
 

 
 

 

 

RĒZEKNES PILSĒTAS 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

2014.-2020.gadam 

 

 

 

 

      
 
   

        

 

Pārskats par Rēzeknes pilsētas attīstības 
programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

 

    

 

 

 

 

 
2014, Rēzekne 

 



          Pārskats par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

2 

 

2 

SATURS 
 

IEVADS ....................................................................................................................................... 3 

1. DOMES LĒMUMI ................................................................................................................... 4 

2. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS............................................................ 6 

3. PUBLIKĀCIJAS ...................................................................................................................... 9 

3.1. Izstrādes uzsākšana .................................................................................................................... 9 

3.2. Pirmās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšana .............................................................. 11 

4. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI .......................................................................... 13 

4.1. Iedzīvotāju aptaujas .................................................................................................................. 13 

4.2. Darba grupas ............................................................................................................................. 15 

4.3. Prezentācija deputātiem (14.08.2014.) .................................................................................... 19 

5. PIRMĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA ............................................................. 20 

5.1. Publiskās apspriešanas sanāksme (18.09.2014.) ...................................................................... 21 

Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes 
protokols ...................................................................................................................................... 21 

Prezentācija par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakciju ..... 24 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2030.gadam ................................................................................................................................. 28 

5.2. Latgales plānošanas reģiona atzinums par Attīstības programmas 1.redakciju ..................... 31 

 
 

  



          Pārskats par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

3 

 

3 

                                                                                 
Ievads 

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā 

noteiktas pašvaldības vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzieni, izstrādāts 

investīciju plāns un īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. Rēzeknes pilsētas attīstības 

programma tika izstrādāta, balstoties uz iedzīvotāju aptauju, dažādu statistikas datu apkopojumu 

un analīzi, nozaru pārstāvju sagatavotajiem materiāliem un idejām, darba grupu diskusijām. 

Attīstības programma ir savstarpēji saskaņota ar attīstības plānošanas dokumentiem nacionālajā 

un reģionālajā līmenī.. 

Rēzeknes pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrāde tika uzsākta ar Rēzeknes 

pilsētas domes 2012.gada 25.maija lēmumu Nr.252 „Par Rēzeknes pilsētas attīstības 

programmas 2014. – 2020.gadam izstrādes uzsākšanu”. Programmas izstrādes mērķis ir veicināt 

ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti Rēzeknes pilsētas teritorijā. Šī 

dokumenta sagatavošanas gaitā tika apzinātas pilsētas priekšrocības, problēmas un aktuālās 

vajadzības. Sagatavotais rīcību plāns un īstenojamo projektu saraksts tiks izmantots pašvaldības 

budžeta plānošanai, ES finansējuma, valsts atbalsta un privāto investīciju piesaistei.  

Attīstības programmas izstrādātājs ir Rēzeknes pilsētas dome. 

Pārskatā par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību ir 

apkopoti ar plānošanas dokumenta izstrādi saistītie Rēzeknes pilsētas domes lēmumi, 

publikācijas, sabiedrības iesaistes pasākumu materiāli. 
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1.  Domes lēmumi 
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2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums 
 
 

 
 



          Pārskats par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

7 

 

7 

 



          Pārskats par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

8 

 

8 

 



          Pārskats par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

9 

 

9 

3. Publikācijas 
 

Rēzeknes pilsētas attīstības programmas izstrādes laikā, sākot ar sagatavošanas posmu, 

tika paredzēta virkne aktivitāšu, kas nodrošināja ieinteresēto sabiedrības grupu informēšanu un 

līdzdalību. Lai informētu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus par Rēzeknes pilsētas attīstības 

plānošana dokumentu izstrādes procesu, tika izmantoti esošie Rēzeknes pilsētas pašvaldības 

komunikāciju kanāli: mājas lapa www.rezekne.lv, Rēzeknes pilsētas informatīvais izdevums 

„Rēzeknes vēstnesis”, kuros tika publicēti paziņojumi par dokumentu izstrādes aktivitātēm un 

informācija par viedokļu izteikšanas un atbilžu saņemšanas iespējām uz interesējošiem 

jautājumiem. 

