objektos – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas sporta zālēs, Rēzeknes 2.
vidusskolas sporta hallē, sakarā ar energoefektivitātes pasākumu, arī noritēs vērienīgie ēku
pārbūves darbi.
Rēzeknes 6. vidusskolas sporta spēļu zāles grīda bija sliktā stāvoklī un apdraudēja nodarbojošos
veselību un drošību. Veicot Sporta spēļu zāles grīdas remontu (grīdas izlīdzināšanu un lakošanu),
tika uzlabota sporta spēļu zāles stāvoklis, saskaņā ar izglītības iestāžu uzturēšanas normu
prasībām, grīdas lakošana jāveic katru gadu.
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas 2018. 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, orientēšanās sportā un slēpošanā).
Visās sacensībās tiek aicināti piedalīties ikviens pilsētas iedzīvotājs.
Rēzeknes BJSS futbola 1. līgas komandai viens no aktuālākajiem mērķiem – sasniegt pēc iespējas
augstāku vietu attiecībā pret iepriekšējo sezonu, kā arī cīnīties par iekļūšanu virslīgā. 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 Virslīgas
čempionāta spēlēs sadarbībā ar sporta klubu „Progress”. Rēzeknes BJSS U-16 meiteņu futbola
komandai ir mērķis izcīnīt čempionu titulu un gūt jaunas uzvaras Latvijas un Starptautiska mēroga
turnīros.
Basketbola nodaļas audzēkņi piedalīsies Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas (LJBL) čempionātā
U-12, U-13, U-14, U-16, U-17 un U-19 vecuma grupās, Eiropas Jaunatnes basketbola līgā U-15
vecuma grupā un Baltijas basketbola līgā, kā arī vecākie audzēkņi startē LBL3 čempionātā, bet
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meiteņu komanda – sacensībās „Mini kauss” U-10 un U-11 vecuma grupās un LJBL čempionātā
U-12 un U-13 vecuma grupā.
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
septembrī izveidota Rēzeknes BJSS Sieviešu florbola komanda, kura startē Latvijas Sieviešu
florbola 1. līgā un komandas mērķis šajā sezonā ir izcīnīt vismaz divas uzvaras čempionāta spēlēs.
Florbola nodaļas audzēkņi šogad startē arī U-11 un U-16 vecuma grupu Latvijas Jaunatnes florbola
čempionātā.
Basketbola, volejbola un futbola nodaļu treneri organizēs vasaras treniņnometnes BJSS nodaļu
audzēkņiem. Paredzēti tradicionālie turnīri peldēšanā slēgtajā un atklātajā peldbaseinā.

5.1.5. Prioritātes “Kvalitatīva dzīves telpa” (VTP 5) īstenošana
11. tabula. Prioritātes “Kvalitatīva dzīves telpa” (VTP 5) rezultatīvie rādītāji

Sagaidāmā
Vērtība
Rādītājs
attīstības
Avots
2017.gadā
tendence
Rīcību virziens “Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības aprūpe”
(RV13)
Finansējuma apjoms
Rēzeknes pilsētas
pašvaldībā sociālajiem
2013
„Sociālais
pabalstiem, eiro
988 948
Samazinās
1 281 959
dienests”
Sociālās palīdzības
2013
„Sociālais
saņēmēju skaits
6 155
Samazinās
6 252
dienests”
Trūcīgo ģimeņu/
2013
„Sociālais
personu skaits
1 562/
Samazinās
974/
dienests”
3 231
1 744
Dienas centru/dienas
aprūpes centru pakalpojumu
saņēmēju
2013
2016
skaits:
– pilngadīgas personas
67
121
„Sociālais
– bērni
4
Palielinās
2
dienests”
Sociālo pakalpojumu
2016
personām ar funkcionāliem
269 asistenta
ierobežojumiem (izņemot
pakalpojums
dienas aprūpes centru un
2013
+ 62 aprūpes
„Sociālais
ilgstošas sociālās aprūpes
140
Palielinās
mājās
dienests”
Sākuma
vērtība/gads
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un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums =
institūcijas) saņēmēju skaits
331
Rīcību virziens “Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” (RV14)
Mājas lapas
2013
(www.rezekne.lv) unikālo
235 948
Pieaug
295 550
SAN
apmeklējumu skaits
Vēlētāju aktivitāte
2013
2017
pašvaldību vēlēšanās
47,47%
Pieaug
50,59%
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
757
RD
2013
1 135
Rīcību virziens “Ilgtspējīga vide” (RV15)
Rēzeknes iedzīvotāju
2013
vērtējums par
21,4%
Pieaug
36%
Attīstības
daudzdzīvokļu dzīvojamo
iedzīvotājiem
pārvalde
ēku iekškvartālu
pozitīvs
labiekārtojumu
vērtējums
Sociālās infrastruktūras
2013
Attīstības
objekti ar augstu
50%
Pieaug
55%
pārvalde
energoefektivitāti
Siltuma ražošanas
2013
AS
efektivitāte
93,4%
Saglabājas
93,4%
"Rēzeknes
siltumtīkli"/
SIA
"Rēzeknes
enerģija"
Siltuma zudumi
2013
AS
18,7%
Samazinās
18,7%
"Rēzeknes
siltumtīkli"/
SIA
"Rēzeknes
enerģija"
Rekonstruēto siltumtīklu
2013
AS
garums, m
1 627
Pieaug
+ 1 243,5
"Rēzeknes
siltumtīkli"
Gaisa, dzeramā ūdens,
2013
Netiek
Netiek
LĢMA
peldūdeņu, pazemes ūdeņu,
Nav
pārsniegti
pārsniegti
augsnes kvalitāte
konstatēti
gaisa,
dzeramā



