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Izmantotie saīsinājumi 

 
CO₂ Oglekļa dioksīds 

EK Eiropas komisija 

ES Eiropas Savienība 

EUR Eiropas Savienības valūta euro 

IP Ilgtermiņa prioritāte 

IZM Izglītības ministrija 

Latgales SEZ Latgales speciālā ekonomiskā zona 

Nr.p.k. Numurs pēc kārtas 

NVA Nodarbinātības Valsts aģentūra 

NVO Nevalstiskā organizācija 

PB pašvaldības budžets 

RSEZ Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 

RV Rīcības virziens 

TIC Tūrisma informācijas centrs 

UB Uzņēmēju budžets 

VB Valsts budžets 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VP Vidēja termiņa prioritāte 
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Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 
 

Prioritāte Rīcības virziens 
 

Uzdevumi 
 

VP 1 Iekšējo un ārējo 
novada 
savienojumu,  
tehniskās 
infrastruktūras 
attīstība 

RV 1.1.Pieejamas un drošas 
transporta infrastruktūras 
attīstība 

U.1.1.1.Nodrošināt kvalitatīvu ceļu un tiltu, 
satiksmes pārvadu infrastruktūru 

U.1.1.2.Uzlabot satiksmes drošību 

U.1.1.3.Attīstīt ceļu un ielu apgaismojumu 

U.1.1.4. Attīstīt lidlauka “Rēzekne” infrastruktūru 

U.1.1.5.Nodrošināt sabiedrisko pasažieru 
pārvadājumu pieejamību  

U.1.1.6. Sekmēt jaunāko tehnoloģiju, ekonomiski 
izdevīgu transporta pakalpojumu attīstību 

U.1.1.7. Uzlabot publiskās infrastruktūras kvalitāti 
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 

RV 1.2.Sakaru 
infrastruktūras 
nodrošinājums visā novada 
teritorijā 

U.1.2.1. Pašvaldības atbalsts un aktivitātes sakaru 
infrastruktūras attīstībai 

U.1.2.2.Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu 
elektroenerģijas piegādi patērētājiem 

RV 1.3. Industriālo un 
transporta/ loģistikas 
pakalpojumu teritoriju 
attīstība 

U.1.3.1. Nodrošināt perspektīvo industriālo un 
transporta/ loģistikas pakalpojumu teritoriju  
apzināšanu un izpēti 

U.1.3.2. Nodrošināt infrastruktūras sakārtošanu 
perspektīvajās industriālajās teritorijās 

VP 2 Daudzveidīgi 
sabiedriskie 
pakalpojumi un 
pakalpojumu 
infrastruktūras 
attīstība  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RV 2.1.Vides pakalpojumu 
un infrastruktūras attīstība 

U.2.1.1.Nodrošināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas sistēmu attīstību 

U.2.1.2. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūru un attīstību 

U.2.1.3.Modernizēt centralizētās siltumapgādes 
infrastruktūru  

U.2.1.4.Nodrošināt degradēto lauku teritoriju 
rekultivāciju 

U.2.1.5.Labiekārtot publiskās zaļās un zilās zonas 

U.2.1.6. Samazināt plūdu draudu risku, nodrošinot 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmu atbilstošu ekspluatāciju 

RV 2.2.Izglītības un sporta 
iestāžu infrastruktūras 
pilnveidošana 

U2.2.1.Nodrošināt energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus izglītības un sporta 
iestādēs 

U.2.2.2.Pilnveidot mācību iestāžu materiāltehnisko 
bāzi 

U.2.2.3.Modernizēt izglītības un sporta iestāžu 
infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu 
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Prioritāte Rīcības virziens 
 

Uzdevumi 
 

VP 2 Daudzveidīgi 
sabiedriskie 
pakalpojumi un 
pakalpojumu 
infrastruktūras 
attīstība 

RV 2.3.Sociālo un veselības 
pakalpojumu pieejamas 
infrastruktūras attīstība 

U.2.3.1.Pilnveidot esošos un ieviest jaunus sociālos 
pakalpojumus sociālās atstumtības riska grupām 

U.2.3.2.Izstrādāt un ieviest alternatīvos sociālos 
pakalpojumus 

U.2.3.3.Uzlabot sociālo un veselības pakalpojumu 
infrastruktūru 

U.2.3.4.Sociālās atstumtības un nevienlīdzības 
mazināšana 

RV 2.4.Kultūras 
pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

U.2.4.1. Modernizēt kultūras iestāžu materiāli 
tehnisko bāzi un infrastruktūru 

U.2.4.2.Nodrošināt kultūrmantojuma, kultūras 
pieminekļu autentiskuma saglabāšanu un 
atjaunošanu 

U. 2.4.3.Modernizēt brīvdabas, kultūras, sporta un 
aktīvā tūrisma infrastruktūru 

RV 2.5.Rēzeknes novads – 
atpazīstams tūrisma 
galamērķis 

U.2.5.1. Izveidot novada zīmolu 

U.2.5.2. Attīstīt un veicināt jaunu tūrisma produktu 
un pakalpojumu izveidošanu 

U.2.5.3.Veicināt aktīvā tūrisma attīstību 

U.2.5.4.Sekmēt velotūrisma attīstību 

U.2.5.5.Veicināt izziņas, dabas un sakrālā tūrisma 
attīstība 

U.2.5.6.Pilnveidot sadarbību ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju, tūrisma 
organizācijām un uzņēmējiem tūrisma piedāvājuma 
veidošanā un popularizēšanā 

RV 2.6.Pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
racionālā izmantošana 

U. 2.6.1.Renovēt pašvaldības neizmantotās ēkas un 
būves 

U.2.6.2.Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs 

U.2.6.3.Nodrošināt tehnoloģiju pāreju no fosilajiem 
uz atjaunojamiem energoresursiem pašvaldību ēku 
un būvju uzturēšanā 

U.2.6.4. Labiekārtot publisko ārtelpu 

U.2.6.5. Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība 

RV 2.7.Pašvaldības 
pakalpojumu pieejamības 
pilnveidošana 

U.2.7.1.Vienas pieturas aģentūras principu 
pilnveidošana  

U.2.7.2.Informācijas pieejamības nodrošināšana un 
e-pakalpojumu attīstība 

VP 3 Radoša 
zināšanu un prasmju 
attīstība 
 
 
 
 

RP 3.1.Izglītības kvalitātes 
uzlabošana 

U.3.1.1.Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamu izglītības 
pakalpojumus 

U.3.1.2.Paplašināt izglītības programmu 
piedāvājuma klāstu un piedāvāt alternatīvās un 
inovatīvās apmācības metodes 

U.3.1.3.Nodrošināt interešu un profesionālās ievirzes 
izglītības iespējas 
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Prioritāte Rīcības virziens 
 

Uzdevumi 
 

VP 3 Radoša 
zināšanu un prasmju 
attīstība 

U.3.1.4.Paplašināt neformālās izglītības iespējas, 
īstenojot jaunatnes politiku 

U.3.1.5. Nodrošināt daudzveidīgas mūžizglītības 
iespējas 

RP 3.2.Aktīva un radoša 
dzīvesveida iespēju 
nodrošināšana 

U.3.2.1.Nodrošināt daudzveidīgus un kvalitatīvus 
kultūras pasākumus 

U.3.2.2.Veicināt sporta aktivitāšu un aktīvu sporta 
klubu darbību 

RP 3.3.Sadarbības tīklu 
veidošana 

U.3.3.1.Nodrošināt lauku iniciatīvu un kopienu 
attīstību 

U.3.3.2.Veidot sociālo dialogu ar NVO, valsts un 
uzņēmējdarbības sektoru 

RP 3.4.Uzņēmējdarbības 
veicināšana  

U.3.4.1.Popularizēt novada uzņēmējdarbības 
nozares un uzņēmumus 

U.3.4.2.Sekmēt publiskās un privātās partnerības 
izveides modeļus 

U.3.4.3. Nodrošināt efektīvu RSEZ  un Latgales SEZ 
darbību 

U.3.4.4.Veicināt starptautisko sadarbību 

VP 4 Dabas resursu 
un kultūrmantojuma 
saglabāšana un 
attīstība 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP 4.1.Dabas resursu 
izmantošana, saskaņojot 
dabas un kultūrvides 
vērtību aizsardzību un 
saglabāšanu ar teritorijas 
ekonomisko attīstību 

U.4.1.1.Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 

U.4.1.2.Veicināt videi draudzīgu lauksaimniecisko 
produktu ražošanu 

U.4.1.3.Saglabāt lauku teritorijām raksturīgās 
kultūrvides un dabas ainavas  

RP 4.2.Novada 
kultūrmantojuma tradīciju 
saglabāšana un 
popularizēšana 

U.4.2.1.Sekmēt amatniecības tradīciju saglabāšanu 
un popularizēšanu 

U.4.2.2.Atbalstīt tautas mākslas kolektīvu attīstību 

U.4.2.3.Sekmēt sadarbību ar izglītības iestādēm, 
nodrošinot kultūras mantojuma pēctecību 

