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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 2018. gadā –
1564 (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 63,9%).

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.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskats

4

1.3. Domes deputāti un vadība
Pašreizējā Rēzeknes pilsētas dome ievēlēta 2017. gada 3. jūnijā pašvaldības vēlēšanās, 2 deputāti
tika ievēlēti 13. Saeimā vēlēšanās, kas notika 2018. gada 6. oktobrī. 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”

priekšsēdētāja “Saskaņa”

Jānis Krišāns (līdz Domes deputāts
06.11.2018.)
Aleksejs Grehovs (no
07.11.2018.)
Igors Lucijanovs
Domes deputāts

“Saskaņa”

Igors Sergejevs

Domes deputāts

“Saskaņa”

Olga Strode

Domes deputāte

“Saskaņa”

Edmunds Teirumnieks Domes deputāts
(līdz 06.11.2018.)
Līvija Plavinska
(07.-23.11.2018.)
Anna Rancāne (atteicās)
Ināra
Groce
(no
27.11.2018.)
Juris Guntis Vjakse
Domes deputāts

“Vienota Rēzekne”

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

“Zaļo un Zemnieku savienība”
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Rēzeknes pašvaldībā darbojas trīs pastāvīgās deputātu komitejas:
•

•

Finanšu un budžeta komiteja (sastāvā: Aleksandrs Bartaševičs (priekšsēdētājs), Vladimirs
Bogdanovs, Ināra Groce (no 27.11.2018.), Jānis Krišāns (līdz 06.11.2018.), Igors
Lucijanovs, Lidija Ostapceva, Andrejs Rešetņikovs, Aleksejs Stecs, Juris Guntis Vjakse),
Pilsētas attīstības, infrastruktūras un sabiedriskās kārtības komiteja (sastāvā: Jānis Krišāns
(priekšsēdētājs līdz 06.11.2018.), Aleksejs Stecs (priekšsēdētājs no 07.11.2018.),
Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Grehovs (no 07.11.2018.), Aleksandrs Irišins, Jāzeps
Korsaks, Igors Sergejevs),

•

Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja (sastāvā: Lidija
Ostapceva (priekšsēdētāja), Vladimirs Bogdanovs, Aleksejs Grehovs (no 07.11.2018.),
Andrejs Rešetņikovs, Igors Sergejevs, Olga Strode, Edmunds Teirumnieks (līdz
06.11.2018.)).

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

•

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

•

Vēlēšanu komisija

•

Civilās aizsardzības komisija

•

Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija
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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 „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, Administratīvā
inspekcija, Būvvalde, kā arī šādas domes iestādes: Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa. 2018. gada
beigās domes administrācijā strādāja 85 darbinieki.
Lielākais darbinieku skaits Rēzeknes pilsētas domes administrācijā – 47% ir vecumā virs 50
gadiem, no 40 līdz 50 gadiem – 20%, no 30 līdz 40 gadiem – 27% un līdz 30 gadiem – 6 procenti
darbinieku.
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Augstākā izglītība ir 87% darbinieku. Lielākā daļa darbinieku (52%) ir nostrādājuši pašvaldībā
vairāk par 10 gadiem, no 5 līdz 10 gadiem – 27% un līdz 5 gadiem – 19%.
Lai uzturētu un paaugstinātu darbinieku profesionālo kvalifikāciju, 2018. gadā domes
administrācijas darbinieki aktīvi 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 2017. gadā bija 1,537, kas nav vissliktākais
rādītājs starp republikas pilsētām.

Pašvaldība

Rīga
Daugavpils
Jelgava
Jēkabpils
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Valmiera
Ventspils

Teritorijas attīstības līmeņa
izmaiņu indekss pēc
2017.gada datiem, salīdzinot
ar 2016.gada vidējiem
rādītājiem
Vērtība
Rangs
0,528
1
-1,531
9
0,084
4
-0,915
7
0,433
2
-0,538
5
-1,287
8
0,276
3
-0,753
6

Teritorijas attīstības līmeņa
indekss pēc 2017.gada datiem
Vērtība
0,438
-1,798
-0,017
-1,112
0,363
-0,728
-1,537
0,175
-0,932

Rangs
1
9
4
7
2
5
8
3
6

1. tabula. Republikas pilsētu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2017. 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
pamatrādītājus standartizētās vērtības.
Iedzīvotāju skaits 2019. gada sākumā Rēzeknes pilsētā bija 27820, kas ir par 336 iedzīvotājiem
mazāk nekā pirms gada.
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē 2014. –
2019.gada gada sākumā (tūkst.)
2 99 48
2 93 17
2 86 92

2014

2015

2016

2 81 74

2 81 56

2017

2018

2 78 20
2019

1. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē, 2014. – 2019. gada sākums
Avots: CSP dati
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Kopš 2014.gada pastāvīgo iedzīvotāju skaits pilsētā ir samazinājies par 2128 iedzīvotājiem.
Lielāko īpatsvaru kopējā iedzīvotāju skaitā pēc tautības sastāda latvieši (47,0%) un krievi (42,5%).
Atlikušos 10,5% attiecīgi sastāda 2,2% poļu, 1,4% baltkrievu, 1,2% ukraiņu, 0,2% lietuviešu, 0,1%
čigānu un 5,3% citas tautības pārstāvju. Iedzīvotāju vidējais vecums 2018.gadā bija 43,4 gadi
(valstī 42,5).
Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Rēzeknē 2019. gada sākumā
(%)

Latvieši
47%

Krievi
42,5%

Latvieši

Krievi

Baltkrievi

Ukraiņi

Poļi

Lietuvieši

Čigāni

Igauņi

Vācieši

citas tautības

2. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs Rēzeknē 2019. gada sākumā (%)
Avots: CSP dati

Pēc CSP datiem 2018.gadā Rēzeknes pilsētā mirušo iedzīvotāju skaits (482) pārsniedz dzimušo
skaitu (165), tādēļ iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs.
Savukārt iedzīvotāju īpatsvars pa vecuma grupām pēdējo trīs gadu laikā nav būtiski mainījies (skat
3. attēlu): 2019.gada sākumā 61% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā (no 15 līdz 61 gada vecumam),
24% virs darbspējas vecuma (62 gadi un vecāki) un 16% iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam
(līdz 14 gadu vecumam).
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Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un
virs darbspējas vecumā Rēzeknē 2015. – 2019. gada
sākumā (%)

62

63

65

62

24
15

15
2015

20

15
2016

Līdz darbspējas vecumam

64

24

21

16

2017

61

16

2018

Darbspējas vecumā

2019

Virs darbspējas vecuma

3. attēls. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecumā Rēzeknē 2014. – 2019. 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 2018. gadā pilsētā bija 43,3 gadi (valstī 42,3) (CSP dati).
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2018.gadā Rēzeknes pilsētā sāka atkal samazināties līdz
-89, salīdzinājumā ar 2017.gadu, kad migrācijas saldo strauji pieauga par 152.
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo Rēzeknē
152
-89

-401

-410

2014

2015

-333

2016

2017

2018

4. attēls. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo Rēzeknē 2012. – 2018. gadā.
Avots: CSP dati
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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 2019. gadā ir krietni samazinājies līdz 9,1% salīdzinājumā ar pagājušiem gadiem
no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. (skat. 5.attēlu).
Bezdarba līmenis Rēzeknē gada sākumā % 2014.-2019.
gadā
17,2

16,4

15,2

15,7
10,5

2014

2015

2016

2017

2018

9,1

2019

5. attēls. Bezdarba līmenis Rēzeknē, 2014. – 2019. gada sākumā (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita)
Avots: NVA dati

Salīdzinoši bezdarba līmenis 2017. gada beigās valstī bija 5,2%. Pēdējo gadu garumā Rēzeknē
samazinājies gan bezdarbnieku kopējais skaits, gan arī ilgstošo bezdarbnieku skaits. 2018. gada
beigās NVA Rēzeknes filiāles uzskaitē bija 698 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir par 125
bezdarbniekiem mazāk, nekā pagājušajā gadā.
373
390
386
370
348

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Ilgstošie bezdarbnieki
698
204
157
129
79
65

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

428
458
508
476
419

Invalīdi
0
2014

823

1017
999
962

2015

200
2016

400

600

2017

2018

800

1000

1200

6. attēls. Bezdarbnieku sadalījums Rēzeknē pa problēmgrupām 2014. – 2018. gada beigās
Avots: NVA dati
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Kā redzams 6. attēlā, 2018. gada beigās, salīdzinot ar 2017. gadu, visās problēmgrupās samazinājās
bezdarbnieku skaits.
Pēc Reģionālās attīstības indikatoru moduļa aprēķina Rēzeknes pašvaldības budžeta iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga par
48,53 eiro un veidoja 484,06 eiro.
Pēc CSP datiem mēneša vidējā darba samaksa (neto) sabiedriskajā sektorā 2018. gadā sastādīja
584 eiro, kas ir par 50 eiro vairāk kā 2017. gadā. Savukārt valstī vidējā darba samaksa 2018. gadā
bija 754 eiro, kas ir par 170 eiro vairāk kā Rēzeknē.
Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi Rēzeknē 2016.-2017.g.
34
33

Māksla, izklaide un atpūta (R)

87
85

Veselība un sociālā aprūpe (Q)
45
47

Izglītība (P)

1
1

Valsts pārvalde un azsardzība (O)

46
42

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)

117
90

Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

116
114
8
9

Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

42
42

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)

42
37
89
104

Transports un uzglabāšana (H)

422

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu…

456

77
80

Būvniecība (F)
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana… 21
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa… 33

73
80

Apstrādes rūpniecība(C)
1
1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B)

104
106

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)
0
2017

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500

2016

7. attēls. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi Rēzeknē 2016.-2017.g.
Avots: CSP dati
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7. attēlā var redzēt, ka 2017. gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits ir krietni pieaudzies vienā
no nozarēm, tas ir, Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi.
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2017. gadā bija 67, kas ir lielāks kā
Daugavpilij (56), Jēkabpilij (63) un Ventspilij (65), bet mazāks kā Jūrmalā (79), Valmierā (92),

793

2015

9

9
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162
9

2014

903

918

870

897

865
161
11

161

828

878

Rīgā (115) un vidēji valstī (90) (CSP dati).

2016

2017

Pašnodarbinātās personas
Individuālie komersanti
Komercsabiedrības
Zemnieku un zvejnieku saimniecības

8. attēls. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās vienības Rēzeknē, 2014. – 2017. gads
Avots: CSP dati

Saskaņā ar CSP datiem 2017. gadā Rēzeknē bija 1 995 ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikās
vienības, kas ir par 113 vienībām mazāk kā 2016. gadā.
2017. gadā pilsētā darbojās 903 komercsabiedrības, 793 pašnodarbinātās personas, 148
individuālie komersanti un 9 zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Reģ.

Likv.
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65
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9. attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Rēzeknē, 2014. – 2018. gads
Avots: Lursoft statistika
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Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamika rāda, ka no 2016. gada līdz 2018. gadam likvidēto
uzņēmumu Rēzeknes pilsētā ir vairāk, nekā reģistrēto.
Ārvalstu tiešo investīciju apjoms, ko veido ES fondu finansējums, ar katru gadu pieaug arvien
vairāk.
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10. attēls. ES fondu (ELGF, ELFA, EZF) projektu tiešo investīciju summa uz 1000 iedz./EUR, 2016. – 2018. gads
Avots: RAIM dati

2018. gadā Rēzeknes ārvalstu nefinanšu investīcijas (kapitālieguldījumi pamatlīdzekļos un
ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi) sastādīja 1101,3 tūkst. eiro, kas ir par 322,2 eiro vairāk nekā
2016. gadā. (CSP dati).
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11. attēls. ES fondu (ELGF, ELFA, EZF) projektu nefinanšu investīciju summa uz 1000 iedz./EUR, 2016. – 2018.
gads
Avots: CSP dati
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Līdz likuma „Par valsts budžetu 2019. gadam” apstiprināšanai pašvaldību iespējas piesaistīt ārējos
finanšu resursus savu izdevumu finansēšanai ir būtiski ierobežotas. Valsts pagaidu 2019. gada
budžeta laikā Pašvaldībām ir noteikti šādi ierobežojumi:
•

pašvaldībām ir tiesības saņemt aizņēmumus ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai;

•

pārējo investīciju projektu īstenošanai tiek nodrošināta piešķirtā vidējā termiņa aizņēmuma
izmaksa.