Administratīvās inspekcijas konstatēti pārkāpumi
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Ielu īpatsvars ar asfalta
segumu pilsētā
Dalītās atkritumu vākšanas
punktu/laukumu skaits

robežlielumu
pārsniegumi

ūdens,
peldūdeņu,
pazemes
ūdeņu un
augsnes
kvalitātes
robežlielumi

2013
63,4%
2013
2

Palielinās
Pieaug

PSP

65%

PSP

2

Īstenotās galvenās aktivitātes 2017. gadā:
2017. gadā tika turpināti un pabeigti Bukmuižas ielas rekonstrukcijas darbi. Tika pabeigti Rancāna
ielas posma starp Raiņa un Zemnieku ielām remontdarbi. Tika uzsākta autotransporta stāvlaukuma
būvniecība Brīvības ielā. Darbi tiks turpināti 2018. gadā. Tāpat 2017. gadā tika veikta Kr.
Valdemāra ielas posma no Dārzu ielas līdz Raiņa ielai rekonstrukcijas darbi. Tika veikta kapu
teritorijas nožogojuma būvniecība, teritorijas labiekārtošana Miera ielā 63B; 67 un ebreju kapu
teritorijas žoga būvniecība A. Upīša ielā 94. Darbi tiks turpināti 2018. gadā. Tika veikti lietus
kanalizācijas kolektora izbūve F.Varslavāna ielā 35, kā arī lietus kanalizācijas kolektora
remontdarbi Rīgas ielā. Tika veikta Miera ielas novadgrāvja izbūve.
Piešķirtie mērķdotācijas līdzekļi ielu uzturēšanai 2017. gadā tika izlietoti pilsētas ielu ikdienas un
periodiskās uzturēšanas darbu finansēšanai 566 796 EUR apmērā. Ceļa zīmju piegādei,
uzstādīšanai, apkalpošanai izlietoti 11 042 EUR.
Dabas resursu nodokļa līdzekļi 30 921 EUR tika izlietoti šķiroto sadzīves atkritumu laukumu
uzturēšanai.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai līdzfinansējumam tika izlietoti 205 081 EUR.
Saskaņā ar 2016. gada 29. septembra Rēzeknes pilsētas domes lēmumu 2017. gadā tika veikta AS
„Rēzeknes siltumtīkli” apvienošanu ar SIA „Rēzeknes enerģija”, veicot SIA „Rēzeknes enerģija”
pievienošanu AS „Rēzeknes siltumtīkli”. Reorganizācijas mērķis ir nodrošināt vienotu
siltumenerģijas ražošanas procesu – siltumenerģijas ražošanu, pārdali, sadali un tirdzniecību,
ņemot vērā nepieciešamību, ka siltumapgādes uzņēmuma darbība vērsta uz pašvaldības
iedzīvotāju nodrošināšanu ar kvalitatīvu, uz zemām izmaksām balstītu siltumenerģijas ražošanu
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

67

un piegādi, kā arī optimizējot kapitālsabiedrību darbību, tiks nodrošināta vienmērīga finanšu
plūsma un kvalificētā darbaspēka resursu pietiekamība. Turpmākai AS „Rēzeknes siltumtīkli”
attīstībai ir izstrādāta jau apvienoto komercsabiedrību Vidēja termiņa darbības un attīstības
stratēģija 2018. – 2020. gadam.
2017. gadā tika veikta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
organizēšana Rēzeknes pilsētā” realizācija.
Īstenojot Rēzeknes pilsētas pašvaldības attīstības stratēģijā nospraustos uzdevumus, atbilstoši
prioritātei “Kvalitatīva dzīves telpa” un rīcības virzienam “Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā
palīdzība un veselības aprūpe” tika pabeigta sociālās programmas infrastruktūras projekta “Ēkas
Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē, pārbūve un atjaunošana Nakts patversmes – atskurbtuves
izveidošanai” 1.kārta”. Projekta 1.kārtas izmaksas – 629 341 eiro. Lai samazinātu primārās
enerģijas patēriņu, tika īstenots arī projekta 2.kārtas projekts "Energoefektivitātes paaugstināšanas
būvdarbi Patversmes – atskurbtuves ēkā Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē", kura kopējais pašvaldības
finansējums – 76 746 eiro.
Lai uzlabotu dzīves vides un sociālo pakalpojumu pieejamību senioru dienas centrā, tika īstenots
projekts “Ēkas Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē 1.stāva pārbūve dienas centra izveidošanai”. Šo
atjaunošanas darbu kopējās izmaksas sastāda 201 748 eiro.
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
pabeigta Pilsētas domes ēku kompleksa Atbrīvošanas alejā 93 energoefektivitāti uzlabojošie
pasākumi un uzsākta projekta “Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē,
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana. Kopējās plānotās šī projekta izmaksas ir 213
892,06 eiro.
Sociālo pabalstu izmaksai 2017.gadā tika izlietoti 1 57 12 67 eiro, t.sk. bezdarbnieku stipendijām
izmaksāti 186 412 eiro, pašvaldību stipendijām studējošajiem un izmaksāti 82 331 eiro, sociālie
pabalsti izmaksāti 1 302 524 eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, sakarā ar pabalstu saņēmēju loka
palielināšanos sociālajai palīdzībai izmaksātie līdzekļi palielinājās par 42 511 eiro.
Sociālais dienests 2017. gadā īstenoja vairākus ES struktūrfondu finansētus projektus: Eiropas
Atbalsta fonda atbalsts vistrūcīgākajām personām, Nr.2014.FEAD/PO.01/23/09 par pārtikas,
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higiēnas un skolas piederumu palīdzības sniegšanu un papildpasākumu – informatīvu pasākumu,
individuālā un grupu darba, neformālu izglītojošu pasākumu organizēšanu vistrūcīgākajām
personām; projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, Eiropas Sociālā fonda
projektu “PROTI un DARI!”; Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas granta projektu “Jauno zinātnieku
pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”.
Turpinājās pašvaldības sadarbība ar nevalstiskām organizācijām sociālo pakalpojumu jomā, kurām
2017. gadā tika piešķirts pašvaldības atbalsts 18 915 eiro.
Lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas
uzraudzību un noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Rēzeknes pilsētas attīstības jautājumiem,
tādējādi sniedzot ikvienam iespēju piedalīties sabiedrības līdzdalības pasākumos, 2017. gadā tika
veikta iedzīvotāju aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju viedokli
un vērtējumu pašvaldības darbam dažādās likumā „Par pašvaldībām” noteiktajās pašvaldību
atbildības jomās par transportu, publisko infrastruktūru, vidi, izglītības, kultūras, sporta
jautājumiem u.c. jautājumiem.
Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam 2. projektu
pieteikumu konkursa ietvaros tika apstiprināta Rēzeknes pilsētas domes dalība sekojošos
projektos:
•