U.4.2.4.Sekmēt paaudžu sadarbību  

RP 4.3.Lauku sētu un 
mājražošanas attīstība 

U.4.3.1.Apzināt un popularizēt novadam raksturīgās 
mājražošanas tradīcijas 

U.4.3.2.Sekmēt Latgales kulinārā mantojuma 
saglabāšanu un popularizēšanu lauku sētā 

U.4.3.3.Izstrādāt „latgaliskās lauku sētas” zīmolu 

U.4.3.4.Organizēt apmācības, mentoringa 
programmas lauku sētas un mājražošanas attīstībai 
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RĪCĪBAS PLĀNS 

Uzdevumi, Nr.p.k. Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

IP1: Attīstīta uzņēmējdarbības vide, transporta un vides infrastruktūra, pieejami un kvalitatīvi sakari, uzņēmēju sadarbības tīkli 

VP1: Iekšējo un ārējo novada savienojumu, 
tehniskās infrastruktūras attīstība 

RV 1.1. Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība 

U.1.1.1. Nodrošināt 
kvalitatīvu ceļu un tiltu, 
satiksmes pārvadu 
infrastruktūru 

Rēzeknes novada ceļu, satiksmes pārvadu 
un tiltu infrastruktūras attīstība 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
VAS Latvijas valsts 
ceļi  

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Uzlabota valsts, vietējās 
nozīmes ceļu, tiltu, satiksmes 
pārvadu infrastruktūra 
Rēzeknes novada teritorijā, 
veicot asfalta un ar grants 
seguma ceļu rekonstrukciju, 
nodrošinot satiksmes drošību 

Rēzeknes novada ciemu ielu 
infrastruktūras attīstība 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi ES fondi, PB, 
VB 

Veikta novada ielu 
rekonstrukcija, atjaunojot 
asfalta ceļu segumus, veicot 
grantēto ceļu segumu 
asfaltēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības ceļu, tiltu, 
satiksmes pārvadu kvalitātes uzlabošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi  ES fondi, PB, 
VB 

Veikta novada autoceļu 
rekonstrukcija, atjaunojot 
asfalta un grants ceļu 
segumus, veicot grantēto ceļu 
segumu asfaltēšanu 

U.1.1.2. Uzlabot satiksmes 
drošību 

Satiksmes drošības pasākumu īstenošana 
Rēzeknes novada apdzīvotās teritorijās 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Uzlabota gājēju, velobraucēju 
un autovadītāju drošība 
Rēzeknes novada apdzīvotās 
vietās, samazināts ceļu 
satiksmes negadījumu  skaits 

Novada teritorijas ceļu un ielu uzturēšana  Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB Veikta ceļu, ietvju un velo- 
celiņu tīrīšana, kaisīšana 
ziemas periodā, grants ceļa 
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Uzdevumi, Nr.p.k. Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

segumu atjaunošana lietavu 
postījumos 

U.1.1.3. Attīstīt ceļu un ielu 
apgaismojumu 

Ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana, 
rekonstrukcija un izbūve 

Novada pašvaldība, 
pagasta pārvalde, 
VAS Latvijas valsts 
ceļi 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Modernizēts valsts, vietējās 
nozīmes ceļu, novada 
apdzīvoto teritoriju ielu, 
ciemu apgaismojums, 
uzlabota satiksmes un 
sabiedriskā drošība 

Ielu apgaismojuma uzturēšana Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB Veikta ielu apgaismojuma 
infrastruktūras uzturēšana 
tehniskā stāvoklī 

U.1.1.4. Attīstīt lidlauka 
“Rēzekne” infrastruktūru 

Lidlauka infrastruktūras attīstība, 
atjaunošana un materiāltehniskās bāzes 
izveide 

Novada pašvaldība, 
uzņēmējsabiedrība, 
biedrības 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB, UB 

Veikta likumdošanas bāzes, 
nosacījumu izstrāde lidlauka 
infrastruktūras ieguldījumu 
attīstībai, atjaunota lidlauka 
skrejceļu infrastruktūra un 
materiāli tehniskā bāze 

U.1.1.5. Nodrošināt 
sabiedrisko pasažieru 
pārvadājumu pieejamību 

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
pasažieru 
pārvadāšanas 
uzņēmumi 

Pastāvīgi PB Nodrošināta izglītības 
pakalpojumu pieejamība 

Autobusu pieturu, paviljonu un platformu 
modernizēšana un izbūve 

Latvijas Valsts ceļi, 
novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
pasažieru 
pārvadāšanas 
uzņēmumi 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Uzlabota sabiedriskā 
transporta pakalpojuma 
pieejamība un nodrošināta 
kvalitāte 

U.1.1.6. Sekmēt jaunāko 
tehnoloģiju, ekonomiski 

Veicināt pāreju uz atjaunojamiem 
energoresursiem transporta sektorā un 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes,  
uzņēmēji 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Dalība ES un citu ārējo fondu 
finansētajos projektos un 
programmās, elektromobiļu 
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Uzdevumi, Nr.p.k. Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

izdevīgu transporta 
pakalpojumu attīstību  

nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana 

uzlādes infrastruktūras 
izveidošana, izveidoti 
publiskie uzlādes punkti 
novadā, pašvaldības iestādēs 
izmantoti videi draudzīgāki un 
ekonomiski transportlīdzekļi, 
samazināta CO₂ emisija 

U.1.1.7. Uzlabot publiskās 
infrastruktūras kvalitāti 
uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai 

Uz uzņēmumu un investoru vajadzībām 
balstīta publiskās infrastruktūras 
attīstība, t.sk. ielu, ceļu un  
industriālo pieslēgumu izveide 
uzņēmējdarbības veicināšanai 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Uzlabota valsts un pašvaldības  
apsaimniekojamās 
inženierkomunikācijas un  
infrastruktūra, uzlabota 
uzņēmējdarbības vide 

RV 1.2. Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 

U.1.2.1. Pašvaldības atbalsts 
un aktivitātes sakaru 
infrastruktūras attīstībai 

Interneta un mobilo sakaru tīkla   
pārklājuma nodrošināšana un uzlabošana 

Interneta un mobilo 
sakaru uzņēmumi 

2017-2019 UB Nodrošināta kvalitatīva sakaru 
pieejamība, akceptēti optiskā 
sakaru kabeļu tīkla izveides 
projekti 

Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība  

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, UB Izveidoti jauni interneta 
pieejas punkti, modernizēta 
esošo interneta pieejas 
punktu infrastruktūra 

U1.2.2. Nodrošināt 
nepārtrauktu un kvalitatīvu 
elektroenerģijas piegādi 
patērētājiem 

Elektroenerģijas padeves traucējumu 
novēršana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
Sadales tīkli, 
Latvenergo 

Pastāvīgi UB Nodrošināta nepārtraukta un 
kvalitatīva elektroenerģijas 
piegāde visā novada teritorijā  

RV 1.3. Industriālo un transporta/ loģistikas pakalpojumu teritoriju attīstība 

U.1.3.1. Nodrošināt 
perspektīvo industriālo un 
transporta/ loģistikas 
pakalpojumu teritoriju  
apzināšanu un izpēti 

Tehniski ekonomisko pamatojumu un 
tehnisko projektu izstrāde pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošanai 
perspektīvajās industriālajās un 

Novada pašvaldība, 
RSEZ pārvalde  

2017 – 2019  ES fondi, PB Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija industriālo un 
transporta/ loģistikas 
pakalpojumu teritoriju 
attīstībai Rēzeknes novadā  
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Uzdevumi, Nr.p.k. Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

transporta/ loģistikas pakalpojumu 
teritorijās  

U.1.3.2. Nodrošināt 
infrastruktūras sakārtošanu 
perspektīvajās industriālajās 
teritorijās 

Pievadceļu un autoceļu nodrošinājums 
perspektīvo industriālo un transporta/ 
loģistikas pakalpojumu teritoriju attīstībai  
 

Novada pašvaldība, 
RSEZ pārvalde  

2017 – 2019  ES fondi, 
PB, 
Pārrobežu 
sadarbības 
programmas  

Sakārtoti autoceļi un 
pievadceļi industriālo un 
transporta/ loģistikas 
pakalpojumu teritoriju 
attīstībai  

Inženiertehniskās infrastruktūras 
nodrošinājums perspektīvo industriālo un 
transporta/ loģistikas pakalpojumu 
teritoriju attīstībai  
 

Novada pašvaldība, 
RSEZ pārvalde  

2017 – 2019 ES fondi, 
PB, 
Pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

Sakārtota inženiertehniskā 
infrastruktūra industriālo un 
transporta/ loģistikas 
pakalpojumu  teritoriju 
attīstībai 

IP2: Pieejama un kvalitatīva izglītība, sociāli atbalstoša vide, kvalitatīvi veselības pakalpojumi, daudzpusīgi sporta un kultūras pasākumi 

