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IEVADS
Lai sasniegtu pašvaldības ilgtspējīgās attīstības stratēģijā nospraustos ilgtermiņa
uzstādījumus, tiek izstrādāta pašvaldības Attīstības programma. Tās mērķis ir noteikt konkrētu
rīcību un uzdevumu kārtību, lai tiektos sasniegtu uzstādītos novada vidēja termiņa un
ilgtermiņa uzstādījumus (1.att.)

VĪZIJA

Attīstības programmas stratēģiskajā daļā tiek veikta novada ilgtermiņa un vidēja termiņa
stratēģisko uzstādījumu savstarpējā sasaiste.
Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veicinātu ilgtermiņa uzstādījumu sasniegšanu, ir
noteikt vidēja termiņa prioritātes. Vidēja termiņa prioritātes tiek noteiktas, ņemot vērā novada
resursus, iespējas, pašreizējo situāciju, iedzīvotāju aptaujas, un organizēto darba grupu
rezultātus.

ILGTERMIŅA MĒRĶI

ILGTERMIŅA
UZSTĀDĪJUMI

Attīstības programmas Stratēģiskā daļa parāda to, ko Rēzeknes novads vēlas sasniegt laika
posmā no 2019. līdz 2025. gadam.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

Vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanai tiek noteikti rīcības virzieni, kas nosaka konkrētus
pasākumus, lai tiktu īstenotas novada noteiktās prioritātes un mērķi.

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
UZSTĀDĪJUMI

RĪCĪBAS VIRZIENS

VIDĒJA TERMIŅA

Izstrādājot Rēzeknes novada attīstības programmu 2019. – 2025. gadam, tiek izvērtēti
Rēzeknes novada, kaimiņu novadu, plānošanas reģiona un nacionālā līmeņa plānošanas
dokumenti.

UZDEVUMI

1. ATTĒLS.

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS STRATĒĢISKĀ DAĻA

Lappuse | 3

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025. GADAM
III. STRATĒĢISKĀ DAĻA

1. RĒZEKNES NOVADA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
1.1. ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI1

VĪZIJA

„Rēzeknes novads –
latgaliskās kultūras
identitātes centrs
Latvijā un pasaulē,
starp Latvijas
lielākajiem ezeriem, ar
mūsdienīgu ražošanu,
dzīvām tradīcijām
lauku sētā, un aktīvu,
veselīgu dzīves un
atpūtas vidi.”

ILGTERMIŅA MĒRĶI

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

SM1 Radošs un izglītots cilvēks

IP1 Pieejama kvalitatīva vispārējā, interešu un
mūžizglītība

SM2 Attīstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbība

IP2 Attīstīta daudzveidīga un stabila
uzņēmējdarbības vide

SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide

IP3 Ciemu un citu urbāno vietu attīstība

Rēzeknes novada ilgtermiņa uzstādījumi noteikti Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2033.

1
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• Lopkopība
• Graudkopība

• Zivsaimniecība

• Amatniecība
• Tūrisms un rekreācija
• Kokapstrāde

• Rūpnieciskā ražošana

• Linkopība

• Lauksaimnieciskā ražošana

• Augkopība

• Derīgo izrakteņu iegūšana

• Ogkopība

• Mežsaimniecība

• Dārzeņkopība
• Mežsaimniecība

EIROPĀ UN PASAULĒ

• Tūrisms

LATVIJĀ

LATGALES REĢIONĀ

RĒZEKNES NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA

• Rūpnieciskā ražošana
• Loģistika
• Tūrisms un rekreācija

• Amatniecība
• Mežsaimniecība
• Kokapstrāde

• Kokapstrāde
• Rūpnieciskā ražošana

• Mājražojumi
• Amatniecība
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1.2. VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI
Saskaņā ar Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033, tiek veidots stratēģiskais ietvars Rēzeknes novada attīstības programmai 2019. - 2025.
gadam, izvirzot vidēja termiņa prioritātes, rīcību virzienus un uzdevumus.