Izmantojot iepriekšējo gadu pieredzi, Rēzeknes pilsētas pašvaldība turpinās aktīvi izmantot
Eiropas Savienības fondu iespējas pilsētas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.
Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta finansiālās iespējas un projektu realizācijas
termiņus, pamatbudžeta kapitālinvestīciju programmā 2019. gadam iekļauti 76 projekti par kopējo
summu 25,5 milj. eiro. (Avots: RAIM dati)
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Rēzeknes pilsētā 2018. gadā (dilstošā secībā) (Lursoft dati):
1. SIA “CEĻI UN TILTI” (Ceļu un maģistrāļu būvniecība)
2. SIA “Rēzeknes slimnīca” (Slimnīcu darbība)
3. Akciju

sabiedrība

"RĒZEKNES

SILTUMTĪKLI"

(Tvaika

piegāde

un

gaisa

kondicionēšana)
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALIJA" (Citur neklasificētie specializētie
būvdarbi, Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība)
5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNCEMPJU BĒRZI" (Citu mājsaimniecības preču
vairumtirdzniecība)
6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAHO" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem)
7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.J.M. BŪVE" (Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecība, Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, Citur neklasificētu gatavo
metālizstrādājumu ražošana)
8. "Energy Resources CHP" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA (Elektroenerģijas
ražošana)
9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P UN K" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem)
10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RALL" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem)
11. Pilnsabiedrība "LATGALES BŪVE" (Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība)
12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMKON" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem)
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13. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas "MAGISTR-FISKEVEGN" (Tauvu, virvju, auklu
un tīklu ražošana)
14. "Rēzeknes dzirnavnieks" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība
(Uzglabāšana un noliktavu saimniecība, Graudu malšanas produktu ražošana)
15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRĒLNIEKS G" (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem)
16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STEF-BRIM TRANS" (Kravu pārvadājumi pa
autoceļiem)
17. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA" (Maizes ražošana; svaigi ceptu
mīklas izstrādājumu un kūku ražošana)
18. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMTEHSERVISS" (Cauruļvadu, apkures un
gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana)
19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATITA" (Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība)
20. "REBIR" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība (Ieguves rūpniecības,
būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība, Mehāniskās piedziņas
rokas darbarīku ražošana)
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.
RSEZ pārvalde sniedz informāciju par komercdarbības vidi un tās būtiskākajiem komercdarbības
aspektiem Latvijā un RSEZ – ekonomiskās situācijas raksturojums, nodokļu politika,
likumdošanas vide un citi biznesa vides aspekti.
RSEZ pārvalde sniedz konsultācijas par komercdarbības uzsākšanu – komercsabiedrības
reģistrāciju, nodokļiem, nodevām, izmaksām, RSEZ komercsabiedrības statusa iegūšanu un
nodokļu atvieglojumu iegūšanas iespējām RSEZ.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskats

17

RSEZ pārvalde sniedz konsultatīvu atbalstu – piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanā
atbilstoši potenciālā investora vajadzībām; konsultācijas par ES un citām atbalsta programmām;
atbalsts sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm.
RSEZ pārvalde organizē seminārus, konferences, izbraukuma prezentācijas noteiktām
mērķauditorijām, pielāgotas vizītes un RSEZ teritorijas apmeklējumus komercsabiedrībām, kas
plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā.
Rēzeknes SEZ priekšrocības:
•

Tieša pieeja starptautiskajiem tirgiem ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētājiem ES,

•

Nodokļu atvieglojumi

•

Kvalificēts darbaspēks

•

Starptautiskas nozīmes transporta un loģistikas centrs

•

Valsts un pašvaldību atbalsts investīciju projektu ieviešanai

•

Stabilas sadarbības tradīcijas ar Eiropas valstīm, Krieviju un NVS valstīm.

Preču imports caur Rēzeknes SEZ – iespēja realizēt preci ES tirgū, samaksājot tikai muitas
nodokli (PVN tiks piemērots tikai preces gala saņēmējs jebkurā no ES valstīm)
PVN līdz pat 5% ietaupījums, ja produkta komplektācija notiek RSEZ. Nav nepieciešamas
piemērot muitas procedūras preču transportēšanai no importa punkta (Latvijas) galīgajam preces
saņēmējam.
Iespēja atgūt līdz pat 55% no veiktajiem ieguldījumiem nodokļu atlaižu veidā:
•

80% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim (Latvijā - 1,5% no kadastrālās vērtības, RSEZ
– 0,3%)

•

80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim (Latvijā – 20%, RSEZ – 4%)

•

Iespēja izveidot brīvo muitas zonu SEZ teritorijā, kurā netiek piemērots PVN un muitas
nodoklis importētām precēm, kas tālāk tiek eksportētas uz ārzemēm.

Kvalificēts darbaspēks
Izglītības iestādes Rēzeknē: Tehnoloģiju akadēmija un piecu Latvijas augstākās izglītības iestāžu
filiāles, Valsts Robežsardzes koledža, Rēzeknes Tehnikums un citas.
Rēzeknes Tehnikums: realizē 18 izglītības programmas (enerģētika un elektrotehnika,
autotransports, kokizstrādājumu izgatavošana, būvdarbi, datorsistēmas, programmēšana,
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komerczinības, administratīvie un sekretāra pakalpojumi, pārtikas produktu tehnoloģija,
ēdināšanas pakalpojumi, viesnīcu pakalpojumi), apmācot 850 studentus.
Izcila loģistika un transporta savienojumi gan ar Eiropu, gan ar Krieviju un NVS valstīm:
•

Moderns pieņemšanas parks dzelzceļa stacijā “Rezekne- 2”

•

Trans-Eiropas Tīkla (TEN) autoceļu un dzelzceļu krustpunkts

Tuvākās nozīmīgās starptautiskas lidostas: Rīga un Viļņa Nozīmīgākās ostas: Rīgas Brīvosta,
Ventspils Brīvosta (422 km), Liepājas Brīvosta (448 km), Klaipēdas Brīvosta (495 km).
Investīcijas
Nozares: mašīnbūve, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas rūpniecība utt.
Kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās 2016. gadā tika nodarbināti 852 darbinieki
Komercsabiedrību skaits: 19
Kopējais apgrozījums: 85 milj. EUR
Rēzeknes SEZ komercsabiedrību veiktās investīcijas 2015. gadā veidoja 75,5% no kopējām
ārvalstu tiešajām investīcijām.
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3. Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžets
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2018. 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 2018. gada uzdevumi saskaņā ar pilsētas attīstības plānošanas dokumentos
izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem aptvēra visas pilsētas attīstībai nozīmīgās nozares.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 50 166 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības kopbudžeta izdevumi 2018. gadā bija 61 628 tūkst. eiro.
Pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums 2018. gada beigās – 2755 tūkst. eiro. Ieguldījumi saistīto
uzņēmumu kapitālā – 100 tūkst. eiro.
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20 00 00 00
Izdevumi

10 00 00 00
0
Ieņēmumi
Izdevumi

Ieņēmumi
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32 25 93 53
33 27 16 52
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31 78 26 88
32 77 43 24

2016
33917025
31341387

2017
40004175
38124578

2018
50166331
61628810

12. attēls. Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta dinamika 2014.-2018. g., eiro

Analizējot 12. attēlā redzamos datus, jāsecina, ka pēdējo gadu laikā ievērojami ir palielinājusies
pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu starpība, kas izskaidrojams ar vairāku lielu investīciju
projektu īstenošanu un pašvaldības ņemtajiem aizņēmumiem to finansēšanai. Šāda budžeta
politika lielā mērā ir saistīta ar Eiropas Savienības strukturālo finanšu instrumentu pieejamību un
nepieciešamību finansēt projektu izdevumus. Pēc projektu pabeigšanas un Eiropas Savienības
fondu līdzekļu saņemšanas daļa aizņēmumu tiek atmaksāta. Latvijas likumdošana nosaka, ka
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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.
Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek segts no līdzekļu
pārpalikuma iepriekšējos gados un aizņēmumu līdzekļiem.
2017.g.
faktiski

2018.g.
faktiski

Apstiprinātais
plāns 2019.g.

Ieņēmumi

40004

50166.3

44885.6

Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

16089

16150.3

Pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
Pamatbudžeta transfertu ieņēmumi

488
20503

338.4
30698.2

15357.9
608.7
25843.8

Budžeta iestāžu ieņēmumi

1905

1890.5

2023.4

Speciālā budžeta ieņēmumi

1006

1067.0

974.8

14

21.9

76.9

1976

3615.0

2755.1

Kopā

41980

53781.3

47640.7

Izdevumi

38124

61628.8

61382.1

Pamatbudžeta izdevumi

36903

60637.3

60013.8

1212

968.747

1236.8

9

22.766

131.5

Finansiālā bilance

3856

-7847.502

-13741.5

Aizņēmumi

-241

10702.562

13741.5

Ziedojumi un dāvinājumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā

Speciālā budžeta izdevumi
No ziedojumiem un dāvinājumiem

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
Fiskālā bilance
2. tabula. Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta izpilde, tūkst eiro

-100
3615

2755

0.0

3.1. Budžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 49 077 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2016. gadu tie
ir palielinājušies par 25,9% (par 10 093 tūkst. eiro).
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Valsts autoceļu fonda
mērķdotācija

2018

13. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences 2014.-2018.g., tūkst. eiro

Analizējot Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences (skat. 13.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. 2018. gadā ieņēmumi no Eiropas Savienības struktūrfondiem
strauji pieauguši un tas saistīts ar ES fondu projektu īstenošanu.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no dividendēm
Valsts un pašvaldības nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ienākumi no pašv. īpašuma pārdošanas
Transferti no valsts budžeta
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Valsts budžeta transferti Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai

2017.g.
faktiski
14909
963
217
194
28
17
52
197
13420

2018.g.
faktiski

Apstiprinātais
plāns 2019.g.
14898.7
14275.862
981.7
836.012
269.9
246
4.2
31.8
18
10.8
4
86.1
208.431
205.4
378.3
14697.4
13383.257

1232

1383.9

5851

14616.8

1219.119

11241.439
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Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
KOPĀ

1904

1890.5

38984

49077.4

2023.438
43833.9

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

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielāko īpatsvaru veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi sastāda 30,4 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem,
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 2,0 %, azartspēļu nodoklis – 0,5 %, valsts budžeta
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai – 29,8 %, pašvaldību
budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta (mērķdotācijas, dotācijas) –
29,9 %, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 3,9 %, ieņēmumi pašvaldību budžetā no
citām pašvaldībām – 2,8 %, nenodokļu ieņēmumi – 0,7 %.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018. gadā ieskaitīti pašvaldības budžetā 14898,7 tūkst.
eiro un salīdzinājumā ar 2017. gadu tie ir mazāki par 10,3 tūkst. eiro. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 99,6 %. Pašvaldība saņem nodokļa ieņēmumus
centralizēti no valsts kases sadales konta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam īpatsvara
koeficientam (skat. 14. attēlu).
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14. attēls. Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu tendences 2008.-2018. g., eiro