VP 2: Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

RV 2.1. Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

U.2.1.1. Nodrošināt 
ilgtspējīgu ūdenssaimniecības 
un kanalizācijas sistēmu 
attīstību 

Ūdenssaimniecības attīstības projektu 
izstrāde un ieviešana Rēzeknes novadā  

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Veikta esošo ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un jaunu 
pieslēgumu izbūve. Novada 
iedzīvotājiem nodrošināta 
kvalitatīva un nepārtraukta 
ūdens piegāde, notekūdeņu 
attīrīšana un novērsta 
gruntsūdeņu piesārņošana 

Likumdošanas normatīviem atbilstošu 
ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve Rēzeknes 
novadā 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB 

Nodrošināta vides kvalitātes 
uzlabošana, ES normatīvu 
izpilde 
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Uzdevumi, Nr.p.k. Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

U.2.1.2. Nodrošināt 
atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūru un attīstību 

Dalītās atkritumu savākšana sistēmas 
izveide Rēzeknes novada teritorijā 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

2017-2019 PB, VB, UB Nodrošināta dalītās atkritumu 
savākšanas iespējas Rēzeknes 
novada iedzīvotājiem. 
Samazināts dabas 
piesārņojums   

Atkritumu savākšanas punktu, 
infrastruktūras izveide novada zaļās, zilās 
atpūtas zonās un apdzīvotās vietās 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi, VAS 
Latvijas valsts meži 

2017-2019 PB, VB, UB Novērsta stihisko atkritumu 
izgāztuvju izveide mežos, 
parkos, ūdens tilpņu tuvumā 
un apdzīvotās vietās 

Elektronisko iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
elektronisko iekārtu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

2017–2019 UB, VB Elektroniskās iekārtas un 
atkritumi nonāk atkārtotai 
pārstrādei, nenodarot dabai 
kaitējumu 

U.2.1.3. Modernizēt 
centralizētās siltumapgādes 
infrastruktūru 

Centralizētas siltumapgādes sistēmas 
attīstība, tīklu paplašināšana un videi 
draudzīga kurināmā ieviešana 

Novada pašvaldība, 
pagasta pārvaldes, 
siltumapgādes 
uzņēmumi 

Pastāvīgi ES fondi, PB, 
VB 

Komunālo pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes 
uzlabošana 

Novada teritorijā izvietoto katlu māju un 
siltumtīklu rekonstrukcija 

Pagastu pārvaldes 2017- 2019 ES fondi, PB Siltuma zudumu un kurināmā 
izlietojuma samazināšana 

U.2.1.4. Nodrošināt 
degradēto teritoriju 
revitalizācija 

Degradēto teritoriju revitalizācija, 
sakopšana,  attīstīšana saimnieciskās 
darbības un dzīvojamās zonās 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
uzņēmēji 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB, UB 

Attīstītas saimnieciskās 
darbības teritorijas, palielinās 
privāto dzīvojamo māju 
apbūves teritorijas, radīta 
labvēlīga vide investīciju 
piesaistei un uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
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Uzdevumi, Nr.p.k. Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

U.2.1.5. Labiekārtot publiskās 
zaļās un zilās zonas 

Pilnveidot peldvietu labiekārtojumu 
Rēzeknes novada ezeru, upju, citu ūdens 
tilpņu publiskajās peldvietās 

Novada pašvaldība, 

pagastu pārvaldes, 

peldvietu ierīkotāji 

vai apsaimniekotāji, 

Dabas aizsardzības 

pārvaldes Latgales 

reģionālā 

administrācija 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB, UB 

Nodrošinātas peldvietas un to 
labiekārtojums atbilst 
drošības un sanitārajām 
normām 

Pilnveidot laivu piestātņu un laivu 
ielaišanas vietu labiekārtošanu  

Ezeru 
apsaimniekotāji un 
laivu nomnieki 

2017-2019 PB, UB Nodrošinātas atpūtas, 
makšķerēšanas  iespējas 
novada ūdeņos 

Novada zaļo zonu (parku, skvēru, muižu, 
meža parku, dabas virsotņu – kalnu u.c.) 
uzturēšana un labiekārtošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
zemes īpašnieki,  
Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 
reģionālā 
administrācija 

Pastāvīgi ES fondi, PB, 
UB 

Uzturētas un labiekārtotas 
novada zaļās zonas, saglabāta 
ainaviskā vide, veicināta 
teritorijas mērķtiecīga 
izmantošana un nodrošināta 
tās pieejamība 

U.2.1.6. Samazināt plūdu 
draudu risku, nodrošinot 
pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmu atbilstošu 
ekspluatāciju 
 

Veikt pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmu atjaunošanu, 
pārbūvi, meliorācijas grāvju, drenāžas un 
caurteku atbilstošu uzturēšanu 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
zemes īpašnieki 

2017-2019 ES fondi, PB Samazināti plūdu draudi un  
gruntsūdens līmenis, prioritāri  
realizējot meliorācijas sistēmu  
pārbūvi un atjaunošanu 

Informēt īpašniekus un atbildīgās 
institūcijas par viņu īpašumā esošo 
pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu 
uzturēšanu un uzraudzīt meliorācijas 
sistēmu stāvokli 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
zemes īpašnieki 

Pastāvīgi PB Samazināti plūdu draudi un  
gruntsūdens līmenis 
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RV 2.2. Izglītības un sporta iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 

U.2.2.1. Nodrošināt 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus 
izglītības iestādēs 

Izglītības iestāžu renovācija un 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 ES fondi, PB Renovētas izglītības iestādes, 
veikta ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, nodrošināts 
atbilstošs telpu klimats 

U.2.2.2. Pilnveidot mācību 
iestāžu materiāltehnisko bāzi 

Nodrošināta un pilnveidota 
materiāltehniskā bāze izglītības iestādēs 

Novada pašvaldība Patstāvīgi PB, VB Izglītības procesa veikšanai 
novada izglītības iestādes 
nodrošinātas ar 
materiāltehnisko bāzi 

Mācību kabinetu aprīkošana ar 
mūsdienīgām tehnoloģijām, 
datorprogrammām, mācību 
palīglīdzekļiem 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
izglītības pārvalde 

2017-2019 ES fondi, PB, 
VB, 
pārrobežu 
programmas 

Izglītības procesa veikšanai  
novada izglītības iestāžu 
mācību kabineti nodrošinātas 
ar jaunākajām tehnoloģijām, 
mācību palīglīdzekļiem, 
datoraprīkojumu 

U.2.2.3. Modernizēt izglītības 
un sporta iestāžu 
infrastruktūru un tehnisko 
aprīkojumu 

Skolu sporta bāžu sakārtošana un 
attīstīšana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
Izglītības pārvalde 

2012-2015 PB, ES fondi Rekonstruēti esošie un 
izveidoti jauni izglītības 
iestāžu sporta stadioni. 
Atjaunots sporta inventārs. 
Nodrošināta sporta mācību 
programmas izpilde skolās  

Esošo bērnu un jauniešu rotaļlaukumu, 
sporta laukumu atjaunošana un izveide 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
Izglītības pārvalde 

2017-2019 PB, ES fondi Nodrošināta novada bērnu un 
jauniešu brīvā laika saturīga 
pavadīšana, fizisko aktivitāšu 
iespēju nodrošināšana 

Peldbaseina izbūve  Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
Izglītības pārvalde 

2017-2019 PB, ES fondi Nodrošinātas ūdens sporta 
iespējas, attīstītas peldēšanas 
iemaņas 

Slēpošanas trašu atjaunošana un izbūve Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
zemju īpašnieki 

2017-2019 PB, ES fondi, 
UB 

Nodrošinātas ziemas sporta 
iespējas 

Hokeja halles un dažādu sporta veidu 
sporta laukumu izbūve un atjaunošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
Izglītības pārvalde 

2017-2019 PB, ES fondi Nodrošinātas sporta iespējas, 
attīstīts veselīgs dzīvesveids 
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Izglītības iestāžu infrastruktūras 
renovācija, rekonstrukcija 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
Izglītības pārvalde 

2017-2019 PB, ES fondi, 
UB, VB 

Nodrošināta izglītība 
kvalitatīvā un pievilcīgā vidē 

RV 2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu un pieejamas infrastruktūras attīstība 

 
U.2.3.1.Pilnveidot esošos un 
ieviest jaunus sociālos 
pakalpojumus sociālās 
atstumtības riska grupām  

Sociālās rehabilitācijas, transporta 
pakalpojumu, palīglīdzekļu, psihologu, 
asistentu atbalsta nodrošināšana 
personām ar kustību traucējumiem  

Novada pašvaldība, 
sociālie dienesti, 
pagasta pārvaldes, 
VA Tehnisko 
palīglīdzekļu centrs, 
Latvijas Sarkanais 
Krusts, psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017 - 2019 PB, VB, ES 
fondi 