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
ILGTERMIŅA MĒRĶI
(SM)

SM1 Radošs un
izglītots cilvēks

ILGTERMIŅA
PRIORITĀTES (IP)

IP1 Pieejama kvalitatīva
vispārējā, interešu un
mūžizglītība

SM2 Attīstīta
konkurētspējīga
uzņēmējdarbība

IP2 Attīstīta
daudzveidīga un stabila
uzņēmējdarbības vide

SM3 Sakārtota un
pievilcīga dzīves vide

IP3 Ciemu un citu
urbāno vietu attīstība

VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTES (VP)

VP1 Prasmīga, radoša un
darbīga sabiedrība

VP2 Atbilstoša tehniski
ekonomiskā un sociālā vide
saimnieciskajai darbībai, kas
rada priekšnosacījumus
vietējā un starptautiskā
mērogā konkurētspējīgu
preču un pakalpojumu
radīšanai

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

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga
sabiedrība

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un
sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas
rada priekšnosacījumus vietējā un
starptautiskā mērogā konkurētspējīgu
preču un pakalpojumu radīšanai

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai
darbībai un dabai labvēlīga telpa

RV5 Pārvalde
RV6 Veselība
RV1 Kopiena

RV3 Uzņēmējdarbības vide

RV7 Sociālā aprūpe un palīdzība
RV8 Drošība
RV9 Sports
RV10 Kultūra
RV11 Sasniedzamība
RV12 Infrastruktūra

RV2 Izglītība

RV4 Tūrisms un amatniecība

RV13 Publiskā ārtelpa
RV14 Mājokļi
RV15 Dabas aizsardzība
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VP1 PRASMĪGA, RADOŠA UN DARBĪGA SABIEDRĪBA ietver kopienu aktīvāku iesaisti un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Rēzeknes novadā. Pašvaldībai attīstot
pirmās vidējā termiņa prioritātes rīcības virzienus, tiks sekmēta izglītotākas, prasmīgākas un aktīvākas sabiedrības veidošanās un līdz ar to stiprināta teritorijas
dzīvotspēja.
Veicinot kopienas aktīvāku iesaisti sabiedriskajos procesos, sniedzot atbalstu ģimenēm, jauniešu un senioru aktivitātēm, radot iespējas un atbalstu
pašiniciatīvām, iedzīvotāji var palielināt atbildības līmeni par savu vietu un tās attīstību, kā arī uzlabot kopienas dzīves līmeni un kopējo novada attīstību.
Nodrošinot kvalitatīvus, konkurētspējīgus izglītības pakalpojumus, tiek uzlabota apmācāmo individuālo īpašību un talantu attīstība. Pilnveidojot interešu
izglītības pieejamību, kvalitāti un daudzveidību iedzīvotājiem ir nodrošināta iespējas apgūt zināšanas visa mūža garumā.
1. TABULA. VIDĒJĀ TERMIŅA PRIORITĀTE 1 PRASMĪGA, RADOŠA UN DARBĪGA SABIEDRĪBA

RĪCĪBAS VIRZIENS

UZDEVUMI

RV1. Kopiena

U1.

Sekmēt kopienu aktivitāti un sadarbību

RV2. Izglītība

U2.
U3.
U4.
U5.

Uzlabot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību
Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Attīstīt interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējas
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 ietver uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, t. sk. izceļot arī tūrisma un amatniecības jomu.
Rēzeknes novadā jāturpina sakārtot un attīstīt vidi uzņēmējdarbības atbalstam, lai piesaistītu investīcijas un veicinātu novada ekonomisko izaugsmi. Jāveicina
uzņēmējdarbību atbalstošas vides attīstība, kurā tiek radīti konkurētspējīgi produkti un pakalpojumi ar lielāku pievienoto vērtību.
Jāattīsta tūrisma infrastruktūra un piedāvājums, ieviešot jaunus tūrisma objektus un pakalpojumus. Uzlabojot sadarbību starp tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, jāveido piedāvājumi, kas veicina Rēzeknes novada, kā tūristu galamērķa popularizēšana. Nodarbinātību lauku apvidos sekmē amatniecība un
mājražošana, kas vienlaikus nodrošina arī lokālās kultūras uzturēšanu un tradīciju saglabāšanu novadā.
2. TABULA. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 2 “ATBILSTOŠA TEHNISKI EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ VIDE SAIMNIECISKAJAI DARBĪBAI, KAS RADA PRIEKŠNOSACĪJUMUS
VIETĒJĀ UN STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ KONKURĒTSPĒJĪGU PREČU UN PAKALPOJUMU RADĪŠANAI”

