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Ievads 
Attīstības programmas sadaļā Rīcības plāns tiek noteiktas rīcības, kuras 
īstenojot, novads virzās uz Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, 
ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķiem. 

Rīcības plāna sadaļā tiek noteikti pasākumi un aktivitātes noteikto uzdevumu 
izpildei, iznākuma rezultatīvie rādītāji, atbildīgie par pasākumu izpildi, izpildes 
termiņš vai periods un finanšu resursu avoti. 

Rēzeknes novada Attīstības programmā 2019. – 2025.gadam iekļautie pasākumi 
un aktivitātes izstrādātas, ņemot vērā tematisko darba grupu sanāksmes 
rezultātus, kurās piedalījās pašvaldības nozaru speciālisti un iedzīvotāji, kā arī 
izvērtējot Rēzeknes novada Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam. 

Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā tā 
īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto pašvaldības budžetu, nemainot 
Attīstības programmas Stratēģisko daļu. 
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1. VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI 

1.1 VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

ILGTERMIŅA MĒRĶI ILGTERMIŅA PRIORITĀTES VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

SM1 Radošs un izglītots cilvēks IP1 Pieejama kvalitatīva vispārējā, interešu un 
mūžizglītība 

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga 
sabiedrība 

SM2 Attīstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbība IP2 Attīstīta daudzveidīga un stabila  
uzņēmējdarbības vide 

 

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un 
sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas 

rada priekšnosacījumus vietējā un 
starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču 

un pakalpojumu radīšanai 

 

SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide IP3 Ciemu un citu urbāno vietu attīstība 

 

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai 
un dabai labvēlīga telpa 
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1.2. RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI 

VIDĒJA TERMIŅA 

PRIORITĀTES 
RĪCĪBAS VIRZIENS UZDEVUMI 

VP1 Prasmīga, radoša un 
darbīga sabiedrība 

RV1. Kopiena U1. Sekmēt kopienu aktivitāti un sadarbību  

RV2. Izglītība U2. Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību 

U3. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

U4. Attīstīt interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas  

U5. Pilnveidot un attīstīt prasmes un iemaņas dažādām mērķa grupām 

VP2 Atbilstoša tehniski 
ekonomiskā un sociālā 

vide saimnieciskajai 
darbībai, kas rada 

priekšnosacījumus vietējā 
un starptautiskā mērogā 

konkurētspējīgu preču un 
pakalpojumu radīšanai 

RV3. Uzņēmējdarbības vide  U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam 

U7. Veicināt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus 

RV4. Tūrisms un 
amatniecība 

U8. Pilnveidot tūrisma infrastruktūru 

U9. Veicināt tūrisma produktu/pakalpojumu attīstīšanu un popularizēšanu 

U10. Atbalstīt amatniecības un mājražošanas attīstību un darbību novadā 

VP3 Iedzīvotājiem, 
saimnieciskajai darbībai 
un dabai labvēlīga telpa 

RV5. Pārvalde U11. Attīstīt efektīvu pašvaldības darbu un sadarbību ar iedzīvotājiem 

U12. Uzlabot pašvaldības ēku/īpašumu pārvaldi  

U13. Īstenot ārējo sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 

RV6. Veselība  U14. Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus, pieejamību 

U15. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

RV7. Sociālā aprūpe U16. Pilnveidot sociālo aprūpi, pakalpojumus, 

U17. Attīstīt sociālo infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi 

RV8. Drošība U18. Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

RV9. Sports U19. Sekmēt sporta un aktīvās atpūtas daudzveidību un uzlabot to 
kvalitāti 

U20. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas materiāltehnisko bāzi un 
infrastruktūru  

RV10. Kultūra U21. Saglabāt esošās tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu 
kultūras piedāvājumu 
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U22. Attīstīt kultūras iestāžu/objektu infrastruktūru un materiāltehnisko 
bāzi 

U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju 
saglabāšanu un atjaunošanu 

RV11. Sasniedzamība U24. Sakārtot un attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta 
infrastruktūru 

U25. Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus 

RV12. Infrastruktūra U26. Attīstīt  publisko inženiertehnisko infrastruktūru 

U27. Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

RV13. Publiskā ārtelpa  U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas 

RV14. Mājokļi U29. Veicināt ēku sakārtošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu 

U30. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu 

RV15. Dabas aizsardzība U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu 
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2. RĪCĪBAS PLĀNS 

NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

SM1 RADOŠS UN IZGLĪTOTS CILVĒKS 

VP1 PRASMĪGA, RADOŠA UN DARBĪGA SABIEDRĪBA 

RV1. KOPIENA 

U.1. SEKMĒT KOPIENU AKTIVITĀTI UN SADARBĪBU 

R1.  
Palielināt iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajos 

procesos 

Sniedzot  atbalstu  iedzīvotāju un NVO iniciatīvu 
īstenošanai, tika veicināts NVO un iedzīvotāju 

realizēto ideju skaita pieaugums (t. sk. palielinājies 
NVO un iedzīvotāju realizēto ideju skaits, organizēti 

mazo projektu konkursi). 

NVO, biedrības, 
novada 

pašvaldība, 
pagastu 

pārvaldes 

Pastāvīgi 
PB, jaukts 

finansējums 
Integrētas dažādas sabiedrības grupas un 

paaugstināta tolerance. 

Notiek sabiedrības iesaistīšana būtisku lēmumu 
pieņemšanā. 

R2.  Īstenot ģimenes atbalsta pasākumus 

Pieejami mājokļi ģimenēm ar bērniem. 

Sociālais 
dienests, 
pagastu 

pārvaldes, 
novada 

pašvaldība 

Pastāvīgi PB 

Tiek organizēti pasākumi, kas palielina jauno vecāku 
kompetenci  bērnu audzināšanā, labvēlīgas ģimenes 

vides uzturēšanā u.c. ģimeņu atbalstam svarīgi 
jautājumi. 

Sniegts atbalsts ģimenēm dažādos dzīves posmos 
(brīvpusdienas skolēniem,  daudzbērnu ģimeņu 

atbalsta pasākumi u. c.). 

Tiek nodrošināti alternatīvi pirmskolas vecuma bērnu 
pieskatīšanas pakalpojumi, sniegts atbalsts 

strādājošiem pirmskolas vecuma bērnu vecākiem, 
nodrošinot pirmskolas izglītības (PI) pakalpojumus 12 
mēnešus gadā,  kā arī piemērojot pirmskolas izglītības 

iestāžu (PII)  darba laikus strādājošo vecāku 
vajadzībām. 

R3.  Sekmēt  jaunatnes aktivitātes 
Tiek ieviesti un aktualizēti jaunatnes politikas 

plānošanas dokumenti. 
Uzņēmēji, 
pagastu 

Pastāvīgi UB, PB, VB 

                                                           
1Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības un citu iestāžu darbinieki, citi finanšu avoti, piemēram, aktivitātes, kuras 
tiek veiktas par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem. 
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NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

Tiek veicināta savstarpējā informācijas, pieredzes 
apmaiņa un sadarbība starp jauniešiem, pašvaldības 

iestādēm, NVO, uzņēmējiem. 

pārvaldes, 
novada 

pašvaldība, 
NVA, biedrības 

Veicināta jauniešu pamatprasmju, uzņēmības un 
radošās domāšanas attīstība, radot iespēju saturīgi 

pavadīt savu brīvo laiku. 

Rīkoti un  atbalstīti dažādi jauniešu mērķauditorijai 
paredzēti pasākumi (tradicionālie, nometnes, 

aktivitātes skolas brīvlaikā u. c.). 

Uzlabota jauniešiem sniegto pakalpojumu kvalitāte, 
paaugstinot jaunatnes koordinatoru kvalifikāciju. 

Veicināts jauniešu lokālpatriotisms, organizējot 
atbilstošas tematikas pasākumus un aktivitātes. 

Nodrošināta infrastruktūra jauniešu aktivitātēm, attīstot 
jauniešu centrus, uzlabojot to telpu tehnisko stāvokli 

un materiāltehnisko bāzi. 

