
8% 

65-74 gadi 

 
30% 

35-49 gadi 

 

39% 

50-64 gadi 

 

19% 

19-34 gadi 

 

3% 

virs 75 gadiem 

1% 

līdz 18 gadiem 

APTAUJAS REZULTĀTI 
PAR RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS UN RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBU 

 
Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes ietvaros, laika posmā no 2021. gada 24. novembra līdz 23. decembrim norisinājās aptauja, kurā aicinājām paust savu viedokli 

un ierosinājumus abu pašvaldību attīstībai un izaugsmei visus Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstībā ieinteresētos. Iedzīvotāju aptauja veikta, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesos. 

Apkopojot aptaujas rezultātus, noskaidrots, ka viedokli aptaujā pauda 1631 IEDZĪVOTĀJS, kas ir aptuveni 2,9 % no kopējā Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotāju skaita. No visām iedzīvotāju anketām, 897 tika saņemtas papīra formātā, pārējās – 

aizpildītas elektroniski. Aptaujas anketā iedzīvotājiem bija jānorāda informācija par sevi (4 jautājumi, kas attiecas uz respondentu profilu) un 10 jautājumi, lūdzot novērtēt esošo situāciju un sniegt viedokli un priekšlikumus par pašvaldību nākotni). Rezultātu analīze grafiku un tekstuālā 

veidā par aptaujā sniegtajiem viedokļiem atspoguļota nākamajās lapās, savukārt ar kopsavilkumu var iepazīties šī apkopojuma pēdējā lapā. 

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu vērtējumu par dzīvi Rēzeknē un Rēzeknes novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un pašvaldību attīstības iespējām. 

Aptaujā sniegtie viedokļi tiks izmantoti abu pašvaldību jauno kopīgo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

Aptaujas anketu rezultātus analizēja un apkopojumu sagatavoja SIA “METRUM” speciālisti. 
  

Skolēns Students Uzņēmējs Privāta

uzņēmuma

darbinieks

Valsts,

pašvaldības

iestādes

darbinieks

Pašnodarbināta

persona

Bezdarbnieks Pensionārs Cits variants

RESPONDENTU PROFILS 
Vecums 

Nodarbošanās 

Darba/mācību vieta Dzīvesvieta 

27 67 54 

174 

752 

85 

227 182 

41 

* daļā pie atbilžu varianta norādīts, ka nestrādā, ir mājsaimniece vai pensionārs 

Cits variants: Rīgā, Vācijā, Jelgavā, attālināti, Kārsavas novadā, Luksemburgā, Valmierā, Viļānos, jebkur, kur 

pieejams internets, jūrā, Malnavas koledžā, Varakļānu novadā, Daugavpilī, visā Latvijā, Ludzas novadā, Rundālē, 

Maltā, Preiļu novadā, Jēkabpilī, ārrindas zemessardzē 

Cits variants: students un privāta uzņēmuma darbinieks, vairākas darbavietas privātā un valsts 

uzņēmumos, biedrības darbinieks, strādnieks tirdzniecībā, bērna kopšanas atvaļinājumā, 

mājsaimniece, invalīds, kapitālbiedrības darbinieks, lauksaimnieks, celtnieks, skolotājs 

385

908

104

Rēzeknes

valstspilsētā

Rēzeknes novadā Cits variants



PLĀNI MAINĪT DZĪVESVIETU 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

IEMESLI, KĀDĒĻ PLĀNO MAINĪT 

28% 

25% 

14% 

13%

% 

8%

% 

12%

% 

CITI IEMESLI 

156 

139 

77 

Grūti pateikt 

Labākas darba iespējas 

Labākas dzīvesvides iespējas 

Cits iemesls* 

* procentuāli mazāks skaits, jo daļā pie atbilžu varianta 

norādīts, ka neplāno mainīt 

Labāks pieejamo pakalpojumu klāsts 

70 

64 

45 

Labākas bērnu izglītošanas iespējas 

1273

24

27

32

25

40

35

159

Nē, neplānoju

Nē, neplānoju, ja būs iespēja strādāt attālināti

Jā, plānoju mainīt, dodoties dzīvot uz Rēzeknes valstspilsētu

Jā, plānoju mainīt, dodoties dzīvot uz Rēzeknes novadu

Jā, plānoju mainīt, bet Rēzeknes novada ietvaros

Jā, plānoju mainīt ārpus Rēzeknes valstspilsētas/Rēzeknes novada, bet

Latvijā

Jā, plānoju mainīt ārpus Rēzeknes valstspilsētas/Rēzeknes novada un

ārpus Latvijas

Grūti pateikt



  

Sociālais atbalsts un sociālie pakalpojumi 

26.6%

31%

15.1%

8.9%

18.4%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

53.8%

26.6%

4.6%

2.6%

12.3%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

32.4%

32.9%

17%

10.8%

6.9%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

30.2%

30.8%

13.4%

9.6%

16%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

15.2%

21.3%

12.1%

9.3%

42%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

21.8%

25.5%

15.1%

11.4%

26.2%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

15.2%

28%

27.1%

18.8%

10.9%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

32.1%

31.2%

15.2%

11.9%

9.4%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

Sabiedriskā transporta pakalpojumi Citu jomu ārsti (veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcā, 

poliklīnikas, veselības centros) 

Ģimenes ārsti (veselības aprūpes pakalpojumi) Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 

JOMU SAKĀRTOTĪBAS NOVĒRTĒJUMS 

Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un 

pakalpojumi 

Pamatskolas (vispārējās izglītības pakalpojumi) Vidusskolas (vispārējās izglītības pakalpojumi) 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 92 % 

Izglītošanas iespējas bērniem un pieaugušiem ar īpašām 

vajadzībām 

Mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas (profesionālās 

ievirzes izglītības pakalpojumi) 

Kultūras un izklaides pasākumu daudzveidība 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 64 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 82 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 70 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 92 % 