RĪCĪBAS VIRZIENS
RV3. Uzņēmējdarbības vide
RV4. Tūrisms un amatniecība

UZDEVUMI
U6. Sakārtot un attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības vides atbalstam
U7. Veicināt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus
U8. Pilnveidot tūrisma infrastruktūru
U9. Veicināt tūrisma produktu/pakalpojumu attīstīšanu un popularizēšanu
U10. Atbalstīt amatniecības un mājražošanas attīstību un darbību novadā
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VP3 IEDZĪVOTĀJIEM, SAIMNIECISKAJAI DARBĪBAI UN DABAI LABVĒLĪGA TELPA ir ar efektīvu pašvaldību, kas sadarbojas un uztur saikni ar dažādām mērķgrupām,
nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus drošas un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā.
Rēzeknes novadā tiek attīstīta dzīves telpa ar pieejamiem kvalitatīviem veselības, sociālās aprūpes, drošības, sporta un kultūras pakalpojumiem. Tiek
sakārtota un attīstīta publiskā infrastruktūra, uzlabojot mobilitāti un piedāvājot kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, kā arī tiek apzinātas, aizsargātas un
uzturētas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
3. TABULA. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE 3 “IEDZĪVOTĀJIEM, SAIMNIECISKAJAI DARBĪBAI UN DABAI LABVĒLĪGA TELPA”

UZDEVUMI

RĪCĪBU VIRZIENI
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
U22. Attīstīt kultūras iestāžu/objektu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
U23. Sekmēt kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu un tradīciju saglabāšanu un atjaunošanu

RV11. Sasniedzamība
RV12. Infrastruktūra
RV13. Publiskā ārtelpa
RV14. Mājokļi
RV15. Dabas aizsardzība

U24. Sakārtot un attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru
U25. Uzlabot sabiedriskā transporta pakalpojumus
U26. Attīstīt publisko inženiertehnisko infrastruktūru
U27. Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
U28. Labiekārtot publiskās teritorijas, zaļās un zilās zonas
U29. Veicināt ēku sakārtošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu
U30. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu
U31. Nodrošināt vides aizsardzību, dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu
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2. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA
Rēzeknes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam izstrādāta saskaņā ar Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033. gadam un tajā
noteiktajiem ilgtermiņa uzstādījumiem, kā arī izvērtējot vidēja termiņa Rēzeknes novada spēkā esošo attīstības programmu, nacionālā līmeņa, Latgales
plānošanas reģiona un vietējo kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

2.1. ATBILSTĪBA NACIONĀLĀ LĪMEŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
LATVIJA 2030
Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Tas ir ilgtermiņa hierarhiski augstākais valsts plānošanas dokuments.
Latvijas stratēģijas galvenie uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība,
sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.2
4. TABULA. SASKAŅOTĪBA AR LATVIJA 2033

LATVIJA 2030

1. prioritāte
Kultūras telpas attīstība

2. prioritāte
Ieguldījumi cilvēkkapitālā

3. prioritāte
Paradigmas maiņa izglītībā

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025.
VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
RV1. Kopiena
RV2. Izglītība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV10. Kultūra
VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
RV1. Kopiena
RV2. Izglītība
VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada priekšnosacījumus vietējā un
starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai
RV3. Uzņēmējdarbības vide
RV4. Tūrisms un amatniecība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV5. Pārvalde
RV6. Veselība
RV7. Sociālā aprūpe
VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
RV1. Kopiena

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Latvija 2030. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA.