 

3.1. Izstrādes uzsākšana 

 
Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapa www.rezekne.lv  
 

http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.lv/
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 Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapa www.rezekne.lv  
  

http://www.rezekne.lv/
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3.2.  Pirmās redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšana 
 
 

 
 
Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapa www.rezekne.lv  
 

 

 

 

http://www.rezekne.lv/
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 Rēzeknes pilsētas domes laikraksts „Rēzeknes vēstnesis”, 2014.gada 30.augusts 
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4. Sabiedrības līdzdalības pasākumi 
 

Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde notika vienlaicīgi ar 

Rēzeknes ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi, līdz ar to vairāki sabiedrības 

līdzdalības pasākumi, kas palīdzēja noskaidrot iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus pilsētas 

attīstībai ir kopīgi abiem plānošanas. Informācija par šiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

ir iekļauta Pārskatā par Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un 

Vides pārskata izstrādi un sabiedrības līdzdalību 

 

4.1. Iedzīvotāju aptaujas 
 

2012.gadā Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam un Rēzeknes 

pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes ietvaros, iedzīvotājiem bija 

iespēja piedalīties aptaujā un paust savu viedokli par pilsētas attīstības iespējām, problēmām un 

to iespējamajiem risinājumiem. Aptaujas anketas bija iespējams aizpildīt elektroniski Rēzeknes 

pilsētas mājas lapā www.rezekne.lv. Kopumā tika aizpildīta 201 anketa t.sk. papīra formā tika 

aizpildītas 29 anketas, elektroniski – 172 anketas. Rezultāti tika publicēti pašvaldības mājas 

lapā. Aptaujas rezultāti tika izmantoti, gan nosakot pilsētas attīstības ilgtermiņa stratēģiskos 

mērķus, gan strādājot pie Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 1.redakcijas projekta, jo 

palīdzēja pašvaldībai plānot investīcijas turpmākiem 7 gadiem, formulēt prioritāri atbalstāmās 

jomas.   

Uz jautājumu, vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu, 68% jeb 136 

respondenti atbildēja noliedzoši; 12% jeb 21 respondents plāno pārvākties uz dzīvi ārpus 

Rēzeknes novada; 9% jeb 18 respondenti plāno mainīt dzīves vietu Rēzeknes pilsētas robežās; 

uz ārzemēm plāno pārcelties 6% jeb 11 respondenti. Visbiežāk starp vietām, kur plāno 

pārcelties, ir minēta Rīga. Respondenti, kas pieļauj iespēju pārcelties citur, pamato to ar 

negatīvām tendencēm nodarbinātības iespēju ziņā.  

Aptaujā iedzīvotājiem tika lūgts noteikt nepieciešamus dzīves vides uzlabojumus 

Rēzeknes pilsētā. Pēc iedzīvotāju domām, pirmkārt, būtu jāremontē ietves un ielas pilsētas 

teritorijā. Otrkārt, jāuzlabo dzīves vide daudzdzīvokļu māju kvartālos, kas ietver sevī gan 

brauktuvju remontu, gan gājējiem domātās infrastruktūras sakārtošanu, gan bērnu rotaļu 

laukumu izveidi, gan automašīnu novietošanai laukumu ierīkošanu. Treškārt, pēc iedzīvotāju 

domām pilsētā trūkst soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu novietņu.  