Projekta „Transformācijas no graustu rajona uz eleganci” ietvaros ir plānoti kapacitātes
paaugstināšanas pasākumi valsts institūciju darbiniekiem degradēto teritoriju revitalizācijā,
kā arī pilot teritoriju attīstības koncepcijas izstrāde Rēzeknē;

•

Latgales plānošanas reģiona izstrādātajā projektā “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija
balstoties uz sporta aktivitātēm” plānots uzlabot āra sporta publiskā infrastruktūra
Rēzeknes kultūras un atpūtas parkā;

•

Lai nodrošinātu vides pieejamību pensionāriem ar kustību traucējumiem un atvieglotu
aprūpes procesu mājās apstākļos tiek plānota mājas aprūpes inventāra iegāde projekta
“Senioru izglītošana un mājas aprūpe” ietvaros;

•

Projekta “Uzņēmējdarbība nākotnei” ietvaros tiek plānots rīkot praktiskas apmācības
radošo industriju pārstāvjiem, radot jaunus uzņēmumus interneta vietnē Tiks izveidota
interaktīva, viegli saprotama un bezmaksas apmācības programma, kas būs pieejama
ikvienam ieinteresētam izveidot jaunu biznesu elektroniskajās vietnēs.

Projektu realizācija tiek plānota no 2018. gada sākuma līdz 2019. gada beigām.
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Plānotās aktivitātes 2018. gadā:
Satiksmes drošības un gājēju kustības uzlabošanai, organizējot drošu un ērtu satiksmes
organizāciju, ir izstrādāti būvprojekti “Ausekļa ielas posma no Zilupes ielas līdz Meža ielai,
Rēzeknē pārbūve” un “Vipingas ielas Rēzeknē, pārbūve”, kuru realizācija sāksies 2018. gadā.
2018.gadā noritēs 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.
2018. 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,
tiks uzsākti 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 atjaunošanas un pārbūves darbus. Kopējais Rēzeknes pilsētai pieejamais 4.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa finansējums ir 3,3 milj. eiro. 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 2018. gada turpinās īstenot 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” projektu “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”. Projektā īsteno
profilaktiskos pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām, ar mērķi stiprināt iedzīvotāju iespējas par
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savas veselības rūpēšanos vēl pirms saslimšanas. Savukārt, veselības veicināšanas pasākumos
mērķa grupām ir 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 2017. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda
5,6 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2016. gadu – 9,41 miljons eiro, ir samazinājušās par aptuveni
59%.
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16. attēls. Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