2
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LATVIJA 2030

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025.
RV2. Izglītība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV12. Infrastruktūra

4. prioritāte
Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada priekšnosacījumus vietējā un
starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai
RV3. Uzņēmējdarbības vide
RV4. Tūrisms un amatniecība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV11. Sasniedzamība
RV14. Mājokļi

5. prioritāte
Daba kā nākotnes kapitāls

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
RV1. Kopiena
RV2. Izglītība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV13. Publiskā ārtelpa
RV15. Dabas aizsardzība

6. prioritāte
Telpiskās perspektīvas
attīstība

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV7. Sasniedzamība
RV15. Dabas aizsardzība

7. prioritāte
Inovatīva pārvalde un
sabiedrības līdzdalība

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
RV1. Kopiena
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV5. Pārvalde
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NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014.–2020.GADAM3
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam ir augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.
Vīzija par Latviju 2020. g. - "Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam!".
Vīzijas sasniegšanai noteiktas trīs prioritātes:




tautas saimniecības izaugsme,
cilvēka drošumspēja,
izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Nacionālajā attīstības plānā katrai prioritātei noteikti rīcības virzieni, mērķi un rādītāji.
5. TABULA. SASKAŅOTĪBA AR NACIONĀLO ATTĪSTĪBAS PLĀNU 2014. – 2020.

NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025.

Prioritāte „Tautas saimniecības izaugsme”

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai

RV Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai

RV Izcila uzņēmējdarbības vide

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai

RV Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība

RV Energoefektivitāte un enerģijas ražošana

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

PRIORITĀTE „Cilvēka drošumspēja”

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

RV Cienīgs darbs

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai

RV Stabili pamati tautas ataudzei

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība

RV Kompetenču attīstība

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība

RV Vesels un darbspējīgs cilvēks

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

RV Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības Latvijai pamats

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra Latvijas Republikas Saeimas lēmumu.

3
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NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025.

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai

RV Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos –
teritoriju potenciāla izmantošana

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

RV Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves apstākļu radīšanai

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

RV Dabas un
apsaimniekošana

kultūras

kapitāla

ilgtspējīga

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
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2.2. ATBILSTĪBA REĢIONĀLĀ LĪMEŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTAM
LATGALES STRATĒĢIJA 2030
Latgales ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.
Latgales vīzija 2030. gadam - “Gudrā Latgale”.
Ilgtermiņa mērķis līdz 2030. gadam ir panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo
potenciālu un padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm.
6. TABULA. SASKAŅOTĪBA AR LATGALES STRATĒĢIJU 2030
Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025.

Latgale 2033
1.stratēģiskais virziens
PRASMES

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada priekšnosacījumus vietējā
un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

2.stratēģiskais virziens
SAVIENOJUMI

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

3.stratēģiskais virziens

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

GUDRA PĀRVALDĪBA

RV5. Pārvalde

4.stratēģiskais virziens

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada priekšnosacījumus vietējā
un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un pakalpojumu radīšanai

EFEKTĪVI UZŅĒMUMI

RV11. Sasniedzamība
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LATGALES PROGRAMMA 2010. – 2019.
Latgales programma nosaka rīcībspējīgu vidi darbības programmu ieviešanai, kārtību, resursus un īstenošanā iesaistīto Latgales reģiona institūciju un
uzņēmumu lomas. Tā izstrādāta pamatojoties uz Latgales reģiona vajadzībām un sadarbojoties reģiona institūcijām, privātajam un nevalstiskajam sektoram.
Ieviešana balstās uz Latgales pilsētu un novadu atbildību par darbības programmu attīstīšanu un realizāciju, bet Latgales plānošanas reģionam ir koordinējoša
loma.
Rēzeknes novads kā viens no atbildīgajiem partneriem ir par darbības programmu ieviešanu programmā „Savienojumi” (Transporta un sakaru programma),
apakšprogrammā “Transporta koridori un ES Austrumu robeža”.
7. TABULA. SASKAŅOTĪBA AR LATGALES PROGRAMMU 2010.- 2019.