Bibliotēku sniegtie pakalpojumi 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 71 % 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 48 % 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 68 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 56 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 70 % 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 64 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 63 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 73 % 

Pakalpojumi senioriem (pansionāti, paliatīvā aprūpe, 

dienas centri) 

45.7%

22.6%

3.8%

2,4%

25,5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

Pieaugušo izglītības kursi, apmācības (mūžizglītības 

pakalpojumi) 

Bērnudārzi un pirmsskolas izglītības grupas (pirmsskolas 

izglītības pakalpojumi) 

Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un 

veselības veicināšanai 

40.7%

24.3%

6%

3.5%

25.5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 87 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 84 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 67 % 

20.8%

27%

14.5%

8.6%

29.2%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

36.8%

25%

7.5%

4.6%

26.1%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

17.1%

22.1%

12.5%

9.2%

39.2%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

29.2%

25.4%

7.4%

4.5%

33.%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

18.2%

27.1%

13.8%

7.5%

33.4%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

16.1%

27.9%

20.6%

14.6%

20.9%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

9.7%

18.4%

24.9%

23.6%

23.3%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

12.1%

22.6%

16.4%

11.4%

37.5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

12.7%

25.8%

23%

25.1%

13.3%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

19.9%

35.4%

22.5%

9.6%

12.5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

10.9%

22.3%

20.6%

18%

28.2%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

20.8%

23.8%

7.5%

6.2%

41.7%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

32.5%

32.6%

9%

8.3%

17.6%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

12%

21.7%

18.4%

20.7%

27.2%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

27.3%

31.8%

17.4%

15%

8.5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

13.3%

27.5%

26.8%

28.5%

4%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

14%

28.9%

26.9%

27%

3.1%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

Atbalsts uzņēmējdarbībai un tās uzsākšanai Nodarbinātības iespējas (darbavietas) Tūrisma infrastruktūra 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana un drošība Mājokļu kvalitāte un pieejamība 

JOMU SAKĀRTOTĪBAS NOVĒRTĒJUMS 
Ceļu/Ielu kvalitāte (ceļu infrastruktūra) 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 44 % 

Ceļu/Ielu uzturēšana (ceļu infrastruktūra) 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 42 % 

Ielu apgaismojums 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 65 % 

Velosipēdu ceļu infrastruktūra 

 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 46 % 

Atkritumu savākšanas/izvešanas pakalpojumi/šķirošanas 

iespējas 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 75 % 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 79 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 77 % 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 46 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 63 % 

Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas vietas, peldvietas u.tml. 

(apkārtējās vides labiekārtojums un sakoptība)) 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 69 % 

Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 56 % 

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumi 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 47 % 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 67 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 44 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 37 % POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 46 % 

30.3%

39.6%

12.7%

11.1%

6.3%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

15.2%

12.1%

16.4%

14.5%

41.8%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

25.2%

36.4%

16.3%

12%

10.1%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

18.2%

33.2%

16%

9.9%

22.7%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

10.8%

21.4%

19.8%

17.5%

30.4%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

Jauniešu nodarbinātības iespējas 



  

JOMU SAKĀRTOTĪBAS NOVĒRTĒJUMS 

IEDZĪVOTĀJI VISVAIRĀK APMIERINĀTI IEDZĪVOTĀJI VISKRITISKĀK VĒRTĒ 

Ar bibliotēku un pirmsskolas izglītības pakalpojumiem un to sakārtotību. Šo jomu pozitīvā vērtējuma 

rādītājs ir 92 %. Nedaudz zemāks rādītājs ir vispārējās izglītības pakalpojumiem, t.i., pamatskolām 

pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 87 %, bet vidusskolām – 84 %. 

Iedzīvotāji augstu novērtē arī profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus – mūzikas un mākslas 

skolām, kā ar sporta skolām pozitīvā vērtējuma rādītājs ir 82 %. 80 % vērtējumu pārsniedz pašvaldību 

sniegtie pakalpojumi – pārvaldība jeb iespēja sazināties ar pašvaldību administrāciju dažādos veidos, 

pašvaldības pieņemšanas laiki (81 %), bet pašvaldību pakalpojumu vai e-pakalpojumu pieejamības rādītājs ir 

81 %. 

Pozitīvā vērtējuma 70 % rādītāju pārsniedz arī tādas jomas kā centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumi (79 %), centralizētās siltumapgādes pakalpojumi (77 %), atkritumu 

savākšanas/izvešanas pakalpojumi/šķirošanas iespējas (75 %), publiskā sporta infrastruktūra 

iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai (71 %) un ģimenes ārstu sniegtie pakalpojumi un to 

pieejamība (70 %). 

Jauniešu nodarbinātības iespējas (pozitīvā vērtējuma rādītājs – 37 %). 

50 % rādītāju nepārsniedz astoņas jomas. Tās ir: ceļu/ielu uzturēšana (42 %), ceļu/ielu kvalitāte  un 

nodarbinātības iespējas (44 %), velosipēdu ceļu infrastruktūra un mājokļu kvalitāte un to 

pieejamība (46 %), daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana (47 %), kā arī veselības aprūpes pakalpojumi 

slimnīcā, poliklīnikās, veselības centros jeb citu jomu ārstu pakalpojumi un to pieejamība (49 %). 