Kā redzams attēlā, būvniecības izmaksu kopapjoms pēdējo divu gadu laikā samazinājies, tika
pabeigti daudzi iepriekšējos gados uzsāktie ar Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts
investīciju līdzekļiem atbalstītie projekti.
2017. gadā ekspluatācijā nodoto nozīmīgāko (atbilstoši būvniecības izmaksām) objektu
uzskaitījums:
1. Olimpiskā centra Rēzekne atklātā baseina kompleksa būvniecība Stacijas ielā 30B, Rēzeknē.
Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvdarbu veicējs: SIA "Latgalija". Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja € 1 130 991.
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2. Ēkas atjaunošana un nakts patversmes-atskurbtuves izveidošana Bukmuižas ielā 3, Rēzeknē.
Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests". Būvdarbu
veicējs: Pilnsabiedrība "Latgales Būve". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 617 626.
3. Ēkas 1.stāva pārbūve dienas centra izveidošanai Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests". Būvdarbu veicējs: SIA
"Inteco Wood". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 172 249.
4. Noliktavas pārbūve Dzintaru ielā 7, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs. Būvdarbu veicējs: SIA "Gretta-V". Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja € 79 541.
5. Automazgātuves būvniecība Kuldīgas ielā 2, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: SIA "OSTA NS".
Būvdarbu veicējs: SIA "ASKO AS". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 81 215.
6. Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība Jupatovkas ielā 6A, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: SIA „EHRLE”. Būvdarbu veicējs: SIA "SG Latgale". Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja € 72 000.
7. GUM uzstādīšana un automazgātavas nojaukšana DUS teritorijā Atbrīvošanas alejā 174A,
Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: SIA "Petrol Property". Būvdarbu veicējs: SIA "Tilpums".
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 19 495.
8. Dzīvokļa pārbūve par skaistumkopšanas salonu Dārzu ielā 21-1, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: IK "Priežupe". Būvdarbu veicējs: SIA "Projektēšanas Birojs Austrumi".
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 15 000.
9. Lubānas ielas rekonstrukcija posmā no Zemnieku ielas līdz Upes ielai, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvdarbu veicējs: SIA "Krustpils". Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja € 112 327.
10. Elektropārvades līniju rekonstrukcija Bukmuižas ielā no Latgales ielas līdz Varslavāna ielai,
Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: AS "Sadales tīkls". Būvdarbu veicējs: SIA "Latvijas
Energoceltnieks". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 109 863.
11. 0.4 kv līnijas L-6 no TP-666, L-4 no TP-617, L-2,L-12 no TP-663 rekonstrukcija, Rēzeknē.
Objekta pasūtītājs: AS "Sadales tīkls". Būvdarbu veicējs: SIA "Latvijas Energoceltnieks".
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 136 730.
12. SIA "Rēzeknes slimnīca" centrālās ēkas pieguļošās teritorijas rekonstrukcija 18.Novembra
ielā 41, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: SIA "Rēzeknes Slimnīca". Būvdarbu veicējs: SIA "Ceļi
un tilti". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 157 660.
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13. Bukmuižas ielas posma no Latgales ielas līdz F.Varslavāna ielai, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde. Būvdarbu veicējs: SIA
"Ceļi un tilti". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 669 789.
14. Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5 līdz siltumkamerai
SK-9 N.Rancāna ielā, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: AS "Rēzeknes siltumtīkli". Būvdarbu
veicējs: SIA "Siltumtehserviss". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 288 421.
15. Jauna artēziskā urbuma izbūve AS "Rēzeknes siltumtīkli" N.Rancāna ielā 1D, Rēzeknē.
Objekta pasūtītājs: AS "Rēzeknes siltumtīkli". Būvdarbu veicējs: SIA "Latgales artēziskā
aka". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 19 293.
16. Siltumtrases posma pārbūve Jupatovkas ielā un ēkas Jupatovkas ielā 3A, Rēzeknē
pieslēgšana pie centrālajiem siltumtīkliem. Objekta pasūtītājs: AS "Rēzeknes siltumtīkli".
Būvdarbu veicējs: SIA "V.J.M. Būve". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 146 463.
17. Gaļas sadales cehs Rīgas ielā 22, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: SIA "Rēzeknes Gaļas
Kombināts". Būvdarbu veicējs: Pilnsabiedrība "Latgales Būve". Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja € 876 869.
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Akceptēti būvprojekti
Akceptētās tehnikās shēmas, paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes

17. attēls. Akceptēto būvprojektu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu skaits pa gadiem

Kopumā 2017. gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 107 būvniecības ieceres iesniegumi,
izsniegtas 90 būvatļaujas, akceptēti 99 būvprojekti, 165 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti
un tehniskās shēmas.
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12. 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.
18
8
5
10
1
Kopā:
42