Personām ar kustību 
traucējumiem ir nodrošināta 
rehabilitācija, integrācija 
sabiedrībā, daļēji vai pilnībā 
atjaunotas iemaņas un 
prasmes, sniegts 
psiholoģiskais atbalsts  

Atbalsta nodrošināšana nonākušajiem 
krīzes situācijās  

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagasta pārvaldes, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Sniegts atbalsts ģimenēm ar 
bērniem, uzlabota Ģimenes 
atbalsta centru darbība 

Atbalsta nodrošināšana augsta riska 
ģimenēm un jaunajām ģimenēm  

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagasta pārvaldes, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Izveidotas Vecāku skolas, 
sniegtas psihologu un 
pedagogu konsultācijas, 
rīkotas nometnes, sniegti 
asistenta pakalpojumi 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšana veciem cilvēkiem  

Novada pašvaldība, 
Nodarbinātības 
valsts aģentūra, 
pagasta pārvaldes,  
sociālais dienests, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Sniegts sociālais atbalsts 
veciem cilvēkiem sociālajos 
centros. Pirmspensijas 
vecuma cilvēkiem ir 
nodrošināti sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi 
integrācijai darba tirgū 
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Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšana cilvēkiem ar atkarības 
problēmām 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagasta pārvaldes, 
psihologi,  
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināta sociālā 
rehabilitācija sociālās 
rehabilitācijas centros 
personām ar atkarības 
problēmām. Viņu ģimeņu 
locekļiem ir sniegts 
psiholoģiskais atbalsts, 
izveidotas atbalsta grupas, 
veikts preventīvs darbs 
mācību iestādēs 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšana bērniem un pusaudžiem, 
kas cietuši no vardarbības, zaudējuši 
vecākus, pusaudžiem ar uzvedības 
problēmām  

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Pakalpojumi nodrošināti 
krīzes centrā, nometnēs,  
bērni un jaunieši ir pilnvērtīgi 
atgriezušies sabiedrībā 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
bezdarbniekiem 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināti darba prasmju 
apmācības pakalpojumi, 
profesionālās pārkvalifikācijas 
pakalpojumi, psihologu 
pakalpojumi, izveidotas 
atbalsta grupas, veicināta  
sociālo pabalstu saņēmēju  
motivācija atgriezties darba 
tirgū un ieinteresētība 
darboties, nodrošināti 
palīgstrādnieku darbi īslaicīgā  
periodā 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 
ieslodzījuma atbrīvotām personām 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes,  
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošinātas sociālās mājas, 
psihologu atbalsta pasākumi, 
sociālā integrācija sabiedrībā 
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Ģimenes dienas centru izveidošana un 
pakalpojumu pieejamība  

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes,  
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināti atbalsta pasākumi 
augsta riska ģimenēm, 
ģimenēm ar bērniem, brīvā 
laika pavadīšana, bērnu 
pieskatīšana, informācijas 
aprite, speciālistu 
konsultācijas, apmācības, 
uzlabota sociālā 
funkcionēšana ģimenēm 

Atelpas brīža pakalpojumi bērniem ar 
īpašām vajadzībām 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes,  
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB Nodrošināti diennakts sociālās 
aprūpes pakalpojumi bērniem 
ar īpašām vajadzībām 

U.2.3.2. Izstrādāt un ieviest 
alternatīvos sociālos 
pakalpojumus 

Personām ar garīga 
rakstura traucējumiem aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšana Grupu 
dzīvokļos 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Palielinās sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
pieejamība personām ar 
garīgā rakstura traucējumiem  

Aprūpe mājās pakalpojuma 
nodrošināšana personām ar kustību 
traucējumiem 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināta medicīniskā un 
psiholoģiskā aprūpe mājas 
apstākļos 

Mobilo brigāžu izveide Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināti mobilu sociālo 
pakalpojumu novada 
iedzīvotājiem, veicināta 
sadarbība starp pašvaldību un 
sabiedriskām organizācijām 
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Drošības pogas pakalpojuma 
nodrošināšana personām ar kustību 
traucējumiem 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināti savlaicīgi 
pakalpojumi, palīdzības 
sniegšana, psiholoģiskais 
atbalsts, veicināta sadarbība 
starp pašvaldību un 
sabiedriskajām organizācijām, 
neatliekamās 

U.2.3.3. Uzlabot sociālo un 
veselības pakalpojumu 
infrastruktūru 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūras modernizācija, 
materiāltehniskās bāzes atjaunošana, 
teritoriju labiekārtošana, 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Uzlabota sociālo pakalpojumu 
sniedzēju ēku stāvoklis, 
atjaunota materiāltehniskā 
bāze, labiekārtotas teritorijas. 
Ir veicināta sociālo 
pakalpojumu pieejamība un 
uzlabošanās 

Grupu dzīvokļu, pusceļa māju 
nodrošināšana personām ar 
garīga rakstura traucējumiem  

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagasta pārvaldes,  
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināti pašvaldības 
iedzīvotājiem ar garīga 
rakstura traucējumiem 
nepieciešamie  sociālie 
pakalpojumi, veicināta dzīves 
kvalitātes uzlabošanās, 
integrācijas procesa 
sabiedrībā nodrošināšana 

Jauniešu māju un dzīvokļu izveide Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
pagasta pārvaldes,  
psihologi, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Izveidotas jauniešu mājas un 
dzīvokļu bērnu aprūpes 
iestādēs esošajiem 
jauniešiem, lai veicinātu 
pastāvīgas dzīves uzsākšanu 
un integrēšanos sabiedrībā 

U.2.3.4. Sociālās atstumtības 
un nevienlīdzības mazināšana 

Nodrošināt sabiedrības informētības 
pasākumus par sociālo nevienlīdzību 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, ES fondi Veicināta sadarbība starp 
pašvaldību un sabiedriskām 
organizācijām, mazinās sociāli 
atstumto personu 
diskriminācija 
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RV 2.4. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

U.2.4.1. Modernizēt kultūras 
iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes un infrastruktūru 

Kultūras iestāžu, publisko telpu 
modernizācija, rekonstrukcija un 
būvniecība 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināta sabiedrisko  ēku 
funkcionalitāte un 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

Kultūras/ tautas namu telpu, aprīkojuma 
un tehnikas modernizācija, ēku 
rekonstrukcija un būvniecība, 
energoefektivitātes nodrošināšana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināta kultūras ēku 
funkcionalitāte un 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

Muzeju telpu un materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Saglabātas kultūras vērtības, 
nodrošināta muzeju 
eksponātu apskate 

Bibliotēku telpu un materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Nodrošināta bibliotēku 
darbība un veicināta grāmatu 
lasīšanas tradīcija 

U.2.4.2. Nodrošināt 
kultūrmantojuma, kultūras 
pieminekļu autentiskuma 
saglabāšanu un atjaunošanu 

Īpašnieku un apsaimniekotāju attieksmes, 
viedokļa veidošana par 
kultūrvēsturiskajām vērtībām, līdzdalības 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
sekmēšana 

Novada pašvaldība, 
Valsts kultūras 
pieminekļu 
inspekcija 

Pastāvīgi PB, VB Saglabāts kultūrvēsturiskais 
mantojums 

Kultūrvēsturisko objektu apsekošana, 
dokumentēšana un izpēte 

Novada pašvaldība, 
Valsts kultūras 
pieminekļu 
inspekcija 

2017-2019 PB, VB Sagatavoti priekšlikumi valsts 
un vietējas nozīmes kultūras 
pieminekļu sarakstam 

Novada kultūras pieminekļu atjaunošana Novada pašvaldība, 
Valsts kultūras 
pieminekļu 
inspekcija, Baznīcu 
draudzes, īpašnieki 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Atjaunoti un restaurēti 
kultūras pieminekļi 

Sabiedrības izglītošanas pasākumu 
organizēšana 

Novada pašvaldība, 
Valsts kultūras 
pieminekļu 
inspekcija 

Pastāvīgi PB, VB Publikācijas, diskusijas 
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U.2.4.3. Modernizēt 
brīvdabas, kultūras, sporta 
un aktīvā tūrisma 
infrastruktūru 

Brīvdabas estrāžu, stadionu,  aktīvā 
tūrisma objektu izbūve un  rekonstrukcija 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, ES fondi Atjaunotas brīvdabas 
estrādes, sporta stadioni un 
Ančupānu kartodroms 

Afišu informācijas stendu izvietošana 
Rēzeknes novadā 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2012 – 2018 PB Uzstādīti jauni afišu 
informācijas stendi pagastos, 
TIC 

RV 2.5. Rēzeknes novads – atpazīstams tūrisma galamērķis 

U.2.5.1. Izveidot novada 
zīmolu 

Novada zīmola veidošana un 
pozicionēšana  

Novada pašvaldība, 
TIC 

2017-2019 PB Izveidots novada zīmols  ar 
uzsvaru uz mērķa grupām: 
(vietējais un ārvalstu tūrisms: 
darba kolektīviem/grupām, 
piedāvājumi bērnu/jauniešu 
grupām; piedāvājumi 
ģimenēm ar bērniem) 

Atvērtas un viesmīlīgas pašvaldības tēla 
popularizēšana (uzņēmējiem un tūristiem) 

Novada pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji 

Pastāvīgi ES fondi, PB, 
VB, UB 

Tūristu skaita pieaugums. 
Uzņēmumu skaita pieaugums. 