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2018. gadā bija 981,7 tūkst. eiro, t.sk. no nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi – 388,9 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm
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– 383,8 tūkst. eiro, no nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem – 209 tūkst. eiro. Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 103 %.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju skaits 2018. gadā – 15 039 personas. Laika periodā no
01.01.2018. līdz 28.11.2018. nosūtīti 15 438 administratīvie akti – maksāšanas paziņojumi, 1402
e - maksāšanas paziņojumi, pavisam kopā 16 840 administratīvie akti – maksāšanas paziņojumi.
Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par 2018. gadu 1 049 248,93 eiro apmērā (pamataprēķins
uz 06.04.2018.), piešķirti atvieglojumi – 97 040,11 eiro (pamataprēķins uz 06.04.2018.);
maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa summa par 2018. gadu – 952 208,82 eiro (pamataprēķins
uz 06.04.2018.).
Parādniekiem nosūtīti 1418 e-atgādinājumi par maksājuma termiņa tuvošanos un par pienākušu
maksājuma termiņu, kā arī 528 atgādinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu esamību.
Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc atgādinājumu izsūtīšanas: 13 694,76 eiro.
Parādniekiem nosūtīti 113 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu esamību. Kopējā
summa, kas atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu izsūtīšanas: 25 946.22 eiro. Nosūtīti 119
brīdinājumi par piespiedu izpildi. Kopējā summa, kas atgūta no parādniekiem pēc brīdinājumu par
piespiedu izpildi izsūtīšanas: 5 912.59 eiro.
Pieņemti 80 lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. Kopējā summa,
kas atgūta no parādniekiem pēc lēmuma izsūtīšanas: 2 303,35 eiro. 58 lēmumi par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā iesniegti zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Kopējā
summa, kas atgūta, tiesu izpildītājiem veicot parādu piedziņu bezstrīda kārtībā: 10 018,13 eiro.
Laika posmā no 01.01.2018. līdz 28.11.2018., kopējā summa, kas atgūta pēc kreditora prasījuma
vai informācijas par maksātnespējīgās personas nodokļa parādiem un kārtējiem maksājumiem
nosūtīšanas: 1 040,36 eiro. Kopējā summa, kas atgūta pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas:
429,35 eiro.
Atgūtais nekustamā īpašuma nodokļa parāds laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018.
gada 28. novembrim kopā sastāda: 59 344,76 eiro.
20.11.2018. pieņemts Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes lēmums Nr.3.5.4.1/139 “Par
likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu”, ar kuru nolemts dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas kopsummā 108,67 eiro. Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas
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domes Finanšu pārvaldes lēmumiem dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi summā 7916,8
eiro.
Nenodokļu ieņēmumi 2018. gadā bija 338,4 tūkst. eiro un salīdzinājumā ar 2017. gadu
samazinājušies par 149,4 tūkst. eiro, jo samazinājušies ieņēmumi no dividendēm par 190 tūkst.
eiro, un bija tikai – 4,2 tūkst. eiro, ieņēmumi no valsts un pašvaldības nodevām iekasēti 31,8 tūkst.
eiro apmērā, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma pārdošanas bija 205,4 tūkst. eiro, ieņēmumi
no naudas sodiem iekasēti 10,8 tūks. eiro, pārējie ieņēmumi – 86,1 tūkst. eiro.
Valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu
īstenošanai bija 14 616,8 tūkst. eiro, kas ir par 8765,8 tūkst. eiro vairāk nekā 2017. gadā.
Transferti no valsts budžeta (valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas) saņemti 14 697,4 tūkst.
eiro apmērā, kas par 1277,4 tūkst. eiro vairāk nekā 2017. gadā, t.sk., dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta vairāk par 340 tūkst. eiro, speciālā dotācija IIN ieņēmumu
samazinājuma kompensēšanai – 234 tūkst. eiro, 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 274 tūkst. eiro,
valsts dotācija Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai saņemta par 350 tūkst. eiro vairāk nekā
2017. gadā, citu transfertu apjoms būtiski neizmainījās.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 2018. gadā bija – 1383,9 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar 2017. gadu tie palielinājušies par 151,9 tūkst. eiro.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem bija 1890,5 tūkst. eiro

3.2. Budžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā bija 60 637,3 tūkst. eiro, kas ir par 23 734 tūkst. eiro vairāk
nekā 2017. gadā.
Budžeta izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas kapitālo izdevumu grupā straujākais
palielinājums bija vērojams līdz 2013. gadam. 2014. gadā kapitālie izdevumi samazinājās, kas
izskaidrojams ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu pabeigšanu. Šobrīd ir uzsākta Rēzeknes
pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam projektu īstenošana, līdz ar to 2018. gadā ir
vērojams straujš kapitālie izdevumu pieaugums. Uzturēšanas izdevumi pēdējo divu gadu laikā ir
palielinājušies sakarā ar minimālās mēnešalgas palielināšanu, kā arī algu likmju palielināšanu
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visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai saglabātu diferenci starp mēnešalgām, ņemot vērā
ikgadējo minimālās mēnešalgas pieaugumu.
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15. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, tūkst. eiro

Pamatbudžeta izdevumos vislielākais īpatsvars bija uzturēšanas izdevumiem – 50,6%.
Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2018. gadā sasniedza 30 676,3 tūkst. eiro, kas ir par 1867
tūkst. eiro vairāk nekā 2017. gadā. Proporcionāli lielāko uzturēšanas izdevumu daļu veido
izdevumi atlīdzībai – 30%. Izdevumi atlīdzībai, salīdzinot ar 2017. gadu, ir palielinājušies par 1
370 tūkst. eiro. Atlīdzības pieaugums saistīts ar minimālās darba algas paaugstināšanu no 380 eiro
līdz 430 eiro ar 2018. gada 1. janvāri, pašvaldības darbinieku atalgojuma pieaugumu, valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu likmes paaugstināšanu par 1 procentpunktu, kā arī
pedagogu darba samaksas paaugstināšanu ar 1. septembri un sakarā ar valsts kompensējamās
programmas “Asistentu pakalpojumi invaliditātes gadījumā Rēzeknes pašvaldībā” izdevumu
atlīdzībai pieaugumu.
Salīdzinājumā ar 2017. gadu izdevumi precēm un pakalpojumiem pieauga par 317 tūkst. eiro,
subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru
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regulārajiem pārvadājumiem) par 288 tūkst. eiro. Citu uzturēšanas izdevumu apjoms būtiski
neizmainījās.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi, salīdzinājumā ar 2017. gadu, palielinājušies par 18 220 tūkst.
eiro un 2018. gadā bija 25 539 tūkst. eiro, jo pašvaldība turpināja īstenot Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu realizāciju, tika turpināta Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecība.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumu īpatsvars ir 42,1 %.
Kapitālo izdevumu transferti 2018. gadā bija 4421 tūkst. eiro.
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4. tabula. Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas, tūkst. eiro

Analizējot Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumu struktūru atbilstoši valdības funkcijām (skat.
15.att. un 5. tab.), 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, kā arī pilsētas infrastruktūras attīstība.
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16. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumu struktūra pēc valdības funkcijām 2014.-2018. g., tūkst. eiro

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumos proporcionāli lielāko daļu no pamatbudžeta
izdevumiem veido maksājumi ekonomiskajai darbībai. 2018. gadā izlietoti 23 211,4 tūkst. eiro,
tas ir 38,3 % no kopējiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.
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5. tabula. Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām, tūkst. eiro

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi palielinājušies par 17 121,3 tūkst. eiro. Izdevumu
palielinājums izskaidrojams ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizāciju. Realizējot
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Attīstības programmā noteiktās prioritātes, pašvaldība turpināja īstenot integrēto teritoriju
investīciju projektu realizāciju, kas ietver koordinētu pasākumu kopumu ilgtspējīgai Rēzeknes
pilsētas attīstībai, t.sk. īstenoti projekti:
•

projekts "Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai un Ludzas ielai
infrastruktūras pārbūve" – 4 345,6 tūkst. eiro,

•

projekts "Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām
nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta (Komunālās ielas pārbūve un Viļakas ielas
rekonstrukcija) – 2 291,3 tūkst. eiro,

•

projekts "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" – 6 669 tūkst. eiro,

•

projekts "Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto
publisko infrastruktūru" – 540 tūkst. eiro,

•

projekts "Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju
atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā" – 3 924 tūkst. eiro,

•

projekts „Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība” – 1 623,8
tūkst. eiro.

Projektu ietvaros pārbūvēts Latgales ielu posms no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai 747 m
garumā, Ludzas ielu posms no Latgales ielas līdz Smilšu ielai 423 m garumā, un arī Daugavpils
ielas posms no Latgales ielas līdz Kuldīgas ielai. Tika pabeigti Viļakas ielas rekonstrukcijas darbi.
Tika pabeigti Ludzas un Daugavpils ielas būvniecības darbi un Rūpnīcas, Viļakas iela 1
būvniecības darbi. Atklāts rekonstruētais Komunālās ielas posms no Atbrīvošanas alejas līdz
dzelzceļa pārbrauktuvei (532 metri). Atvērts rekonstruētās Komunālās ielas otrais posms – no
Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Izbūvēts rūpniecības komplekss ar ražošanas korpusu,
administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām un tehniskajām telpām Viļakas ielā 1, Rēzeknē.
No Pilsētas saimniecības pārvaldes pamatbudžeta pilsētas ielu kārtējam remontam, Vipingas ielas
rekonstrukcijas darbu veikšanai, piebraucamā ceļa no Atbrīvošanas alejas līdz Kosmonautu ielai
9 būvniecības darbiem, Rēznas ielas trotuāra posma no Egļu ielas līdz Meža ielai remontdarbiem,
autotransporta stāvlaukuma būvniecībai Brīvības ielā kopsummā izlietoti 932 tūkst. eiro.
Rēzeknes pilsētas dome veica projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu sakarā ar
plānojamo projektu pieteikumiem 822 tūkst. eiro apmērā.
Pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām iegādāta zeme par 381 tūkst. eiro.
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Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem bija 1 413 tūkst.
eiro, izdevumi pilsētnieku karšu ieviešanai 11 tūkst. eiro.
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības nodrošināšanai – 172 tūkst. eiro.
Izdevumi Tūrisma centra darbības nodrošināšanai – 87 tūkst. eiro.
Vides aizsardzībai, t.sk.: koplietošanas teritoriju sanitārai tīrīšanai, atkritumu izvešanai no
Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijām, notekūdeņu apsaimniekošanai, lietus kanalizācijas
kolektora remontdarbiem, lietus ūdens novadīšanas sakārtošanai Liepu ielā atsevišķos posmos,
novadgrāvju tīrīšanai Ziedu, Miera, J.Tiņanova, Zilupes un F.Ķempa ielās, pilsētas
zaļumsaimniecības uzturēšanai, klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un īslaicīgai uzturēšanai izlietoti
1194,1 tūkst. eiro.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 1027,22 tūkst. eiro. Maksai par
izlietoto elektroenerģiju ielu apgaismojumam, pilsētas ielu apgaismojuma apkopei, gaismekļu
nomaiņai izlietoti 246 tūkst. eiro.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai līdzfinansējumam tika izlietoti 229 tūkst. eiro.
Pašvaldība apstiprināja 34 pieteikumus pagalmu teritoriju labiekārtošanas programmā.
Pilsētas saimniecības pārvaldes darbības nodrošinājumam un pārējiem izdevumiem, kas saistīti ar
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un kapsētu apsaimniekošanu izlietoti 552 tūkst.
eiro. 2018. gadā tika pabeigta kapu teritorijas nožogojuma būvniecība, teritorijas labiekārtošana
Miera ielā 63B, 67 un ebreju kapu teritorijas žoga būvniecība A.Upīša ielā 94, tika uzstādīta
Vladislava Loča piemiņas zīme un veikta tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana Atbrīvošanas
alejā 90, Rēzeknē.
Par pašvaldības līdzekļiem Atbrīvošanas alejas 178. mājas pagalmā tika ierīkota bērnu pilsētiņa ar
futbola, volejbola laukumu, trenažieriem, spēļu kompleksu un šķēršļu joslu. Pērnajā gadā Atmodas
ielā 2A tika ierīkots tirdzniecības laukums, veikti PII ēkas nojaukšanas darbi Rēznas ielā 19.
Izglītības iestāžu izdevumiem izlietoti 19 048,8 tūkst. eiro jeb 31,4 % no pašvaldību
pamatbudžeta izdevumiem (skatīt 5. tabulu). Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu izdevumi
izglītībai ir palielinājušies par 3913,3 tūkst. eiro. Izdevumos izglītības nozarei ietilpst:
•

ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenoti projekti 3002 tūkst. eiro apmērā, t.sk. projekts
"Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un
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modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai
izglītības ieguvei, projekts "Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zāles ēkas P. Brieža ielā 28,
Rēzeknē energoefektivitātes uzlabošana", projekts "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas,
Metālistu ielā 2, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana",
•

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes un tās struktūrvienību (pirmsskolas izglītības
iestādes, vidusskolas un speciālās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes) izdevumi
– 14 680 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi palielinājušies
par 706 tūkst. eiro, galvenokārt sakarā ar atlīdzības pieaugumu,

•

pašvaldības iestādes „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izdevumi – 615 tūkst.
eiro,

•

Sporta pārvaldes budžeta izdevumi, lai nodrošinātu Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta
skolas darbību – 679 tūkst. eiro,

•

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” izdevumi projekta "PROTI un
DARI" realizācijai un izdevumi interešu un profesionālās ievirzes izglītībai (Pavadoņi) –
73 tūkst. eiro.

Rēzeknes pilsētā darbojas 9 vispārējās izglītības iestādes, 12 pirmsskolas izglītības iestādes, 1
reģionālais datorcentrs. 2018. gada 25. janvārī tika pieņemts Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.
242 “Par Rēzeknes pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes ”Zvaniņš” pievienošanu
Rēzeknes internātpamatskolai – attīstības centram” ar 2018.gada 1. augustu, kā rezultātā SPII
”Zvaniņš” beidza pastāvēt.
Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2017./2018. mācību gadā mācījās 3975 skolēni, bet
2018./2019. mācību gadu uzsāka 3984 skolēni, t.sk. Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā –
attīstības centrā 2017./2018. mācību gadā bija 164, bet 2018./2019. mācību gadu uzsāka 144
izglītojamie. Pilsētas pirmsskolas izglītības grupās 2018./2019. mācību gadu uzsāka 1622 bērni.
Faktiskās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo Izglītības pārvaldes pakļautībā esošajās izglītības
iestādēs 2018. gadā:
•

vispārizglītojošās mācību iestādēs – 670,26 eiro,

•

pirmskolas izglītības iestādēs – 1646,01 eiro.