Paaugstināta jauniešu sabiedriskā un pilsoniska 
aktivitāte, praktiskās iemaņas, radošā domāšana un 
uzņēmība, veicinot jauniešu iesaistīšanos apkārtējās 
vides uzlabošanā, viņiem aktuālu pasākumu rīkošanā 

un  finansējuma piesaistē (izmantojot projektu 
konkursu pieeju). 

Sekmēta jauniešu nodarbinātība (t. sk. 
pašnodarbinātība), tiek organizēti radošo domāšanu, 
uzņēmību veicinošie un informatīvie pasākumi (ēnu 

dienas, karjeras speciālistu konsultācijas, tikšanās ar 
uzņēmējiem u. c.). 

Tiek apzinātas prakses un darba iespējas jauniešiem 
vietējos uzņēmumos. 

Tiek veicināti skolēnu/jauniešu vasaras 
nodarbinātības pasākumi. 

Sekmēta aktīvāka jauniešu iesaistīšanās brīvprātīgo 
darbu veikšanā gan starptautiskā, gan vietējā mērogā, 

novadā, novada biedrībās, nevalstiskajās 
organizācijās u. c. 

Veicināta jauniešu starptautiskā mijiedarbība, 
pieredzes apmaiņa, kopīgie pasākumi ar mērķi 

paaugstināt viņu kapacitāti, redzesloku, līderības 
iemaņas u. c. 
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NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

R4.  Atbalstīt senioru iniciatīvas 

Veicināta senioru sabiedriskā aktivitāte un 
socializācija (t. sk. veicināta paaudžu sadarbība). 

Novada 
pašvaldība, 

sociālais 
dienests, 

sabiedriskās 
organizācijas, 

NVA 

Pastāvīgi PB, VB, ESF 
Tiek veidots atpūtas, kultūras, sporta, izglītības  un 

veselīga dzīves veida  piedāvājums senioriem. 

Sekmēta senioru starptautiskā mijiedarbība un 
pieredzes apmaiņa. 

RV2. IZGLĪTĪBA 

U.2. UZLABOT IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMU, KVALITĀTI UN PIEEJAMĪBU 

R5.  Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību 

Nodrošināta aktuāla izglītības satura reformu 
ieviešana. 

Izglītības 
pārvalde, NVO , 

uzņēmēji, 
novada 

pašvaldība, 
izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi 
PB, VB, ESF, 

UB 

Nodrošināts  sociālekonomiski optimāls izglītības 
iestāžu tīkls. 

Mācību procesā tiek pielietotas mūsdienīgas 
apmācību metodes un  atbalstošas tehnoloģijas     

(t. sk. veikta skolotāju apmācība un jaunu metodisko 
materiālu izstrāde). 

Iedzīvotājiem  tiek piedāvāta starptautiskā līmenī 
konkurētspējīga izglītība, kas tendēta uz apmācāmo 

individuālo īpašību un talantu attīstību. 

Mācību procesa kvalitātes un aktualitātes nolūkā 
nodrošināta izglītības iestāžu savstarpējā sadarbība, 

vienotu rīcību un kopīgu projektu izstrāde, kā arī 
veicināta sadarbība  ar citu jomu organizācijām 

(kultūra, sports, NVO, uzņēmējiem   u. c.) vietējā, 
reģionālajā un starptautiskajā līmenī. 

Izglītības saturā iekļautas tēmas, kas atspoguļo 
mūsdienu pasaules sociālās tendences (iecietība, 

globalizācija u. c.), vides aizsardzību un tēmas, kas ir 
vērstas uz uzņēmējprasmju attīstību. 

R6.  Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību 

Pirmskolas vecuma bērni tiek nodrošināti ar 
pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumiem (PII). 

Izglītības 
pārvalde, 
Rēzeknes 

novada 
pašvaldība, 
Izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi VB, PB Pieejams atbalsta personāls (medicīniskais, logopēda, 
psihologa u. c. atbalsts). 

PII pakalpojumi pieejami arī pēc pieprasījuma vasaras 
periodā, kā arī to darba laiks tiek nodrošināts atbilstoši 
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NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

strādājošo vecāku pieprasījumam, atsevišķos 
gadījumos no 7.00 līdz 19.00. 

R7.  Nodrošināt kvalitatīvu vispārējo izglītību 

Vispārējās izglītības iestāžu apmeklētājiem tiek 
nodrošināta vide radošas, atbildīgas, vispusīgi 

izglītotas personības veidošanai. 

IZM, Izglītības 
pārvalde, 
Pagastu 

pārvaldes, 
izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi 
VB, PB, ES 
finansējums 

Tiek nodrošināta izglītojamo nepārtraukta izglītības 
turpināšana un orientācija patstāvīgai sabiedriskajai 

un valsts dzīvei, veicināta profesijas apguve. 

Nodrošināta iekļaujošā izglītība, respektējot katra 
skolēna spējas un vajadzības 

Mācību procesā tiek izmantotas inovatīvas apmācību 
metodes. 

Nodrošināta skolēnu konkurētspējīga priekšrocība, 
sniedzot  iespējas tehnisku, eksaktu, kā arī radošu un 

māksliniecisku zināšanu un iemaņu padziļinātai 
apguvei skolā. 

Izglītības programmu piedāvājums tiek pielāgots un 
aktualizēts atbilstoši tirgus vajadzībām. 

Attīstītas un pilnveidotas karjeras vadības prasmes 
(kompetences). 

Tiek nodrošināta atbalsta personāla piesaiste 
izglītības iestādēs (psihologs, logopēds, sociālais un 
speciālais pedagogs, pedagogs-karjeras konsultants, 
asistents bērniem ar īpašām vajadzībām, Izglītības 

uzņēmējdarbības kontaktpunktu speciālisti u.c.). 

R8.  
Pilnveidot izglītības darbinieku zināšanas un 

praktiskās iemaņas 

Tiek nodrošināta izglītības darbinieku kompetences 
paaugstināšana (t. sk.  par izglītības saturu,  

tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā, metodisko 
materiālu sagatavošanu un aktualizēšanu atbilstoši 

mūsdienu tendencēm). 

Izglītības 
pārvalde, 
izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi PB 

U.3. PILNVEIDOT IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLTEHNISKO BĀZI 

R9.  

Nodrošināt  izglītības procesu ar  drošu, 
mūsdienīgu, veselības, vides un estētikas 

prasībām atbilstošu infrastruktūru 

Mācību process tiek nodrošināts ar nepieciešamo  
atbalsta infrastruktūru (t. sk. fizkultūras/sporta, 

eksaktu zinātņu, mākslas u.c. nodarbību vajadzībām, 
izveidotas ārā mācību klases, atpūtas telpas 

(relaksācijas telpas bērniem ar īpašām vajadzībām) 
u. c.). 

Izglītības 
pārvalde, 
Novada 

pašvaldība, 
izglītības 
iestādes, 

Pastāvīgi 
PB,VB, ES 
finansējums 

Pieejamas drošas un labiekārtotas izglītības iestāžu 
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IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

piegulošās teritorijas un infrastruktūra (žogi, rotaļu 
laukumi, atpūtas vietas, stāvvietas, velo novietnes, 
piebrauktuves, gājēju un velo  celiņi, apgaismojums 

u. c.). 

pagasta 
pārvaldes 

R10.  
Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko 

bāzi 

Pilnveidota izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze,   
regulāri tiek atjaunotas un modernizētas IKT un cits 

aprīkojums.  

Novada 
pašvaldība, 

izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi VB, PB 

R11.  
Nodrošināt transporta pakalpojumus izglītības 

iestāžu audzēkņu pārvadājumiem 
Nodrošināta efektīva skolēnu nokļūšana uz un no 

izglītības iestādēm. 

Pagastu 
pārvaldes, 
izglītības 
iestādes 

Pastāvīgi PB 

U.4. ATTĪSTĪT INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 

R12.  
Atbalstīt profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes un filiāļu darbības 

Nodrošināta profesionālās ievirzes izglītība novadā, 
tiek piesaistīti speciālisti, pilnveidots un uzturēts 

materiāltehniskais nodrošinājums un infrastruktūra. 

