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Stratēģijas darba grupu izstrādātie attīstības scenāriji 

 

2015.gada 30.septembra stratēģijas izstrādes darba grupā piedalījās 46 dalībnieki no 

Rēzeknes un Viļānu novadiem. Iedzīvotāji piecās darba grupās strādāja pie vietējās rīcības 

grupas vīzijas, mērķu un rīcību izstrādes. Katras komandas ietvaros dalībnieki individuāli 

balsoja par saviem prioritārajiem mērķiem. Katram mērķim ir norādīts savākto punktu skaits, 

tādējādi izceļot mērķa nozīmīgumu grupas dalībnieku vidū un veidojot prioritāro secību. Līdz 

ar to katra no grupām formulēja savu redzējumu par vēlamo dzīves kvalitāti Rēzeknes rajona 

kopienu partnerības teritorijā 2020.gadā. 

Iedzīvotāji stratēģijas darba grupā izstrādāja šādus piecus attīstības scenārijus: 

1. Zilā komanda   

Vīzija  

Laimīgas ģimenes pamats ir stabilitāte novadā, ko spēj nodrošināt atbilstoša izglītība, 

darbavietas, kuras būs pieejamas, ja tiks veicināts jauno un esošo uzņēmumu un 

mājražotāju atbalsts. 

Atslēgas vārdi: atbalsts ražošanai, darbs, izglītība, stabilitāte, infrastruktūra, kultūra, 

atpūta. 

 

 

 

 



Mērķi un rīcības 

1. Stabils darbs (16 punkti): 

 atbalstīt mājražotājus, jaunus un esošus uzņēmumus;  

 nodrošināt informatīvu atbalstu (semināri, apmācības..); 

 veicināt jaunu noieta tirgu apgūšanu ; 

 paplašināt redzesloku (pieredzes apmaiņa). 

Rīcības: 

1.1.reklāmas kampaņas 

1.2.jauno un esošo uzņēmēju, mājražotāju attīstības atbalsts (apmācības, sadarbības 

partneru apzināšana, noieta tirgus) 

 

2.  Izglītība (4 punkti): 

 kvalitatīva bezmaksas izglītība; 

 pieejama (popularizēt); 

 mūsdienīga; 

 prakses iespējas. 

           Rīcības: 

2.1.Apmācības, semināri, pieredzes apmaiņa, meistarklases. 

2.2.Praktisko iemaņu apgūšana jau skolas laikā. 

2.3.Mūžizglītība. 

2.4.Izglītības pieejamības nodrošināšana. 

 

3. Apkārtējā vide (4 punkti): 

veicināt infrastruktūras sakārtošanu; 

 dabiskas vides saglabāšana; 

 saglabāt kultūras un vēstures objektus; 

 popularizēt veselīgu dzīvesveidu (sporta pasākumi); 

 veicināt aktīvu kultūras dzīvi; 

 popularizēt vietējo ražotāju produkciju; 

 sekmēt zaļo domāšanu (dārzs). 

Rīcības: 

3.1.Aktīva dzīvesveida veicināšana (atpūtas vietas, pasākumi, āra trenažieri, teritorijas 

labiekārtošana, objektu saglabāšana). 

2. Pelēkā komanda  



Vīzija  

Sakārtota un labvēlīga, ekoloģiski tīra vide jebkuram iedzīvotājam un uzņēmējam. 

Motivēta un veselīga sabiedrība, kurai ir pieejama kvalitatīva izglītība. 

Atslēgas vārdi: attīstīta uzņēmējdarbība, sociālā labklājība, drošības sajūta, 

pakalpojumu pieejamība, izglītota sabiedrība, veselīgs dzīvesveids, ekoloģiska 

produkcija. 

 

 

Mērķi un rīcības 

 

1.  Motivēt sabiedrību apgūt jaunas zināšanas (5 punkti). 

           Rīcība: 

1.1.Veidot radošās darbnīcas, ideju inkubatorus, seminārus, tālākizglītība, jaunu 

tehnoloģiju apgūšana. 

 

2. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību (5 punkti). 

Rīcība: 

2.1.Tirdzniecības vietu radīšana, atbalsts tehnoloģiju iegādei, uzņēmēju informatīvs 

atbalsts, atbalsts kooperatīvu izveidei. 

 



3. Attīstīt pakalpojumu pieejamību (4 punkti). 

Rīcība: 

3.1.Sociālo pakalpojumu vietu izveide, tiešās pirkšanas kustības attīstīšana. 

4. Popularizēt veselīgu dzīves veidu (4 punkti). 

Rīcība: 

4.1.Izveidot jaunas dabas takas, veloceliņus, atpūtas vietas, attīstīt sporta bāzes un 

lauku tūrismu. 

 

5. Atbalstīt ekoloģiskās produkcijas ražošanu un tirdzniecību (3 punkti). 

Rīcība: 

5.1.Mājražotāju tirgu izveide, sadarbības tīkla izveidošana ar citām pašvaldībām. 

5.2.Eko produkcijas un vietējo ražotāju popularizēšana 

 

3. Sarkanā komanda 

Vīzija  

Nodrošināts darbs lauku vidē pilnvērtīgai dzīves kvalitātei. 

Atslēgas vārdi: jaunietis, uzņēmējdarbība, daba, dzīvesveids, iespējas. 

 

 

 



Mērķi un rīcības 

1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana jauniešu vidū (9 punkti). 

Rīcība: 

1.1.Apmācības, pieredzes apmaiņas, kvalifikācijas paaugstināšanas, radošo darbnīcu, 

jaunu tehnoloģiju apgūšanas pasākumi. 