Pašvaldības pārvaldība (iespēja sazināties ar pašvaldību, tā 

pārstāvjiem, pašvaldības pieņemšanas laiki) 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 81 % 

Pašvaldības pakalpojumu vai e-pakalpojumu pieejamība 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 81 % 

Iedzīvotāju iespējas piedalīties pašvaldības lēmumu 

pieņemšanas procesos 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 61 % 

Reemigrācijas atbalsta iespējas 

POZITĪVĀ VĒRTĒJUMA RĀDĪTĀJS – 55 % 

Pozitīvā vērtējuma rādītājs aprēķināts, ņemot vērā to respondentu skaitu, kuri konkrēto jomu novērtējuši apmierinoši un drīzāk apmierinoši, pret to respondentu skaitu, kuri snieguši novērtējumu par jomu (atbildot ar 

“apmierina”, “drīzāk apmierina”, “drīzāk neapmierina”, “neapmierina” jeb neskaitot tos respondentus, kuri nav snieguši vērtējumu par jomu, izvēloties atbildi “nav viedokļa/neizmantoju/nav pieejams”)* 
* 100 % rādītāja summa ne vienmēr atbilst 1631 aptaujas dalībnieku kopskaitam, jo ne visi respondenti novērtējuši visus pakalpojumus un jomas pozitīvi vai arī viņiem nav viedokļa/neizmanto/nav pieejams 

 

Iedzīvotāju vērtējums par dažādu jomu sakārtotību Rēzeknes valstspilsētā un Rēzeknes novadā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, kopumā ir vairāk pozitīvs – 65 %.  Atbilžu “drīzāk neapmierina” un “neapmierina” īpatsvars ir 

35 %. 28 % no visām novērtējuma atbildēm bija “nav viedokļa/neizmantoju/nav pieejams”. Visbiežāk šāda atbilde sniegta attiecībā uz tādām jomām kā reemigrācijas atbalsta iespējas, pakalpojumi senioriem (pansionāti, paliatīvā 

aprūpe, dienas centri) un centralizētās siltumapgādes pakalpojumi. Skaitliski līdzīgā skaitā, salīdzinājumā ar pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaitu, šādi atzīmēta arī vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, daudzdzīvokļu māju 

apsaimniekošana, izglītošanās iespējas bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumi un profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi 

39.2%

35.4%

10.2%

6.9%

8.3%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

34.1%

36.7%

10.3%

6.4%

12.5%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

19.8%

28.2%

15.3%

15.5%

21.2%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams

8.3%

14.4%

8.8%

9.5%

59.4%

Apmierina

Drīzāk apmierina

Drīzāk neapmierina

Neapmierina

Nav viedokļa /neizmantoju/

nav pieejams



  RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS ATTĪSTĪBAS VĒRTĒJUMS TUVĀKAJIEM 7 GADIEM PIECI STEIDZAMĀKIE DARBI/ATTĪSTĪBAS JOMAS, 

KAS RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PRIMĀRI JĀRISINA 

271 361 

530 382 

23% 

34% 

18% 

25%

Grūti pateikt 

Situācija uzlabosies 

Situācija nemainīsies 

Situācija pasliktināsies Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība 

Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana 

CITI VEICAMIE DARBI: 
 Aktivizēt uzņēmējdarbību darbavietu radīšanai un nodarbinātības paaugstināšanai 

 Atjaunot pašvaldības policiju 

 Piesaistīt investīcijas, nodrošinot augstu atalgojumu 

 Piesaistīt jaunus speciālistus Rēzeknes slimnīcai un paaugstināt esošo veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitāti 

 Sniegt palīdzību un atbalstu vientuļiem un ievērojamu vecumu sasniegušiem pensionāriem 

 Radīt vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem 

 Uzbūvēt jaunu un mūsdienīgu pilsētas centrālo bibliotēku 

 Veicināt liela tirdzniecības centra būvniecību 

 Nodrošināt izglītības kvalitātes kontroli un mācību materiālus skolās 

 Papildināt izklaides un brīvā laika iespējas visām iedzīvotāju vecuma grupām 

 Nodrošināt sabiedrisko kārtību pie autoostas un Nektāra 

 Restrukturēt esošās parādsaistības, nosakot budžeta deficīta limitu un saistību nokārtošanas plānu 

 Attīstīt resursu centrus tiem, kuri paši nevar sevi aprūpēt dzīvesvietā, bet pansionātos ievietot neatbilst 

aprūpes līmenim, t.sk. personām ar garīga rakstura traucējumiem 

 Skolās attīstīt uz tehnoloģijām balstītu mācību uzņēmumu veidošanu 

 Turpināt pilsētas ielu remontu, t.sk. ne tikai centrālo ielu 

 Uzlabot ielu apgaismojumu 

 Attīstīt centralizētas ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūru, īpaši privātmājām 

 Attīstīt latgalisko kultūrvidi 

 Organizēt vairāk kultūras pasākumus krievu valodā 

 Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izveidot, piemēram, arī atpūtas vietu (parku) 

 Pievērst vairāk uzmanības puķu dobēm, īpaši ap Māras pieminekli 

 Iegādāties poliklīnikai papildus ultrasonogrāfijas aparātu 

 Pārskatīt aptiekas darba laiku, lai tā strādātu biežāk 

 Piesaistīt pašvaldības darbā ainavu arhitektu pilsētas labiekārtošanai 

 Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību 

 Ierīkot žogu Rozetavas kapsētā un ap Ančupānu kapiem 

 Veicināt plašāku pasākumu ieviešanu energoefektivitātē, “zaļajā kursā” 

 Nomainīt vecās atkritumu tvertnes pie māju fasādēm (Latgales ielā, Brīvības ielā u.c.) 