Izglītības 
pārvalde 

Pastāvīgi PB, VB 

R13.  
Attīstīt interešu izglītības pieejamību, kvalitāti un 

daudzveidību novadā 

Pilnveidota interešu izglītība, pieejama gan novada 
izglītības iestādēs, gan ārpus tām (kultūras namos, 

bibliotēkās, dienas centros u. c.), piesaistīti speciālisti, 
nodrošināta materiāltehniskā bāze un infrastruktūra. 

Izglītības 
iestādes, 
Izglītības 
pārvalde, 
biedrības 

Pastāvīgi PB, VB 

U.5. PILNVEIDOT UN ATTĪSTĪT PRASMES UN IEMAŅAS DAŽĀDĀM MĒRĶA GRUPĀM 

R14.  Atbalstīt dažādu mērķa grupu izglītības iespējas 

Veicināta iedzīvotāju prasmju un amatu apgūšana, 
t. sk. ietverot paaudžu sadarbību. 

Biedrības, NVA, 
pagastu 

pārvaldes, 
mācību centri 

Pastāvīgi 
VB, PB, ES 

budžets 

Pieejamas pieaugušo apmācības atbilstoši darba 
tirgus pieprasījumam (piem., profesiju pārkvalifikācija 

u. c.). 

Veikti  darba un socializācijas prasmju atbalsta 
pasākumi riska grupām (piem., pirmspensijas vecuma 

cilvēkiem, jauniešiem, ilgstošiem bezdarbniekiem      
u. c.). 

Pieejama aktuāla informācija par mūžizglītības un 
neformālās izglītības iespējām. 
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NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
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IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

SM2 ATTĪSTĪTA KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA 

VP2 ATBILSTOŠA TEHNISKI EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ VIDE SAIMNIECISKAJAI DARBĪBAI, KAS RADA PRIEKŠNOSACĪJUMUS VIETĒJĀ UN 

STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ KONKURĒTSPĒJĪGU PREČU UN PAKALPOJUMU RADĪŠANAI 

RV3. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

U.6. SAKĀRTOT UN ATTĪSTĪT INFRASTRUKTŪRU UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM 

R15.  
Veicināt esošo un jaunu uzņēmējdarbības 

teritoriju un būvju attīstību 

Tiek veicināta resursu un energoefektīvas, kā arī videi 
draudzīgas infrastruktūras attīstīšana un teritoriju 

piemērošana uzņēmējdarbības vajadzībām. 

Uzņēmumi, 
Novada 

pašvaldība, 
LIAA, TIC 

Pastāvīgi 
PB, ES 

finansējums, 

Atjaunotas, pārbūvētas, kā arī nepieciešamības 
gadījumā izbūvētas uzņēmējdarbībā izmantojamās 

telpas. 

Attīstīta  infrastruktūra, kas piemērota “attālinātai” 
uzņēmējdarbībai, (internets, elektrība, ”open office”). 

Veicināta saimnieciskā darbība, kas balstīta uz videi 
draudzīgiem resursu patēriņiem (pasīvās ēkas, 

attālinātās darba vietas, resursu otrreizēja 
izmantošana, bezatkritumu ražošana u. c.). 

Sakārtota un attīstīta pašvaldības koplietošanas 
infrastruktūra, kas nepieciešama arī uzņēmējdarbības 

attīstībai (pašvaldības ceļi, ielas, ūdensapgādes 
infrastruktūra u. c.). 

Veikta perspektīvo industriālo un transporta/loģistikas 
teritoriju izpēte un veicināta infrastruktūras 

sakārtošana. 

U.7. VEICINĀT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA PASĀKUMUS 

R16.  

Īstenot  un pilnveidot pašvaldības atbalsta 
sistēmas/instrumentus uzņēmējdarbības 

atbalstam novadā 

Veicināta  uzņēmēju informētība par viņiem 
aktuālajiem jautājumiem,  sniedzot informatīvo 

atbalstu, īpašu akcentu liekot uz mikro un mazajiem 
komersantiem. 

Novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, 
biedrības 

Pastāvīgi PB, VB, UB 
Uzņēmējdarbības procesu veicināšanas nolūkā 

sniegta informācija par novadā strādājošiem 
uzņēmējiem, izcelti labas prakses piemēri, notiek 

uzņēmēju savstarpējo kontaktu veidošanas pasākumi. 

Veikti pasākumi, lai veicinātu uzņēmēju eksportspēju 
un starptautisko konkurētspēju. 
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FINANŠU 
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AVOTI1 

Uzturēti esošie uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi 
(t. sk. LEARN, IUK u. c.). 

Veicināta tehnoloģiju izmantošana novada uzņēmēju 
produktu un pakalpojumu noieta sekmēšanai. 

Veicināta radošā industrija sociālās uzņēmējdarbības 
attīstīšanai. 

Sniegts atbalsts darbietilpīgo nozaru uzņēmējiem, 
t.sk. investoriem. 

R17.  

Veicināt iedzīvotājos uzņēmību un 
pašnodarbinātību 

 

Tiek organizēti algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Pagastu 
pārvaldes, 

novada 
pašvaldība, 
uzņēmumi, 
konsultāciju 

centri, 
sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi 
UB, PB, ES 
finansējums 

Tiek rīkoti grantu projektu konkursi, kuru ietvaros tiek 
veicināta nodarbinātība. 

Organizēti biznesa ideju un biznesa plānu konkursi. 

R18.  
Nodrošināt efektīvu RSEZ un Latgales SEZ 

darbību 

Nodrošināta sadarbība attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē un aktualizācijā, stratēģisko 

lēmumu pieņemšanā. 

Novada 
pašvaldība, 

RSEZ un LSEZ 
administrācijas 

Pēc vajadzības PB, VB 
SEZ teritoriju zemes, ražošanas u. c. platību, kā arī 

infrastruktūras sagatavošana uzņēmējdarbības 
nodrošināšanai. 

Tiek sniegts konsultatīvais atbalsts. 

R19.  
Veicināt uzņēmējdarbības sadarbību 

starptautiskā, nacionālā un reģionālā mērogā 

Palielināts starptautisko sadarbības partneru skaits 
uzņēmējdarbības jomā. 

Novada 
pašvaldība, 

vēstniecības, 
Pastāvīgi 

PB, pārrobežu 
sadarbības 

programmas Ar kaimiņu pašvaldībām piesaistītas investīcijas 
uzņēmējdarbības aktivitāšu  īstenošanā. 
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PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

R20.  
Veicināt ārvalstu uzņēmēju un investoru piesaisti 

 

Veidot un uzturēt nepārtrauktu komunikāciju ar 
novadā strādājošiem ārvalstu investoriem un veikt 

atgriezeniskās saites analīzi. Novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji 
Pastāvīgi PB, UB 

Izmaksu un darbību efektivizācija un koordinēšana, 
sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu pašvaldībām 

kopēju investīcijas projektu sagatavošanā un 
realizācijā. 

RV4. TŪRISMS UN AMATNIECĪBA 

U.8. PILNVEIDOT TŪRISMA INFRASTRUKTŪRU 

R21.  Sakārtot un attīstīt tūrisma infrastruktūru 

Tiek sakārtota un attīstīta novada infrastruktūra pie 
dabas un kultūras objektiem. 

TIC, Novada 
pašvaldība, 

pakalpojumu 
sniedzēji 

2019. – 2025.  UB, PB 

Tiek sakārtota esošā un attīstīta jauna aktīvā tūrisma 
produktu un infrastruktūras veidošana (attīstīti servisa 

objekti, maršruti, takas u. c.), veikta ūdens tūrisma 
infrastruktūras atjaunošana 

 

Sekmēta velotūrisma infrastruktūras attīstība. 

U.9. VEICINĀT TŪRISMA PRODUKTU/PAKALPOJUMU ATTĪSTĪŠANU UN POPULARIZĒŠANU 

R22.  
Veicināt tūrisma produktu un pakalpojumu 

attīstīšanu 

Izveidoti jauni un attīstīti esošie  reģionālā un 
starptautiskā līmeņa tūrisma objekti un pakalpojumi 

(t.sk. izziņas un zinātnes, aktīvais, kulinārais, 
veselības, konferenču u.c. jomu tūrisms). 