2018. gadā ekspluatācijā nodota renovētā PII ēka Metālistu ielā 2, Rēzeknes 2.vidusskolas sporta
halle pārbūvēta par zema enerģijas patēriņa ēku.
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Ar mērķi izveidot nacionālās nozīmes izglītības centrus Rēzeknē, uzlabojot mācību vidi un
infrastruktūru kvalitatīvai un mūsdienīgai mācību procesa nodrošināšanai, ir uzsākta Rēzeknes
Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas pārbūve. Projekta ietvaros tiks sakārtotas mācību
telpas, sporta infrastruktūra, izbūvēta dienesta viesnīca, kā rezultātā kvalitatīvu izglītību iegūst gan
pilsētas, gan reģiona izglītojamie.
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautības iestādēs laika periodā līdz 2022. gadam
realizācijā būs sekojoši projekti: “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”, “Kompetenču pieeja mācību saturā, projekts”.
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs pildīja funkcijas un uzdevumus bērnu un jauniešu
interešu izglītības, jaunatnes lietu, ģimenes lietu un radošuma attīstības jomā, organizēja vairākus
nozīmīgus pasākumus (konkursi, diskusijas, radošās darbnīcas, ārpusskolas izglītojošās,
sportiskās, sociālās, drošības, karjeras, labdarības u.c. aktivitātes). Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrs īstenoja projektus: “Rēzeknes pilsētas Jaunatnes iniciatīvu konkurss”,
“Rēzeknes pilsētas bērnu un jauniešu nometņu konkurss”, “Rēzeknes pilsētas Jauniešu karjeras un
vasaras nodarbinātības projektu konkurss”, “ComUnYouth”, “EVS – one goal for all” un
“Challange yourself for EVS in Latvia”.
Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolā (BJSS) trenējas gan profesionāli sportisti, gan iesācēji,
pateicoties viņu sasniegumiem pilsētas vārds tiek skandināts valsts līmenī un starptautiskajā
mērogā. Skolas lepnums ir vieglatlētikas nodaļas audzēkne Gunta Vaičule, kura aizvadītajā vasarā
kļuva par Eiropas čempioni 400m distancē U-23 vecuma grupā. Pēdējo gadu laikā Rēzeknes BJSS
audzēkņu skaits krietni palielinājies. Šobrīd skolā mācās 1080 bērni un jaunieši 36 sertificētu
treneru vadībā.
Sociālajai aizsardzībai 2018. gadā izlietoti 5 218,3 tūkst. eiro, kas ir 8,6% no kopējiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi
samazinājušies par 183 tūkst. eiro.
Izdevumus sociālajai aizsardzībai veido:
•

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” un tās struktūrvienību
pamatbudžeta izdevumi – 4 834 tūkst. eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi
samazinājušies par 257 tūkst. eiro, jo 2017. gadā tika izveidota nakts patversme;
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•

izdevumi projekta „Apmācība darba iemaņu gūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” īstenošanai 209 tūkst. eiro;

•

izdevumi Rēzeknes bāriņtiesas darbības nodrošinājumam 70 tūkst. eiro;

•

izdevumi projekta “Veselības veicināšana” un projekta “Mājas aprūpes nodrošināšana
"Aging in Comfort"” realizācijai 105 tūkst. eiro.

Realizējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības attīstības stratēģijas Sociālā dienesta infrastruktūras un
pakalpojumu attīstības uzdevumus, atbilstoši prioritātei “Kvalitatīva dzīves telpa” un rīcības
virzienam “Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības aprūpe”, 2018. gadā
īstenoti šādi attīstības projekti:
•

no 01.10.2017. līdz 30.06.2018. tika īstenots SAM 4.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētais projekts “Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10,
Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana”,

•

uzsākts īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana Latgales reģionā”,

•

uzsākts īstenot LAT – LIT – BEL projektu “Senioru sociālā iekļaušana”.

Sociālais dienests 2018. gadā īstenoja vairākus ES struktūrfondu finansētus projektus:
•

projektu “Eiropas Atbalsta fonda atbalsts vistrūcīgākajām personām”,

•

Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”;

•

Eiropas Sociālā fonda izmēģinājumprojektu „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide”.

2018. gadā tika veikta projektu "Mājas aprūpes nodrošināšana", “Aging in Comfort"" un
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”
realizācija.
Turpinājās pašvaldības sadarbība ar nevalstiskām organizācijām sociālo pakalpojumu jomā, kurām
2018. gadā tika piešķirts pašvaldības atbalsts 24 856,98 eiro.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem bija 1478 tūkst. eiro, t.sk. bezdarbnieku stipendijām izmaksāti
203 tūkst. eiro, pašvaldību stipendijām studējošajiem izmaksāti 74 tūkst. eiro, sociālās palīdzības
pabalstos izmaksāti 1 140 tūkst. eiro. Salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājās sociālajai palīdzībai
izmaksātie līdzekļi par 142 tūkst. eiro (par 11,11 %) sakarā ar pabalstu saņēmēju loka
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samazināšanos. 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, trūcīgu personu skaits ir samazinājies par
20,2%, bet maznodrošinātu personu skaits samazinājies par 11,4%.
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17. attēls. Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi sociālajiem pabalstiem, eiro

Pārējiem sociālās palīdzības pabalstiem 2018. gadā tika izlietoti 302 tūkst. eiro jeb par 5,2% vairāk
nekā 2017. gadā. Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģiju 2014. - 2020. gadam un, lai
sekmētu sociālās un materiālās situācijas uzlabošanu pašvaldības ģimenēm ar bērniem un sociālā
riska grupu iedzīvotājiem, 2018. gadā tika paplašināts pabalstu saņēmēju loks un palielināts
vienreizējais pabalsts jaundzimušo aprūpei.
Kultūrai un sportam 2018. gadā izlietoti 8352,4 tūkst. eiro, kas ir 13,8 % no kopējiem Rēzeknes
pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, izdevumi kultūrai
un sporta palielinājušies par 3643,7 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 2235 tūkst. eiro apmērā,
•

izdevumi sinagogas uzturēšanai – 11 tūkst. eiro,

•

izdevumi Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sporta kompleksa, peldbaseina
uzturēšanai, sporta pasākumiem, dotācijai sporta klubiem 627 tūkst. eiro apmērā,
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•

dotācija SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” – 812 tūkst. eiro,

•

dotācija SIA „Olimpiskais centrs Rēzeknē” OC” – 114 tūkst. eiro,

•

izdevumi projekta “Sporta pārvaldes ēkas 18.Novembra 39, Rēzeknē energoefektivitāte”
realizācijai 1065 tūkst. eiro apmērā.

Izdevumi projekta „Olimpiskā centra "Rēzekne" būvniecība” realizācijai – 3489 tūkst. eiro,
salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu izdevumi palielinājušies par 2489 tūkst. eiro.
Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības programmu 2014.-2020. gadam pilsētā tiek attīstīta sporta
nozares infrastruktūra, lai mūsu pilsētas iedzīvotājiem tiktu nodrošināti visi nepieciešamie treniņu
apstākļi. Tika turpināta projekta “Olimpiskais centrs “Rēzekne” būvniecība” īstenošana. Projekts
paredz daudzfunkcionālu zāli ar tribīnēm ar 727 vietām un ledus arēnu ar tribīnēm ar 568 vietām.
2017. gada 26. maijā Rēzeknes pilsētas dome noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr.3.1.1.37/153 ar
SIA “Olimpiskais centrs “Rēzekne””, ar kuru pašvaldība deleģēja veikt likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu, nodrošinot pašvaldībai piederošās Daudzfunkcionālo sporta ēkas Stacijas
ielā 30B, Rēzeknē apsaimniekošanu, nepārtrauktu darbību un pieejamību.
No 2018. gada 3. aprīļa tika realizēts Eiropas Savienības fonda projekts “Rēzeknes pilsētas domes
Sporta pārvaldes ēkas 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”. Projekta
mērķis ir Rēzeknes sporta pārvaldes sporta bāzes infrastruktūras izveide un modernizācija
kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības vides attīstībai, kā arī ēku energoefektivitātes uzlabošana.
Projekta realizācijas rezultātā tiek plānots elektroenerģijas un siltumenerģijas samazinājums par
40 %. Šī projekta realizācija pabeigta 2019. gada 15. februārī.
Lielākie sporta pasākumi pilsētā 2018.gadā bija :
•

skriešanas seriāla „BIGBANK Skrien Latvija 2018” trešā posma sacensības „Rēzeknes
pusmaratons 2018”,

•

pasākums Sporta nakts „Rēzekne OPEN”, kura ietvaros tika organizētas sacensības
futbolā, florbolā, ielu basketbolā, orientēšanās sportā,

•

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

•

tradicionālais skrējiens „Ieelpo Rēzekni!”, veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienai,
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•

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,

•

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”.

Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai un sporta attīstībai pārskata gadā no pašvaldības
budžeta tika piešķirta dotācija 107 700 eiro 13 pilsētas sporta biedrībām. Sporta klubiem ir cieša
sadarbība ar Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolu.
Pašvaldības kultūras iestādes – pilsētas Centrālā bibliotēka, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras
nams, Latgales Kultūrvēstures muzejs un Tūrisma attīstības centrs turpināja darbu saskaņā ar
apstiprināto darba plānu. Rēzeknes teātra “Joriks” repertuāra paplašināšana ar jaunām izrādēm,
kuras ir pievilcīgas jauniešiem un prasīgai pieaugušo skatītāju auditorijai, atļāva veiksmīgi
iesaistīties Latvijas valsts simtgades programmā „Latvijas skolas soma”. Rēzeknes Centrālā
bibliotēka iesaistījās Rēzeknes novada pašvaldības ilgtermiņa (3 gadi) projektā “Europe Direct
Informācijas centrs Austrumlatgalē” (ar Eiropas Padomes līdzfinansējumu).
Lielākie pasākumi pašvaldības kultūras jomā, vairāki no kuriem bija starptautiski, vairāku dienu
garumā, ar ievērojamu dalībnieku skaitu un lielu apmeklētāju plūsmu: starptautiskais mākslinieku
plenērs “Domas lidojums”, starptautiskais teātra festivāls “Soli pa solim”, starptautiskais īsfilmu
kino festivāls “Open Place”, pilsētas svētki, Jāņi, valsts svētki u.c.
Pilsētas iedzīvotāji un viesi var apmeklēt dažādus kultūras pasākumu, kurus organizē Latgales
vēstniecība GORS (SIA "Austrumlatvijas koncertzāle").
Izdevumi vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai bija 2511 tūkst. eiro apmērā,
no tiem:
•

pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksai – 117,4 tūkst. eiro,

•

Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārvaldes izdevumi – 2158 tūkst. eiro,
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•

izdevumi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai – 202 tūkst. eiro,

•

Saeimas vēlēšanas – 33,6 tūkst. eiro.

Stipendiju, studiju maksas piešķiršanai studējošajam medicīnā izlietoti 74 tūkst. eiro.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un ziedojumi 2018. gadā bija 1089 tūkst. eiro.
Mērķdotācija no valsts autoceļu fonda saņemta 692 tūkst. eiro apmērā. Mērķdotācija no valsts
autoceļu fonda izlietota 692 tūkst. eiro apmērā, t.sk. ielu ikdienas uzturēšanas darbu apmaksai,
ceļa zīmju piegādei, uzstādīšanai, apkalpošanai, Vipingas ielas rekonstrukcijas darbu apmaksai.
Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem saņemta 238 tūkst. eiro, un tā
tika piešķirta pārvadātāja zaudējumu kompensēšanai 228,9 tūkst. eiro apmērā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017. gadā bija 26,4 tūkst. eiro. Dabas resursu nodokļa līdzekļi
25,5 tūkst. eiro apmērā izlietoti šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai.
Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2018. gadā guva
ieņēmumus 109,7 tūkst. eiro apmērā, izlietoti 21,9 tūkst. eiro.
Pārskata periodā no fiziskām un juridiskām personām saņemti ziedojumi naudā par kopējo summu
21,9 tūkst. eiro, izlietoti – 22,8 tūkst. eiro.