U.2.5.2. Attīstīt un veicināt 
jaunu tūrisma produktu un 
pakalpojumu izveidošanu 

Jaunu tūrisma produktu veidošana, 
iekļaujot latgaliskā dzīves veida, kulinārā 
mantojuma un lauksaimnieciskās darbības 
elementus, dabas resursu potenciālu, 
dziednieciskos pakalpojumus tūrisma 
piedāvājumā 

Novada pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji 

2017-2019 PB, UB, ES 
fondi,  
pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

Veicināta tradicionālā 
latgaliskā dzīves veida 
saglabāšana un 
lauksaimnieciskās darbības, 
novadam raksturīgo prasmju 
un iemaņu integrēšana  
tūrisma piedāvājumā 

Jaunu aktīvā tūrisma produktu un tūrisma 
infrastruktūras veidošana 

Novada pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji 

2017-2019 PB, UB, ES 
fondi, 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

Izveidoti inovatīvi aktīvā 
tūrisma produkti (šķēršļu 
trases, piedzīvojumu, izziņas 
parki utml.) dažādām mērķa 
grupām 

U.2.5.3.Veicināt aktīvā 
tūrisma attīstību 

Jaunu ūdens tūrisma maršrutu izstrāde un 
ūdens tūrisma infrastruktūras 
atjaunošana 

Novada pašvaldība, 

TIC, ūdens tilpņu 

īpašnieki, uzņēmēji, 

Dabas aizsardzības 

pārvaldes Latgales 

2017-2019 PB, TIC, 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas, 
UB 

Izveidoti jauni aktīvā tūrisma 
maršruti novada dabas 
objektos, peldvietu 
izmantošanai, makšķerēšanas 
pakalpojuma attīstībai 
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reģionālā 

administrācija 

U.2.5.4. Sekmēt velotūrisma 
attīstību 

Atbalsts velotūrisma pakalpojumu 
infrastruktūras attīstībai 

Novada pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji 

2017-2019 PB, TIC, ES 
fondi, 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas, 
UB 

Izveidots velonomas punkts, 
izbūvēti veloceļiņi, izstrādāti 
jauni velomaršruti 

U.2.5.5. Veicināt izziņas, 
dabas un sakrālā tūrisma 
attīstību 

Izglītojošu pasākumu dabas, sakrālā 
mantojuma izzināšanai organizēšana 

Novada pašvaldība, 
TIC, VKPAI, baznīcu 
draudzes 

2017-2019 PB, VKPAI,  ES 
fondi 

Organizētas dabas parku, 
svētvietu, ūdens, putnu, 
sakrālo procesiju dienas. 
Rīkoti zīmējumu un projektu 
konkursi izglītības iestādēs 

Pašdarbības kolektīvu, tautas mākslas, 
amatnieku, NVO darbības atbalsts 

Novada pašvaldība, 
pagasta pārvaldes 

2017-2019 PB, VKPAI,  ES 
fondi 

Organizēti pasākumi, 
apmācības, tematiskās dienas, 
tradicionālie svētki iekļaujot 
tos tūrisma maršrutos 

Dabai draudzīga tūrisma un dzīvesveida 
ideju popularizēšana 

Novada pašvaldība, 
TIC 

Pastāvīgi PB, UB, ES 
fondi 

Publikācijas, konferences, 
pieredzes apmaiņas 
pasākumi, raksti un diskusijas 
par dabai draudzīgu tūrismu 
un dzīvesveidu 

Ekspedīciju organizēšana Novada pašvaldība, 
izglītības iestādes, 
muzeji 

2017-2019 PB, ES fondi Noorganizētas etnogrāfiskās, 
dabas, sakrālā mantojuma 
ekspedīcijas, iegūtais 
materiāls atspoguļots masu 
informācijas līdzekļos, muzeju 
ekspozīcijās 

Sakrālā tūrisma maršrutu izstrāde Novada pašvaldība, 
VKPAI, baznīcu 
draudzes, TIC 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi, 
pārrobežu 
programmas, 
UB 

Izveidoti sakrālā tūrisma 
maršruti Rēzeknes novadā 



21 

 

U.2.5.6. Pilnveidot sadarbību 
ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales reģionālo 
administrāciju, tūrisma 
organizācijām un 
uzņēmējiem tūrisma 
piedāvājuma veidošanā un 
popularizēšanā 

Esošo un potenciālo sadarbības tīklu 
darbības veicināšana 

Novada pašvaldība, 
Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 
reģionālā 
administrācija, 
uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, UB Izveidoti kopīgi piedāvājumi 

Pieredzes apmaiņas braucienu 
organizēšana 

Novada pašvaldība, 
Dabas aizsardzības 
pārvaldes Latgales 
reģionālā 
administrācija, 
uzņēmēji 

2017-2019 PB, UB Organizēti pieredzes 
apmaiņas braucieni 

Izstāžu, RNP dienu pārstāvēšana Novada pašvaldība, 
TIC, Dabas 
aizsardzības 
pārvaldes Latgales 
reģionālā 
administrācija, 
uzņēmēji 

2017-2019 PB, UB Organizēta dalība RNP dienās, 
tūrisma izstādēs 

RV 2.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma racionālā izmantošana 

U.2.6.1.Renovēt pašvaldības 
neizmantotās ēkas un būves 
 
 

Informācijas bāzes izveide par dažādiem 
saimnieciskai darbībai izmantojamiem 
objektiem novadā (zeme, ēkas, būves) 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, VB, UB Datu bāze publicēta 
pašvaldības mājas lapā. 
Noslēgti ēku, būvju, zemes 
nomas līgumi 

U.2.6.2.Veikt 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības ēkās un būvēs 

Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi pašvaldības ēkās un būvēs 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes, uzņēmēji 
privātās un publiskās 
partnerības ietvaros 

2017-2019 PB, ES fondi Veikti energoefektivitātes 
pasākumi pašvaldības ēkās un 
būvēs 



22 

 

 
U.2.6.3.Nodrošināt 

tehnoloģiju pāreju no 

fosilajiem uz atjaunojamiem 

energoresursiem pašvaldību 

ēku un būvju uzturēšanā 

Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz 
atjaunojamiem energoresursiem 
pašvaldību ēku un būvju uzturēšanā 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes 

2017-2019 PB, ES fondi Atjaunojamo energoresursu 
izmantošana vismaz 24 
pašvaldību ēku apkures 
sistēmās 

U.2.6.4. Labiekārtot publisko 
ārtelpu 

Novada kapsētu teritoriju labiekārtošana 
un paplašināšana 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes 

Patstāvīgi PB, ES fondi Labiekārtotas kapsētu 
teritorijas, iežogotas 
teritorijas, uzstādītas 
atkritumu urnas, 
pārvietojamās  
tualetes, ierīkotas ūdens 
ņemšanas vietas, veikta 
kapsētu teritoriju 
paplašināšana 

 Izglītības, sporta un kultūras iestāžu 
teritorijas labiekārtošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, ES fondi Labiekārtotas izglītības, sporta 
un kultūras iestādēm 
pieguļošās teritorijas, 
nodrošinātas skolu iespējas 
organizēt sporta un brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātes, 
sekmēta skolēnu drošība, 
ierīkotas piekļuves vietas pie  
iestādēm cilvēkiem ar 
kustības traucējumiem, 
nodrošināta pievilcīga 
apkārtākā vide 

 Veicināt publisko vietu un publisko  
pagalmu sakārtošanu un labiekārtošanu  
novada apdzīvotās vietās 
 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Patstāvīgi PB, ES fondi Sakārtoti daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iekšpagalmi, 
sakārtotas sabiedriskā 
transporta pieturvietas, 
labiekārtotas teritorijas  
pie pagastu pārvalžu  
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administratīvām ēkām, 
izveidotas velosipēdu 
novietnes pie publiskām 
ēkām, uzstādītas uz ceļiem 
norādes, informatīvie stendi 
ciemos un pie novada robežas 

 Izveidot daudzfunkcionālus bērnu spēļu 
jeb rotaļu laukumus 
 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, ES fondi Izveidoti bērnu spēļu  
un rotaļu laukumi pagastu 
centros un apdzīvotās vietās, 
kas piemēroti dažādām 
vecuma grupām 

U.2.6.5. Pašvaldības 
dzīvojamā fonda attīstība 

Pašvaldības dzīvojamā fonda  
stāvokļa izvērtēšana 
 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
PSIA “Maltas 
DZKSU”, PSIA 
“Strūžānu siltums” 