Galamērķu - Rāznas nacionālais parks un Lubāna 
mitrāja attīstība (nodrošināta publiska piekļuve pie  

publiskiem ezeriem un citiem ūdens objektiem, 
labiekārtotas zilās/ zaļās zonas, izveidoti  jauni aktīvās 

atpūtas, EKO tūrisma, dabas vērošanas tūrisma 
objekti, veicināta atbalstošo pakalpojumu pieejamība 

(inventāra noma, ēdināšana, EKO gidi u. c.). 

Veikta Lūznavas muižas kompleksa kā tūrisma 
galamērķa attīstība. 

Novada 
pašvaldība, 
TIC, Dabas 

aizsardzības 
pārvaldes 
Latgales 
reģionālā 

administrācija, 
pakalpojumu 

sniedzēji, 
baznīcu 

draudzes, 
Kultūras 

2019. – 2025. PB, UB, ESFL 



RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025. GADAM 
 III. RĪCĪBAS PLĀNS  

Lappuse | 15  

NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 
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Sekmēta Sarkaņu baznīcas kā sakrālā tūrisma 
galamērķa attīstība (apkārt esošās infrastruktūras, 

objektu pakalpojumu attīstība). 

nodaļa, pagastu 
pārvaldes 

Izveidoti un attīstīti jauni galamērķi un tūrisma 
produkti, izmantojot vietējos dabas, vēsturiskos, 

intelektuālos u.c. resursus (Zosnas muiža, Bērzgales 
muiža u. c.). 

Attīstīts pasākumu tūrisms (t.sk. Novada dienas, 
Mākslas pikniks, Dabas koncertzāles,  kultūras, 

sporta, tematiskie pasākumi u. c.). 

Izveidoti jauni vietējā, reģionālā un starptautiskā 
līmeņa maršruti (t. sk. tūrisma un atpūtas piedāvājums 
(velo, EKO, gardēžu u. c.)) dažādām mērķa grupām -  
bērniem,  ģimenēm ar bērniem, senioriem, cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām. 

Tūrisma piedāvājums ir pielāgots cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Veicināta sadarbība ar Latvijas un ārvalstu 
pašvaldībām tūrisma piedāvājumu veidošanā, 

attīstībā, organizētas kopīgās aktivitātes galamērķu  
un tūrisma piedāvājumu popularizēšanā. 

Veicināta vietējo tūrisma un saistīto pakalpojumu  
uzņēmējdarbības attīstība (tūristu piesaistes objektu 
veidošana, uzņēmēju kompetences paaugstināšana, 

tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumi 
u. c.). 

R23.  
Popularizēt Rēzeknes novadu kā  tūrisma 

galamērķi 

Īstenots tūrisma mārketings. 

Novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji, TIC, 
tūrisma 

pakalpojumu 
sniedzēji 

2019. – 2025. PB, UB 

Veicināta novada zīmola pielietošana novada 
identitātes popularizēšanā. 

Nodrošināta informācijas izplatīšana un aktualizācija 
par novada tūrisma galamērķiem un saistīto 

infrastruktūru atbilstoši mērķa grupu specifikācijai. 

Veikta tūrisma piedāvājuma informācijas digitalizācija 
(izveidots tūrisma portāls sadarbībā ar citām 

pašvaldībām). 

Tiek izmantoti efektīvi informācijas izplatīšanas kanāli 
reģionālajā, valsts un starptautiskajā līmenī        
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(piem., dalība starptautiskajās izstādēs, ārvalstu 
tūrisma operatoru pieņemšana u. c.). 

Tiek veidoti piedāvājumi, sasaistot ar konkrētiem 
pasākumiem, izplatīta informācija (t.sk. tūrisma 

operatoriem u. c.).  

R24.  
Pilnveidot Rēzeknes novada tūrisma 

informācijas sniedzēju materiāli tehniskās bāzes 

Pilnveidota Rēzeknes novada tūrisma informācijas 
sniedzēju materiāli tehniskā bāze (TIC, attīstīti tūrisma 

un pašapkalpošanās informācijas punkti (t. sk. 
digitālie). 

TIC, Novada 
pašvaldība 

2019.- 2025. PB, UB 

R25.  

Veidot sadarbību ar lokāla, reģionāla, nacionāla 
un starptautiska mēroga tūrisma speciālistiem, 

uzņēmējiem un organizācijām 

Veicināta sadarbība kopīgu piedāvājumu veidošanā,  
informācijas izplatīšanā uzņēmumos par  novada un 

kaimiņu piedāvājumiem, kopīgu mārketinga pasākumu 
veidošana. 

TIC, Novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji 
2019. – 2025. PB, UB 

U.10. ATBALSTĪT AMATNIECĪBAS UN MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBU UN DARBĪBU NOVADĀ 

R26.  
Veicināt Rēzeknes novada vietējās Identitātes  

produkcijas attīstību 

Sekmēta amatniecība un mājražošana (t. sk. amatu 
attīstīšana, arodu popularizēšana, prasmju nodošana 

jaunajai paaudzei, kulinārā mantojuma tradīciju 
saglabāšana, konkurētspējas uzlabošana u. c.). 

Novada 
pašvaldība, 

TIC, uzņēmēji, 
pakalpojumu 

sniedzēji 

2019. – 2025. 

PB, LEARN, 
ES 

finansējums, 
UB 

Veicināta vienotās novada produktu identitātes 
“Izlolots Rēzeknes novadā” attīstība. 

Tiek rīkotas tradicionālas amatnieku/mājražotāju 
dienas ar tirdziņiem, radošām nometnēm, 

paraugdemonstrējumiem u. c. 

R27.  
Saglabāt kultūrvēsturiskā un kulināra mantojuma 

tradīciju 

Izveidota un aktualizēta datu bāze par novada 
amatniekiem un mājražotājiem, kulinārā mantojuma 

produktu pieejamību sabiedrībai. 

Novada 
pašvaldība, 

TIC, uzņēmēji, 
pakalpojumu 

sniedzēji, NVO 

2019. – 2025. 

PB, LEARN, 
ES 

finansējums, 
UB 

Veicināta sadarbība starp izglītības un kultūras 
iestādēm, NVO u. c. novada, valsts un starptautiskajā 

līmenī, veicinot prasmju pārmantojamību. 
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SM3 SAKĀRTOTA UN PIEVILCĪGA DZĪVES VIDE 

VP3 IEDZĪVOTĀJIEM, SAIMNIECISKAJAI DARBĪBAI UN DABAI LABVĒLĪGA TELPA 

RV5. PĀRVALDE 

U.11. ATTĪSTĪT EFEKTĪVU PAŠVALDĪBAS DARBU UN SADARBĪBU AR IEDZĪVOTĀJIEM 

R28.  
Izstrādāt politikas, telpiskās plānošanas un 

institūciju vadības dokumentus 
Tiek izstrādāti un aktualizēti pašvaldības plānošanas 

dokumenti. 

Novada 
pašvaldība, 

VARAM 
2019. – 2025. 

ES 
finansējums, 

PB 

R29.  Uzlabot pakalpojumu kvalitāti 

Tiek uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un 
to sniegšanas kvalitāte. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, NVO 

Pastāvīgi 
PB,ES 

finansējums 

Pašvaldības pakalpojumi pieejami kā e-pakalpojumi. 

Pilnveidota elektroniskās dokumentu aprites  un 
arhivēšanas sistēma.  

Tiek veicināta savstarpējā sadarbība ar valsts 
iestādēm, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti 

iedzīvotājiem. 

Tiek celta personāla kvalifikācija un kompetence 
(kursi, pieredzes apmaiņa, semināri, valodu apguve 

u. c.). 

Izstrādāti konkrēti ieteikumi/vadlīnijas, biežāko 
standarta problēmu risināšanā. 

Attīstīti vienas pieturas aģentūras principi 
pakalpojumu sniegšanā, t.sk. digitālajā vidē (klientam 
ir pieejama pietiekoša informācija standarta jautājumu 

risināšanai). 