Apskatot atbildes, ko respondenti atzīmējuši, nosakot Rēzeknes pilsētas lielākos 

trūkumus, var secināt, ka viennozīmīgi par lielāko mīnusu atzīst darbavietu trūkumu (atzīmēts 

http://www.rezekne.lv/
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183 reizes), pēc tam veselības aprūpes nepieejamība (89 reizes) un nesakārtotas teritorijas (77 

reizes). Kā cits variants uz jautājumu par lielākiem trūkumiem Rēzeknes pilsētā tika atzīmēti 

šādi atbilžu varianti: aplams autobusu kustības grafiks; slikts ielu stāvoklis; dārgi apkures 

pakalpojumi; ļoti izteikta atšķirība starp sakārtotību pilsētas centrā un pagalmos, nomalēs, 

mikrorajonos.  

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par turpmāko Rēzeknes pilsētas attīstību, tika lūgts 

katram norādīt ne vairāk kā trīs no 8 piedāvātajām prioritārajām jomām, ko būtu jāattīsta 

Rēzeknes pilsētā. Kā nozīmīgāko prioritāro jomu turpmākos septiņos gados iedzīvotāji nosauca 

rūpnieciskās ražošanas sekmēšanu. Otrajā vietā ir veselības aprūpes attīstība. Kā „Cits variants” 

visbiežāk tika minēta kultūra, pamatojot to ar kultūras saistīto objektu būvniecību pilsētā.  

Jautājot iedzīvotājiem par ilgtermiņa attīstības prioritāti, kuras īstenošanai būtu jāpakārto 

pašvaldības darbs un pieejamie resursi turpmākajos 15–20 gados, iedzīvotāji nosauca ražošanas 

attīstību. Tomēr starp citiem atbilžu variantiem nosaukta arī cilvēka labklājība, dabas un 

kultūrvēstures saglabāšana.  

Aptaujas anketas beigās iedzīvotājiem tika jautāts: ja Jums vienā teikumā svešiniekam 

būtu jāpasaka, kādu Jūs gribētu redzēt Rēzeknes pilsētu 2020.gadā, kāds būtu šis teikums? 

Izpētot atbildes, var secināt, ka visi pilsētas iedzīvotāji vēlas redzēt Rēzeknes pilsētu kā 

perspektīvu, stabilu, kur cilvēkiem ir prieks dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties. Vairākas reizes 

tika pieminēts, ka Rēzeknes pilsēta ir zaļa, sakārtota, ar sakoptiem parkiem, gaišām ielām; visi 

darbspējīgie cilvēki aizņemti darbā ražošanā un pakalpojumu jomā, bērni bērnudārzos un skolās 

labi mācās, nodrošināta kvalitatīva veselības un sociālā aprūpe veciem cilvēkiem, jaunatne 

sporto, apgūst jaunas prasmes. Apkopojot visus variantus, var noformulēt iedzīvotāju galveno 

domu – „Rēzekne - cilvēku, darba, kultūras un dabas vienotība”.  

Aptaujas rezultāti tika izmantoti gan nosakot pilsētas attīstības ilgtermiņa stratēģiskos 

mērķus, gan strādājot pie Rēzeknes pilsētas attīstības programmas, palīdzēja pašvaldībai plānot 

investīcijas turpmākajiem septiņiem gadiem, formulēt prioritāri atbalstāmās jomas. Attīstības 

programmu var uzskatīt par pašvaldības biznesa plānu, kas vērsts uz iedzīvotāju labklājības 

celšanu un pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu.  

Iedzīvotāju aptauju organizēja, īstenoja un apkopoja rezultātus Rēzeknes pilsētas domes 

attīstības pārvaldes telpiskās attīstības plānotāja. Šis amats ir izveidots Eiropas Sociālā Fonda 

īstenotājā projekta ietvaros.  