Patstāvīgi PB, ES fondi Pakāpeniski veikts pašvaldībai 
piederošo ēku audits, 
noteiktas materiāltehniskās 
vajadzības un darbu veikšanai 
nepieciešamais finansējums, 
sagatavots nepieciešamo 
pasākumu plāns 

Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības 
vadlīniju izstrāde 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
PSIA “Maltas 
DZKSU”, PSIA 
“Strūžānu siltums” 

2017-2019 PB Izstrādātas pašvaldības 
dzīvojamā fonda attīstības 
vadlīnijas, identificētas 
problēmas un norādīti  
risinājumi pašvaldības 
dzīvojamā fonda attīstības 
veicināšanai 

Īres dzīvokļu fonda samazināšana 
pašvaldības budžeta izdevumu 
optimizēšanai 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
PSIA “Maltas 
DZKSU”, SIA 
“Strūžānu siltums” 

Patstāvīgi PB Atsavināti īres dzīvokļi 
pašvaldības dzīvojamās mājās, 
kurās nav plānots izīrēt 
dzīvokļus dzīvokļu rindā 
esošajām personām, 
samazinājies pašvaldības īres 
dzīvokļu skaits 
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Mājokļu atjaunošana un pārbūve 
(renovācija un rekonstrukcija) dzīvojamā 
fonda kvalitātes, energoefektivitātes 
uzlabošanai 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
PSIA “Maltas 
DZKSU”, PSIA 
“Strūžānu siltums” 

2017-2019 PB, ES fondi Palielinājies iedzīvotājiem 
pieejamo kvalitatīvo dzīvokļu 
un mājokļu skaits 

RV 2.7. Pašvaldības pakalpojumu pieejamības pilnveidošana 

U.2.7.1.Vienas pieturas 
aģentūras principu 
pilnveidošana 

Elektroniskās dokumentu vadības 
sistēmas pilnveidošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB Pilnveidota elektroniskās 
dokumentu aprites sistēma  

Klientu apkalpošanas centra izveide  Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Izveidoti 4 klientu 
apkalpošanas centri novada 
nozīmes centros 

U.2.7.2.Informācijas 
pieejamības nodrošināšana 
un e-pakalpojumu attīstība 

Pašvaldības mājas lapā 
www.rezeknesnovads.lv pieejamās 
informācijas par pašvaldībā pieejamiem 
pakalpojumiem pilnveidošana 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB Uzlabota pašvaldības mājas 
lapā www.rezeknesnovads.lv 
pieejamā informācija par 
pašvaldībā pieejamiem 
pakalpojumiem, veikts 
pakalpojumu apraksts 

Tiešo e-pakalpojumu ieviešana Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB Ieviesti tiešie e-pakalpojumi 

Pašvaldības pakalpojumu aprakstu 
izstrāde un iekļaušana portālā 
www.latvija.lv 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB Pašvaldības pakalpojumu 
apraksts iekļauts un pieejams 
portālā www.latvija.lv 

IP2: Mērķtiecīga cilvēkresursu prasmju attīstība 

VP3: Radoša zināšanu un prasmju attīstība 

RV 3.1. Izglītības kvalitātes uzlabošana 

U.3.1.1. Nodrošināt 
kvalitatīvus un pieejamus 
izglītības pakalpojumus 

Mācību priekšmetu metodisko apvienību 
izveidošana 

Izglītības pārvalde 2017-2019 PB, VB Izveidotas 6 metodiskās 
apvienības 

Jaunu pieredzes apmaiņas pasākumu 
tradīciju veidošana pedagogiem 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB, ES fondi Piedāvāti jauni pasākumi 
atklātās stundas, pieredzes 
apmaiņas braucieni, labās 
prakses piemēru ieviešana,  
jaunu darba metožu apguve 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Inovatīvu formu un satura pasākumu 
organizēšana pedagogiem un 
izglītojamajiem 

Izglītības pārvalde Pastāvīgi PB, ES fondi Noorganizēti konkursi, skates, 
projekti, veicināta jaunrades 
attīstība 

Konsultatīvo vizīšu organizēšana izglītības 
iestādēs  

Izglītības pārvalde Pastāvīgi PB Uzlabots mācību process, 
veikta uzraudzība 

Atbalsta centra un pedagoģiski 
medicīniskās komisijas pakalpojumu 
klāsta paplašināšana 

Izglītības pārvalde, 
novada pašvaldība 

Pastāvīgi PB,VB Sniegta metodiskā palīdzība 
pedagogiem , izglītojamajiem 
un viņu vecākiem 

 Atbalsta personāla (psihologs, logopēds, 
sociālais un speciālais pedagogs) piesaiste 
izglītības iestādēs 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB, VB Nodrošināts atbalsts 
izglītojamajiem atbilstoši to 
spējām un vajadzībām  

U.3.1.2. Paplašināt izglītības 
programmu piedāvājuma 
klāstu un piedāvāt inovatīvas 
un alternatīvās apmācības 
metodes 

Alternatīvās apmācības sistēmas izveide, 
izglītības programmu piedāvājuma 
dažādošana, iekļaujošas izglītības principu 
īstenošana 

Izglītības pārvalde, 
IZM, vecāki, 
biedrības 

2017-2019 VB, ES fondi, 
PB, EK 
programmas 

Inovatīvo mācību darba formu 
ieviešana un radošuma 
veicināšana, nodrošinātas 
mājmācības iespējas, 
jaunrades un novatorisma 
apmācības iespējas,  
mentoringa kustība izglītībā,  
izglītības programmu 
dažādošana  

Izglītības programmu skaita un veidu 
paplašināšana novada izglītības iestādēs 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

2017-2019 VB, ES fondi, 
PB, EK 
programmas 

Lielāka izglītības programmu 
izvēle 

Jaunu profesionālās ievirzes programmu 
licencēšana 

Izglītības pārvalde, 
Kultūras nodaļa, 
profesionālās 
ievirzes izglītības 
iestādes 

2017-2019 VB, PB Piedāvātas jaunas 
profesionālās  ievirzes 
programmas 

Inovatīvu interešu izglītības programmu 
piedāvājuma paplašināšana, ieviešot 
tehniskās jaunrades apguves iespējas 

Izglītības pārvalde, 
izglītības iestādes 

2017-2019 VB, PB, EK 
programmas, 
pārrobežu 
programmas 

Ieviestas inovatīvas interešu 
izglītības programmas 
Attīstīta tehniskā jaunrade 
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Interešu izglītības programmu 
pieejamības nodrošināšana vietās, kur 
nav izglītības iestāžu 

Izglītības pārvalde, 
Pagastu pārvaldes, 
biedrības 

2017-2019 PB, VB, EK 
programmas, 
pārrobežu 
programmas 

Nodrošināta interešu izglītības 
pieejamība visiem 
interesentiem 

U.3.1.3. Nodrošināt interešu 
un profesionālās ievirzes 
izglītības iespējas 

Pasākumu organizēšana saskaņā ar IZM 
Valsts Izglītības Satura Centra plānu  

Izglītības pārvalde Pastāvīgi PB Noorganizēti konkursi, 
semināri 

Vietējā mēroga aktivitātes interešu 
izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā 

Izglītības pārvalde Pastāvīgi PB Noorganizēti pasākumi, 
publikācijas, paplašinātas 
profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības iespējas, 
iesaistīts plašāks jauniešu un 
skolēnu skaits 

Jaunu programmu interešu izglītībā un 
profesionālās ievirzes izglītībā izveide un 
ieviešana 

Izglītības pārvalde, 
pagastu pārvaldes, 
biedrības, uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, EK 
programmas, 
VB, ES fondi, 
VB 

Izveidotas jaunas 
profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības 
programmas, uzsverot radošo 
industriju jonu, tehnisko 
jaunradi, paplašinātas 
profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības iespējas, 
iesaistīts plašāks jauniešu un 
skolēnu skaits 

U.3.1.4. Paplašināt 
neformālās izglītības iespējas, 
īstenojot jaunatnes politiku 

Radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvas 
līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības 
līmeņos un procesos 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Izveidot vienota atbalsta 
sistēma jaunatnes darba 
organizēšanai, Veicināta 
jauniešu līdzdalība Rēzeknes 
novada aktivitātēs, Attīstīta 
jauniešu brīvprātīgā darba 
sistēma, Veicināts jauniešu 
lokālpatriotisms, veicināta 
jauniešu centru attīstība un 
darbība, jaunatnes 
koordinatoru kvalifikācijas 
celšana, pilnveidots un 
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paplašināts dažāda mēroga 
sadarbības tīkls u.c. 