Izstrādāts mehānisms atgriezeniskās saites 
veidošanai un analīzei (t. sk. apmierinātības aptaujas 

u. c.). 

Izstrādātas klientu apkalpošanas vadlīnijas, algoritmi, 
paaugstināta personāla kompetence šajā jomā. 

Novada pašvaldība turpina attīstīt sadarbību un 
uzlabot saikni ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem 

un NVO pārstāvjiem (piem., sapulces ar novada 
speciālistiem). 
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R30.  Uzlabot informācijas apmaiņu 

Izveidotas  integrētās  pašvaldības iekšējās 
informācijas aprites sistēmas un datu bāzes 

efektīvākai klientu apkalpošanai.  

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi VB, PB 

Uzlabota darbinieku savstarpējā saziņa (iekšējā 
“tīklošana”, pasākumu/aktivitāšu kalendārs, 

atgriezeniskā saite u. c.). 

Tiek organizētas regulāras pašvaldības darbinieku 
sanāksmes. 

Regulāri tiek atjaunota un papildināta informācija 
novada mājaslapā, sociālajos tīklos un novada 

informatīvajos izdevumos. 

R31.  
Ieviest efektīvu novada pagastu pārvalžu 

administratīvo struktūru 

Plānotajos četros novada attīstības centros pieejami  
specializēti  un kvalificēti darbinieki, kas nodrošina 

efektīvu pakalpojumu sniegšanu. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi PB 

U.12. UZLABOT PAŠVALDĪBAS ĒKU/ĪPAŠUMU PĀRVALDI 

R32.  

Uzturēt un attīstīt pašvaldības īpašumā esošās 
ēkas pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamajā tehniskajā stāvoklī 

Veikta esošo pašvaldības īpašumu izvērtēšana un 
īpašumtiesību dokumentu formēšana. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
uzņēmumi 

2019. – 2025. 
ES 

finansējums,  
PB 

Tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas īpašumu 
pārvaldīšanā (izveidota digitālā platforma). 

Veikta pašvaldības īpašumā esošo ēku uzturēšana  
un attīstība pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamajā tehniskajā stāvoklī. 

Pēc nepieciešamības veikta jaunu īpašumu iegāde 
(konkrētu funkciju izpildei vai teritorijas attīstībai) 

R33.  Ieviest energoefektīvus pasākumus 

Īstenoti plānveidīgi energoefektīvi pasākumi 
pašvaldības ēkās (t.sk. energoaudits, pasākumu plānu 

izstrāde, pasākumu plānu īstenošana,  pasākumu 
monitoringi u. c.). 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
uzņēmumi, 
komunālo 

pakalpojumu 
sniedzēju 
institūcijas 

Pastāvīgi 
ES 

finansējums,  
PB 

Veikta ielu un publisko telpu apgaismošana, pielietojot 
energoefektivitātes principus. 

Paaugstināta darbinieku kompetence (t.sk. tehnisko), 
kas ir iesaistīti īpašuma lietošanas un pārvaldības 

procesos energoefektivitātes jomā. 
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U.13. ĪSTENOT ĀRĒJO SADARBĪBU REĢIONĀLĀ, NACIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ 

R34.  Uzlabot pārrobežu sadarbību 

Sekmēta novada  ilgtspējīga sociālekonomiskā 
attīstība, padarot to konkurētspējīgāku un pievilcīgāku 

dzīvošanai un nākamo paaudžu izglītošanai,  kā arī  
uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
izglītības 
pārvalde, 
izglītības 

iestādes, NVA 

2019. – 2025. PB, VB 

Turpināta pieredzes apmaiņa ar pašvaldībām, ar 
kurām noslēgti  līgumi par sadarbību kultūras, 

izglītības, sporta, veselības un vides aizsardzības 
jomā. 

Noslēgti jauni pašvaldību sadarbības līgumi,  kuri 
vērsti uz abu pušu darba kvalitātes celšanu, problēmu 

risinājumiem un jaunu iespēju radīšanu. 

Atbalstīta dažādu jomu darbinieku un speciālistu 
iesaistīšanās mobilitātes un ēnošanas projektos un 
semināros, lai sekmētu sociālo integrāciju, kā arī 

uzlabotu izpratnes veidošanos starp dažādām 
kultūrām un pašvaldībām. 

RV6. VESELĪBA 

U.14. PILNVEIDOT VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS, PIEEJAMĪBU 

R35.  
Uzlabot veselības pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību 

Pieejami kvalitatīvi pamata veselības aprūpes 
pakalpojumi. 

Novada 
pašvaldība, 

sociālais 
dienests, 

medicīnas 
iestādes 

Pastāvīgi PB, VB Pieejama aktuālā informācija par veselības 
pakalpojumu sniedzējiem (ģimenes ārstu kontakti, 
apkalpes teritorija, pieņemšanas laiki, atsevišķu 

speciālistu pieejamība u. c.). 

R36.  Attīstīt veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru Tiek uzlabota veselības aprūpes infrastruktūra. 

Novada 
pašvaldība, 

sociālais 
dienests, 
pagastu 

pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB 

U.15. VEICINĀT VESELĪGU DZĪVESVEIDU 

R37.  
Ieviest veselīga dzīvesveida pasākumu un 

paradumu aktivitātes 

Īstenoti veselīga dzīvesveida pasākumi un aktivitātes. 
Novada 

pašvaldība, 
2019. – 2025. 

PB, ES 
finansējums Dalība Veselīgo pašvaldību tīklā. 
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Veicināta sadarbība starp novada iestādēm, NVO, 
ģimenes ārstiem u.c. par veselīga dzīvesveida 

paradumu aktualizēšanu novadā. 

biedrības, NVO, 
medicīnas 
iestādes 

RV7. SOCIĀLĀ APRŪPE 

U.16. PILNVEIDOT SOCIĀLO APRŪPI, PAKALPOJUMUS 

R38.  
Uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos 

pakalpojumus 

Tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi, vadoties pēc 
iedzīvotāju vajadzībām (personu ar kustību 

traucējumiem integrēšana sabiedrībā, ģimeņu 
atbalsts, rehabilitācija veciem cilvēkiem, atbalsts 

cilvēkiem ar dažādām atkarībām u. c.). 

Sociālais 
dienests, 
pagastu 

pārvaldes, 
novada 

pašvaldība, 
uzņēmēji, 
biedrības 

2019. – 2025. PB, VB, UB 

Izstrādāti un ieviesti alternatīvie sociālie pakalpojumi 
(grupu dzīvokļi, mājas aprūpes pakalpojumi, 
neatliekamie pakalpojumi (drošības pogas 

pakalpojumi)). 

Paaugstināta Sociālā dienesta kapacitāte (piesaistīti 
atbilstoši speciālisti, tiek iesaistītas nevalstiskās 
organizācijas un brīvprātīgie darbinieki), notiek 
darbinieku regulāras apmācības (t. sk. ģimenes 

asistentu apmācības), nodrošinātas sociālās 
garantijas un sniegts psiholoģiskais atbalsts. 

Izveidotas četras mobilās sociālo pakalpojumu 
brigādes, nodrošinot atbilstošu materiāltehnisko bāzi. 

Izveidota Sociālo jautājumu komisija Sociālajā 
dienestā nestandarta jautājumu risināšanai. 

Piesaistīti uzņēmēji, kas ierīkotu privātos sociālās 
aprūpes centrus. 

R39.  Pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību 
Pilnveidota sadarbība starp Sociālo dienestu, ģimenes 

ārstiem, valsts policiju u. c. 