LATGALES PROGRAMMA 2010. – 2019.

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025.

DARBĪBAS PROGRAMMAS
Latgale ID (sniegtu koncentrētu atbalstu uzņēmējdarbības
attīstībai Latgalē)

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un
pakalpojumu radīšanai

Fonds (finanšu instrumentu programma)

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un
pakalpojumu radīšanai
VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība

Attīstības centru tīkls (policentriskas attīstības programma)

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un
pakalpojumu radīšanai
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

Transporta un sakaru programma „Savienojumi”
Novadu programma

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV5. Pārvalde
VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
RV1. Kopiena

„Skola+” (sabiedriskās darbības atbalsta centru un
pakalpojumu programma)

RV2. Izglītība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV10. Kultūra
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LATGALES PROGRAMMA 2010. – 2019.

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. – 2025.

DARBĪBAS PROGRAMMAS
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
Sociāli atbildīgā Latgale

RV1. Sociālā aprūpe
RV2. Drošība

Ezeri (tūrisma un dabas programma)

VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un
pakalpojumu radīšanai
RV4. Tūrisms un amatniecība
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
RV15. Dabas aizsardzība

Latgales reģiona pievilcība (mārketinga programma)

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība
VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas rada
priekšnosacījumus vietējā un starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču un
pakalpojumu radīšanai
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa

Zaļā enerģija (nākotnes zināšanu programma)

VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa
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2.3. ATBILSTĪBA VIDĒJA TERMIŅA VIETĒJĀ LĪMEŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTIEM
Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam izstrādāta ņemot vērā līdz šim izstrādātos Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus. Rēzeknes novada Attīstības programmā 2019. – 2025.gadam tiek saglabāti noteiktie novada teritorijas ilgtermiņa attīstības
uzstādījumi (vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, attīstāmās nozares).

Rēzeknes novada
Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2033

Rēzeknes novada teritorijas
plānojums 2013. - 2024.

Rēzeknes novada attīstības
programma 2012. - 2018.

2. ATTĒLS.

Rēzeknes novada attīstības
programma 2019. - 2025.

VIETĒJĀ LĪMEŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĒCTECĪBA

ATBILSTĪBA RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI 2012. – 2018. GADAM UN TĀS IZVĒRTĒJUMS
Rēzeknes novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam izstrādāja SIA „Baltkonsults” 2012. gadā. Attīstības programmu veido apjomīgi divi sējumi – I.
sējums “Esošās situācijas apraksts” un II. sējums “Stratēģiskā daļa”, kurā izvirzīta novada vīzija, noteikta stratēģiskā daļa, rīcības plāns, investīciju plāns,
programmas īstenošanas un uzraudzības kārtība, sniegts pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
Rēzeknes novada attīstības programmā 2012. – 2018. gadam stratēģisko mērķu sasniegšanai tika noteiktas četras vidēja termiņa prioritātes:





VP 1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība;
VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība;
VP 3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība;
VP 4 Dabas resursu un kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība.

Līdz šim spēkā esošās vidēja termiņa prioritātes vairāk akcentēja sabiedriskās infrastruktūras, pakalpojumu un dabas un kultūrvēsturisko resursu attīstīšanu,
bet netika likts lielāks uzsvars uz uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu novadā.
Spēkā esošā Rēzeknes novada attīstības programma tika izstrādāta pēc iepriekš noteiktās pašvaldību plānošanas metodikas. Izvērtējot dokumentu, tas
kopumā neatbilst ietvaram, kuru šobrīd nosaka normatīvie akti un ieteicamā metodika.
Jaunajā Rēzeknes novada attīstības programmā 2019. – 2025. gadam tiek izvirzītas trīs vidēja termiņa prioritātes, ņemot vērā šobrīd spēkā esošās Attīstības
programmas uzstādījumus un Rēzeknes novada ilgtermiņa stratēģijas uzstādījumus. Jaunās prioritātes tika atvasinātas no ilgtermiņa uzstādījumiem un
hierarhiski sagrupētas, lai nodrošinātu ērtāku pārskatāmību un uzraudzību (3. att.).
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ILGTERMIŅA MĒRĶI