2013.gada pavasarī, lai izzinātu rēzekniešu viedokli par pilsētu, veicinātu iedzīvotāju 

līdzdalību dažādu pilsētas norišu plānošanā un attīstībā, Rēzeknes pilsētas pašvaldība organizēja 

kārtējo Rēzeknes iedzīvotāju aptauju, kurā, izmantojot sabiedriskās domas pētījumu centra 
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SKDS pakalpojumus, tika noskaidroti rēzekniešu uzskati par dažādiem pilsētas dzīves 

jautājumiem: par pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu, pieejamību un kvalitāti, par 

respondentu sociālekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Pavisam kopā tika aptaujāti 500 iedzīvotāji, 

vecumā no 18 – 74 gadiem, garantējot reprezentatīvu pašvaldības iedzīvotāju izlasi pa vecuma, 

dzimuma grupām un dzīves vietu. Aptaujas rezultāti ir izmantoti izstrādājot attīstības 

programmas pašreizējās situācijas analīzi un izvirzot pašvaldības attīstības vidēja termiņa 

prioritātes.  

Rēzeknes pilsētas domes darbību kopumā pozitīvi novērtējuši 57% no aptaujātajiem 

iedzīvotājiem, visatzinīgāk novērtētās Domes darbības jomas ir ūdenssaimniecības pakalpojumi, 

apgaismojums un pilsētas attīstības veicināšana. Visbiežāk kā pilsētas labiekārtošanā risināmās 

problēmas rēzeknieši atzīmējuši ietvju remontu.  

Kā Rēzeknes domes labākie darbi norādīta pilsētas labiekārtošana (73%) un būvniecība pilsētā 

(51%), sliktākais – apkures problēmas (32%).  

4.2. Darba grupas  
 

Laika posmā no 2013.gada 23.maija līdz 11.jūnijam attīstības programmas                 

2014. – 2020.gadam izstrādes ietvaros, Rēzeknes pilsētā tika organizētas darba grupas 

sanāksmes (4 diskusijas), kuras apmeklēja 53 ieinteresētie iedzīvotāji, pārstāvot gan vietējos 

uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, kultūras iestādes. Diskusiju laikā tika 

pārrunāti iedzīvotājiem aktuālie jautājumi, kas saistīti ar esošas situācijas attīstības vajadzību un 

potenciāla izvērtējumu teritorijā (SVID), un ģenerētas idejas Rēzeknes pilsētas attīstībai. 

Iedzīvotāju diskusiju laikā radītās dalībnieku pārdomas un idejas, integrējot ar anketas 

rezultātiem un speciālistu situācijas analīzi, tika iestrādātas attīstības programmā, un tiks 

prezentētas publiskās apspriešanas laikā, diskutējot par Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 

2014. – 2020.gadam 1.redakciju. 

 

Darba grupa 2014.gada 11.jūnijā 
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Infrastruktūras attīstības, transporta, dabas vides, nekustamā īpašuma un 

būvniecības attīstības darba grupa Priekšlikumu izstrāde šādos jautājumos: 1)satiksmes 

infrastruktūra un satiksmes organizācija, pasažieru pārvadājumi, siltumapgāde, gāzes apgāde, 

elektroapgāde, sakari un informācijas tehnoloģijas, ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana, atkritumu saimniecība; 2)pašvaldības īpašumu resursi, nekustamā 

īpašuma izmantošana, apsaimniekošana, mājokļi, dabas resursu izmantošana, degradētie 

īpašumi, kultūras pieminekļi, nekustamā īpašuma tirgus situācija, publisko teritoriju 

infrastruktūra, u.c. 
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Uzņēmējdarbības attīstības, pašvaldības pārvaldes un savstarpējās sadarbības 

darba grupa Priekšlikumu izstrāde uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstības jautājumos, 

sadarbības pilnveidošanā ar nevalstiskajām organizācijām, pilsētas mārketinga, e-pārvaldes 

attīstības, nacionālās, reģionālās un pārrobežu sadarbības jautājumos. 
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Sociālās vides darba grupa Priekšlikumu izstrāde izglītības, kultūras, sporta, veselības, 

sociālo pakalpojumu un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un attīstības jautājumos. 