3.3. Pašvaldības konsolidētais pārskats un bilance
Informācija par Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansiālo darbību 2018. gadā pieejama Rēzeknes
pilsētas pašvaldības 2018. 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 2019. gada 18. janvāra
rīkojum Nr. 12/vp “Par 2018. 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,
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•

Pārvalde „Sociālais dienests”,

•

Pilsētas saimniecības pārvalde,

•

Sporta pārvalde,

•

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,

•

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs,

•

Pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu pārskats par 2018. gadu apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas
domes 2019. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 753 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018. gada
finanšu pārskata apstiprināšanu” (skat. pielikumā).
Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018. gada konsolidēto pārskatu auditēja auditorfirma SIA
„Auditorfirma Padoms”, kuru ziņojumā teikts, ka pašvaldības 2018. gada konsolidētais finanšu
pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidēto
finansiālo stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās konsolidētajiem darbības finanšu
rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu 2018. gadā (skat. pielikumā).
Publiskā pārskata pielikumā pievienota Rēzeknes pilsētas pašvaldības konsolidētā bilance. Bet
pilna Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018. 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 2018. gada auditētajos pārskatos norādītos pašu kapitāla datus.
Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās pēc pašu kapitāla metodes 2018. gada beigās sastāda
22 047 632 eiro, kas ir par 1 110 331 eiro vairāk kā 2017. gada beigās.
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Nr.p.k.

Sabiedrības nosaukums

1

2

2

4

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

5

Rēzeknes slimnīca SIA

6

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2016.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2017.gada 31.decembri

Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālos uz
2018.gada 31.decembri

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Sabiedrības
kapitāla daļu
vērtība

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

6

7

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

7

6

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

8

6

Pašvaldības
ietekme
sabiedrībā

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

7

8

Pašvaldības
kapitāla daļu
vērtība

8

93 08 26

100.000

93 08 26

93 08 26

100.000

72 42 62

72 42 62

100.000

39 12 41

25 36 98

100.000

25 36 98

25 36 98

100.000

26 24 07

26 24 07

100.000

28 05 91

5 11 62 44

100.000

5 11 62 44

5 11 62 44

100.000

9 91 48 00

9 91 48 00

100.000

10 03 84 38

4 39 78 74

100.000

4 39 78 74

4 39 78 74

100.000

5 06 06 17

5 06 06 17

100.000

6 21 98 25

Austrumlatvijas koncertzāle SIA

12 20 67

100.000

12 20 67

12 20 67

100.000

12 49 24

12 49 24

100.000

12 67 63

7

Rēzeknes satiksme SIA

12 76 99

100.000

12 76 99

12 76 99

100.000

2 72 53

2 72 53

100.000

7 80 55

8

Rēzeknes ūdens SIA

3 26 84 38

100.000

3 26 84 38

3 26 84 38

100.000

3 33 59 87

3 33 59 87

100.000

3 40 45 89

9

Rēzeknes Namsaimnieks SIA

61 97 25

100.000

61 97 25

61 97 25

100.000

65 77 91

65 77 91

100.000

66 98 61

10

ALAAS SIA

1 68 00 47

49.300

82 82 63

1 68 00 47

49.300

82 92 60

82 92 60

49.300

83 82 69

15 66 48 34

16 51 66 18

20 93 73 01

20 93 73 01

3

Kopā

x

16 51 66 18

x

x

x

22 04 76 32

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

3.5. Pašvaldības saistības
Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistību apjoms 2018. gada beigās bija 4,96% no pamatbudžeta
ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).
Aizņēmumu pamatsummas kopējais atlikums uz pārskata gada sākumu 39 533 805 eiro, 2018.
gadā saņemti aizņēmumi – 12 647 298 eiro, atmaksāti aizņēmumi – 1 944 736 eiro. Aizņēmumu
pamatsummas kopējais atlikums pārskata perioda beigās – 50 236 367 eiro.

3.6. Vadības un darbības uzlabošanas pasākumi
Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2018. gadā turpināja iepriekšējā pārskata periodā uzsāktos
pasākumus pašvaldības darbības uzlabošanai.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība nodrošināja ieteikumu ieviešanu LR Valsts kontroles veiktajā
Revīzijas lietā Nr.2.4.1-47/2016. Tika izvērtēta “Attīstības programmas 2014.-2020. gadam”
sadaļa, kas attiecināma uz sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu.
Pašvaldība veica grozījumus, papildinājumus, kā arī rīcības plāna aktualizēšanu ar aktivitātēm
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 2015. gada 16. jūlija ar rīkojumu Nr.393 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam”, pašvaldībā 2018. gadā tika veikta ikgadējā visu Pašvaldības
amatu izvērtēšana, lai noskaidrotu korupcijas riskam pakļautos amatus, precizēja valsts
amatpersonu amatus.
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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”.
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4. Pašvaldības nekustamā īpašuma vērtējums divos
iepriekšējos gados
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 ēka, 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 8,51% no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem. 2017. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības
vai veikusi tiesību grozījumus zemesgrāmatā 204 nekustamajiem īpašumiem.
2018. gadā Rēzeknes pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu un valdījumu kopējā
platība bija 6 613 972,71 m2, to kopējā bilances vērtība bija 8 304 481,33 eiro:
•

Zemes īpašums bilances vērtība 4 025 643,47 eiro, kopējā platība 2 854 760,68 m2;

•

Tiesisko valdījumu bilances vērtība 116 904,11 eiro, kopējā platība 105 556,75 m2;

•

Piekritīgās zemes bilances vērtība 3 842 263,53 eiro, kopējā platība 3 066 215,28 m2;

•

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

Pašvaldības īpašumā 2018. gadā bija 7 nedzīvojamās ēkas, kuru kopējā bilances vērtība bija 18
550,97 eiro. Pašvaldības īpašumā 2018. gadā bija 848 dzīvokļi, kuru kopējā bilances vērtība bija
2 118 798,53 eiro. Līdz 2018. gada 31. decembrim neprivatizēti 7,47 % no visiem privatizācijai
nodotajiem dzīvokļiem. 2018. gadā Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir nostiprinājusi īpašuma tiesības
vai veikusi tiesību grozījumus zemesgrāmatā 233 nekustamajiem īpašumiem.
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5. Ielu stāvokļa raksturojums, pasākumi tā uzlabošanai
2018. gadā tika veikti Vipingas ielas rekonstrukcijas darbi. Tika izpildīti darbi par kopējo summu
480 280 eiro, no tiem 110529 eiro no mērķdotācijas līdzekļiem ielu uzturēšanai, 96 691 eiro no
pamatbudžeta līdzekļiem un 273 060 eiro no aizņēmuma līdzekļiem. Darbi tiks turpināti 2019.
gadā.
Tāpat 2018. gadā tika veikti piebraucamā ceļa no Atbrīvošanas alejas līdz Kosmonautu ielai 9
būvniecības darbi par summu 107 013 eiro no pamatbudžeta un 203 878 eiro no aizņēmuma
līdzekļiem, kopā 310 891 eiro.
Tika veikti Rēznas ielas trotuāra posma no Egļu ielas līdz Meža ielai remontdarbi, tam izlietojot
37 505 eiro un Pulkv.Brieža ielas trotuāra posma no Raiņa ielas līdz Kaļķu ielai remontdarbi par
31 876 eiro.
Piešķirtie mērķdotācijas līdzekļi ielu uzturēšanai 2018. gadā tika izlietoti pilsētas ielu ikdienas un
periodiskās uzturēšanas darbu finansēšanai 554 262 eiro apmērā. Ceļa zīmju piegādei,
uzstādīšanai, apkalpošanai izlietoti 6227 eiro. Vipingas ielas rekonstrukcijas darbu finansēšanai
izlietoti 110 529 eiro un caurtekas remontdarbiem F.Varslavāna ielā iztērēti 21 440 eiro.
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6. Attīstības plānošanas dokumentu īstenošana
Attīstības programmā kopumā ir noteiktas 5 vidējā termiņa prioritātes, 15 rīcību virzieni un 47
uzdevumi, kas vērsti uz ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanu. 2018. gadā Rēzeknes pilsētas
domes Attīstības pārvalde, realizēja vairākas Attīstības programmā noteiktas aktivitātes,
pamatojoties uz 2014. gadā 19. decembrī ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumiem Nr. 920 (prot. Nr.
47, 2.§) “Par Rēzeknes pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu”
un Nr. 919 (prot. Nr. 47, 1.§) “Par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apstiprināšanu” ir apstiprināti Rēzeknes pilsētas attīstības plānošanas dokumenti – Rēzeknes
pilsētas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (turpmāk – Stratēģija) un Rēzeknes
pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gadam (turpmāk – Attīstības programma).
2018. gadā tika pabeigta projekta “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” realizācija. Projekta ietvaros pārbūvēts Latgales
ielu posms no Daugavpils ielas līdz Kr.Barona ielai 747 m garumā, Ludzas ielu posms no Latgales
ielas līdz Smilšu ielai 423 m garumā, un arī Daugavpils ielas posms no Latgales ielas līdz Kuldīgas
ielai. Tika pārbūvēta gan ceļa braucamā daļa, gan pazemes inženierkomunikācijas. Rudenī ir
parakstīts būvdarbu līgums ar ceļu būves firmu SIA “BINDERS”, un ir uzsākti būvdarbi. Projekts
tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa
“Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības
centru integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros. Projekta Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 2 392
240,00 eiro, valsts budžeta dotācija 172 377,10 eiro. 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.
Tāpat satiksmes drošības un gājēju kustības uzlabošanai, organizējot drošu un ērtu satiksmes
organizāciju, ir uzsākti darbi projektu “Ausekļa ielas posma no Zilupes ielas līdz Meža ielai,
Rēzeknē pārbūve” un “Vipingas ielas Rēzeknē, pārbūve” ietvaros, kas tiks turpināti arī 2019. gadā.
Nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspējas un
satiksmes drošības līmeni it īpaši Brīvības ielas un Viļānu ielas krustojumā, uzlabojot mazāk
aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, autobraucēju un kājāmgājēju komfortu, ūdensatvadi un
optimizējot augstākminētā ielas posma uzturēšanu ziemā un pavasara šķīdoņu laikā, kā arī, lai
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nodrošinātu kvalitatīvu un vienmērīgu ielas apgaismojumu, turpināts darbs pie Brīvības ielas
posma un Ezera ielas posma rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes. Projekta realizācijas uzsākšana
ir plānota 2019. gada pavasarī, kopā ar Kovšu ezera attīstības projektu.
Ar mērķi nodrošināt ērtu un publisku ceļa infrastruktūru ražošanas un tehniskās apbūves teritorijā,
ir pabeigti būvdarbi pēc būvprojekta “Piebraucamā ceļa no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības
teritorijai Atbrīvošanas alejā 155a Rēzeknē”. Darbi notika projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās
infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” ietvaros.
Pamatojoties uz iesniegto Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā
Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”
ietvaros projekta iesniegumu “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” (turpmāk – Projekts), turpinās
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. Zemesgabalu Maskavas ielā 34,
Maskavas 34B un Varoņu 41 Rēzeknē rekultivācijas (sanācijas) darbi. Tiks radīta 71 darba vieta.
Projekta realizācijas termiņš – 2019. gada beigas.
Projekta ietvaros Rēzeknes pilsētas teritorijā tiks atjaunotas degradētās teritorijas un uzlabota
industriālo teritoriju sasniedzamība.
Ar mērķi izveidot nacionālās nozīmes izglītības centrus Rēzeknē, uzlabojot mācību vidi un
infrastruktūru kvalitatīvai un mūsdienīgai mācību procesa nodrošināšanai, ir uzsākta Rēzeknes
Valsts 1. ģimnāzijas un Rēzeknes 2. vidusskolas pārbūve. Projekta ietvaros tiks sakārtotas mācību
telpas, sporta infrastruktūra, izbūvēta dienesta viesnīca, kā rezultātā kvalitatīvu izglītību iegūst gan
pilsētas, gan reģiona izglītojamie.
Turpinot pašvaldības darbu pie sporta infrastruktūras pilnveidošanas, 2017. gadā tika uzsākti darbi
pie Olimpiskā centra “Rēzekne” sporta arēnas (daudzfunkcionālā zāle ar tribīnēm ar 727 vietām
un ledus arēna ar tribīnēm ar 568 vietām) izbūves. Objekts ir paredzēts sporta aktivitātēm,
sacensībām, tomēr ir arī iespēja baseinu izmantot kā atpūtas zonu. Baseina teritorija ziemeļu pusē
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cieši piekļaujas jaunbūvējamajai daudzfunkcionālajai sporta ēkai, kurā izvietotas apmeklētāju
ģērbtuves, dušas un sanitārās telpas.
Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Rēzeknes
pilsētas iedzīvotājiem, Rēzeknes pilsētas dome 2016. gada septembrī sagatavoja un iesniedza
Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta iesniegumu “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā”. 2018. gadā turpinājās minētā
projekta realizācija. Projektā tiek plānots īstenot profilaktiskos pasākumus dažādām iedzīvotāju
grupām, ar mērķi stiprināt iedzīvotāju iespējas par savas veselības rūpēšanos vēl pirms
saslimšanas. Savukārt, veselības veicināšanas pasākumos mērķa grupām būs iespēja piedalīties
lekcijās, semināros, nometnēs par uztura paradumu ietekmi, par fizisko nozīmi, par
psihoemocionāliem jautājumiem, par atkarīgo vielu ietekmi, par slimību rašanās iemesliem u.c.,
kā arī iesaistīties dažādās fiziskās aktivitātēs. Projekta kopējās izmaksas ir 338 108 eiro, un
realizācijas termiņš – 33 mēneši no projekta apstiprināšanas brīža.
Lai nodrošinātu Rēzeknes pilsētas dabas teritoriju pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un
apmeklētājiem, realizējot ilgtspējīgu zaļās pārvaldības politiku, turpinās darbs pie būvprojekta
“Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās
teritorijas” izstrādes. Projekts paredz Kovšu ezera teritorijas labiekārtošanu, kuras rezultātā tiktu
izveidots Kovšu ezera parks, tādējādi nodrošinot drošu vides pieejamību, veicinot veselīgu un
fiziski aktīvu dzīvesveidu un atpūtu pilsētas iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem. Visu teritoriju
plānots sadalīt sešās zonās: pludmales, Atbrīvošanas alejas promenādes, dabas takas, kempinga,
laivu bāzes un Brīvības ielas promenādes zona. Savukārt kā visu zonu vienojošais elements būs
gājēju taka apkārt ezeram, ar iespējām to izmantot arī velotransportam un aktivitātēm ziemas
sezonā (piemēram, slēpošanas trasei). 2018.gadā ir iesniegts projekta pieteikumus finansējuma
saņemšanai un 2019. pavasarī plānota būvniecības darbu uzsākšana.
2018. gada laikā tika uzsākti un realizēti projekti, kas saistīti ar ceļu infrastruktūras sakārtošanu
pilsētas industriālajās teritorijās SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu
ietvaros. Tika realizēts projekts “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām
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vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru I kārta – Viļakas ielas atjaunošana” un “Atbalsts
komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko
infrastruktūru II kārta – Komunālās ielas atjaunošana un zemesgabala sagatavošana industriālajām
vajadzībām”. Minēto projektu ietvaros rekonstruēti ielu posmi ļaus pilnvērtīgi attīstīties jau
esošajiem uzņēmējiem Viļakas un Komunālās ielas teritorijās, kā arī paver plašākas iespējas
investīciju piesaistei pašvaldības īpašumā esošiem zemesgabaliem.
2018. gadā pabeigti būvniecības darbi projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras
izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas ziemeļu rajona RSEZ teritorijā”
ietvaros. Projekta mērķi – Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijas revitalizācija,
reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo
izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros izbūvēts ražošanas korpuss ar
administratīvo – sadzīves korpusu (138×48,70 m platībā) ir paredzēts metāla karkasa konstrukcijās
ar jumtu nesošām metāla sijām. Ēkas ārsienas veidotas no sendvičtipa paneļiem, tie sastāv no
divām krāsota tērauda loksnēm, kurām pa vidu ir siltumizolācijas materiāls. Dienvidaustrumu daļā
paredzēts divstāvu birojs ar darba telpām 65 darbiniekiem. Biroja pirmajā stāvā plānotas arī
strādnieku sadzīves telpas – ģērbtuves ar dušām 200 strādniekiem un ēdamzāle.
Trupinās darbs pie SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Degradēto teritoriju
atjaunošana, izveidojot biznesa centru un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru” realizācijas.
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. Būvniecības darbu pabeigšana paredzēta 2019.
gada vasarā.
SAM