SM1 Radošs un izglītots cilvēks

SM2 Attīstīta konkurētspējīga
uzņēmējdarbība

AP 2012. - 2018. VIDĒJA TERMIŅA

AP 2019. - 2025. VIDĒJA TERMIŅA

PRIORITĀTES

PRIORITĀTES

VP 1 Iekšējo un ārējo novada
savienojumu, tehniskās infrastruktūras
attīstība
VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie
pakalpojumi un pakalpojumu
infrastruktūras attīstība
VP 3 Radoša zināšanu un prasmju
attīstība

SM3 Sakārtota un pivilcīga dzīves vide

VP 4 Dabas resursu un
kultūrmantojuma saglabāšana un
attīstība

3. ATTĒLS.

VP1 Prasmīga, radoša un darbīga
sabiedrība
VP2 Atbilstoša tehniski ekonomiskā un
sociālā vide saimnieciskajai darbībai, kas
rada priekšnosacījumus vietējā un
starptautiskā mērogā konkurētspējīgu preču
un pakalpojumu radīšanai
VP3 Iedzīvotājiem, saimnieciskajai
darbībai un dabai labvēlīga telpa

RĒZEKNES NOVADA ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI

Rēzeknes novada attīstības programmā 2012. - 2018. gadam Rīcības plāns tika iekļauts programmas II. sējuma “Stratēģiskajā daļā”. Rīcības plānā, izrietot
no vidēja termiņa prioritātēm, pamatā lielāko daļu veido rīcību virzieni infrastruktūras, publisko pakalpojumu un ārtelpas uzlabošanai, kā arī tika ietverti atsevišķi
virzieni saimnieciskās darbības veicināšanai. Jaunās attīstības programmas Rīcības plānā tiek vairāk akcentēta un izcelta uzņēmējdarbība, nosakot to kā
vidēja termiņa prioritāti un tajā ietverot atsevišķus rīcības virzienus, izdalot uzņēmējdarbības vidi, tūrismu un amatniecību. Rīcības plāns jaunajā Attīstības
programmā tiek izdalīts kā atsevišķs dokuments, tā ir Attīstības programmas mainīgā daļa, jo pašvaldība Rīcības plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
nemainot Attīstības programmas stratēģisko daļu.
Investīciju plāns Attīstības programmā 2012. – 2018. gadam tika iekļauts II. sējuma Stratēģiskajā daļā un vairākkārt aktualizēts. Jaunajā Attīstības programmā
Investīciju plāns tiks izdalīts arī kā atsevišķs dokuments, jo to nepieciešams aktualizēt vismaz reizi gadā, ņemot vērā tā izpildes progresu un kārtējam gadam
apstiprināto budžetu. Jaunajā Attīstības programmā, Investīciju plānā, tiek iekļautas arī projektu idejas, kuras plānots īstenot pēc 2021. gada.
Rēzeknes novada attīstības programmā 2012. – 2018. gadam iekļautie projekti lielākoties tika izpildīti. Kopš Rēzeknes novada izveidošanas ir īstenoti/tiek
īstenoti gandrīz 400 projekti, kuru kopējās izmaksas veido 44 462 609,13 EUR (t. sk. 21% pašvaldības līdzfinansējuma).4 Attīstības programmā izvirzītie mērķi
ir sasniegti daļēji, kas galvenokārt saistīts ar finansējuma pieejamību, sabiedrības aktivitāti u. c. faktoriem, kurus grūti iepriekš paredzēt. Kopumā var vērtēt,
ka Rēzeknes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir izpildīta daļēji un jāturpina strādāt pie novada tālākās attīstības.
2017. gadā pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā, kurā piedalījās 542 respondenti, 80,4% sniedz apmierinošu atbildi par dzīvi novadā. Visatzinīgāk
novērtēja pašvaldības veiktos darbus vides un ārtelpas labiekārtošanā, kultūras pasākumu organizēšanā, ceļu infrastruktūras uzlabošanā, projektu īstenošanā
u. c., kas norāda uz to, ka, lai gan īstenojot Attīstības programmu netika pilnībā realizētas visas plānotās rīcības mērķu sasniegšanai, novadā vērojamas
pozitīvas attīstības tendences.