 

 

Darba grupu kopīgā sanāksme Darba grupu sanāksmēs apkopoto priekšlikumu 

apspriešana un iekļaušana Attīstības programmas 2014-2020 dokumenta 1. redakcijā 
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4.3. Prezentācija deputātiem (14.08.2014.) 
 

2014.gada 14.daugustā plkst. 14.30 domes zālē notika Rēzeknes pilsētas attīstības 

programmas prezentācija domes deputātiem un īsa diskusija pirms attīstības programmas 

izskatīšanas 2014.gada 22.augusta domes sēdē. 

 

Diskusijas laikā tika uzsvērta nepieciešamība saskaņot plānotus vidēja termiņa uzstādījumus ar 

nākamā ES plānošanas perioda izvirzītajām prioritātēm. Prioritāri risināmie uzdevumi nākamajā 

plānošanas periodā Rēzeknē ir uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana, nodarbinātības 

paaugstināšana, energoefektivitātes uzlabošana, ielu un inženiertehniskās infrastruktūras 

rekonstrukcija, pilsētas labiekārtošana, kas rezultātā pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti Rēzeknes pilsētā. 
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5. Pirmās redakcijas publiskā apspriešana 
 

 

Publiskā apspriešana noritēja no 201.gada 1.septembra līdz 29.septembrim. 

Ar Attīstības programmas materiāliem iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties no 2014.gada 

1.septembra līdz 29.septembrim iedzīvotāju apkalpošanas centrā darba laikā, kur dokumenti bija 

pieejami drukātā versijā, kā arī interneta vietnē www.rezekne.lv – sadaļā „Oficiālā 

informācija/Publiskās apspriešanas” – elektroniskā formātā.  

Paziņojumi par Rēzeknes pilsētas Attīstības programmas pirmo redakciju tika izvietoti Rēzeknes 

pilsētas domes mājas lapā, un laikrakstā „Rēzeknes Vēstnesis”. 

Attīstības programmas publiskās apspriešanas sanāksme notika 2014.gada 18.septembrī, plkst. 

15.00 Rēzeknes pilsētas Domes mazajā zālē (Atbrīvošanas alejā 93, 134.kab.) (skat. sanāksmes 

protokolu 5.4.nodaļā). 

Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāju priekšlikumi tika saņemti tikai sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes laikā. Ziņojums par to ņemšanu vērā, izstrādājot attīstības programmas 

galīgo redakciju ir apkopoti un iekļauti 1.tabulā.  

  

http://www.rezekne.lv/
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5.1. Publiskās apspriešanas sanāksme (18.09.2014.) 
 

RĒZEKNES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 1.REDAKCIJAS 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 
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Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes dalībnieki 
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PREZENTĀCIJA PAR RĒZEKNES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2014.-2020.GADAM 1.REDAKCIJU 
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SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI PAR RĒZEKNES PILSĒTAS 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2030.GADAM 

1.tabula 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2030.gadam (saņemti sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā) 

Nr. 

p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/priekšlikuma 

būtība  

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja 

iebildums/ 

priekšlikums nav 

ņemts vērā 

1 Rēzeknes SEZ 

pārvaldes 

vadītāja 

Sandra Ežmale 

Rīcības plānā: VTP1 RV1 U1 

ietvaros definētus pasākumus 

papildināt ar pasākumu "Industriālo 

teritoriju tīkla izveide" 

Ņemts vērā  

2 Rīcības plānā: VTP1 RV1 U2 

ietvaros definēto pasākumu 

„Avārijas stāvoklī esošo ēku 

nojaukšana un vides sanācijas 

pasākumi” ierosinām izteikt  

redakcijā "Avārijas stāvoklī esošo 

ēku nojaukšana, esošo ražošanas/ 

noliktavu ēku rekonstrukcija un 

vides sanācijas pasākumi" 