Sociālais 
dienests, Valsts 

policija, 
medicīnas 
iestādes, 
pagasta 

pārvaldes 

Pastāvīgi PB,VB 

U.17. ATTĪSTĪT SOCIĀLO INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLTEHNISKO BĀZI 

R40.  
Nodrošināt Sociālā dienesta sociālo 

pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas 
un aprīkojumu 

Tiek uzlabotas Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu 
sniegšanai nepieciešamās telpas, autotransports, 

aprīkojums, nodrošināta vides pieejamība u. c. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 

Pastāvīgi PB 
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 sociālais 
dienests 

R41.  Izveidot grupu dzīvokļus 
Tiek izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, pensionāriem u.c. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
sociālais 
dienests, 

sabiedriskās 
organizācijas 

2019. – 2025. 
ERAF, novada 

pašvaldība 

R42.  Izveidot jauniešu mājas un dzīvokļus 
Aprūpes iestādēs esošajiem jauniešiem izveidotas 
mājas/dzīvokļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai un 

integrācijai sabiedrībā. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
sociālais 
dienests, 

sabiedriskās 
organizācijas 

2019. – 2025. VB, ES, PB 

R43.  Izveidot ģimeņu krīzes centrus 
Tiek izveidoti ģimeņu krīzes centri (vismaz novada 

nozīmes centros, veidota sadarbībā ar citiem 
novadiem). 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
sociālais 
dienests, 

sabiedriskās 
organizācijas 

2019. – 2025. VB, ES, PB 

R44.  

Ieviest Latgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam 
aktivitātes 

Bijušā Tiskādu bērnu nama telpās izveidots Sociālo 
pakalpojumu centrs ģimenēm un bērniem (DAC, 

SRPC).  

Izveidoti Strūžānu ciemā grupu dzīvokļi (personas ar 
GRT) pašvaldībai piederošā dzīvojamā ēkā. 

Izveidots DAC Pilcenes ciemā (personas ar GRT) 
pašvaldībai piederošā bijušajā skolas ēkā 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
sociālais 
dienests 

2019. – 2025. VB, ES, PB 

RV8. DROŠĪBA 

U.18. NODROŠINĀT SABIEDRISKO KĀRTĪBU UN DROŠĪBU 

R45.  Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība 
Novada 

pašvaldība, 
pagastu 

Pastāvīgi VB, PB Ievesti un attīstīti kontroles mehānismi kārtības un 
drošības nodrošināšanai. 
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Attīstīti mehānismi saistošo noteikumu izpildes 
kontrolei. 

pārvaldes 

Veikta iedzīvotāju apmācīšana rīcībai bīstamās 
situācijās. 

Organizēta klaiņojošo dzīvnieku kontrole. 

R46.  
Veicināt sadarbību starp valsts policiju un 

iedzīvotājiem 

Tiek veicināta sadarbība starp valsts policiju un 
iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm u. c., tiek veikti 

preventīvie pasākumi. 

Pagastu 
pārvaldes, 

Valsts policija 
Pastāvīgi VB, PB 

RV9. SPORTS 

U.19. SEKMĒT SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS DAUDZVEIDĪBU UN UZLABOT TO KVALITĀTI 

R47.  Uzlabot sporta aktivitāšu daudzveidību 

Pieejams daudzveidīgāks sporta piedāvājums 
plašākam iedzīvotāju skaitam un mērķgrupām (jaunas 

sporta programmas, sporta komandas/klubi, 
aktivitātes iekštelpās, brīvdabas, netradicionālais, 

tautas sports u. c.) 

Novada 
pašvaldība, 

pagasta 
pārvaldes, 
biedrības 

2019. – 2025. PB 

R48.  Organizēt dažāda līmeņa sporta pasākumus 

Tiek nodrošināti kvalitatīvi, dažāda līmeņa (vietējā, 
reģionālā, nacionālā, starptautiskā mēroga) un mērķa 

grupu sporta pasākumi. 
BJSS, Novada 

pašvaldība, 
pagastu 

pārvaldes 

2019. – 2025. PB 
Izveidota informatīvā sistēma par sporta pasākumiem 
novadā un sporta aktivitātēm (mobilā aplikācija, sms 

u. c.). 

Sporta darba organizatori vismaz 4 novada nozīmes 
centros. 

R49.  Attīstīt profesionālo sportu  novadā 
Tiek sniegts atbalsts profesionālajam sportam, t. sk. 

bērnu un jauniešu sportam u. c. 

BJSS, Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi PB 

U.20. PILNVEIDOT SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS MATERIĀLTEHNISKO BĀZI UN INFRASTRUKTŪRU 

R50.  
Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūru 

Attīstīta publiskā sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūra, uzlabojot sporta pakalpojumu 

pieejamību un nodrošinot aktivitātes dažādām mērķa 
grupām. 

Novada 
pašvaldība, 

pagasta 
pārvaldes, 
biedrības 

2019. – 2025. 
PB, ES 

finansējums 

R51.  
Nodrošināt sporta nozares attīstībai 

nepieciešamo inventāru un ekipējumu 
Tiek nodrošināts mūsdienīgs un pieejams sporta 

inventārs. 

Novada 
pašvaldība, 

pagasta 

2019. – 2025. 
PB, ES 

finansējums 
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pārvaldes 

RV10. KULTŪRA 

U.21. SAGLABĀT ESOŠĀS TRADĪCIJAS UN ATTĪSTĪT DAUDZVEIDĪGU UN KVALITATĪVU KULTŪRAS PIEDĀVĀJUMU 

R52.  Īstenot mūsdienīgu kultūras menedžmentu 

Īstenoti regulāri kultūras pasākumi (t. sk. profesionālās 
mākslas pasākumi), piesaistot arvien lielāku 

apmeklētāju skaitu. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi PB 

Uzlabota kultūras iestāžu darbinieku kvalifikācija. 

Pagastu apvienībās veikta kultūras darbinieku 
specializācija, veidojot pilnvērtīgu komandu. 

Veikta kultūras pasākumu satura un norises laika 
koordinēšana starp pagastiem. 

Veikta sabiedrības informēšana par novadā 
notiekošiem pasākumiem. 

Attīstīti novadā kultūras centri  (Lūznavas muiža u. c.) 
un nodrošināta to darbība. 

R53.  
Veicināt  iniciatīvas tradīciju saglabāšanas, 

kultūras un mākslas jomā 

Tiek atbalstītas privātās iniciatīvas tradīciju 
saglabāšanā, kultūras un mākslas pasākumu rīkošanā 

(meistarklases, mākslas plenēri, mūziķu un 
mākslinieku darbnīcas, mākslinieku rezidences u. c.). 

TIC, Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
biedrības, 
uzņēmumi 

Pastāvīgi PB, UB Organizēti amatniecības, lietišķās mākslas un kulināro 
prasmju ilgtspējas pasākumi. 

Organizēti iedzīvotāju socializēšanas un sabiedrības 
saliedēšanas pasākumi   (piem., mākslas, mūzikas, 

deju,  u. c.). 

R54.  Sniegt atbalstu amatiermākslas attīstībai 
Tiek nodrošināta amatiermākslas kolektīvu darbība, 

tradīciju pārmantojamība un dalība skatēs, konkursos, 
Dziesmu un deju svētku procesā.  

Novada 
pašvaldība, 

kultūras nodaļa 
Pastāvīgi PB, VB 

U.22. ATTĪSTĪT KULTŪRAS IESTĀŽU/OBJEKTU INFRASTRUKTŪRU UN MATERIĀLTEHNISKO BĀZI 

R55.  Sakārtot un attīstīt kultūras infrastruktūru 
Sakārtota un modernizēta kultūras iestāžu un ēku 
infrastruktūra (kultūras centri, nami, bibliotēkas, 

estrādes, muzeji u. c.). 

Novada 
pašvaldība, TIC 

2019. – 2025. 
PB, ES 

finansējums 

R56.  
Nodrošināt kultūras iestādes ar atbilstošu  

materiāltehnisko bāzi 
Plānveidīgi tiek pilnveidota kultūras iestāžu 

materiāltehniskā bāze. 

Novada 
pašvaldība,  

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi PB, VB 



RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025. GADAM 
 III. RĪCĪBAS PLĀNS  

Lappuse | 24  

NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

U.23. SEKMĒT KULTŪRMANTOJUMA, KULTŪRAS PIEMINEKĻU UN TRADĪCIJU SAGLABĀŠANU UN ATJAUNOŠANU 

R57.  
Saglabāt un atjaunot kultūrmantojumu un 

kultūras pieminekļus 

Saglabātas kultūras vērtības muzejos un citos kultūras  
un arhitektūras pieminekļos (Lūznavas, Zosnas, 
Rikavas, Bērzgales muižās u. c.) un veicināta 

novadpētniecība. 