2.  Veselīgas un aktīvas atpūtas sekmēšana (7 punkti). 

Rīcība: 

2.1.Veselīga dzīvesveida nodrošināšanai atpūtas un sporta piedāvājuma izveide un 

papildināšana 

 

3. Veicināt dabas resursu saudzīgu saglabāšanu un izmantošanu (4 punkti). 

           Rīcība: 

3.1.Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai, rekreācijai. 

 

4. Uzņēmējdarbība kā dzīvesveids  (2 punkti). 

Rīcība: 

4.1.Izglītības un uzņēmējdarbības saiknes veidošana sadarbībā ar uzņēmējiem. 

 

5. Atbalstīt iedzīvotāju informētību un izglītošanu (2 punkti). 

Rīcība: 

5.1.Kultūrvides un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana. 

 

4. Dzeltenā komanda 

Vīzija  

Izglītoti, uz uzņēmējdarbību motivēti, sociāli nodrošināti iedzīvotāji, kas aktīvi 

darbojas vietējā, sakārtotā vidē. 

Atslēgas vārdi: izglītība, darbs (uzņēmējdarbības veicināšana…), sociālās garantijas 

(medicīna…), aktīva sabiedrība (mijiedarbībā…), sakārtota vide (infrastruktūra…). 



 

 

Mērķi un rīcības 

1. Piesaistīt investīcijas infrastruktūras un vides sakārtošanai (8 punkti). 

Rīcība: 

1.1.  Vides un infrastruktūras sakārtošana. 

 

2. Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darbavietu izveidošanu, esošo darbavietu 

saglabāšanu (7 punkti). 

           Rīcība: 

2.1.Atviegloti noteikumi uzņēmējdarbības uzsākšanai . 

 

3. Atbalstīt vietējās sabiedrības iniciatīvas, veicināt sadarbību (4 punkti). 

Rīcība: 

3.1.Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām. 

 

4. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo, neformālo, mūžizglītību un tālākizglītības 

iespējas (3 punkti). 

Rīcība: 

4.1.Nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas tuvāk bērna dzīves vietai. 

4.2.Sadarboties ar tālākizglītības institūcijām. 



 

5. Nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību  (3 punkti). 

Rīcība: 

5.1.Sociālo pakalpojumu jomas attīstība . 

 

5. Zaļā komanda 

 

Vīzija  

Informēti un izglītoti novadu iedzīvotāji, pielietojot inovatīvas tehnoloģijas, izmantojot 

ES struktūrfondu iespējas, veicinot uzņēmējdarbības attīstību, vides sakopšanu un 

iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu. 

Atslēgas vārdi: vides resursu izmantošana, nodarbinātība, labklājība, izglītība, 

informētība. 

 

 

Mērķi un rīcības 

1. Atbalstīt uzņēmējdarbības uzsākšanu (8 punkti). 

Rīcība: 

1.1.Jauno uzņēmēju atbalsta fonda vai krājaizdevumu sabiedrības izveide. 

1.2.Uzņēmēju apmācības. 

2.  Uzlabot infrastruktūru (7 punkti). 

Rīcība: 

2.1.Labiekārtotas atpūtas, sporta vietas, inventāra iegāde. 

2.2.Velo un sporta infrastruktūras izveide (laukumi, celiņi). 

 



3. Sekmēt ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti, aktīvi iesaistot NVO aktivitātēs (3 

punkti). 

Rīcība: 

3.1.   -  

4. Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību visos pagastu centros (2 punkti). 

Rīcība: 

4.1.Aprīkot ģimenes ārstu prakses vietas ar modernu aprīkojumu pagastu centros, bet 

vietās, kur tādu nav, nodrošināt ar aprīkojumu un telpām speciālistu pieņemšanai. 

5. Nodrošināt informācijas un jauno tehnoloģiju pieejamību un kvalitāti novadu 

iedzīvotājiem (1 punkts). 

           Rīcība: 

5.1.  IT lietošanas apmācības dažādām iedzīvotāju grupām. 

6. Pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta sistēmu (1 punkts). 

Rīcība: 

6.1.  Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. 

6.2.Izveidot sociālās aprūpes pakalpojumu mobilās vienības. 

7. Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītības programmās (1 punkts). 

Rīcība: 

7.1.Organizēt seminārus, apmācības, informatīvo materiālu izgatavošanu. 

7.2.Iedzīvotāju aptaujas veikšana ar mērķi noskaidrot nepieciešamo tālākizglītības 

jomu.   

8. Sekmēt demogrāfisko situāciju (1 punkts). 

Rīcība: 

8.1.  Jauno māmiņu klubu izveide pagastos, aktivitāšu nodrošināšanas atbalsts. 

 

 

9. Veicināt vides resursu izmantošanu (0 punkti). 

Rīcība: 

9.1.Vides resursu izpētes projektu izstrāde. 

9.2.  Vidi saudzējošu risinājumu un alternatīvās enerģijas veidu izmantošana 

uzņēmējdarbībā. 

 

10. Veicināt kultūrvides izaugsmi, tajā skaitā vietējo tradīciju saglabāšanu (0 punkti). 

Rīcība: 



10.1.   Izstāžu veidošana, mājražotāji, kuri savu darbību balsta uz tradīcijām. 

10.2. Kultūrvides objektu apsekošana, novērtēšana. 

 

11. Saglabāt pieejamu pamatizglītību pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai  (0 punkti). 

Rīcība: 

11.1.   Vasaras nometnes skolēniem. 

11.2.  Prakšu organizēšana. 

11.3. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana 

 

12. Veicināt iedzīvotāju informēšanu par vides sakopšanas iespējām, tajā skaitā 

finansējuma piesaisti (0 punkti) 

Rīcība: 

12.1.    -  

 

 

 