Nodrošināt savstarpēju informācijas 
apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB Apzināta jaunatne, tās 
iespējas un vēlmes, sniegta 
aktuāla informācija 

Sekmēt jauniešu neformālās izglītības 

attīstību 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Popularizēta neformālās 
izglītības nozīme un 
piedāvājums 

Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt 

brīvo laiku atbilstoši viņa vecumam, 

vajadzībām un interesēm 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Uzlabota materiāli tehniskā 
bāze jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas vietās, Veicināta 
un atbalstīta jauniešu 
tradicionālo pasākumu 
veidošana, Organizētas 
saturīgas brīvā laika 
pavadīšanas aktivitātes skolas 
brīvlaikā 

 
Veicināt jaunatnes nodarbinātību un 

uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes, 
izglītības iestādes, 
NVA 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi 

Atbalstīta jauniešu 
integrēšanās “pieaugušo 
sabiedrībā”  un veicināta 
jauniešu atgriešanās Rēzeknes 
novadā, Veicināta jauniešu 
nodarbinātība vasaras laikā 

U.3.1.5. Nodrošināt 
daudzveidīgas mūžizglītības 
iespējas 

Izglītības iestāžu iesaistīšana materiāli 
tehniskās bāzes piedāvāšanā pieaugušo 
izglītībai 

Novada pašvaldība, 
Izglītības pārvalde, 
biedrības, Rēzeknes 
Augstskola 

Pastāvīgi PB, ES fondi Izglītības iestādes piedāvā 
materiāli tehnisko bāzi 
pieaugušo izglītībai 

Sadarbība ar novada mācību centriem, 
Latvijas pieaugušo izglītības apvienību, 
Izglītības iniciatīvu centru un 
augstskolām, starptautiskajiem 
partneriem 

Izglītības pārvalde, 
mācību centri, 
biedrības 

Pastāvīgi PB, ES fondi Izveidota sadarbība. 
Sadarbība kopīgi realizējamu 
projektu ietvaros 
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RP 3.2. Aktīva un radoša dzīvesveida iespēju nodrošināšana 

U.3.2.1. Nodrošināt 
daudzveidīgus un kvalitatīvus 
kultūras pasākumus 

Atbalstīt mākslinieku, nevalstisko 
organizāciju, kultūras pasākumu 
rīkotājorganizāciju kultūras aktivitātes 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, UB, VB Nodrošināts nepārtraukts 
sadarbības process ar 
dažādām iedzīvotāju interešu 
grupām kultūras jomā. 
Palielinās kvalitatīvu kultūras 
pasākumu skaits novadā 

Novada tradīciju pasākumu saglabāšana –  
Lieldienas, Ziemassvētki, Mākslas dienas , 
Podnieku dienas, Novada dienas u.c. 
pasākumi 

Kultūras 
centru/namu un 
kolektīvu vadītāji 

Pastāvīgi PB Saglabāti un veicināti 
Rēzeknes novada tradīciju 
pasākumi 

Starptautiskas partnerības kultūras 
pasākumu organizēšana 

Novada pašvaldība, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, VB, 
pārrobežu 
programmas 

Attīstīta sadarbība ar ārvalstu 
kultūras organizācijām, 
māksliniekiem 

U.3.2.2. Veicināt sporta 
aktivitāšu un aktīvu sporta 
klubu darbību 

Atbalstīt sporta klubu, sportistu 
aktivitātes 

Novada pašvaldība, 
sporta klubi 

Pastāvīgi PB Nodrošināts sadarbības 
process ar sporta klubiem, 
sportistiem, treneriem 

Pagastu pārvaldēs ieviest sporta darba 
organizatora štata vienību 

Pagastu pārvaldes Pastāvīgi PB Pagastu pārvaldēs ir 
speciālisti, kuri veic sporta 
pasākumu organizēšanu un 
veselīga dzīves veida 
popularizēšanu visām 
iedzīvotāju grupām 

Veicināt aktīva un veselīga dzīves veida 
popularizēšanu 

Izglītības iestādes, 
sporta klubi 

Pastāvīgi PB, ES fondi, 
pārrobežu 
programmas 

Sporta pasākumu un 
aktivitātēs iesaistīto 
iedzīvotāju skaita 
palielināšanās, organizēti 
veselības vecināšanas 
pasākumi  

RV 3.3. Sadarbības tīklu veidošana 

U.3.3.1.Nodrošināt lauku 
iniciatīvu un kopienu 
attīstību 

Lauku iniciatīvu un kopienu pasākumu 
organizēšana, projektu atbalstīšana 

Novada pašvaldība, 
NVO, novada 
iedzīvotāji, Rēzeknes 

2017-2019 PB, ES fondi Palielinās novada iedzīvotāju 
dalība projektos, pasākumos. 
Apgūti piešķirtie līdzekļi, 
attīstās lauku teritorijas, lauku 
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rajona kopienu 
partnerība 

ainava, organizēti pasākumi, 
izveidotas jaunas iniciatīvas 
un biedrības. 

 U.3.3.2.Veidot sociālo 
dialogu ar NVO, valsts un 
uzņēmējdarbības sektoru 

Nodrošināt informatīvu atbalstu NVO, 
valsts un uzņēmējdarbības sektoram  

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, 
sabiedriskās 
organizācijas 

2017–2019 ES fondi, PB Sniegtas konsultācijas, 
uzņēmēji iesaistīti pašvaldības 
plānošanas procesos  

Sekmēt NVO un uzņēmējdarbības 
sektora, tajā skaitā darba devēju 
organizāciju, pārstāvniecību pašvaldības 
darbībā  

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi ES fondi, PB Izveidotas sadarbības formas, 
pārstāvniecības 

RV 3.4. Uzņēmējdarbības veicināšana 

U.3.4.1. Popularizēt novada 
uzņēmējdarbības nozares un 
uzņēmumus 

Informācijas izplatīšana uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, LIAA,  TIC 

Pastāvīgi PB, UB Regulāri atjaunota un izsūtīta 
informācija uzņēmējiem. 
Informēšana par 
uzņēmējdarbības uzsākšanas 
iespējām 

Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem 
par ES struktūrfondu līdzfinansējuma 
iespējām uzņēmējdarbības attīstībā un 
konkurētspējas celšanā 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, ES 
informācijas centri 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi, UB 

Regulāri atjaunota, publicēta  
un izsūtīta informācija 
uzņēmējiem 

Atbalsts uzņēmējdarbības aktivitātes 
paaugstināšanai 

Novada pašvaldība Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi, UB 

Pieņemti saistošie noteikumi 
nodokļu atvieglojumiem, 
tirdzniecības veicināšanai; 
Saņemti pašvaldības 
galvojumi  uzņēmējdarbības 
kredītiem 

Uzņēmēju atbalsts pārstāvniecībai 
izstādēs 

Novada pašvaldība 2017-2019 PB, VB, ES 
fondi, UB 

Sniegta nepieciešamā 
informācija, atbalstīti 
sadarbības kontakti ar 
ārvalstu partneriem; Dalība 
tūrisma starptautiskajās 
izstādēs 
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Novada uzņēmēju popularizēšana vietējā 
un Latvijas mērogā, novada uzņēmumu 
iesaiste tūrisma piedāvājumā 

Novada pašvaldība, 
TIC 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi, UB 

Katru gadu rīkots konkurss 
Rēzeknes novada uzņēmums, 
uzņēmēji iesaistīti tūrisma 
piedāvājumā  

Vietējo bioloģiskās lauksaimniecības 
ražotāju, mājražotāju un amatnieku 
popularizēšana - tirdziņu, teorētisku un 
praktisku nodarbību, apmācību,  
semināru organizēšana 

Novada pašvaldība, 
Latvijas lauku 
konsultāciju un  
izglītības centrs  
(LLKIC) 

2017-2019 PB, VB, ES 
fondi 

Organizēti pasākumi 

U.3.4.2. Sekmēt publiskās un 
privātās partnerības izveides 
modeļus 

Atbalsts valsts un privātās partnerības 
veidošanai novadā 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi, UB 

Realizēti publiskās un privātās 
partnerības projekti 

Biznesa „START UP” pakalpojumu 
attīstība novadā  

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji  

Pastāvīgi  ES fondi, PB  Pašvaldības nedzīvojumā 
fonda, ēku pielāgošana start-
up pakalpojumu 
nodrošināšanai, noliktavu, 
biroja, ražošanas telpu 
izveide, konsultāciju 
sniegšana, tirgus izpēte  

Labvēlīgas vides veidošana investīciju 
piesaistei uzņēmējdarbības attīstībai  

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi, UB 

Izveidota investīciju karte; 
Piesaistītas nacionālās un 
ārvalstu investīcijas;  

Novada uzņēmēju e-tirgus izveide  Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, biedrības  

Pastāvīgi  PB, VB, ES 
fondi, UB  

Izveidots vietējo preču , 
ražotāju, pakalpojumu 
sniedzēju e-tirgus portāls, 
popularizēta produkcija  

Biznesa konsultāciju kontaktpunktu 
izveide, speciālistu piesaiste  

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, biedrības  

Pastāvīgi  PB, VB, ES 
fondi, UB  

Izveidoti un aprīkoti biznesa 
kontaktpunkti, tiek sniegtas 
biznesa uzsākšanas, biznesa 
konsultācijas, investīciju 
piesaistes projektu izstrāde  