 Veikt atsevišķu sētnieku darba kontroli 

 Pievērst uzmanību un risināt jautājumu par sabiedriskā transporta pieturvietu demolēšanu 

 Steidzami atbrīvot jaunās liepiņas no drāts Latgales ielā  

 Veikt putekļaino vietu apstrādi 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana 

Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki) 

Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība 

529

711

557

443

347

371

985

206

318

187

853

159

163

269

185

290

93

304

88

127

44

Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība

Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki)

Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana

Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšana

Atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras attīstība

Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana

Integrēta kvalitatīva sabiedriskā transporta tīkla nodrošinājums ar vienotu atvieglojumu sistēmu

Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana

Dabas resursu, ūdens resursu apsaimniekošana

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana

Bērnudārzu pieejamības veicināšana

Izglītības un veselības veicināšanas iespējas dažādu vecumu bērniem ar īpašām vajadzībām

Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājuma attīstīšana

Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība

Kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības veicināšana

Kultūras infrastruktūras uzlabošana

Sociālā atbalsta/sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana

Pašvaldības e-pakalpojumu attīstība

Dzīvnieku kapsētas izveide

Citi darbi



  
PIECI STEIDZAMĀKIE DARBI/ATTĪSTĪBAS JOMAS, 

KAS RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAI PRIMĀRI JĀRISINA 

Grūti pateikt 

Situācija uzlabosies 

Situācija nemainīsies 

Situācija pasliktināsies 

280 378 

498 474 

23% 

31% 

17% 

29%

RĒZEKNES NOVADA ATTĪSTĪBAS VĒRTĒJUMS TUVĀKAJIEM 7 GADIEM 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana 

Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki) 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana 

Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība 

Atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras attīstība 

CITI VEICAMIE DARBI: 
 Veicināt darbavietu rašanos, tādējādi paaugstinot nodarbinātību 

 Veicināt jaunu uzņēmumu rašanos, kas var nodrošināt atbilstošu atalgojumu 

 Stimulēt cilvēkus dzīvot lauku reģionos 

 Attīstīt tūrismu 

 Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti nodarbinātības problēmu risināšanai 

 Atbalstīt uzņēmumus, attīstot un uzlabojot transporta infrastruktūru 

 Piešķirt atbalstu jaunajām ģimenēm, kuri vēlas atjaunot vai būvēt no jauna mājas laukos 

 Atbilstoši apsaimniekot pašvaldības mežus 

 Atbalstīt vientuļos pensionārus 

 Samazināt ierēdņu skaitu pašvaldībā 

 Uzlabot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu Sondoru ciemā 

 Ieviest plašākus pasākumu energoefektivitātes veicināšanai, kas neietver tikai daudzdzīvokļu un 

pašvaldības objektu siltināšanu 

 Nodrošināt izglītību tuvāk bērniem (sākumskola, pamatskola) 

 Skolās attīstīt uz tehnoloģijām balstītu mācību uzņēmumu veidošanu 

 Risināt sabiedriskās kārtības un drošības jautājumus 

 Stiprināt policijas uzraudzību vakara un nakts stundās 

 Sakopt pašvaldībai piederošos zemes gabalus 

 Novākt esošos graustus 

 Attīstīt un uzlabot ūdenssaimniecību un sadzīves kanalizāciju ciemos un Viļānos, t.sk. nodrošināt 

pieslēgumus privātmājām 

 Risināt problēmu ar atkritumu izmešanu mežos 

 Uzlabot un attīstīt vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 Uzstādīt bankomātu 

 Labiekārtot sabiedriskā transporta pieturvietas, t.sk. ne tikai centros 

 Ierīkot apgaismojumu pieturvietās, kas atrodas uz šosejas 

 Iztīrīt ceļus līdz viensētām 

 Uzbūvēt degvielas izpildes staciju starp Dagdu un Rēzekni 

 Sakārtot atpūtas kompleksa “Bāka” pieejamību godīgam uzņēmumam 

565

792

396

293

290

446

993

315

298

260

699

139

134

323

192

309

139

346

99

91

34

Jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība

Atbalsts uzņēmējdarbībai (mazie un vidējie uzņēmēji, pašnodarbinātie, lauksaimnieki)

Dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana

Daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu siltināšana

Atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peldvietu un ūdensmalu infrastruktūras attīstība

Autoceļu, ielu, velo un gājēju celiņu infrastruktūras uzlabošana

Integrēta kvalitatīva sabiedriskā transporta tīkla nodrošinājums ar vienotu atvieglojumu…

Sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšana

Dabas resursu, ūdens resursu apsaimniekošana

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana

Bērnudārzu pieejamības veicināšana

Izglītības un veselības veicināšanas iespējas dažādu vecumu bērniem ar īpašām vajadzībām

Bērnu un jauniešu interešu izglītības piedāvājuma attīstīšana

Sporta pakalpojumu un infrastruktūras attīstība

Kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības veicināšana

Kultūras infrastruktūras uzlabošana

Sociālā atbalsta/sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana

Pašvaldības e-pakalpojumu attīstība

Dzīvnieku kapsētas izveide

Citi darbi



 

  
IEDZĪVOTĀJIEM VISVAIRĀK PIETRŪKST 

VESELĪBAS APRŪPE UN VESELĪBAS VEICINĀŠANA 
 Veselības aprūpes pakalpojumu (t.sk. rehabilitācijas u.c.) pieejamība, tostarp dažādu 

specialitāšu ārstu un pakalpojumu (piemēram, rentgena pakalpojumu Maltā) 

 Medicīnas pieejamības lauku apvidos 

 Ģimenes ārstu 

 Zobārstniecības pakalpojumu (piemēram, Viļānu pilsētā), jo īpaši ortodontijas bērniem 

 Veselības uzlabošanas pasākumu 

 Masāžas speciālista 

IZGLĪTĪBA 
 Pilsētas bērnudārzu pieejamība novadā deklarētajiem, bet pilsētā strādājošajiem 

 Iespējas bērnu vokālu prasmes attīstīšanai 

 Interešu izglītības iespējas bērniem 

 Pieaugušo kursu pagastos uz vietas 

 Psiholoģijas pasniegšanas stundas skolās 

 Pirmsskolas bērnu audzināšanas ieteikumu jaunajām māmiņām, bērnu istabas 

 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 
 Senioru aprūpes iestāžu pieejamības, uzturēšanās augstās izmaksas 