VKPAI, Novada 
pašvaldība, 
TIC, muzeji 

2019. – 2025. VB, PB, 
Tiek apsekoti un izpētīti kultūrvēsturiskie objekti. 

Organizēti izzinoši pasākumi, ekspedīcijas par 
kultūrvēsturisko objektu izpēti, atjaunošanu un 

saglabāšanu. 

Tiek veikta kultūras pieminekļu apsaimniekošana un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.  

RV11. SASNIEDZAMĪBA 

U.24. SAKĀRTOT UN ATTĪSTĪT DROŠU GĀJĒJU, VELOSATIKSMES UN TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRU 

R58.  
Uzlabot pašvaldības ceļu, ielu, tiltu un 

autostāvvietu infrastruktūru 

Veikts ceļu un ielu izvērtējums, noteiktas prioritāri 
atjaunojamās ielas un ceļi. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi 
KF, ERAF, 

ESFL, PB, VB 

Veikta ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana. 

Uzlabota vietējo tiltu un satiksmes pārvadu 
infrastruktūra. 

Sekmēta servisa objektu attīstība pie novada nozīmes 
autoceļiem. 

R59.  Veicināt valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanu 
Sadarbība ar valsts atbildīgajām institūcijām par valsts 
ceļu atjaunošanu un satiksmes drošības uzlabošanu. 

VAS Latvijas 
valsts ceļi, 

novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi 
KF, ERAF, 

ESFL, PB, VB 

R60.  
Veicināt videi draudzīgāku transporta 

pakalpojumu attīstību 

Izveidotas elektrouzlādes stacijas. Novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji 
2019. – 2025. PB, ES fondi 

Pašvaldības auto bāze papildināta ar elektromobiļiem. 

R61.  Uzlabot satiksmes drošību 

Uzlabota gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošība 
(satiksmes mierināšanas pasākumi, gājēju celiņi, 
pārejas, veloceļi, apgaismojums, barjeras, guļošie 

policisti u. c.). 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

Pastāvīgi PB, ESFL, VB 

R62.  Attīstīt novadā veloinfrastruktūru 
Izplānots veloceļu tīkls novadā, ņemot vērā ciemu, 

iestāžu, uzņēmumu un citu pašvaldību 
sasniedzamību. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 

2019. – 2025. PV, VB, ESFL 



RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025. GADAM 
 III. RĪCĪBAS PLĀNS  

Lappuse | 25  

NR. RĪCĪBAS SASNIEGTIE REZULTĀTI 
ATBILDĪGIE 

IZPILDĪTĀJI 
IEVIEŠANAS 

PERIODS 

FINANŠU 

RESURSI UN 

AVOTI1 

Izbūvēti veloceļi, ierīkoti veloinfrastruktūras objekti 
(velonovietnes, zīmes u. c.). 

pārvaldes 

R63.  Attīstīt lidlauka “Rēzekne” infrastruktūru 
Attīstīta un atjaunota lidlauka infrastruktūra un 

materiāltehniskā bāze. 

Novada 
pašvaldība, 
uzņēmēj-

sabiedrības, 
biedrības 

2019. – 2025. 
UB, ERAF, 

PB, VB 

U.25. UZLABOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMUS 

R64.  
Izvērtēt un uzlabot sabiedriskā transporta 

pieejamību un kustības grafikus 
Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pieejamība un kvalitāte. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, VAS 
Latvijas valsts 
ceļi, pasažieru 
pārvadāšanas 

uzņēmumi 

Pastāvīgi PB 

R65.  
Uzlabot sabiedriskā transporta pieturvietu 

infrastruktūru 

Uzlabota sabiedriskā transporta pieturvietu 
infrastruktūra (atjaunotas pieturvietas, apgaismojums, 

droša nokļūšana, labierīcības u. c.). 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, VAS 
Latvijas valsts 

ceļi 

2019. – 2025. PB, ESFL 

RV12. INFRASTRUKTŪRA 

U.26. ATTĪSTĪT PUBLISKO INŽENIERTEHNISKO INFRASTRUKTŪRU 

R66.  
Veicināt telekomunikāciju sakaru infrastruktūras 

attīstību 

Sekmēta kvalitatīva sakaru pieejamība Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 

pakalpojuma 
sniedzēji 

Pastāvīgi PB Izveidoti jauni interneta publiskās pieejas punkti, 
modernizēta esošo interneta pieejas punktu 

infrastruktūra. 

R67.  
Attīstīt centralizētās siltumapgādes sistēmu 

infrastruktūru 

Sakārtoti un attīstīti siltumapgādes tīkli Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 

siltumapgādes 
uzņēmumi 

Pastāvīgi 
PB, VB, UB, 

ESFL 

Siltumapgādes sistēmās izmantoti videi draudzīgi 
atjaunojamie energoresursi. 

Veikta katlu māju atjaunošana un modernizācija, 
efektivizēta siltumenerģijas ražošana. 

R68.  
Uzlabot ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

sistēmas 
Paplašinātas ūdensapgādes un notekūdeņu 

savākšanas sistēmas, palielinās pieslēgumu skaits. 
Novada 

pašvaldība, 
2019. – 2025. ERAF, PB, VB 
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Veicināta pieslēgumu skaita palielināšanās 
(iedzīvotāju informēšana par pieslēgšanās iespējām, 

ieviesta atbalsta sistēma u. c.). 

pagastu 
pārvaldes, 
komunālo 

pakalpojumu 
sniedzēju 
institūcijas 

Apsaimniekotas esošās lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmas un izbūvētas jaunas. 

Tiek veikti pasākumi decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu uzraudzībai. 

R69.  
Sakārtot pašvaldības meliorācijas sistēmu 

infrastruktūru 

Veikta pašvaldības, t.sk. pašvaldības nozīmes, 
koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana vai 

pārbūve. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 

Reģionālā vides 
pārvalde 

2019. – 2025. PB 

U.27. UZLABOT KOMUNĀLO PAKALPOJUMU KVALITĀTI UN PIEEJAMĪBU 

R70.  
Uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

pakalpojumu kvalitāti un pieejamību 

Veikti dažādi pasākumi ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanai novada pagastos (uzstādītas 
efektīvas ūdens attīrīšanas iekārtas, viedo skaitītāju 

sistēmas u. c.). 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
komunālo 

pakalpojumu 
sniedzēju 
institūcijas 

2019. – 2025. ERAF, PB, VB 

R71.  Attīstīt atkritumu savākšana sistēmu 

Nodrošinātas dalītās atkritumu savākšanas iespējas 
Rēzeknes novada iedzīvotājiem, palielināts šķiroto 
atkritumu savākšanas punktu skaits novadā, t.sk. 

sekmēta elektronisko iekārtu un būvmateriālu 
atkritumu savākšanas punktu izveide. 

Novada 
pašvaldība,  

SIA “Austrum-
latgales 

atkritumu 
apsaimniekoša
nas sabiedrība”,  

pagastu 
pārvaldes, 

elektronisko 
iekārtu 

apsaimniekoša
nas uzņēmumi 

2019. – 2025. 
PB, UB, KF, 

VB 

Tiek organizēti pasākumi, kas iepazīstina iedzīvotājus 
par atkritumu šķirošanu, pieaug šķiroto atkritumu 

daudzums novadā. 

R72.  

Pilnveidot komunālo pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību 

 

Efektivizēta un pilnveidota materiāltehniskā bāze, kas 
nodrošina pagastu pārvalžu komunālo saimniecību. 

Novada 
pašvaldība, 

Pagastu 
pārvaldes, 

Pastāvīgi PB 
Izveidota vienotā datu bāze par materiāltehnisko bāzi 

un tās noslodzi.  
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Veicināta efektīvāka materiāltehniskās bāzes un 
cilvēkresursu izmantošana (t.sk. starp pagastiem un 
pagastu apvienībām). Nepieciešamības gadījumā 

izveidotas pagastu un pagastu apvienību 
specializācijas. 

uzņēmumi 

Regulāri tiek uzlabota pagastu pārvalžu komunālo 
saimniecību darbinieku kvalifikācija (apmācības, 

semināri u. c.). 

