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PIELIKUMS  
 

APSTIPRINĀTS 
ar Rēzeknes novada domes 

2017. gada 7. decembra lēmumu 
“Par Rēzeknes novada attīstības programmas 

2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” 
(protokols Nr.28, 1.§) 

DARBA UZDEVUMS 
Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādei 

 
1. Izstrādāt Rēzeknes novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam (turpmāk tekstā - 

Programma), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

2. Programmas izstrādes pamatojums:  

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;  

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;  

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3.punkts;  

2.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa; 

2.5. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;  

2.6. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

3. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izstrādātos metodiskos ieteikumus „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (aktuālā redakcija uz 

2014. gada 3. decembri) un metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas 

attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietēja līmenī” (izstrādāts 2015. gadā). 

4. Programmas izstrādes uzdevumi:  

4.1. definēt Rēzeknes novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību 

kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai; 

4.2. Programmā ietvert no konkrētām problēmām un aktuālām vajadzībām publiskās 

pārvaldes un pakalpojumu jomā izrietošus mērķus un uzdevumus;  

4.3. izvērtēt un ņemt vērā hierarhiski augstākos ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus, ar kurām robežojas Rēzeknes novads;  

4.4. izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos un izstrādes 

procesā esošos Rēzekne novada pašvaldības plānošanas dokumentus, jau uzsāktos 

un ieplānotos infrastruktūras projektus. 

5. Prasības sabiedrības iesaistei Programmas izstrādē:  

5.1. Programmas izstrādes procesā sadarboties ar Rēzeknes novada darba grupām 

(vadības grupa un tematiskās, nozaru grupas), kurās piedalīsies pašvaldības administrācijas 

speciālisti, pašvaldības institūciju, kapitālsabiedrību, aģentūru, uzņēmumu pārstāvji, 
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nevalstisko organizāciju biedri un nepieciešamības gadījumā valsts institūciju pārstāvji un 

citi interesenti; 

5.2. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrības pārstāvju līdzdalības iespējas 

Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un publiskajās 

apspriedēs, atbilstoši 2009. gada 25. augusta MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam. 

6. Attīstības programmas izstrādes process, sabiedrības līdzdalības pasākumi un Programmas 

izpildes termiņi:  

Nr. 
p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Programmas izstrādei 
1.1. Novada domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu 2017. gada decembris 
1.2. Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales 
plānošanas reģionam. Paziņojuma publicēšana pašvaldības 
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā 
„Rēzeknes Vēstis”. 

2017. gada decembris 

1.3. Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības 
plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.  
Programma izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 
apspriešana vadības darba grupā. 

2018. gada janvāris –
februāris 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības 
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana pašvaldības 
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā 
„Rēzeknes Vēstis” 

2018. gada februāris 
– marts 

1.5. Tematisko, nozaru darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru 
speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana 

2018. gada februāris 
– marts 

1.6. Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu 
analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu 
pašvaldībām) 

2018. gada februāris 
– marts 

1.7. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu 
apkopošana 

2018. gada februāris 
– aprīlis 

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
2.1. Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālo vides 

pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju 
par Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību, kā arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības 
izvērtēšanai. 

2017. gada 
decembris 

3. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta izstrāde 
3.1. Programmas projekta izstrāde 2018. gada februāris 

– jūnijs 
3.2. Vides pārskata projekta izstrāde (ja nepieciešams) 2018. gada februāris 

– jūnijs 

3.3. Programmas projekta izskatīšana vadības grupā 2018. gada jūnijs 
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4. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta publiskā apspriešana 
un saskaņošana 

4.1. Rēzeknes novada domes lēmums par Programmas un vides 
pārskata (ja nepieciešams) projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai. Programmas projekta nosūtīšana Latgales 
plānošanas reģionam un vides pārskata projekta nosūtīšana 
Vides pārraudzības valsts birojam (ja nepieciešams) atzinuma 
saņemšanai. 

2018. gada jūlijs 

4.2. Paziņojuma par Programmas un vides pārskata (ja 
nepieciešams)  projekta publisko apspriešanu publicēšana 
pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un vietējā 
laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 

2018. gada jūlijs 

4.3. Programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, un 
rezultātu apkopošana. Vides pārskata projekta (ja 
nepieciešams)  saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja 
norādītajām iestādēm. 

2018. gada jūlijs - 
augusts 

4.4. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta 
publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā. 

2018. gada augusts 

4.5. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta 
publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, 
kopsavilkuma publicēšana pašvaldības mājaslapā 
www.rezeknesnovads.lv un vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 

2018. gada augusts 

5. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta precizēšana un 
Programmas apstiprināšana 

5.1. Programmas un vides pārskata (ja nepieciešams) projekta 
precizēšana, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, 
institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un 
priekšlikumus 

2018. gada 
septembris 

5.2. Programmas atkārtota publiskā apspriešana, kas ilgst ne mazāk    
kā trīs nedēļas, un Latgales plānošanas reģiona informēšana par 
veiktajiem precizējumiem. 

2018. gada oktobris 

5.3. Novada domes lēmums par Programmas apstiprināšanu, lēmuma 
publicēšana pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un 
vietējā laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 

2018. gada novembris 

5.4. Apstiprinātās Programmas publiskošana un iesniegšana Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales 
plānošanas reģionam 

2018. gada novembris 

 
7. Aktualizēt Programmas izpildes pasākumus un termiņus pēc Programmas projekta izstrādes un 
lēmuma saņemšanas no Vides valsts pārraudzības biroja lēmuma saņemšanas par Stratēģiskās 
ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam. 
 
8. Programmas izstrādes gaitā darba uzdevums var tikt precizēts. 

 
 

 
Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga 

Romančuka 
 

 
 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja  (personiskais paraksts) Anna Jaudzema 
 