 Senioru aprūpes iespēju 

 Pašvaldību atbalsta (t.sk. mājokļiem) ģimenēm ar bērniem 

 Rēzeknes valstspilsētas domes atbalsta daudzbērnu ģimenēm 

SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS 
 Sporta infrastruktūras Rēzeknes novadā 

 Sporta aktivitātes un pulciņi pieaugušajiem 

 Sporta zāles, sporta halles (piemēram, Viļānos) 

 Āra trenažieru 

 Peldbaseina 

KULTŪRA 
 Kultūras infrastruktūras Rēzeknes novadā 

 Daudzveidīgāku un kvalitatīvu kultūras pasākumu, t.sk. kultūras pasākumu ģimenēm un 

senioriem (t.sk. atpūtas vakaru senioriem) 

 Deju 

 Saskarsmes iespēju senioriem aktīvā dzīvesveida veicināšanai (radošās darbnīcas, interešu/ 

diskusiju klubiņi, tikšanās ar māksliniekiem, pazīstamiem cilvēkiem u.tml.) 

 Pakomāta bibliotēkai 

JAUNATNES POLITIKA 
 Jauniešu motivējošo pasākumu, t.sk. Jauno uzņēmēju ideju atbalsta 

 Jauniešu aktivitātēm piemērotu telpu 

EKONOMIKA UN NODARBINĀTĪBA 
 Darbavietu un pienācīga atalgojuma 

 Atbalsta uzņēmējdarbībai (ietver arī atbalstu projekta dokumentācijas izstrādei) 

 Citu pasākumu uzņēmējdarbības attīstībai 

 Jaunu uzņēmējdarbības attīstībai piemērotu teritoriju 

 Jauniešu nodarbinātības iespēju 

 Nodarbinātības iespēju pensionāriem 

 Stipendiju to nozaru studentiem, kuri kā jaunie speciālisti ir nepieciešami pilsētai un 

novadam 

 Modernu biroju telpu Rēzeknē, t.sk. kopstrādei piemērotu telpu 

 Jauno uzņēmumu, kuri sniedz dažādus pakalpojumus (apavu remonts, sadzīves 

pakalpojumu remonts, frizētavas u.c.) 

 Kvalitatīvas tūrisma infrastruktūras, t.sk. tūrisma objektu pastaigām, taku u.tml. 

 Tūrisma galamērķa pie Rāznas ezera 

PĀRVALDĪBA UN DIGITALIZĀCIJA 
 E-pakalpojumu 

 Novada avīzes viensētās 

 Sadarbības starp abām pašvaldībām 

 Pašvaldības/domes cilvēcības, kā arī vienotas informācijas sniegšanas visos pagastos 

 Spējas Rēzeknes novada pašvaldībai piesaistīt apjomīgas investīcijas 

 Informācijas par pieņemtajiem lēmumiem, izlietotajiem pašvaldības un novada finanšu 

resursiem 

MĀJOKLIS, PUBLISKĀ ĀRTELPA UN VIDE 
 Jaunu mājokļu Rēzeknē, kā arī īres dzīvokļu un dzīvokļu ar 3-4 istabām 

 Daudzdzīvokļu māju fasāžu un kāpņu telpu sakārtošanas, t.sk. to iekšpagalmu 

 Saraksta ar brīvām/iegādājamām lauku mājām 

 Mājokļu politikas ģimenēm 

 Projektu, piedāvājumu par daudzdzīvokļu māju uzturēšanu, siltināšanas iespējām 

 Bērnu laukumu (piemēram, Pleikšņos) dažāda vecuma bērniem 

 Pilnvērtīgas dabas un ūdens resursu apsaimniekošanas 

 Atpūtas vietu dabā, t.sk. vides un apskates objektu (piemēram, Ozolaines pagastā, 

Pleikšņos skatu torņa) 

 Labiekārtotu peldvietu (piemēram Jaunviļānos pie “Lāču lejas”, brīvas pieejamas 

publiskās pludmales Rāznas ezera krastā, publiskā ezera nepietiekama pieejamība 

Lendžu pagastā, trūkst publiskas peldvietas Griškānu un Stoļerovas pagastā) un vietu 

atpūtai pie ezeriem 

 Kvalitatīva parka (zaļās zonas) Rēzeknē, labiekārtota parka Maltā, teritorijas 

sakārtošanas ap Feimaņu ciemā esošo dīķi 

 Bezmaksas zivju tīkla/murda ielikšanas iespējas ezerā 

 Iespēju ziemas aktivitātēm dabā (piemēram, apgaismotas distanču slēpošanas trases) 

 Mājdzīvnieku kapsētas 

CITI 
 Izklaides vietu un atpūtas infrastruktūras, piemēram, nakts kluba Rēzeknē, SPA 

kompleksa, galda spēļu kluba, jogas, t-atsperes smaguma zābaku treniņu, kino 

 Multifunkcionāla tirdzniecības centra Rēzeknē 

 Pakomātu ciemos 

 Pasta pakalpojumu 

 Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamība ciematos 

 Centralizētu profesionālu auklīšu pakalpojumu 

 Dīlera autocentra Rēzeknē, kur garantijas laikā apkalpot jaunu automašīnu 

 Zvejniekdienu Nagļos 

 Lauku atbalsta dienesta konsultāciju par grāmatvedību un atbalstu lauksaimniekiem 

 Kafejnīcas Viļānos 

 Vetārsta pakalpojumu 

 Pārdomātākas rīcības, atdodot nomā lauksaimniecības zemes ar lauksaimniecību 

nesaistītiem uzņēmumiem 

 Izglītotu, inteliģentu un uz attīstību vērstu cilvēku 

 Iespējas brīvi paust savu viedokli, nebaidoties no sankcijām 

 Dušas pakalpojumi Rēzeknē, kā arī mūsdienīga publiskā pirts 

INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI, DROŠĪBA 
 Kvalitatīvas ceļu infrastruktūras (piemēram, vienojoties ar Preiļu novadu, nepieciešams 

atjaunot autoceļu Dekšāres – Sīļukalns), sakārtotu ielu ne tikai pilsētu un ciemu centros, bet 

pārējās apdzīvoto vietu daļās 

 Drošas pārvietošanās iespējas par Rēzeknes novada ceļiem, pārdomātas gājēju un 

velobraucēju infrastruktūras 

 Apgaismojuma pilsētu un ciemu ielās, kā arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos 