Ņemts vērā  

3 Rīcības plānā: VTP1 RV1 U2 

ietvaros definēto pasākumu 

„Eksportorientētāja industriāla/ 

tehnoloģiska parka izveide RSEZ 

teritorijā” ierosinām izteikt  

redakcijā "Biznesa centra izveide 

RSEZ teritorijā" 

Ņemts vērā  

4 Rīcības plānā: VTP1 RV2 U3 

ietvaros definēto pasākumu 

„Lidlauka attīstība Audriņu pagastā 

sadarbībā ar Rēzeknes novadu” 

ierosinām izteikt  redakcijā 

"Lidlauka attīstība sadarbībā ar 

Rēzeknes novada pašvaldību" 

Ņemts vērā  

5 Rīcības plānā: VTP1 RV2 U4 

ietvaros definēto pasākumu 

„Integrētas sabiedriskās transporta 

sistēmas izveide, pilnveidojot 

maršrutu kustību sarakstu, 

regularitāti un informācijas 

pieejamību” ierosinām izteikt  

redakcijā "Jaunu sabiedriskā 

transporta maršrutu izveide un 

ieviešana atbilstoši jaunu 

industriālo teritoriju attīstībai" 

Nav ņemts 

vērā 

Pasākums ietver jaunu 

sabiedriskā transporta 

maršrutu izveidi un 

ieviešanu atbilstoši 

tajā skaitā arī jaunu 

industriālo teritoriju 

attīstībai, ne tikai 

priekšlikumā minētajās 

teritorijās, tādēļ 

definētais pasākumu ir 

atstāts līdzšinējā 

redakcijā. 

6 Rīcības plānā:  VTP1 RV U6 

ietvaros definēto pasākumu 

„Sekmēt RSEZ statusa instrumentu 

pilnveidošanu” ierosinām izteikt  

redakcijā "Sekmēt RSEZ pārvaldes 

darbības efektivitāti" 

Ņemts vērā  

7 Stratēģiskajā daļā: 36.lpp. nosaukt 

arī plānošanas dokumentu 

Ņemts vērā 
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"Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas attīstības plāns 2014.- 

2020.gadam" 

8 Stratēģiskajā daļā: 

Uzņēmējdarbības vides SVID 

analīzes Iespējas ierosinu 

papildināt ar „Jaunu industriālo 

teritoriju attīstība” 

Ņemts vērā  

9 Stratēģiskajā daļā:  

Uzdevumu - U9 „Starptautiskās, 

nacionālās, reģionālās un vietējā 

mēroga institucionālās sadarbības 

veicināšana, sadarbības 

pilnveidošana ar valsts un 

nevalstiskajām biznesa atbalsta 

institūcijām” ierosinām   

mainīt redakciju uz "valsts, 

pašvaldību un nevalstiskajām 

biznesa atbalsta institūcijām" 

Ņemts vērā 
 

10 Stratēģiskajā daļā: tabulā „RV1 

Kvalitatīva infrastruktūra 

uzņēmējdarbības attīstībai” 

rezultatīvie rādītāji” ierosinām 

palielināt plānotos rezultātus 

2020.gadā attiecībā uz darba 

vietām, jo esošajā redakcijā sanāk, 

ka septiņu gadu periodā Rēzeknes 

pilsētā pamatdarbavietu skaits kopā 

abās grupās palielināsies tikai par 

40. Tajā pašā laikā RSEZ teritorijā 

plānots izveidot 3 industriālās zonas 

un tas sanāk, ka katrā vidēji 10 

jauni darbinieki. 

Ņemts vērā 
 

11 Stratēģiskajā daļā: tabulā RV3 

Efektīvs uzņēmējdarbības atbalsts 

rezultatīvie rādītāji” ierosinām 

palielināt plānoto nodarbināto 

skaitu pilsētā, jo RSEZ 

komercsabiedrībās ir ielikts 

darbavietu skaita pieaugums par 

445 darba vietām, bet visā 

Rēzeknes pilsētā darba vietu skaita 

palielinājums plānots tikai par 41. 