4.4.2.

“Atbilstoši

pašvaldības

integrētajām

attīstības

programmām

sekmēt

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros 2018. gadā
tika uzsākti un pabeigti būvniecības darbi projektos: “Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes
ēkas 18.novembra ielā 39, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”, “Rēzeknes 2.vidusskolas
sporta zāles ēkas P.Brieža ielā 28, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana”, “Pirmsskolas
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izglītības iestādes ēkas Metālistu ielā 2, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšana”, “Pilsētas
domes ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana”.
Realizējot Attīstības programmā noteiktās prioritātes, nākamajos gados Rēzeknes pilsētā tiks
īstenoti integrēto teritoriju investīciju projekti, kas ietvers koordinētu pasākumu kopumu
ilgtspējīgai Rēzeknes pilsētas attīstībai. Šādu investīciju projektu nepieciešamību nosaka dažādie
izaicinājumi, ar ko saskaras Rēzeknes pilsēta, t.i. ekonomiskie, demogrāfiskie un sociālie, vides
un klimata pārmaiņu izaicinājumi, kā arī pilsētas un apkārtējo teritoriju mijiedarbība.
Integrētajā pilsētvides attīstībā apvienotas investīcijas no dažādiem Eiropas savienības fondu
(2014. – 2020. plānošanas periodā) tematiskajiem mērķiem, prioritārajiem virzieniem,
ieguldījumu

prioritātēm

un

specifiskajiem

atbalsta

mērķiem,

paredzot

investīcijas

uzņēmējdarbības vides attīstībai, pilsētvides uzlabošanai, nodarbinātības un energoefektivitātes
pasākumu veicināšanai, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, sociālās
infrastruktūras un vispārējās izglītības iestāžu mācību vides pilnveidošanai.
Lielākie ieguldījumi tiek plānoti uzņēmējdarbībai nepieciešamo teritoriju, pievedceļu un
inženierkomunikāciju sakārtošanā, kā arī komersantiem un investoriem nepieciešamā
infrastruktūrā. Tādējādi tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un palielinātas nodarbinātības
iespējas. SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros, īstenojot publiskās infrastruktūras projektus, kā
projekta rezultātu jānodrošina jaunu darbavietu un privāto investīciju veidošanos privātajā sektorā,
tādejādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti. Tāpēc turpmāk ir jāveic ciešākā
sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas teritorijā esošajiem un potenciālajiem komersantiem.
Plānoto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros, investīcijas tiks koncentrētas
Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās ar vislielāko energoefektivitātes potenciālu un pašvaldības
funkcionālo nepieciešamību, tādējādi nodrošinot investīciju efektivitāti gan izmaksu, gan
sociālekonomisko ieguvumu ziņā.
Attīstības programmas stratēģiskajā daļā kā viena no Rēzeknes pilsētas vidēja termiņa attīstības
prioritātēm noteikta “Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība”, kuras ietverot
izvirzīts uzdevums “Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības vides un procesu kvalitātes
paaugstināšana izglītības iestādēs”. Attīstības programmas Investīciju plāna Integrēto teritoriālo
investīciju sadaļā ir ietverta projekta ideja “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes
pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un
mūsdienīgai izglītības ieguvei”, kas paredz Rēzeknes pilsētas vispārējo mācību iestāžu dienesta
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viesnīcas infrastruktūras izveidi un modernizāciju, ņemot vērā plānoto kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

6.1. Teritorijas plānojuma īstenošana (būvniecība)
Rēzeknes pilsētā 2018. gadā ekspluatācijā nodoto objektu būvniecības izmaksu investīcijas sastāda
21,2 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gadu – 5,6 miljoni eiro, ir palielinājušās par aptuveni
74%.
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18. attēls. Būvniecības izmaksu kopapjoms Rēzeknes pilsētā, miljonos eiro pa gadiem

Kā redzams 18. attēlā, būvniecības izmaksu kopapjoms 2018. gadā salīdzinājumā ar pēdējiem
diviem gadiem (2016.-2017.g.) ir būtiski palielinājies. 2018. gadā uzsākās lielo pilsētas
infrastruktūras būvniecības projektu realizācija, kas veikta piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, valsts un pašvaldību investīciju līdzekļus. Rekonstrukcijas darbu rezultātā
notika inženierbūvju Latgales, Daugavpils, Komunālās, Viļakas un Ludzas ielu pārbūve,
inženierkomunikāciju (elektropārvades līnijas, maģistrālās siltumtrases) rekonstrukcija, ražošanas
objekta – Rūpniecības kompleksa ar ražošanas kompleksu būvniecība, kā arī sabiedrisko objektu
– Rēzeknes 2. vidusskolas sporta halles, Rēzeknes sporta pārvaldes sporta kompleksa un
pirmsskolas izglītības iestādes ēkas pārbūve.
2018. gadā ekspluatācijā nodoto nozīmīgāko (atbilstoši būvniecības izmaksām) objektu
uzskaitījums:
1. Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas atjaunošana, pārbūve Metālistu ielā 2, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu
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atbildību "Efekta". Būvdarbu veicējs: Pilnsabiedrība "LATGALES BŪVE". Būvniecības
kopējās izmaksas sastādīja € 2 079 587.45.
2. Rēzeknes 2.vidusskolas sporta halles pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku Pulkveža Brieža
ielā 28, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvprojekta izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltex Group". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "LATGALIJA". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 719 997.48.
3. Rūpniecības komplekss ar ražošanas korpusu, administratīvo-sadzīves ēku, palīgtelpām un
tehniskajām telpām Viļakas ielā 1, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome.
Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceturtais stils". Būvdarbu
veicējs: Pilnsabiedrība "MONUM & LITANA". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja €
3 784 214.32.
4. Katlu māja un šķeldas krātuve Ziemeļu ielā 4, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: "NewFuels"
Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA.

Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar

ierobežotu atbildību "RĒZEKNES BŪVPROJEKTS". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "ENERSTENA LATVIJA". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja €
2 278 900.
5. Graudu pieņemšanas, pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa būvniecība Noliktavu ielā 14,
Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Linas Agro”. Būvprojekta
izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būvprojektēšana". Būvdarbu veicējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PMK". Būvniecības kopējās izmaksas
sastādīja € 2 457 322.63.
6. Noliktavas pārbūve par santehnikas preču veikalu Bukmuižas ielā 10, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATLUMĀJA". Būvprojekta izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTEGRO". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Inteco Wood". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 19 259.9.
7. Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē. Objekta
pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "VIZUĀLĀS MODELĒŠANAS STUDIJA". Būvdarbu veicējs: Ceļu būves firma
SIA "BINDERS". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 3 995 974.89.
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8. Viļakas ielas rekonstrukcija posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Rēzeknes pilsētas robežai,
Rēzeknē (II kārta). Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvprojekta izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "CEĻI UN TILTI". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 1 365 819.81.
9. Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai
SK-5-25 Lubānas ielā, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Akciju sabiedrība „Rēzeknes siltumtīkli”.
Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CityWorks". Būvdarbu veicējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILTUMTEHSERVISS". Būvniecības kopējās izmaksas
sastādīja € 287 257.51.
10. Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā
155A līdz siltumkamerai SK-1, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Akciju sabiedrība „Rēzeknes
siltumtīkli”. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CityWorks".
Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HEKTORS". Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja € 267 293.83.
11. Tirdzniecības laukuma izveide Atmodas ielā 2A, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes
pilsētas dome. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projektēšanas
Birojs AUSTRUMI”. Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.J.M. BŪVE".
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 29 309.3.
12. Komunālās ielas rekonstrukcija (I kārta), Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome.
Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4”. Būvdarbu veicējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALIJA". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja €
832 784.55.
13. Komunālās ielas rekonstrukcija (II kārta), Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas
dome. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4”. Būvdarbu
veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI". Būvniecības kopējās izmaksas
sastādīja € 788 425.19.
14. Piebraucamā ceļa no Viļakas ielas 1 līdz rūpniecības teritorijai Atbrīvošanas alejā 155A,
Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Ceturtais stils”. Būvdarbu veicējs: Pilnsabiedrība "MONUM &
LITANA". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 437 441.72.
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15. Siltumtrases posma rekonstrukcija no centrālā siltuma punkta līdz dzelzceļam Atbrīvošanas
alejā 155A, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Akciju sabiedrība „Rēzeknes siltumtīkli”.
Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CityWorks". Būvdarbu veicējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.J.M. BŪVE". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja €
85 900.49.
16. 10 kV KL F-80 no A/ST.90, TP un 0.4 kV tīklu rekonstrukcija, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs:
Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”. Būvprojekta izstrādātājs: IK "ELSPRO". Būvdarbu veicējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS". Būvniecības kopējās
izmaksas sastādīja € 182 663.18.
17. Vladislava Loča piemiņas zīmes un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana Atbrīvošanas alejā
90, Rēzeknē. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Būvdarbu veicējs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMS Group". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja €
11 828.54.
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Akceptēti būvprojekti
Akceptētās tehnikās shēmas, paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes

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

Kopumā 2018. gadā Rēzeknes pilsētas būvvaldē ir izskatīti 95 būvniecības ieceres iesniegumi,
izsniegtas 79 būvatļaujas, akceptēti 82 būvprojekti, 146 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti
un tehniskās shēmas.
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Skaits,
Objektu grupa
gab.
Dzīvojamās mājas, palīgēkas
17
Darījumu iestāžu ēkas
2
Sabiedriskās un mācību iestādes
3
Inženierbūves
19
Ražošanas objekti
4
Kopā:
45

%
37.8%
4.4%
6.7%
42.2%
8.9%
100.0%

Izmaksas, tūkst.
€
%
582 699.0
2.7%
27 459.0
0.1%
3 035 029.0 14.3%
8 951 890.0 42.1%
8 655 312.0 40.7%
21 252 389.0 100.0%

7. tabula. Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (eiro)

Nozīmīgu būvniecības pieaugumu, salīdzinot ar 2017. gadu, šogad uzrādīja inženierbūvju,
ražošanas objektu, sabiedrisko un mācību iestāžu būvniecība. 2018. gadā ekspluatācijā nodoto
inženierbūvju investīcijas sastādīja 8 951 890 eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gadu – 1 666 596 eiro,
ir palielinājušās par aptuveni 81%, ražošanas objektu investīcijas sastādīja 8 655 312 eiro, kas,
salīdzinot ar 2017. gadu – 876 869 eiro, ir palielinājušās par aptuveni 90% un sabiedrisko un
mācību iestāžu investīcijas sastādīja 3 035 029 eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gadu – 2 049 408 eiro,
ir palielinājušās par aptuveni 32%.
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7. 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. 2018.gads bija ļoti aktīvs
starptautiskās sadarbības jomā. 2018. 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. 2018. gadā notika vairākas pieredzes apmaiņas
vizītes. Vizīšu laikā tika izstrādāti un iesniegti vairāki projektu pieteikumi Latvijas-Lietuvas/
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas konkursa ietvaros. Uzsākta
projekta LLI-341 “Aging in comfort” īstenošana. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Projekts paredz
sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm
sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada
pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300
projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.
2018.gadā turpinājās sadarbība ar sadarbības partneriem Norvēģijā – Arendāles un Aust-Agderas
pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem. No 13. līdz 17. augustam Ārendālē norisinājās
demokrātijas nedēļa. Rēzeknes pilsētas pārstāvji devās uz Arendāli lai vienotos par konkrētām
sadarbības jomām un turpmāko pieredzes apmaiņas vizīšu laikiem. Rēzeknes pilsētu Ārendāles
Demokrātijas nedēļas pasākumos pārstāvēja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs
Bartaševičs, priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs un
Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Natālija Jupatova. Vizītes laikā bija vairākas tikšanās ar partneriem,
lai pārrunātu sadarbības plānus un piedalīšanos kopīgos projektos. Plānots veidot sadarbības
projektus Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, t.sk., kultūras
projektu apmaiņu.
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2018. 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.
2018. gadā tika attīstīta sadarbība ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās. Oficiālā Rēzeknes
pilsētas domes delegācija (domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētāja
vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs, kā arī domes Ārējo sakaru
nodaļas speciālisti un pilsētas uzņēmēji piedalījās forumā “Latvijas reģionu dienas Vitebskā”, kas
tika organizēta Vitebskā 2018. gada novembrī.
2018. gada 23. jūnijā Rēzeknes pilsētas domes delegācija piedalījās Vitebskas pilsētas svētku
svinībās, savukārt Rēzeknes pilsētas svētkus apmeklēja Vitebskas apgabala izpildkomitejas
pārstāvji.
No 2016. gadā tika attīstīta sadarbība ar Baltkrievijas pilsētu Kričevu. 2018. gadā veicinot
sadarbības projektu attīstību, domes darbinieki sadarbībā ar Kričevas un Vitebskas partneriem
izstrādāja un iesniedza 5 projektu pieteikumus Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas

pārrobežu

sadarbības programmas projektu konkursā: Vēsturiskā mantojuma veicināšana RēzeknesKričevas-Utenas reģionos; Ūdens resursu kvalitātes uzlabošana Latvijas- Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu teritorijās; Latgales, Utenas, Viļņas un Vitebskas reģionu sinerģiskās pārrobežu
aktivitātes koka arhitektūras un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai; 3 soļi progresīvo pilsētu
attīstībai- ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Latvijas un Baltkrievijas
robežteritorijās; Daudzlīmeņu sistēmas ieviešana jauniešu riska grupu integrēšanai; Pretī
kolaboratīvā partnerības modeļa ieviešanai vides problēmu risināšanai un nelabvēlīgo teritoriju
attīstībai pierobežas reģionos Latvijā un Baltkrievijā.
Pēc Braslavas rajona izpildkomitejas ielūguma, Rēzeknes pilsētas domes delegācija apmeklēja
starptautisko tradicionālās kultūras festivālu "Браславские зарницы", kas norisinājās Braslavā
2018. gada 26. maijā. Vizītes ietvaros tika organizēta oficiāla tikšanās ar Braslavas rajona
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izpildkomitejas vadību un valstu-dalībnieku viesiem kā arī Starptautiskā festivāla dalībniekiem,
kuras laikā tika apspriesti jautājumi kultūras un izglītības jomās.
Lai veicinātu tūrisma iespēju attīstību Rēzeknē, Rēzeknes Tūrisma centra vadītāja Jeļena Kijaško
un Ārējo sakaru speciāliste Marina Sokolova piedalījās informatīvā seminārā tūrisma nozares
speciālistiem, ko organizēja Latvijas Republikas vēstniecība Baltkrievijā.
Tāpat 2018. gadā Rēzekni apmeklēja radošie kolektīvi no Baltkrievijas, kuri piedalījās kultūras
pasākumos Rēzeknē, piemēram, etnofestivālā "Gosti", pilsētas svētkos, u.c.
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 idejas nākamajam plānošanas periodam. 2018.gadā turpinājās
arī sadarbība kultūras un izglītības jomā.
Sticky urban areas – Rēzeknes, Ostrova, Jelgavas un Pleskavas novadi. Projekta mērķis ir
pārveidot pilsētu ūdens resursus Rēzeknē un Ostrovā par ilgtspējīgāku un pievilcīgāku vietu to
iedzīvotājiem un apmeklētājiem, saglabājot līdzsvaru starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides
faktoriem. Projekta gaitā vietējie tūrisma dalībnieki saņems apmācības mārketingā, sadarbībā
(klasteru veidošanā), tūrisma attiecībās ar ilgtspējīgu pārvaldību un dabas resursiem. Projekta
partneri izstrādās pētījumus par ūdens baseiniem Rēzeknē un Ostrovā, izveidos materiālus
ilgtspējīgiem ūdens krastmalu tūrisma maršrutiem. Tiks izstrādāta integrēta dabas resursu
pārvaldības rokasgrāmata un kopīga pārrobežu pieeja integrēto dabas resursu pārvaldības studiju
procesam. Tiks veikti uzlabojumi divu ūdenskrātuvju krastos, kas pozitīvi ietekmēs apmeklētāju
skaita palielināšanos uzlabotajos Programmas teritorijas dabas objektos.
Shaping cities – Rēzekne, Pleskava. Projekta mērķis ir pilsētas degradēto teritorija efektīva un
racionāla izmantošana un pārveidošana par pievilcīgām teritorijām. Projekta realizācijas laikā
pašvaldības speciālisti apgūs teorētiskās zināšanas par pilsētvides plānošanu, degradēto teritoriju
revitalizēšanu un tūrisma attīstīšanu. Tiks piesaistīti ārējie eksperti, kas piedalīsies semināros un
meistarklasēs, informēs sabiedrību par pilsētas zaļo teritoriju efektīvu izmantošanu. Projekta
dalībnieku idejas tiks prezentētas vietējām pašvaldībai, lai tiktu iekļautas teritorijas plānošanas
dokumentos, nodrošinot to pielietojumu ilgtermiņā. Meistarklašu laikā gūtās atziņas tiks apkopotas
Rokasgrāmatā stratēģisko dokumentu plānošanas speciālistiem. Projekta ietvaros tiks revitalizētas
divas degradētās teritorijas (32689 m2 Rēzeknē un 1,09 ha Pleskavā), padarot tās par racionāli
izmantojamām un pievilcīgām teritorijām gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.
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2018. gadā turpinājās sadarbība ar Sorokas pašvaldību, Moldovā. Sadarbības ietvaros tika
organizētas divpusējās apmaiņas vizītes un pieredzes apmaiņas braucieni.
2018. gadā turpinājās sadarbība ar Turcijas pilsētas Lileburgazas pašvaldību. Tika izstrādāts un
iesniegts kā arī apstiprināts projekta pieteikums “ES atbalsts pilsētu sadraudzības pasākumiem
starp Turciju un ES valstīm” programmas konkursa ietvaros „Mākslā integrētās kultūras” (TR2014
/ DG / 01 / A1-02 / 043). Projekta „Mākslā integrētās kultūras” mērķauditorija ir Latvijas pilsētā
Rēzeknē un Turcijas pilsētā Lileburgazā dzīvojošie bērni, kas nodarbojas ar glezniecību, keramiku
un mūziku. Bērniem tiks organizētas radošās darbnīcas (Turcijas bērniem – Latvijā un, attiecīgi,
Latvijas bērniem – Turcijā), kur viņi pedagogu vadībā ne tikai paaugstinās savu meistarības līmeni,
bet arī iepazīsies ar citas valsts tradīcijām un kultūru. Projekta ietvaros Rēzeknē tiks organizēts arī
seminārs, kurā plānots runāt par toleranci, reliģisko iecietību un starpkultūru dialogu. Projekta
kopējais finansējums – 131 tūkstotis eiro, turklāt jāatzīmē, ka šis projekts 100% apjomā tiek
finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem un tam nav nepieciešams Rēzeknes pilsētas domes
līdzfinansējums.
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8. 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.

8.1. 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.
2018. gada februārī apmeklētājiem kļuva pieejams atjaunots portāls. 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 2018. gadā www.rezekne.lv apmeklēja 136 991 unikālie lietotāji 386
422 sesijās. Lielākā mājaslapas apmeklētāju aktivitāte bija pirms pilsētas svētkiem, kad
apmeklējumu skaits sasniedza gandrīz 3000 lietotāju dienā.

8.2. Pašvaldības laikraksts “Rēzeknes Vēstnesis”
Rēzeknes pilsētas pašvaldības laikraksts „Rēzeknes Vēstnesis” 2018. gadā tika izdots katru nedēļu
ar kopējo tirāžu 15 000 eksemplāri, no kuriem krievu valodā pēc pieprasījuma 2700 eksemplāri ir
krievu valodā.
Katrai „Rēzeknes Vēstneša” lappusei ir tematiska ievirze – lasītāji vienmēr zina, kur jāmeklē viņus
interesējošā informācija.
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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.

8.3. Sadarbība ar masu medijiem
Pašvaldībai izveidota sadarbība ar vietējiem masu medijiem un vairākiem nacionālajiem
medijiem. Sadarbībā ar Latgales Reģionālo televīziju divas reizes mēnesī 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.