Rēzeknes novada pašvaldības dati uz 10.2017.

4
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KAIMIŅU PAŠVALDĪBU VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI
Rēzeknes novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam izstrādāta izvērtējot arī kaimiņu pašvaldību Attīstību programmu noteiktos mērķus un
uzdevumus. Ar kaimiņu pašvaldībām novadam veidojas sadarbība dažādās jomās (8. tab.).

PAŠVALDĪBA

Rēzeknes pilsēta
Attīstības programma 2014. – 2020.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.

EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA

8. TABULA. KAIMIŅU PAŠVALDĪBU VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI
VIDĒJA TERMIŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS

 Metālapstrāde un mašīnbūve
 kokapstrāde
 tūrisma industrija, t.sk. kultūrtūrisms, veselīgs dzīvesveids un
SPA pakalpojumi
 pārtikas ražošana, t.sk. rūpnieciskā pārtikas un dzērienu
ražošana, mājražošana
 loģistika, t.sk. transports un uzglabāšana
 iekārtu un aparātbūve/ aparātu un iekārtu ražošana/ aparātbūve
un informācijas un
 komunikāciju tehnoloģijas ražošana un komplektācija
 “zaļā” pilsēta, t.sk. eko-būvniecība, atjaunojamās enerģijas
izmantošana, energoefektivitāte
 radošas industrijas, sporta un izglītības pakalpojumi

UZSTĀDĪJUMI











Aglonas novads
Attīstības programma 2018. – 2024.

 Lauku tūrisms, sakrālais tūrisms, dabas, izglītības un aktīvās
atpūtas tūrisms un tūrismu apkalpojošās nozares
 Lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība
 Ezeru apsaimniekošana






Balvu novads
Attīstības programma 2018. – 2024.

Ciblas novads

 Dabas resursu ieguve un pārstrāde (kūdras – nozīmīgākais
dabas resurss novadā)
 Lauksaimniecības attīstība ar augstu pievienoto vērtību (arī
bioloģisko lauksaimniecību)
 Kokapstrāde
 Loģistika, atrašanos pierobežā ar Krievijas Federatīvo Republiku)
 Lopkopība
 Mežsaimniecība
 Graudkopība

VP1 Uzņēmējdarbību un investīcijas atbalstoša
vide
VP2 Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta,
daudzveidīga kultūras dzīve, radošās industrijas
un konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums
VP3 Latgales reģiona ekonomikā integrēta
izglītība un pētniecība
VP4 Sports
VP5 Kvalitatīva dzīves telpa

VP1 –- Darba vietu radīšana uz tūrisma,
lauksaimniecības un ezeru apsaimniekošanu
balstītu tautsaimniecību nozaru attīstību,
uzņēmējdarbības aktivizēšana
VP2 – Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu
saglabāšana
VP3 – Infrastruktūras attīstība un Vides kvalitātes
uzlabošana
VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
VP5 – Izglītības kvalitātes un pieejamības
nodrošināšana
VP6 – Sociālās, veselības un sporta infrastruktūras
sakārtošana

 VTP1 Veselīgi domājošs novads
 VTP2 Veselīgs novads
 VTP3 Veselīga vide

 VP1 Infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība
 VP2 Veselības un sociālās aprūpes pilnveidošana
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Attīstības programma 2019. – 2025.

