
Rēzeknes novada pašvaldība





Rēzeknes novads

Iedzīvotāju skaits: 30 675 (PMLP
dati, 01.01.22.)

Platība: 2809.12 km2

5 apvienības (28 pagasti, 1 pilsēta)

Nacionālais sastāvs: latvieši (59 %),
krievi (35,4 %), pārējās tautības
(5,6%)

19 deputāti (5 komitejas)

24 iedzīvotāju konsultatīvās 
padomes



Rēzeknes novada teritorija

• lauksaimniecības zeme – 48%

• meži – 30%

• ezeri – 8%

• purvi – 3%

• apbūve un cita veida zeme – 12%
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Dricānu apvienības pārvalde
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Nautrēnu apvienības pārvalde
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Maltas apvienības pārvalde
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Kaunatas apvienības pārvalde
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Viļānu apvienības pārvalde
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Rēzeknes novada pašvaldības 
konsolidētais budžets 2022.gadam

Saņemtie aizņēmumi; 
1962573; 4,08%

Nodokļu ieņēmumi; 
13288758; 27,63%

Nenodokļu ieņēmumi; 
797265; 1,66%

Maksas pakalpojumi; 
1867727; 3,88%

Valsts budžeta transferti; 
18505081; 38,47%

Ārvalstu finanšu palīdzība; 
50639; 0,11%

Pašvaldību budžeta 
trasnferti; 586000; 1,22%

Naudas līdzekļu atlikums 
uz 01.01.2022; 11040030; 

22,95%
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RNP Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 2022. gadam (48 098 073 EUR)



RNP konsolidētā pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 
2022. gadam ( 48 098 073 EUR)
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Vispārējie valdības dienesti; 
5483986; 11,40%

Aizsardzība; 2000; 0,00%

Sabiedriskā kārtība un 
drošība; 221496; 0,46%

Ekonomiskā darbība; 
8384475; 17,43%

Veselība; 254861; 0,53%

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana; 5416935; 

11,26%
Atpūta, kultūra un reliģija; 

3358494; 6,98%

Aizņēmumu atmaksa; 
1283394; 2,67%

Izglītība; 17235442; 35,83%

Sociālā aizsardzība; 
5721775; 11,90%

Vides aizsardzība; 735215; 
1,53%



RNP konsolidētie valsts budžeta transferti 2022. gadam    
(18 505 081 EUR)
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Saņemtā dotācija no 
Pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda; 
10199921; 55,12%

Speciālā dotācija; 250507; 
1,35%

Saņemtie trasnferti Eiropas 
Savienības un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem 

projektiem; 1140375; 6,16%

Saņemtie trasnferti 
noteiktiem mērķiem; 

6914278; 37,36%



Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrības

SIA “ALAAS”

sniedz sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus Rēzeknes 
valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas 
novada pašvaldību administratīvajās 
teritorijās.

Uzņēmuma dalībnieki:

• Rēzeknes valstspilsētas dome (49,30%)

• Rēzeknes novada pašvaldība (23,82%)

• Ludzas novada pašvaldība (26,88%)
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Pašvaldības SIA ”Maltas dzīvokļu-
komunālās saimniecības 
uzņēmums”

darbība ir saistīta ar komunālo 
pakalpojumu sniegšanu fiziskām un 
juridiskām personām, kas atrodas 
Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas 
pagasta administratīvajā teritorijā.

Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% 
pieder Rēzeknes novada domei.

Pašvaldības SIA “Strūžānu 
siltums”

darbība ir saistīta ar komunālo 
pakalpojumu sniegšanu fiziskām 
un juridiskām personām, kas 
atrodas Rēzeknes novada Stružānu 
pagasta administratīvajā teritorijā.
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SIA ”Viļānu Namsaimnieks”

nodrošina Viļānu apvienības iedzīvotājus, 
iestādes un organizācijas ar komunālajiem 
pakalpojumiem (ūdens ieguve, 
sagatavošana un piegāde patērētājiem) un 
kanalizācijas (notekūdeņu savākšana un 
pārstrāde) nozarēs, kā arī veic pašvaldības 
dzīvojamā fonda apsaimniekošanu.
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SIA “Viļānu Siltums”

vienīgā un galvenā nozare – siltumapgāde 
Viļānu pilsētā. Tiek nodrošināts siltums 32 
pilsētas daudzdzīvokļu namiem, 9 
uzņēmumiem un 7 pašvaldības iestādēm.

SIA “Viļānu slimnīca”

pamatdarbības veids ir veselības un sociālā 
aprūpe. 

No 01.07.2021. kapitāla daļas 100% pieder 
Rēzeknes novada pašvaldībai.



Pašvaldības atbalsts 
vietējiem uzņēmējiem

• Uzņēmēju konsultatīvā 
padome

• Konkurss «Rēzeknes novada 
uzņēmējs»

• Projektu konkursi vietējiem 
uzņēmējiem (šogad kopējais 
atbalsts paredzēts 100 000 
EUR apmērā)



Lielākie uzņēmumi

• RSEZ  "VEREMS"  
ražo bērza saplāksni, ko eksportē 
uz daudzām ES valstīm.
Apgrozījums: 25,5 milj. EUR

• RSEZ "LEAX" 
metālapstrādes uzņēmums 
izgatavo detaļas autotransporta, 
kalnrūpniecības, industriālo un 
elektroietaišu nozarei. Produkciju 
eksportē uz ES valstīm, ASV un 
Austrāliju. 
Apgrozījums: 11,1 milj. EUR



Rēzeknes novads – vieta, kur dzimst idejas 



2014-2021: īstenoti 412 projekti
(51 312 204 EUR Eiropas Savienības, valsts 

un pašvaldības finansējums)



Ukrainas iedzīvotāji Rēzeknes novada pašvaldībā

Rēzeknes novada pašvaldībā atrodas - 485 personas

• 10% atraduši oficiālu darbu. 

Sniegto pabalstu veidi:

• pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai naudā UA;

• mājokļa pabalsts UA;

• atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu UA;

• pabalsts nepavadīta bērna uzturam UA;

• pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei UA;

• pabalsts naudā krīzes situācijā. Pārējie;

• pabalsts naudā krīzes situācijā UA.
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Izmitināšanas vietas
• Adamovas muiža, Adamova, Vērēmu 

pag.,

• „Žubītes”, Bērzgales pag.,

• Ezerkrasti, Čornajas pag.,

• Pie Kaupra, Jaunviļāni, Viļānu pag.,

• Rāznas līcis, Tilīši, Čornajas pag.,

• Svilpaunieki, Pils 7, Lūznava, 
Lūznavas pag.,

• Kaspari, Sondori, Vērēmu pag.,

• Viļānu sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas 
katoļu draudze Kultūras laukums 6a, 
Viļāni, Rēzeknes novads,

• Eglaine, Sarkaņi, Lendžu pag.,

• VILLA ROZA, Rečina, Čornajas pag.,

• Zaļā sala R”, Litavniki, Griškānu pag.,

• Dimora Rent IK Uplejas 1, Smuškova, 
Griškānu pag.,

• "Vīteri", Vērēmu pagasts, c.Biksinīki, 
«Vīksnas»,

• Rāznas pērle, Malukšta, Mākoņkalna pag.,

• Kalēji, Ozolmuižas pagasts

• Azarkrosti, Plikpūrmaļi, Vērēmu pag.,

• Rāznas stāvkrasti , brīvdienu māja,

• Motelis "Nakts Zvaigzne", Ozolaines pag.
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www.rezeknesnovads.lv

facebook.com/rezeknesnovads



Paldies par uzmanību!
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