%
42.9%
19.0%
11.9%
23.8%
2.4%
100.0%

Izmaksas, tūkst. €
69 60 02
31 33 63
2 04 94 08
1 66 65 96
87 68 69
5 60 22 38

%
12.4%
5.6%
36.6%
29.7%
15.7%
100.0%

Nozīmīgu būvniecības pieaugumu, salīdzinot ar 2016. gadu, šogad uzrādīja dzīvojamo māju,
palīgēku un nedzīvojamo ēku būvniecība. 2017. gadā ekspluatācijā nodoto dzīvojamo māju,
palīgēku un nedzīvojamo ēku privātās investīcijas sastādīja 696 002 eiro, kas, salīdzinot ar 2016.
gadu – 220 300 eiro, ir palielinājušās par aptuveni 31%.
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6. Starptautiskā sadarbība
Ārējo sakaru nodaļas uzdevums ir veicināt pilsētas atpazīstamību nacionālā un starptautiskā
līmenī, plānot, koordinēt un pārraudzīt iestādes darbību ārējo sakaru jautājumos, nodrošināt
oficiālo ārzemju delegāciju un viesu protokola rakstura pasākumu organizāciju, kā arī nodrošināt
pašvaldības un pašvaldības iestāžu apstiprināto projektu ieviešanu. 2017. gads bija ļoti aktīvs
starptautiskās sadarbības jomā. 2017. gadā, sadarbības līgumu ietvaros nodaļas darbinieki
veicināja, atbalstīja un koordinēja sadarbības partneru kontaktus starp dažādām pilsētu
organizācijām, iestādēm un interešu grupām. Domes speciālistiem un pašvaldības iestāžu
darbiniekiem ir iespēja piedalīties dažādās konferencēs, semināros Latvijā un ārzemēs. Lai
veicinātu Rēzeknes un tās reģiona atpazīstamību ārvalstīs, sekmētu ārvalstu uzņēmumu sadarbību
ar vietējiem uzņēmējiem, kā arī piesaistītu investīcijas tika organizētas tikšanās ar diplomātisko
pārstāvniecību pārstāvjiem.
Jau vairākus gadus sadarbība notiek ar Lietuvu. Pērn notika vairākas pieredzes apmaiņas vizītes.
Vizīšu laikā Rēzeknes un Utenas speciālisti izstrādāja un iesniedza vairākus projektu pieteikumus
Latvijas-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursā: Vēsturiskā Mantojuma
Ilgtspējīgas Saglabāšanas Mehānisms Rēzeknes un Utenas Reģionu Attīstībai” “SUPREME”;
Sociālās Arēnas-Jaunu sociālās iekļaušanas mehānismu veicināšana Rēzeknē (LV) un Kretingā
(LT), īstenojot kopīgus pasākumus kapacitātes stiprināšanai un sociālajai integrācijai; Eko
ilgtspēja–Vides resursu apsaimniekošanas efektivitātes un integrācijas veicināšana izmantojot
inovatīvus un sadarbības veicinošus risinājumus; Sports kā jauniešu riska grupās socialās
iekļaušanas metode “Risk-Free” (Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers);
Uzņēmējdarbība nākotnei (The Business of Future) Nr. 384 Iesniedzējs – Utenas biznesa
informācijas centrs, partneris – “Zeimuļs”; Ilgtspējīgs tūrisms pārrobežu teritorijā (Sustainable
tourism across border); Transformācijas no graustu rajona uz eleganci ”Trans-form”
(Transformations from Slum to Chic); Social Inclusion of Elderly People “Aging In Comfort”
Iesniedzējs – Eiroreģions “Ezeru zeme”, partneris – Rēzeknes pilsētas dome.
2017. gadā turpinājās sadarbība ar sadarbības partneriem Norvēģijā – Arendāles un Aust-Agderas
pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Rēzeknes pilsētas pārstāvji organizēja vairākas vizītes
un online konferences, lai vienotos par konkrētām sadarbības jomām un turpmāko pieredzes
apmaiņas vizīšu laikiem. Lai pētītu bērnu ar īpašām vajadzībām adaptāciju vispārizglītojošās
mācību iestādēs, Rēzeknes pilsētas dome no 1. novembra iesaistījusies projektā „Pieredzes
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apmaiņa Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta sistēmas izveidei darbā ar
bērniem ar īpašām vajadzībām”. 6. novembrī uz Ārendāli Norvēģijā devās Rēzeknes pilsētas
domes sociālie darbinieki. Norvēģijā notika tikšanās ar speciālistiem, kas strādā ar bērniem ar
autiskā spektra traucējumiem, kā arī ar bērnu autistu vecākiem. Projekts „Pieredzes apmaiņa
Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas vecāku un skolotāju atbalsta sistēmas izveidei darbā ar bērniem ar
īpašām vajadzībām” paredz novada sociālo darbinieku, sociālo pedagogu pieredzes apmaiņas
braucienus uz Norvēģiju un Zviedriju, tas tiks realizēts līdz 2018. gada 31. martam. Projektu
finansē programmas “Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration”
sekretariāts.
2017. gadā tika veiksmīgi attīstīta sadarbība ar Vitebskas pilsētas izpildkomiteju izglītības jomā.
Tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem
un vadībai, Rēzeknes pirmsskolas izglītības vadītājiem un skolu direktoriem. Delegācija
apmeklēja Vitebskas specializētos bērnudārzus un izglītības iestādes, kur tikās ar iestāžu vadību
un mācību kolektīvu.
Rēzeknes pilsētu pagājušajā gadā apmeklēja arī divas Vitebskas apgabala pedagogu delegācijas,
kā arī vairāk nekā trīs simti dalībnieku no Vitebskas Starptautiskajā Bērnu un jauniešu mākslas
festivālā "ART-Panorama Baltika". Sadarbība izglītības un kultūras jomās ar Vitebskas apgabalu
tiks turpināta arī 2018. gadā.
2017. gadā tika attīstīta sadarbība ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās. Rēzeknes pilsētas
domes priekšsēdētājs piedalījās Starptautiskajā forumā "Inovācijas. Investīcijas. Perspektīvas.",
kas tika organizēta Vitebskā 2017. gada maijā.
2017. gadā tika attīstīta sadarbība ar Baltkrievijas pilsētu Kričevu. Rēzeknes pilsētas domes
delegācija 2017. gada septembrī viesojās Kričevā, lai piedalītos pilsētas svētku svinībās. Veicinot
sadarbības projektu attīstību, domes darbinieki sadarbībā ar Kričevas, Braslavas un Vitebskas
partneriem izstrādāja projekta pieteikumus Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas projektu konkursā.
Pēc Braslavas rajona izpildkomitejas ielūguma, Rēzeknes pilsētas domes delegācija apmeklēja
starptautisko tradicionālās kultūras festivālu "Браславские зарницы", kas norisinājās Braslavā
2017. gada 29. maijā.
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Vizītes ietvaros tika organizēta oficiāla tikšanās ar Braslavas rajona izpildkomitejas vadību un
valstu-dalībnieku viesiem kā arī Starptautiskā festivāla dalībniekiem, kuras laikā tika apspriesti
jautājumi kultūras un izglītības jomās.
Aktīvi norisinājās sadarbība ar partneriem no Krievijas. Divpusējo vizīšu laikā tika apspriestas
aktivitātes, kopīgie projekti un pasākumi. Sadarbībā ar Pleskavas pilsētas administrācijas
pārstāvjiem tika izstrādātas projektu pieteikumi Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros: Urban sticky areas; Shaping cities.
Turpinājās sadarbība ar Sorokas pašvaldību, Moldovā. Sadarbības ietvaros tika organizētas
divpusējās apmaiņas vizītes un pieredzes apmaiņas braucieni, Ņemot vērā Moldovas Ziemeļu
reģiona attīstības aģentūras interesi un vajadzības attiecībā uz Moldovas eirointegrācijas procesu,
2017. gadā tika turpināta Latvijas pašvaldību, VARAM un Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības
aģentūras sadarbība, arī iesaistot pašvaldības, uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus.
2017. gadā tika sniegts atbalsts projektu konceptu sagatavošanai un projektu pieteikumu izstrādei,
balstoties uz Rēzeknes pilsētas domes pieredzi un Sorokas pašvaldības specifisko sociāli
ekonomisko situāciju.
Rēzeknes pilsētas dome sadarbībā ar Zabre (Polija) pašvaldību sākot ar 2016. gadu atbild par
pašvaldību tīklojumu “Pilsētas bērniem”. Rēzeknes pilsētas delegācija 2017. gada septembrī
viesojās Zabrze (Polija), lai piedalītos pilsētas svētku svinībās.
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7. 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.