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu  gan Rēzeknē, gan starp pašvaldībām 

 Tāpat kā pilsētas iedzīvotājiem, arī novada iedzīvotājiem brīvbiļetes autobusā 

 Velosipēdu ceļu un velonomas iespēja 

 Pieejamu īstermiņa autotransporta nomas/koplietošanas, attīstīta taksometru pakalpojumu 

 Autotransporta novietošanas iespēju pie daudzdzīvokļu mājām 

 Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu, kas ietver arī māju apsaimniekošanu (iekšējo inženiertīklu 

atjaunošana, jumtu maiņa, siltināšana) 

 Centralizētās siltumapgādes 

 Centralizēto ūdenssaimniecības un sadzīves kanalizācijas infrastruktūras, piemēram, Ciskādos 

un visā Ozolainē, ūdensapgādes tīklu nomaiņa nepieciešama Rogovkā  

 Dzeramā ūdens brīvpieejas krāni pilsētas centrā 

 Pieejamu un plašāku sadzīves atkritumu šķirošanas iespēju, t.sk. bez darba laika ierobežojuma, 

kā arī mēbeļu, būvgružu un elektropreču nodošanai, mīkstā inventāra (lietots apģērbs u.c.)  

nodošanas šķirošanai (konteineru), savlaicīgas šķiroto atkritumu izvešanas 

 Kvalitatīva optiskā interneta 

 Sabiedrisko tualešu Rēzeknē 

 Pašvaldības policijas 

 Sabiedriskās kārtības nodrošinājuma 



    

  

JOMAS, KURĀS CIEŠĀK JĀSADARBOJAS ABĀM PAŠVALDĪBAM, LAI VEICINĀTU TERITORIJAS 

KOPĒJO ATTĪSTĪBU UN UZLABOTU IEDZĪVOTĀJIEM DZĪVES VIDI 

VIEDOKLIS PAR APVIENOŠANOS 

59% 
Neatbalstu 

22% 
Atbalstu 

19% 
Nav viedokļa 

 308 

 941 

 Visas jomas 

 Uzņēmējdarbības attīstība, t.sk. investīciju piesaiste un lielu projektu attīstība, vietējo ražotāju atbalstīšana un vietējo produktu 

pieejamības nodrošināšana 

 Jaunu (arī esošo) uzņēmējdarbības teritoriju attīstība 

 Nodarbinātības veicināšana, t.sk. kopēji projekti darbavietu radīšanā 

 Transporta infrastruktūras attīstība, t.sk. gājēju un velosipēdu ceļu, izveidošana un uzturēšana 

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, t.sk. nodrošinot bezmaksas sabiedrisko transportu 

 Piepilsētas infrastruktūras sakārtošana 

 Atkritumu apsaimniekošana, t.sk. veicinot šķirošanu 

 Dzīvojamā fonda atjaunošana un jauna veidošana 

 Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un attīstība, t.sk. izstrādājot kopīgu attīstības vīziju, plānojot kopīgu tūrisma sezonu 

un tūrisma maršrutus, popularizējot galamērķus 

 Pilsētas un novada tēla uzlabošana 

 Sadzīves pakalpojumu nodrošināšana vienādā vai līdzvērtīgā cenu/kvalitātes līmenī 

 Izglītība (sakārtots skolu tīkls), sports un kultūra (kopīgi pasākumi), to pieejamības un kvalitātes uzlabošana 

 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana 

 Sociālā joma, t.sk. atbalsta sniegšana ģimenēm 

 Imigrācijas problēmu risināšana 

 Vides sakārtošana un labiekārtošana 

 Atpūta un rekreācija 

 Teritorijas plānošana 

 Degradēto teritoriju sakārtošana 

 Ūdens resursu apsaimniekošana 

 Drošības jautājumi 

 Digitalizācija, pašvaldību datu publiskošana (ūdens kvalitātes mērījumi, jebkuru obligāto regulāro mērījumu publiskošana, kas pasūtīti 

no pašvaldības iedzīvotājiem), viedo tehnoloģiju izmantošana 

 E-pakalpojumu pilnveidošana 

 Vienlīdzīgu pakalpojumu sniegšana gan novada iedzīvotājiem, gan pilsētai 

 Dzīvnieku kapsētas izveide 

 Dabas parku izveide, dabas un atpūtas parku koncepcijas izstrāde 

 Rāznas nacionālā parka sakārtošana 

 Latgaliskuma veicināšana 

 Mazo pagasta pārvalžu centru sakoptības uzlabošana un attīstība 

 Ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde, kurā izvirzīta kopēja vīzija par teritorijas ilgtermiņa attīstību 

 

IEDZĪVOTĀJI IZSAKĀS: 

Spēt atrast vidusceļu viedokļiem, sadarboties un iet kopīgi uz vienu mērķi 

Abām pašvaldībām ciešāk komunicēties un sadraudzēties! 