RV13. PUBLISKĀ ĀRTELPA 

U.28. LABIEKĀRTOT PUBLISKĀS TERITORIJAS, ZAĻAS UN ZILĀS ZONAS 

R73.  Attīstīt un uzturēt publisko  ārtelpu 

Uzlabots novada vizuālais tēls (apstādījumi, 
labiekārtotas teritorijas pie pagastu pārvalžu ēkām,  
noformējums, vienota dizaina norādes, informatīvie 

ziņojumu dēļi u. c.). 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 

2019. – 2025. PB, ERAF 

Sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmi 
(apstādījumi, stāvvietas, energoefektīvs 

apgaismojums u. c.). 

Izveidoti daudzfunkcionāli bērnu/jauniešu sporta un 
spēļu/rotaļu laukumi.  

Izgatavoti un uzstādīti jauni stacionārie vides objekti 
novada vizuāla tēla pilnveidošanai un tūristu 

piesaistes veicināšanai. 

Atjaunotas novada robežzīmes. 

R74.  Labiekārtot un paplašināt novada kapsētas 

Labiekārtotas kapsētu teritorijas (ierīkoti žogi, 
uzstādītas atkritumu urnas,  tualetes, ierīkotas ūdens 

ņemšanas vietas, pēc nepieciešamības veikta kapsētu 
teritoriju paplašināšana) un veikta regulāra 

apsaimniekošana. Novada 
pašvaldība, 

2019. – 2025. PB 
Veikta kapsētu digitalizācija, izveidotas kapu grāmatu 

elektroniskās datu bāzes. 

Veicināta dzīvnieku kapsētas izveide (piemēram, 
sadarbībā ar citām pašvaldībām). 
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R75.  Attīstīt novada zilās zonas 

Uzlabotas esošās un ierīkotas jaunās atpūtas vietas  
Rēzeknes novada ezeru, upju un citu ūdens objektu 

publiskajās piekrastēs un peldvietās. 

Novada 
pašvaldība, 

vides 
speciālisti, 
pagastu 

pārvaldes, 
ezeru 

apsaimniekotāji 
un laivu 
nomnieki 

2019. – 2025. PB, UB 

Labiekārtotas un attīstītas laivu piestātņu un laivu 
ielaišanas vietas. 

R76.  Sakārtot un uzlabot novada zaļās teritorijas 

Labiekārtotas un uzturētas meža parku, parku, skvēru, 
muižu, dabas virsotņu – pakalnu u. c. teritorijas, 

uzlabojot novada ainavisko vidi.  

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes, 
peldvietu 

ierīkotāji, Dabas 
aizsardzības 

pārvaldes 
Latgales 
reģionālā 

administrācija 

Pastāvīgi PB, ESFL, UB 

Ierīkotas, labiekārtotas un uzturētas atpūtas vietas un 
teritorijas (parkos, mežos u.c.). 

Nodrošināta ilgtspējīga zaļo teritoriju izmantošana un 
pieejamība. 

RV14. MĀJOKĻI 

U.29. VEICINĀT ĒKU SAKĀRTOŠANU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU 

R77.  
Sekmēt ēku energoefektivitātes un tehniskā 

stāvokļa uzlabošanu 

Veicināti pasākumi dzīvojamo māju 
energoefektivitātes uzlabošanai, fasāžu un apkārtējās 

teritorijas sakārtošana. 

Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

2019. – 2025. KF, ERAF, PB 

U.30. ATTĪSTĪT PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO FONDU 

R78.  Ieviest novadā mājokļu politiku 

Izstrādātas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības  un 
apsaimniekošanas vadlīnijas. 

Pagastu 
pārvaldes, 

Novada 
pašvaldība, 

sociālais 
dienests 

2019. – 2025. PB, ERAF 

Ieviesta mājokļa atbalsta sistēma ģimenēm ar 
bērniem, jauniešiem,  nozarēs pieprasīto specialitāšu 

pārstāvjiem u. c. 

Veikta pieprasījuma pēc dzīvojamā fonda analīze un 
prognoze. 

Veikta dzīvojamā fonda optimizācija. 

Veikta dzīvojamā fonda inventarizācija, 

sistematizēta un digitalizēta tā apsaimniekošana. 
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Attīstīts dzīvojamais fonds atbilstoši pieprasījumam. 

Veikta dzīvojamā fonda atjaunošana un uzlabošana. 

RV15. DABAS AIZSARDZĪBA 

U.31. NODROŠINĀT VIDES AIZSARDZĪBU, DABAS RESURSU SAGLABĀŠANU UN ILGTSPĒJĪGU APSAIMNIEKOŠANU 

R79.  

Saglabāt lauku teritorijām raksturīgās dabas 
ainavas 

 

Samazinātas invazīvo augu teritorijas novadā. Novada 
pašvaldība, 
LAD, DAP 
Latgales 
reģionālā 

administrācija, 
pagastu 

pārvaldes, 
Augu 

aizsardzības 
dienests, vides 

speciālisti 

2019. – 2025. 
Pašvaldības 

budžets 

Saglabātas bioloģiski un ainaviski vērtīgās teritorijas 
novadā (koki, meži, pļavas, parki u. c.). 

Veikta ainaviski vērtīgāko teritoriju izkopšana, krūmu 
likvidēšana, skatu atsegšana u.tml. 

R80.  
Veicināt videi draudzīgās saimnieciskās 

darbības attīstību 

Sabiedrība tiek informēta par videi draudzīgas 
saimnieciskās darbības jautājumiem (t.sk. 

permakultūras u. c.). Novada 
pašvaldība, 

pagastu 
pārvaldes 

2019. – 2025. PB, Pašvaldības iestādes un iedzīvotāji ir informēti par 
videi draudzīgu resursu apsaimniekošanu. 

Iedzīvotāji un komersanti informēti par videi 
draudzīgas saimnieciskās darbības nozīmi. 

R81.  
Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu 

Veikta novada teritorijā esošo mežu platību, dabas 
liegumu, ūdens baseinu, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju inventarizācija, veikta dabas 
resursu izpēte un novērtējums. 

Novada 
pašvaldība, 

VAS Latvijas 
valsts meži, 

zemju īpašnieki, 
LAD, Dabas 
aizsardzības 

pārvaldes 
Latgales 
reģionālā 

administrācija 

2019. – 2025. PB, VB 

Veikta resursu apsaimniekošanas sistematizācija, 
izstrādāta  digitālā platforma. 

Attīstīta materiāltehniskā bāze vides un dabas resursu 
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai. 

Tiek veikta aizsargājamo dabas teritoriju 
apsaimniekošana – atkritumu vākšana, infrastruktūras 

uzturēšana un attīstība,  dabas postījumu seku 
novēršana. 

R82.  Sekmēt degradēto ēku/teritoriju revitalizāciju Veicināta degradēto ēku/teritoriju  revitalizācija, Novada Pastāvīgi PB, UB, 
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sakopšana un attīstīšana. pašvaldība, 
pagastu 

pārvaldes, 
uzņēmēji 

ESFL, VB 

R83.  Īstenot pretplūdu pasākumus 

Tiek veiktas pretplūdu aktivitātes (izbūvētas 
inženiertehniskās būves plūdu risku novēršanai, 
virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas 

infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve, veikti 
ūdenstilpņu un ūdensteču tīrīšanas pasākumi u.c.). 

Novada 
pašvaldība, 

vides 
speciālisti, 

Vides pārvalde, 
pagastu 

pārvaldes 

Pastāvīgi PB, 

R84.  
Veicināt Rēzeknes novada ūdenstilpņu  un 

ūdensteču apsaimniekošanu 

Izstrādāti Rēzeknes novada publisko ūdens objektu 
apsaimniekošanas un ekspluatācijas noteikumi. Novada 

pašvaldība, 
pagastu 

pārvaldes, 
vides speciālisti 

Pastāvīgi PB, VB 
Atjaunoti zivju resursi un nodrošināta to aizsardzība, 

ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

Veikti publisko ūdenstilpju apsaimniekošanas 
pasākumi (attīrīšana no niedrēm, aizauguma u.c.). 
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