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LĒMUMS 

Rēzeknē 

 

2023.gada 16.februārī Nr. 269 (prot. Nr.4, 87.§) 

 

Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu un bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Rīcības 

un Investīciju plāna aktualizēšanu 

 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punkts nosaka, ka Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna pašvaldības ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija vai attīstības programma. Ja beidzies ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai 

attīstības programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

vai attīstības programmas apstiprināšanai. Rēzeknes novadā nav apstiprināta jauna kopīga 

attīstības programma, līdz ar to ir spēkā Rēzeknes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam 

un bijušā Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022.gadam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz “Pašvaldību likuma” 10.panta pirmo daļu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2022. gada 25. 

oktobra noteikumu Nr. 673 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 

trešās komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā 

politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” īstenošanas noteikumi" 35.2.punktu, ņemot 

vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2023.gada 9.februāra priekšlikumu,   

Rēzeknes novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt aktualizēto bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam 

Rīcības un Investīciju plānu un Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

Investīciju plānu (pielikumā). 

 

2. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt sabiedrību, ievietojot 

aktualizēto Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānu 

un bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Rīcības un Investīciju 

plānu, un lēmumu par to apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.  

 

3. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs ir atbildīgs par 

lēmuma izpildi. 
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