Valstspilsētai un novadam vajadzētu sadarboties, izskatot tās sfēras, kuras katram ir labāk saprotamas, un sadalīt tās, lai 

būtu tāds kā balanss, un viss varētu kaut cik vienmērīgi attīstīties 

Uzklausīt un atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu 

Ir jāveicina ilgtspējīga un kopīga reģiona attīstība, pakāpeniski strādājot pie dažādām jomām 

Lai sadarbība būtu pašvaldību speciālistu apzināta un pārdomāta izvēle, nevis sadarbība uzsākta atbilstoši iedzīvotāju 

aptaujas rezultātiem 

Vislabākais būtu katrai pastāvēt un attīstīties pašai par sevi 

Anketā vajadzēja būt jautājumam, kādēļ novada iedzīvotāji nevēlas apvienošanos ar pilsētu 

Šobrīd Rēzeknes valstspilsētas izvēlētā stratēģija ir lielo investoru piesaiste, būvniecības nozare. Rēzeknes novadā izteikti 

tiek likts uzsvars uz mazo, vietējo uzņēmumu attīstību un atbalstu. Būtu svarīgi, lai veicinātu šo kopējo attīstību, piesaistīt 

gan lielos investorus, bet jomās, kas ir saistītas ar augstām tehnoloģijām, kapitālietilpīgās ražošanas nozares, lai tiktu 

radītas jaunas darbavietas. Paralēli, ļoti būtiski ir veicināt un atbalstīt vietējos, mazos ražotājus 

 

 350 



 

RĒZEKNES VALSTSPILSĒTAS UN RĒZEKNES NOVADA 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2022.-2038. GADAM UN 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2028. GADAM  

 KOPSAVILKUMS 
Aptaujā piedalījās 1631 Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotājs. No tiem, 315 dzīvo Rēzeknē, 1286 – Rēzeknes novadā, 

bet 23 – citā pašvaldībā vai ārvalstīs.  

Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 50-64 gadiem (39 %) un vecumā no 35-49 gadiem (30 %), savukārt viskūtrāk 

aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 18 gadiem (1 %). 

Vislielāko aktivitāti aptaujā uzrādījuši Rēzeknes novada iedzīvotāji, kuri dzīvo Silmalas pagastā (135 respondenti), kuriem seko 

Ozolaines pagastā (98), Viļānu pilsētā (92) un Maltas pagastā (91) dzīvojošie. 

Gandrīz puses (47 %) respondentu nodarbošanās ir valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks. 14 % no respondentiem pašreiz neveic 

algotu darbu jeb ir bezdarbnieki (14 %). Līdzīgā skaitā aptaujā piedalījās privāta uzņēmuma darbinieki (11 %) un pensionāri (11 %). 

65 % no respondentiem strādā vai mācās Rēzeknes novadā, 28 % – Rēzeknes valstspilsētā, bet pārējie (7 %) – kaut kur citur. Lielākā 

daļa kā savu darba vai mācību vietu norādīja Rīgu.  

No visām iedzīvotāju anketām 897 tika saņemtas papīra formātā, pārējās – aizpildītas elektroniski. Apkopojumā ir iekļautas arī tās 

anketas, kurās nav sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, t.i., uzskatāmas par nepilnīgām, jo nav norādīta, piemēram, dzīvesvieta 

vai viedoklis par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada apvienošanos. Šādas anketas attiecas uz tām, kas pildītas izdrukas 

veidā. Anketas elektroniskajā versijā atbildes obligāta sniegšana neattiecās tikai uz tās 8. un 9. jautājumu. 

1. UN 2. JAUTĀJUMS 
Vai tuvāko 3-5 gadu laikā plānojat mainīt savu dzīvesvietu? Ja gatavojaties mainīt dzīvesvietu, tad kāpēc? 

Lielākā daļa (79 %) no abu pašvaldību iedzīvotājiem tuvāko 3-5 gadu laikā neplāno mainīt savu dzīvesvietu. 10 % nevar 

pārliecinoši atbildēt. Tie iedzīvotāji, kuri noradīja, ka plāno mainīt dzīvesvietu, plāno to darīt, dodoties dzīvot uz citu Latvijas 

pašvaldību vai uz ārvalstīm. Skaitliski nedaudz mazāk ir to iedzīvotāju, kuri plāno mainīt dzīvesvietu, dodoties dzīvot no Rēzeknes 

novada uz Rēzeknes valstspilsētu un otrādāk. Daļa no iedzīvotājiem plāno mainīt dzīvesvietu Rēzeknes novada robežās, savukārt 

daļa norādījuši, ka neplāno to darīt, ja būs iespēja strādāt attālināti. 

Kā galvenais iemesls, kāpēc vēlas mainīt dzīvesvietu norādīts labākas darba iespējas (tā atbildējuši 28 % no tiem respondentiem, 

kuri norādīja, ka plāno mainīt dzīvesvietu). 25 % no aptaujas dalībniekiem atbildēja, ka iemesls mainīt dzīvesvietu ir labākas 

dzīvesvides iespējas. Par visbiežāk minētajiem citiem iemesliem atzīmēts zemais atalgojums un darba iespēju trūkums, privātmājas 

būvniecība lauku teritorijā, tādējādi arī vēlme dzīvot lauku vidē. 

3. JAUTĀJUMS 
Novērtējiet, cik lielā mērā esat apmierināts ar attiecīgo jomu sakārtotību pašvaldībā 

Iedzīvotāji visvairāk ir apmierināti ar bibliotēku un pirmsskolas izglītības pakalpojumiem un to sakārtotību, vispārējo izglītību 

(pamatskolām un vidusskolām). Augstu novērtēa ir arī profesionālās ievirzes izglītība, kā arī pašvaldību sniegtie pakalpojumi 

(iespējas sazināties, e-pakalpojumu pieejamība). Nedaudz zemāks vērtējums, bet iedzīvotāji kopumā ir apmierināti ar centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes pakalpojumiem, atkritumu apsaimniekošanu, publisko sporta infrastruktūru 

un ģimenes ārstiem. 

Iedzīvotāji viskritiskāk vērtē jauniešu nodarbinātības iespējas. Zems vērtējams sniegts par ceļu/ielu uzturēšanu, kā arī to kvalitāti, 

nodarbinātības iespējām, velosipēdu ceļu infrastruktūru, mājokļu kvalitāti un to pieejamību, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. 