 Lauku tūrisms

Dagdas novads
Attīstības programma 2013. – 2019.

Kārsavas novads
Attīstības programma 2012. – 2018.

Ludzas novads
Attīstības programma 2018. – 2024.

Madonas novads
Attīstības programma 2013. – 2020.






Dabas tūrisms,
Lauksaimniecība,
Lauksaimniecības produktu pārstrāde
Zivsaimniecība






Lauksaimniecība
Loģistika un tranzīta pakalpojumi
Profesionālā izglītība (Malnavas koledža)
Atjaunojamie energoresursi (koksne)






Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Pārtikas rūpniecība
u.c. perspektīvās nozares

 Lauksaimniecība (praktiski visa novada teritorija, izņemot pilsētu),
 mežsaimniecība un kokrūpniecība (praktiski visa novada
teritorija),
 tūrisms (galvenokārt Vidzemes augstienes daļa),
 pakalpojumi (galvenokārt Madonas pilsēta, kā arī pagastu centri),
 dabas kapitāla pārvaldība (visa novada teritorija),
 radošās industrijas (visa novada teritorija ar akcentu uz Madonas
pilsētu)

VIDĒJA TERMIŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
UZSTĀDĪJUMI

 VP3 Izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu
attīstība
 VP4 Darba vietu radīšana
 VP5 Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
 VP6 Tūrisma attīstība
 VP7 Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm
 VTP1 Drošs un sakopts novads ar atbilstošu
infrastruktūru
 VTP2 Kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi un to
efektīva pārvalde
 VTP3 Attīstīta mazā uzņēmējdarbība, dabas tūrisms
un lauksaimnieciskā produktu ražošana
 VP1 Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras
attīstība
 VP2 Uzņēmējdarbību atbalstošas pašvaldības
pārvaldības attīstība
 VP3 Iedzīvotāju izglītības līmeņa un sabiedriskās
aktivitātes palielināšana, kā arī kultūras un sporta
pieejamības veicināšana
 VP4 Veselības un sociālās aprūpes pieejamības
uzlabošana
 VP5 Nodarbinātības stimulēšana
 VP6 Pašvaldības pārvaldības attīstība
 VP7 Infrastruktūras attīstība
 VP8 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
 VTP1 Sociālās infrastruktūras attīstība un
pakalpojumu kvalitāte
 VTP2 Tehniskās infrastruktūras attīstība un
pakalpojumu kvalitāte
 VTP3 Novada konkurētspējas palielināšana
 VTP1 Konkurētspējīgas un daudzveidīgas
uzņēmējdarbības attīstība
 VTP2 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un
ražošanas līdzekļu pieejamības un pietiekamības
nodrošināšana
 VTP3 Pašvaldības kapacitātes stiprināšana
 VTP4 Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika
pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana
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 VTP5 Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu
attīstīšana
 VTP6 Tehniskās infrastruktūras attīstīšana
 VTP7 Dzīves vides drošība
 VTP8 Dabas kapitāla apziņas veidošana

Riebiņu novads
Attīstības programma 2012. – 2018.

Viļānu novads
Attīstības programma 2015. – 2022.






Lauksaimniecība
Tūrisms
Kokapstrāde
Rūpnieciskā ražošana

 VP1 Kvalitatīva dzīves vide, pamata infrastruktūras
izveide
 VP2 Daudzveidīga ekonomiskā aktivitāte, ienākumu
radīšana
 VP3 Efektīva novada pārvaldība






Lauksaimniecība, lopkopība, transports, mežsaimniecība
Izglītība
Tirdzniecība
„Dzimtā vieta” (kvalitatīvs mājoklis, pakalpojumi, ceļi un ielas
Viļānu pilsētā un ciemos)

 VP Uzņēmējdarbības un dzīves vides
infrastruktūras attīstība
 VP Mobilitāte novada teritorijā
 VP Tūrisms un kultūrvēsture
 VP Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei
 VP Efektīva pārvalde un sadarbība
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