7.1. 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.
2017. gadā tika norisinājās nopietns darbs pie portāla dizaina atjaunošanas. Jaunais portāls
apmeklētājiem kļuva pieejams 2018. gada februārī. Lai nodrošinātu operatīvas informācijas
apmaiņu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, jaunā portāla labajā pusē lejā vienmēr ir pieejama
sadaļa “Sazinies ar mums”.
Pēc Google analytics datiem 2017. gadā www.rezekne.lv apmeklēja 179 974 unikālie lietotāji
295 550 sesijās. Darbadienās mājaslapu apmeklēja aptuveni 900 lietotāji, brīvdienās lietotāju
skaits vidēji ir 500. Lielākā mājaslapas apmeklētāju aktivitāte bija pirms pilsētas svētkiem, kad
apmeklējumu skaits pārsniedza 2000 dienā.

7.2. Pašvaldības laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis”
Rēzeknes pilsētas pašvaldības laikraksts „Rēzeknes Vēstnesis” 2017. gadā tika izdots katru nedēļu
ar tirāžu 15 000 eksemplāri. Laikrakstā ir 16 lappuses, kas satur informāciju divās valodās –
latviešu un krievu.
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Katrai „Rēzeknes Vēstneša” lappusei ir tematiska ievirze – lasītāji vienmēr zina, kur jāmeklē viņus
interesējošā informācija.
Parasti pirmās divas lappuses tiek veltītas domes lēmumiem un īsām pēdējo divu nedēļu
aktualitātēm. Katrā laikraksta numurā ir arī „Priekšsēdētāja sleja”, kurā pilsētas domes
priekšsēdētājs spriež par iedzīvotājiem un pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem, kā arī aicina
lasītājus paust savu viedokli par noteiktām tēmām. Atgriezeniskā saite ar lasītājiem tiek uzturēta
arī caur rubriku „Kurš atbildēs?” – katrā numurā laikraksta saņēmēji var atrast dažādu pilsētas
domes pārvalžu atbildīgo speciālistu atbildes uz saviem jautājumiem. Liela uzmanība tiek veltīta
pašvaldības uzņēmumu darbībai, tiek sniegta aktuālākā un operatīvākā informācija. Bieži vien tiek
runāts arī par sociāla rakstura 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.

7.3. 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) 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.
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7.4. 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.
2017. gada laikā Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ir griezušies 18 774 apmeklētāji, no tiem ar
Rēzeknes pašvaldību saistītos jautājumos – 18 308 apmeklētāji, ar citām valsts iestādēm saistītos
jautājumos – 467.
467

ar Rēzeknes pašvaldību
saistītos jautājumos
ar citām valsts iestādēm
saistītos jautājumos

18308

18. attēls. Apmeklētāju skaits Rēzeknes pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā (2017. gads)

2017. gada 20. februārī Iedzīvotāju apkalpošanas centrs, saskaņā ar 09.02.2017. “Rēzeknieša
kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtību” sāka Rēzeknieša karšu izsniegšanu. Iedzīvotāju
apkalpošanas centra pamatfunkcija Rēzeknieša karšu izsniegšanas procesā bija dokumentu
pārbaude (dzīvesvietas deklarācija, braukšanas atvieglojumu saņemšanu pamatojošs dokuments)
un Apliecinājuma izsniegšana. Kopā Iedzīvotāju apkalpošanas centrs 2017. gada laikā sakarā ar
Rēzeknieša kartes saņemšanu sniedza pakalpojumus 13 483 iedzīvotājiem.
No 01.08.2017. līdz 11.09.2017. Iedzīvotāju apkalpošanas centrā notika Rēzeknes pilsētas
teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam (paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, grafiskā daļa) publiskā apspriešana.
No 06.11.2017. līdz 26.11.2017. Iedzīvotāju apkalpošanas centrā notika Rēzeknes pilsētas
teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pilnveidotās redakcijas (Paskaidrojuma raksts,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daļa) publiskā apspriešana. Ar
vizuālajiem materiāliem varēja iepazīties Iedzīvotāju apkalpošanas centrā.
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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.
13. tabula. Jautājumi, kādos vērsās apmeklētāji

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

Apmeklētāju skaits
43
32
9
31
15
61
89
19
29
21
57
6
3241
2428
620
193

Finanšu pārvalde
Iesniegumu uzrakstīšana

41
15

Iesnieguma pieņemšana

52

Izglītības pārvalde
Izpilddirektors
Juridiskā nodaļa, t.sk. juridiskās konsultācijas
Namu apsaimniekošana
Pasažieru pārvadāšana
Pārvalde “Sociālais dienests”

12
4
94
89
36
43

Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie priekšsēdētāja

144

Pilsētas saimniecības pārvalde, t.sk.