8.4. Iedzīvotāju apkalpošanas centra darbība
Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs atrodas Rēzeknes pilsētas domes telpās
– Atbrīvošanas alejā 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 646 07609.
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2018. gada laikā Iedzīvotāju apkalpošanas centrā ir griezušies 6488 apmeklētāji, no tiem ar
Rēzeknes pašvaldību saistītos jautājumos – 3641 apmeklētāji, ar citām valsts iestādēm saistītos
jautājumos – 613.

ar Rēzeknes pašvaldību
saistītos jautājumos

613

ar citām valsts
iestādēm saistītos
jautājumos
3641

19. attēls. Apmeklētāju skaits Rēzeknes pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā (2018. gads)

Saskaņā ar 09.02.2017. “Rēzeknieša kartes piešķiršanas un izmantošanas kārtību”, Iedzīvotāju
apkalpošanas centrs 2018. gadā turpināja izsniegt Rēzeknieša kartes. No 01.04.2018. Iedzīvotāju
apkalpošanas centrs veica gan Rēzeknieša karšu noformēšanu, sagatavošanu un izsniegšanu, gan
arī sāka karšu pilna procesa administrēšanu. Kopā 2018. gadā Iedzīvotāju apkalpošanas centrā
Rēzeknieša kartes saņemšanai un karšu atjaunošanai tika apkalpoti 2847 iedzīvotāji, no kuriem
807 Rēzeknieša kartes tika izsniegtas atkārtoti (nozaudētas, bojātas, bloķētas).
8. 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.
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

Apmeklētāju skaits
51
16
12
22
23
41
76
9
16
34
72
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Dzimtsarakstu nodaļa
Dzīvesvietas deklarēšana, t.sk.
Elektroniski saņemtās deklarācijas
aktualizētas dzīvesvietas deklarācijas
izsniegtas dzīvesvietas deklarēšanas izziņas
pieņemtie lēmumi par ziņu par deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu
Finanšu pārvalde
Iesniegumu uzrakstīšana
Iesnieguma pieņemšana
Izglītības pārvalde
Izpilddirektors
Juridiskā nodaļa, t.sk. juridiskās konsultācijas
Namu apsaimniekošana
Pasažieru pārvadāšana
Pārvalde “Sociālais dienests”
Pierakstīšanās uz pieņemšanu pie priekšsēdētāja
Pilsētas saimniecības pārvalde, t.sk.
Ceļu uzturēšana
Ielu apgaismojums
Nekustamā īpašuma jautājumi
Apzaļumošanas jautājumi
Priekšsēdētāja vietnieks
Rēzeknes Vēstnesis
Sabiedrisko attiecību nodaļa,
t.sk. portāls
www.rezekne.lv
Saimnieciskie jautājumi, t.sk. dokumentu kopijas
Saistošie noteikumi
Sporta pārvalde
Uzņēmumi – komunālo pakalpojumu sniedzēji, t.sk.
PA SIA „ALAAS”
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”
SIA “Rēzeknes ūdens
Kopā
Ar citām iestādēm saistītie jautājumi
Citas pašvaldības
Darba inspekcija
Invalīdu biedrība
Latvenergo
Likumi
LR ministrijas
Notāri
Patērētāju aizsardzības centrs
Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde
Rēzeknes novada dome
Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona
Semināri

2
2271
1562
709
903
174
33
23
46
14
6
49
51
39
16
136
194
64
12
57
9
16
28
19
3
62
41
11
212
12
146
31
3641
5
7
19
4
7
9
19
6
79
64
9
3
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Tiesu izpildītāji
Uzņēmumu reģistrs
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts nodarbinātības aģentūra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts valodas komisija
Valsts zemes dienests
Valsts probācijas dienests
Zemesgrāmata
Citi jautājumi
Kopā

51
22
59
7
73
8
22
17
34
89
613

8. tabula. Jautājumi, kādos vērsās apmeklētāji

8.5. 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.
2018. gadā tika izveidots konts arī instagram.com. Domes Twitter kontam 2018. gada nogalē bija
3827 sekotāji, savukārt Facebook kontam – 4033 sekotāji. Salīdzinoši mazāk sekotāju ir
draugiem.lv lapā, kur gada beigās bija 311 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), 2018. gadā šiem video bija 2 723
skatījumi, bet kanālam 112 abonenti.
2018. gadā tika izveidots Instagram tīkls, kura sekotāju skaits turpina pieaugt un 2019. gadā
sasniedzis 548 sekotāju skaitu. Profilā attēlu veidā tiek publicēta aktuālā informācija.

8.6. 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 35 Rēzeknes iedzīvotājiem.
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8.7. 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:
•

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.
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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.
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.

8.8. 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 24.01.2018. saistošiem
noteikumiem nr. 1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018. gadam”, kura ietvaros apstiprināts RPPI
“Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējums,
saskaņā ar 16.04.2018. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.9/1.2 piešķirts:
•

Rēzeknes pilsētas Teātris-studija "Joriks", biedrība, reģ. nr. 40008080413 – 220 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 24.01.2018. saistošiem noteikumiem nr. 1
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“Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018. gadam”, kura ietvaros apstiprināts RPPI “Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs” Jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektu līdzfinansējums
un saskaņā ar 27.04.2018. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.11/1.2 piešķirts:
•

Izglītības un atpūtas biedrība "Ozolaine", Reģ. Nr. 40008120699 – 1462,94 eiro;

•

“Austrumvidzeme” SIA MC, Reģ. Nr. 43203002681 – 731 eiro;

•

“Rēzeknes celtniecības ražotne N5” SIA, Reģ. Nr. 42403006028 – 4733,23 eiro;

•

“Olimpiskais centrs “Rēzekne”” SIA, Reģ. Nr. 42403028190 – 2193 eiro;

•

“Gravtex” SIA, Reģ. Nr. 42403030693 – 365,50 eiro;

•

“LaPizza” SIA, Reģ. Nr. 42403031010 – 2127,23 eiro;

•

“Zeize” SIA, Reģ. Nr. 42403007292 – 1096,50 eiro;

•

Latvijas Neredzīgo biedrība, Reģ. Nr. 40008004000 – 979,56 eiro;

•

SIA “Alterra Plus”, Reģ. nr. 42403034318 – 645 eiro;

•

SIA “Poligrāfserviss”, Reg. Nr. 42403014646 – 731 eiro;

•

“Lekon” SIA, Reģ. Nr. 42402004689 – 2150 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 24.01.2018. saistošiem noteikumiem nr. 1
“Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018 gadam”, kurā ietvaros apstiprināts RPPI “ Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrs” bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējums,
saskaņā ar 10.04.2018. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.10/1.2 un saskaņā ar 10.10.2018.
konkursa komisijas lēmumu nr. 7.10/1.6 piešķirts:
•

Harmonija-2006, biedrība, Reģ. Nr. 50008108541 – 2150 eiro;

•

TFK Rēzekne, biedrība, Reģ. Nr. 40008162090 – 3200 eiro;

•

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

•

Biedrība "Eņģeļi ar mums", Reģ. Nr. 40008169258 – 1500 eiro;

•

Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība, Reģ. Nr. 40008168943 – 1100 eiro;

•

Biedrība Sporta klubs "Ezerzeme" SB, Reģ. Nr. 50008025201 – 1000 eiro.

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 14.02.2014. lēmumu nr. 393 “Par Rēzeknes pilsētas
pašvaldības jauniešu mazo biznesa projektu līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikuma
apstiprināšanu”, Rēzeknes pilsētas domes 24.01.2018. saistošiem noteikumiem nr. 1 “Par
Rēzeknes pilsētas budžetu 2018 gadam”, kurā ietvaros apstiprināts RPPI “Austrumlatvijas radošo
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pakalpojumu centrs” jauniešu mazo biznesa projektu organizēšanas līdzfinansējums, saskaņā ar
17.04.2018. konkursa komisijas lēmumu nr. 7.12/1.2 piešķirts:
•

Gricenko Jurijs, reģ. Nr. 30129313700 – 3000 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde 2018. gadā saskaņā ar nolikumu sadarbojās un finansiālu
atbalstu sniedza sekojošām organizācijām:
•

Biedrībai “Asila” – 1 500,00 eiro;

•

Biedrībai “Atma” – 3 000,00 eiro;

•

Biedrībai “Camk Latgale” – 2 000,00 eiro;

•

Biedrībai “Dorifor” – 1 000,00eiro;

•

Biedrībai “Imperils” – 2 000,00 eiro;

•

Biedrībai “Rebirs Sports” – 1 200,00 eiro;

•

Biedrībai “Rēzeknes FA” – 18 000,00 eiro;

•

Biedrībai “Rēzeknes izpletņlēcēju sporta klubs “Latgales Pilots”” – 1 200,00 eiro;

•

Biedrībai “Rēzeknes pilsētas sporta klubs “Kumgan”” – 1 000,00 eiro;

•

Biedrībai “Sedna” – 10 000,00 eiro;

•

Biedrībai “TFK “Rēzekne”” – 27 000,00 eiro;

•

Sporta biedrībai “Sporta klubs “Ezerzeme”” – 38 500,00 eiro;

•

Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālajai biedrībai – 1 100,00 eiro.

Tāpat Sporta pārvalde 2018. gadā noslēdza atsevišķus līgumus par konkrēto pasākumu
organizēšanu ar sekojošām biedrībām:
•

Biedrību “Sedna” – 590,00 eiro Rēzeknes pilsētas 2018. gada slēpošanas sacensību
organizēšanai;

•

Biedrību “Sporta klubs “Dinamo LAT”” – 500,00 eiro IX starptautisko sacensību “Dinamo
džudo talantu kauss 2018” organizēšanai;

•

Biedrību “Sporta klubs “Magnen”” – 9 050,00 eiro Skriešanas seriāla “Bigbank Skrien
Latvija 2018” 3. posma sacensību “Rēzeknes pusmaratons” organizēšanai;

•

Biedrību “Streetbasket” – 5 000,00 eiro ielu basketbola turnīrs “Ghetto Football”
organizēšanai;

•

Biedrību “Sporta klubs “Amber”” – 369,00 eiro Starptautisko sacensību futbolā veterāniem
“Mihaila Čikovani piemiņas kausa izcīņa” organizēšanai;
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•

Biedrību “Latvijas Peldēšanas federācija” – 1 500,00 eiro I Starptautiskās Rēzeknes
pilsētas kausa izcīņas peldēšanā vecmeistariem organizēšanai;

•

Biedrību ”Latvijas Pauerliftinga federācija” – 500,00 eiro pasākuma “Spēcīgākā pilsēta
2018” organizēšanai Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 2018. gadā
finansiāli atbalstīja, piešķirot kopā 92554,00 eiro, un sadarbojās ar 13 biedrībām:
•

biedrība “Rēzeknes Krievu Kultūras centrs” – 6700 eiro,

•

Rēzeknes vecticībnieku kapu draudze – 15 000 eiro,

•

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

•

biedrība “Kultūras pasākumu attīstības aģentūra” – 2500 eiro,

•

biedrība “Arayn” – 675 eiro,

•

biedrība “Latgalieši” – 37 800 eiro,

•

Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze – 15 000 eiro,

•

biedrība “ESTO” – 1476 eiro,

•

biedrība “Latgales retro auto moto klubs” – 1000 eiro,

•

Imanta Ziedoņa fonds “Lauku sāta” – 1228 eiro,

•

biedrība “Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs” – 4000 eiro,

•

biedrība “Jaunatnes čemodāns” – 3200 eiro,

•

biedrība “Partitūra” – 1975 eiro.

Ņemot vērā ar 30.01.2015. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.973 apstiprināto Nolikumu
“Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” nevalstisko organizāciju finansiāla
atbalsta sniegšana” tika veikta nevalstisko organizāciju pieteikumu izvērtēšana. Pamatojoties uz
Rēzeknes pilsētas domes 24.01.2018. lēmumu Nr.238 “Par Rēzeknes pilsētas domes saistošo
noteikumu Nr.1 “Par Rēzeknes pilsētas budžetu 2018.gadam” apstiprināšanu” tika plānots un
koordinēts atbalsts Rēzeknes nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO) sociālajā jomā,
kontrolējot piešķirto pašvaldības budžeta naudas līdzekļu izlietojumu atbilstoši paredzētajam
mērķim. Kopumā NVO finansiālajam atbalstam šajā laika periodā tika izlietoti 24856,98 eiro
(skat. 9. tabulu).

Nr.
p. k.

NVO
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18

Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālā organizācija
Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālā biedrība
Rēzeknes Invalīdu biedrība
Rēzeknes pilsētas politiski represēto klubs
Rēzeknes pilsētas un rajona pensionāru biedrība
Sabiedriskā organizācija “Daugavas vanagi Latvijā”
Invalīdu un viņu draugu apvienība “IMPULSS”
Biedrība “Latgalieši”
Diabēta biedrība
Biedrība “RRO LAKCA”
Biedrība Rēzeknes māmiņu klubs
Biedrība „Eņģeļi ar mums“
SAULES STARS AV
Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
Latvijas savienība “Černobiļa”
Biedrība RASA
Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu biedrība
Sarkanais krusts
Kopā

1000.00
1050.00
1000.00
3680.00
400.00
350.00
1462.00
480.00
350.00
6800.00
2000.00
1000.00
1500.00
520.00
1650.00
1614.98
24856.98

9. tabula. Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsts NVO (eiro) 2018. gadā

Piešķirtā finansējuma apjoms atbalstam NVO, salīdzinājumā ar 2018.gadu, ir palielinājies par
31,41%:
•

atbalsts tika palielināts, jo 2018. gadā tika atbalstīts jauns biedrības “Sarkanais krusts”
pakalpojums (kabineta izveide) profilakses pasākumu veikšana cilvēka imūndeficīta vīrusa
infekcijas gadījumos,

•

papildus naudas līdzekļi tika piešķirti Rēzeknes pilsētas politiski represēto klubam
materiālā pabalsta sniegšanai biedrības biedriem, sakarā ar Latvijas simtgadei veltītajiem
pasākumiem,

•

papildus naudas līdzekļi tika piešķirti biedrībai RRO LAKCA svinīga pasākuma
organizēšanai, kas veltīts 9. maija notikumiem.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskats

67

Pielikumi:
1. Neatkarīgu revidentu ziņojums
2. Lēmums par 2017. gada finanšu pārskata
apstiprināšanu ar pielikumiem
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