Informācijas apmaiņas veicināšana ar 
biznesa atbalsta institūcijām 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

2017-2019 PB, VB, UB Regulāras tikšanās ar biznesa 
atbalsta institūcijām 
Informācijas apmaiņa, 
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Uzņēmējdarbības uzsācēju 
skaita pieaugums 

U.3.4.3. Nodrošināt efektīvu 
RSEZ  un Latgales SEZ darbību 

Kopēju investīcijas projektu sagatavošana 
un realizācija 

Novada pašvaldība, 
RSEZ 

2017-2019 PB, 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas 

Atbalstīti projektu iesniegumi, 
realizēti projekti 

Veicināta sadarbība stratēģisko 
plānošanas dokumentu izstrāde un 
aktualizācijā 

Novada pašvaldība, 
RSEZ 

2017-2019 PB, VB,  Izstrādāti un atjaunoti 
stratēģiskie dokumenti 

Konsultatīvā atbalsta sniegšana Novada pašvaldība Pastāvīgi ES fondi, PB, 
pārrobežu 
programmas, 
EK 
programmas 

Sniegts konsultatīvs atbalsts 
un nodrošināta pārstāvniecība 
RSEZ un Latgales SEZ sēdēs 

U.3.4.4. Veicināt 
starptautisko sadarbību 

Starptautiskās sadarbības veicināšana Novada pašvaldība, 
vēstniecības 

Pastāvīgi PB, 
pārrobežu 
programmas, 
EK 
programmas 

Palielināts starptautisko 
projektu un sadarbības 
partneru skaits 

Ar kaimiņu pašvaldībām kopēju 
investīcijas projektu sagatavošana un 
realizācija 

Novada pašvaldība, 
kaimiņu pašvaldības 

Pastāvīgi PB, 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 

Atbalstīti projektu iesniegumi, 
realizēti projekti 

IP1: Attīstīta uzņēmējdarbības vide, transporta un vides infrastruktūra, pieejami un kvalitatīvi sakari, uzņēmēju sadarbības tīkli 

VP 4.: Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība 

RP 4.1. Dabas resursu izmantošana, saskaņojot dabas un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību 

U.4.1.1. Nodrošināt dabas 
resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 

Vides pārskata izstrāde un regulāra 
aktualizācija 

Novada pašvaldība 2017–2019 PB Vides kvalitātes monitorings 

Dabas resursu inventarizācija dabas 
resursu ģeoloģiskās kartes izstrāde, dabas 
resursu izpētes darbi 
  
 

Novada pašvaldība, 
VAS Latvijas valsts 
meži, zemju 
īpašnieki, LAD 

2017–2019 PB Veikta novada teritorijā esošo 
mežu platību, dabas liegumu, 
ūdens baseinu, 
lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju inventarizācija, 
izstrādāta dabas resursu 
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ģeoloģiskā karte, veikta dabas 
resursu izpēte un novērtējums 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
apsaimniekošana – atkritumu vākšana, 
dabas postījumu seku novēršana 

Novada pašvaldība 2017–2019 PB, VB Organizētas talkas  

 Veicināt dabas resursu atjaunošanu Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB,  Atjaunoti zivju resursi un 
nodrošināta zivju resursu 
aizsardzība, nodrošināta 
ilgtspējīga dabas resursu  
izmantošana 

 Novada attīstības plānošanas dokumentu 
izstrāde 

Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, VB Izstrādāti jauni vai grozīti 
esošie attīstības plānošanas 
dokumenti, sabalansējot vides 
aizsardzības prasības un 
uzņēmējdarbības attīstības  
vajadzības 

U.4.1.2. Veicināt videi 
draudzīgu lauksaimniecisko 
produktu ražošanu 

Sabiedrības informēšana par videi 
draudzīgas lauksaimnieciskās darbības 
jautājumiem 

Novada pašvaldība, 
NVO, LAD 

2017-2019 PB, UB, ES 
fondi 

Vides piesārņojuma 
samazināšana 

U.4.1.3. Saglabāt lauku 
teritorijām raksturīgās 
kultūrvides un dabas ainavas  

Latvāņu apkarošana novada teritorijā  Novada pašvaldība, 
pagastu pārvaldes 

2017-2019 PB, ES fondi, 
VB 

Samazinātas latvāņu audžu 
platības 

Iedzīvotāju izglītošana par novadam 
raksturīgo koka apbūvi, tās būvniecības 
tradīciju izzināšana un popularizēšana 

Novada pašvaldība, 
VKPAI, muzeji 

2017-2019 PB, VB Samazināta koka apbūves 
iznīcība novadā 

RP 4.2. Novada kultūrmantojuma tradīciju saglabāšana un popularizēšana 

U.4.2.1. Sekmēt amatniecības 
tradīciju saglabāšanu un 
popularizēšanu 

Amatnieku dienu rīkošana  Novada pašvaldība, 
uzņēmēji,  

2017-2019 PB, VB Rīkotas tradicionālas 
amatnieku dienas ar 
tirdziņiem, radošām 
nometnēm, 
paraugdemonstrējumiem 

Amatnieku bibliogrāfijas veidošana  Sabiedriskās 
organizācijas 

2017-2019 PB, ES fondi, 
VB 

Apkopota informācija par 
novada amatniekiem, viņu 
veikumu  
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Amatu apguve interešu, neformālajā 
izglītībā 

Izglītības pārvalde, 
NVO 

2017-2019 PB, ES fondi, 
VB 

Izveidota materiālā bāze, 
interešu, neformālajā izglītībā 
apgūtas amatu prasmes  

U.4.2.2. Atbalstīt tautas 
mākslas kolektīvu attīstību 

Tautas mākslas kolektīvu atbalstīšana Novada pašvaldība 2017-2019 PB, VB Sniegts atbalsts tautas 
mākslas kolektīviem  

Tautas mākslas popularizēšana Novada pašvaldība, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, ES fondi, 
VB 

Izglītojošie pasākumi, 
publikācijas 

U.4.2.3. Sekmēt sadarbību ar 
izglītības iestādēm 
nodrošinot kultūras 
mantojuma pēctecību  

Sadarbības sekmēšana starp izglītības 
iestādēm, kultūras iestādēm, NVO 
novadā un pilsētā, kaimiņu pašvaldībās 

Izglītības, kultūras 
pārvaldes, NVO 

Pastāvīgi PB, ES fondi, 
VB 

Vairojas sabiedrības izpratne 
par kultūrmantojumu 

U.4.2.4. Sekmēt paaudžu 
sadarbību 

Kultūrvērtību audzināšana  Izglītības iestādes, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, ES fondi, 
VB 

Mazinās paaudžu konflikti, 
bērnu psiholoģiskā 
neapmierinātība, kas pamato 
pusaudžu noziedzību 

RV 4.3. Lauku sētu un mājražošanas attīstība 

U.4.3.1. Apzināt un 
popularizēt novadam 
raksturīgās mājražošanas 
tradīcijas 

Datu bāzes izveide par novadam 
raksturīgām mājražošanas tradīcijām, 
vietām un ražotājiem 

Novada pašvaldība, 
TIC  

2017–2019 PB Izstrādāta datu bāze 

Mājražotāju popularizēšana  Novada pašvaldība, 
TIC, uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, VB, ES 
fondi, UB 

Pasākumu organizēšana, 
Publikācijas 

U.4.3.2. Sekmēt Latgales 
kulinārā mantojuma 
saglabāšanu un 
popularizēšanu lauku sētā 

Kulinārā mantojuma tūrisma maršrutu 
izstrāde  

Novada pašvaldība, 
pakalpojumu 
sniedzēji, TIC 

2017-2019 PB ES fondi, 
UB 

Paplašināts tūrisma 
pakalpojumu klāsts novadā 

Veselīgās lauku pārtikas priekšrocību 
popularizēšana 

TIC, lauku sētas, 
uzņēmēji, izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi PB, ES fondi Publiskie pasākumi, 
publikācijas 

Kulinārā mantojuma dokumentēšana  NVO Pastāvīgi VB Dokumentētas receptes 

U.4.3.3. Izstrādāt „latgaliskās 
laukus sētas” zīmolu 

Latgaliskās lauku sētas zīmola izstrāde un 
popularizēšana  

Novada pašvaldība, 
TIC, mediju 
kompānijas 

2017-2019 PB, UB, VB, 
ES fondi 

Izstrādāts latgaliskās lauku 
sētas zīmols  
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U.4.3.4. Organizēt 
apmācības, mentoringa 
programmas  lauku sētas un 
mājražošanas attīstībai 

Apmācību, mentoringa programmu 
sagatavošana un ieviešana  

Izglītības iestādes, 
IZM 

2012–2018 PB, VB Izstrādātas apmācību 
programmas  

 