201

Ceļu uzturēšana
Ielu apgaismojums
Nekustamā īpašuma jautājumi
Apzaļumošanas jautājumi

Priekšsēdētāja vietnieks
Publiskās apspriešanas

13
6
43
6

13
3
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Rēzeknes Vēstnesis
Sabiedrisko attiecību nodaļa,

15
14
t.sk. portāls www.rezekne.lv

9

Saimnieciskie jautājumi, t.sk. dokumentu kopijas
Saistošie noteikumi
Sporta pārvalde
Uzņēmumi – komunālo pakalpojumu sniedzēji, t.sk.

56
68
15
256

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” rēķini un siltumapgādes jautājumi
PA SIA „ALAAS”
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”

6
8
169

Kopā

4824

Ar citām iestādēm saistītie jautājumi
Arhīvs

3

Citas pašvaldības

2

Darba inspekcija
Invalīdu biedrība
Latgales apgabaltiesa
Latvenergo
Likumi
LR ministrijas
Nodarbinātības dienests
Notāri
Patērētāju aizsardzības centrs
Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde
Rēzeknes novada dome
Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona

9
8
3
32
9
4
21
12
3
51
69
8

Saeimas deputātu pieņemšana
Semināri
Tiesu izpildītāji
Uzņēmumu reģistrs
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts valodas komisija
Valsts zemes dienests
Valsts probācijas dienests
Zemesgrāmata
Citi jautājumi
Kopā

2
17
64
16
7
34
8
17
4
19
45
467

7.5. 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.
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2018. gadā tika izveidots konts arī instagram.com. Domes Twitter kontam 2017. gada nogalē bija
3911 sekotāji, savukārt Facebook kontam – 3272 sekotāji. Salīdzinoši mazāk sekotāju ir
draugiem.lv lapā, kur gada beigās bija 296 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), 2017. gadā šiem video bija 6 373
skatījumi, bet kanālam 100 abonenti.

7.6. 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 34 Rēzeknes iedzīvotājiem.

7.7. 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
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:
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•

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.
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.
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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.

7.8. 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. saistošajiem
noteikumiem nr. 2 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2016 gadam”, kura 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. saistošajiem noteikumiem nr. 2
“Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2016 gadam”, kura 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;

•

ALEKSII SIA, Reģ. Nr. 42403035991 – 1258 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 – 1813 eiro;

•

Olimpiskais centrs Rēzekne SIA, Reģ. Nr. 42403028190 – 2757 eiro;

•

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

•

LaPizza SIA, Reģ. Nr. 42403031010 – 1573 eiro;

•

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

•

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

•

RĒZEKNES SLIMNĪCA SIA, Reģ. Nr. 40003223971 – 1797 eiro;
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•

Lekon SIA, Reģ. Nr. 42402004689 – 1087 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. saistošajiem noteikumiem nr. 2
“Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2016 gadam”, kura 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 – 2200 eiro;

•

TFK Rēzekne biedrība, Reģ. Nr. 40008162090 – 2100 eiro;

•

Biedrība "Proactive People", Reģ. Nr. 50008228021 – 1000 eiro;

•

Biedrība "Eņģeļi ar mums", Reģ. Nr. 40008169258 – 1000 eiro;

•

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

•

Biedrība Sporta klubs "Ezerzeme" SB, Reģ. Nr. 50008025201 – 1200 eiro.

Sakarā ar Rēzeknes pilsētas domes saņemto rīkojumu Nr.81/vp no 2018. gada 9. maija “Par
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata sastādīšanu” un informācijas
sniegšanu par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, tām atvēlēto finansējumu.
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde 2017. gadā saskaņā ar nolikumu sadarbojās un finansiālu
atbalstu sniedza sekojošām organizācijām:
1. Biedrībai “Atma” – 2000,00 eiro;
2. Biedrībai “Sedna” – 10 000,00 eiro;
3. Biedrībai “Dorifor” – 1000,00 eiro;
4. Biedrībai “Rēzeknes pilsētas sporta klubs “KUMGAN”” – 1000,00 eiro;
5. Biedrībai “Rēzeknes izpletņlēcēju sporta klubs “LATGALES PILOTS”” – 1200,00
eiro;
6. Biedrībai “Centrālais auto moto klubs “Latgale”” – 1500,00 eiro;
7. Biedrībai “REBIRS SPORTS” – 1000,00 eiro;
8. Biedrībai “Rēzeknes FA” – 18 000,00 eiro;
9. Biedrībai “Sakurate” – 520,00 eiro;
10. Sporta biedrībai “Sporta klubs “Ezerzeme”” – 33 360,00 eiro;
11. Biedrībai “TFK “Rēzekne”” – 27 000,00 eiro;
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskats

86

12. Biedrībai “SK “TIM-WOKEU”” – 2000,00 eiro;
13. Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālajai biedrībai – 1300,00 eiro;
Tāpat Sporta pārvalde 2017. gadā noslēdza atsevišķus līgumus par konkrēto pasākumu
organizēšanu ar
1. Biedrību “Sporta klubs “Dinamo LAT” – 500,00 eiro VIII starptautisko sacensību
“DINAMO džudo talantu kauss 2017” organizēšanai;
2. Biedrību “Sporta klubs “MAGNEN”” – 5710,48 eiro Skriešanas seriāla
“BIGBANK Skrien Latvija” 2. posma sacensību “Rēzeknes pusmaratons”
organizēšanai;
3. Biedrību “Latvijas Peldēšanas federācija” – 1275,00 eiro, LPF kausa izcīņas
organizēšanai SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne“ āra peldbaseinā;
4. Biedrību “Rēzeknes FA” – 1395,45 eiro Nakts turnīra “Rēzekne Open – 2017”
organizēšanai;
5. Biedrību ”Spēka sporta vēstniecība” – 490,00 eiro pasākuma “Spēcīgākā pilsēta”
organizēšanai Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2017. gadā
finansiāli atbalstīja, piešķirot kopā 136040,00 eiro, un sadarbojās ar 12 biedrībām:
•

biedrība “Rēzeknes Krievu Kultūras centrs” – 1900 eiro,

•

Rēzeknes vecticībnieku kapu draudze – 15 000 eiro,

•

biedrība “European association World-Our Home” – 2000 eiro,

•

biedrība “Kultūras pasākumu attīstības aģentūra” – 1000 eiro,

•

biedrība “Latgales kultūras centra izdevniecība” – 1000 eiro,

•

biedrība “Latgalieši” – 77 840 eiro,

•

Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze – 15 000 eiro,

•

biedrība “Suzorje” – 5000 eiro,

•

Latgales retro auto moto klubs – 1000 eiro,

•

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” – 15 000 eiro,

•

biedrība “Excelsus” – 1000 eiro,

•

biedrība “Jaunatnes čemodāns” – 300 eiro.
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Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” (Sociālo pakalpojumu nodaļa) plāno un
koordinē atbalstu Rēzeknes nevalstiskajām organizācijām (NVO) sociālajā jomā un atbalstu
komersantiem higiēnas pakalpojumu nodrošināšanā, kontrolējot piešķirto pašvaldības budžeta
naudas līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim. NVO finansiālajam atbalstam 2017.
gadā tika piešķirti un izlietoti 18 915,11 eiro.
14. tabula. Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsts NVO (eiro) 2015.-2017.gadā

2015.

2016.

2017.

10076.00

2203.95

1000.00

2850.00

4602.75

900.00

-80.45%

430.00

650.00

1050.00

+61.54%

2815.00

950.00

1120.00

+17.89%

200.00

390.00

350.00

-10.26%

350.00

350.00

350.00

0%

795.00

1461.80

1461.80

0%

8.

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”

Izmaiņas
pret
2016.gadu
(-/+ %)
-54.63%

330.00

330.00

480.00

+45.45%

9.

Diabēta biedrība

300.00

300.00

350.00

+16.67%

10.

Biedrība “RRO LAKCA”

4850.00

4350.00

4250.00

-2.30%

11.

Biedrība Rēzeknes māmiņu klubs

1300.00

1300.00

1400.00

+7.69%

12.

Biedrība „Eņģeļi ar mums“

1088.00

2013.19

2283.31

+13.91%

13

SAULES STARS AV
Biedrība “Autisma atbalsta punkts
Rēzeknē”
Latvijas savienība “Černobiļa”

800.00

1000.00

1000.00

0%

1591.99

980.00

1500.00

+53.06%

0

1750.00

-

-

0

450.00

-

-

0

1320.00

1420.00

+7.57%

27775.99

24401.69

18915.11

-22.48%

Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14
15
16
17

NVO

Biedrība RASA
Afganistānas kara un citu militāro
konfliktu veterānu biedrība
Kopā
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Piešķirtā finansējuma apjoms atbalstam NVO, salīdzinājumā ar 2016. gadu, ir samazinājies par
22,48%, jo 2017. gadā finansiālo atbalstu nebija lūgušas divas biedrības – biedrība RASA un
Latvijas savienība “Černobiļa”.
Tika veikta arī NVO 2016. gadā piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgas izmantošanas pārbaude, un,
izvērtējot maksājumu pamatojošos dokumentus un atbilstību noslēgtajiem līgumiem, sastādīti 17
pārbaudes akti. 2018. gadā Pārvaldes budžetā nevalstisko organizāciju finansiālajam atbalstam tika
paredzēti 18362,00 eiro.
2017. gadā tika plānota un koordinēta Pašvaldības dotācijas piešķiršana komersantiem, kuri
sniedz higiēnas (pirts) pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Ar IK „Sauna” un IK „Villi 13” tika noslēgti līgumi par pirts pakalpojumu sniegšanu un
pakalpojuma daļēju kompensāciju no Pārvaldes budžeta līdzekļiem personām, kurām piešķirta
vecuma pensija, personām ar invaliditāti, trūcīgām ģimenēm (personām).
15. tabula. Atbalsts komersantiem pirts pakalpojumu sniegšanai 2015. – 2017. gadā

Nr.
p.
k.

1.
2.

Pakalpojuma
sniedzējs

Faktiski izlietotais finansējums (EUR)

Izmaiņas pret
2016.gadu
(+/-, %)

2015.

2016.

2017.

IK „Sauna”

6873.86

6683.29

5885.00

-11.94%

IK „Vili 13”

5692.30

6030.00

6177.50

+2.45%

12566.16

12713.29

12002.50

-5.59%

Kopā

2017. gadā minētā pakalpojuma atbalstam pārskaitīti 12002,50 eiro, kas ir par 5,59% mazāk nekā
iepriekšējā gadā. Pirts pakalpojumus ar daļēju apmaksu vidēji mēnesī saņēma 394 personas.
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Pielikumi:
1. Neatkarīgu revidentu ziņojums
2. Lēmums par 2017. gada finanšu pārskata
apstiprināšanu ar pielikumiem
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