Aptaujas dalībnieki kritiski vērtē arī veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā, poliklīnikās un veselības centros. 

 

4. UN 5. JAUTĀJUMS 
Kā Rēzeknes valstspilsēta attīstīsies 7 gadu laikā 2022.-2028. gadā? Kuri ir 5 steidzamākie darbi/attīstības jomas, kas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai 

būtu primāri jārisina? 

Lielākais vairākums (34 %) aptaujas dalībnieku pašreiz nevar pārliecinoši pateikt, kāda būs Rēzeknes valstspilsētas attīstība. Atbildi “grūti 

pateikt” norādīja 34 % no tiem, kuri snieguši atbildi uz šo jautājumu. 25 % atbildēja, ka situācija uzlabosies, 23 % – nemainīsies, bet vismazāk 

(18 %) bija to, kuri uzskata, ka situācija pasliktināsies. 

Respondentu ieskatā, steidzamākais darbs/attīstības joma, kas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai primāri jārisina ir autoceļu, ielu, velo un gājēju 

celiņu infrastruktūras uzlabošana. Otrajā vietā ir veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana, nākamās divas jomas saistītas ar 

uzņēmējdarbību (jaunu teritoriju attīstība un atbalsts), bet piektajā vietā ir dzīvojamā fonda (mājokļu) attīstība. 

6. UN 7. JAUTĀJUMS 
Kā Rēzeknes novads attīstīsies 7 gadu laikā 2022.-2028. gadā? Kuri ir 5 steidzamākie darbi/attīstības jomas, kas Rēzeknes novada pašvaldībai būtu primāri 

jārisina? 

Lielākais vairākums (31 %) aptaujas dalībnieku uzskata, ka situācija nākamo septiņu gadu laikā Rēzeknes novadā uzlabosies. 29 %  pašreiz nevar 

pārliecinoši atbildēt (sniegta atbilde “grūti pateikt”), 23 % domā, ka situācija novadā nemainīsies, savukārt 17 %  – situācija pasliktināsies. 

Respondenti, atbildot uz jautājumu par steidzamākajiem darbiem/jomām, kas jārisina Rēzeknes novada pašvaldībai, arī atbildēja līdzīgi. Pirmajā 

vietā ir transporta infrastruktūras uzlabošana, taču nelielas atšķirības ir pārējās pozīcijās. Proti, otrajā vietā ir atbalsts uzņēmējdarbībai, trešajā 

– veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana, ceturtajā – jaunu uzņēmējdarbības teritoriju attīstība. Aptaujas dalībniekiem šķiet, ka 

novadā ir jārisina jautājums par atpūtas vietu dabā, bērnu rotaļu laukumu, peldvietu ūdensmalu infrastruktūras attīstību, tādēļ šī joma ir piektajā 

vietā. 

10. JAUTĀJUMS 

Kāds ir viedoklis par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada apvienošanu? 

Aptaujas noslēdzošajā jautājumā par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada apvienošanu, 59 % (941 respondents) to neatbalsta, 22 % (350) 

atbalsta, bet viedokļa šajā jautājumā nav 19 % (308) no tiem, kuri atbildējuši uz šo jautājumu. 

8. JAUTĀJUMS 

Kādu pakalpojumu un iespēju visvairāk pietrūkst? 

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada iedzīvotājiem visvairāk pietrūkst veselības aprūpes pakalpojumu – gan ģimenes ārstu, gan dažādu 

specialitāšu ārstu pieejamības. Iedzīvotāji izjūt darba iespēju trūkumu un pienācīgu atalgojumu. Tāpat respondenti norādīja uz dažādiem trūkumiem 

transporta infrastruktūrā, komunālajā infrastruktūrā un tās pakalpojumos. Akcentēta mājokļu nepieejamība Rēzeknē, nepieciešamība uzlabot 

labiekārtojumu, veicināt uzņēmējdarbību un sniegt lielāku atbalstu tās attīstībai. Aptaujas dalībnieki izteica arī konkrētus priekšlikumus, kas būtu 

nepieciešami gan viņu dzīves kvalitātes, gan kopējās pašvaldību attīstības iespēju uzlabošanai. 

Vienlaikus, daļa no respondentiem izteicās, ka viņiem visa pietiek un viss apmierina. 

9. JAUTĀJUMS 

Kādā jomā abām pašvaldībām turpmāk vajadzētu ciešāk sadarboties, lai veicinātu teritorijas kopējo attīstību un uzlabotu iedzīvotājiem dzīves vidi? 

Iedzīvotāju ieskatā, abām pašvaldībām jāsadarbojas visās jomās, tomēr īpašs uzsvars likts uz transporta infrastruktūru un sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanu. Iedzīvotāji vērš 

uzmanību arī uz to, ka abām pašvaldībām jāatrod vidusceļš, lai sadarbotos un virzītos uz vienu mērķi – iedzīvotāju dzīves labklājības paaugstināšanu. 

Tā, respondenti norādīja, ka nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa attīstības plānu, izvirzot kopēju vīziju par teritorijas ilgtermiņa attīstību un 

finansējuma nedalīšanu pēc principa “nauda seko cilvēkam”. 

Aptaujas respondenti norādīja arī tādas jomas kā teritorijas plānošana, digitalizācija un E-pakalpojumi, imigrācijas problēmu risināšana, pilsētas 

un novada tēla uzlabošana, tūrisms, degradēto teritoriju sakārtošana, latgaliskuma veicināšana u.c. 

Daļa no respondentiem aicina pašvaldību pārstāvjus vairāk uzklausīt iedzīvotājus un viņu vajadzības, kā arī izvēlēties pārdomātāku pieeju finanšu 

līdzekļu izlietojuma plānošanā. Atbildēs paustas iedzīvotāju bažas par apvienošanos. 