Ņemts vērā 
 

12 I.Siliņeviča 

Rēzeknes 

augstskolas 

Uzņēmējdarbības 

vadības katedras 

vadītāja 

2. nod. 9.lpp 

VTP3- Latgales reģiona ekonomikā 

integrētā izglītība un pētniecība  

Izglītība un pētniecība RA ir 

starptautiskajā līmenī atzīta. Vai 

nevajadzētu mainīt prioritātes 

nosaukumu 

Nav ņemts 

vērā.  

Prioritāte uzsver 

izglītības jomas 

nozīmi 

uzņēmējdarbības 

attīstības veicināšanai 

Latgales reģionā. 

Identificēta vidēja 

termiņa prioritāte ir 

attiecināma uz 

reģionālo dimensiju. 

13 11.lpp Uzņēmējdarbības SVID 

analīze. Būtu jāpārstrādā, jo 

uzņēmējdarbības vide ietver 

praktiski visus faktorus, kas 

nodrošinātu uzņēmējam gan 

uzņēmējdarbības iespējas, t.sk. 

Nav ņemts 

vērā.  

 

 

Uzņēmējdarbības vide 

ir plašs jēdziens. Citi 

uzņēmējdarbību 

ietekmējošie faktori ir 

ietverti tabulās pie 

pārējām vidēja termiņa 
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infrastruktūru, gan sociālās, gan 

medicīniskās aprūpes, izglītības,  

u.c. iespējas. Pie stiprām pusēm 

daudz ko jāpieliek klāt. 

prioritātēm. Viens no 

būtiskākajiem 

komersantu attīstības 

kapacitātes un spēju 

ierobežojošiem 

faktoriem ir ierobežots 

industriālo zonu un 

telpu piedāvājums, kā 

arī atbilstošas 

infrastruktūras 

trūkums 

- pievedceļi, elektrība, 

gāze, komunikācijas 

u.c. pakalpojumi.  

14 13. lpp. 2. tabula. Rīcības virzieni 

neizriet no SVID matricas 

iespējām. Tāpēc jau vajadzīga 

SVID analīze, lai nodefinētu RV un 

U 

3.tab.Kāds sakars aizņemtām darba 

vietām ar kvalitatīvu infrastruktūru? 

Kā tika aprēķināti cipari 2020. 

gadam?  

Daļēji ņemts 

vērā. 

Nevar piekrist, ka 

rīcības virzieni neizriet 

no SVID matricas 

iespējām.  

15 Rezultatīvie rādītāji nesasaistās ar 

nodefinētiem uzdevumiem. 

Daļēji ņemts 

vērā. 

Rezultatīvie rādītāji ir 

precizēti 

16 20.lpp. pie stiprām pusēm jāatzīmē, 

ka RA piedāvā bakalaura, maģistra 

un doktora līmeņa studiju 

programmas, tā ir starptautiski 

atzīta augstskola 

SVID draudu 4. Un 6. P. attiecas uz 

vājām pusēm, bet vājo pušu 1. un 

4.p attiecas uz draudiem, jo tā ir 

ārējā vide. 

Ņemts vērā 
 

17 22.lpp. 12.tab. pretī RV8 iekļaujiet, 

lūdzu šādu uzdevumu-Pilsētas 

specializāciju virzienu iekļaušana 

bērnu un jauniešu interešu 

izglītībā. (tas mazinās jauniešu 

aizceļošanu no Rēzeknes). Kā 

rezultatīvais rādītājs varētu būt šo 

pulciņu skaits dažādās Stratēģijā 

nodefinētās pilsētas specializācijas 

jomās. 

 13. tab. RV1 jābūt-RV7. 

Rezultatīvie rādītāji nepilnīgi atbilst 

nodefinētiem uzdevumiem. 

Nav ņemts 

vērā 

ARPC,,ZEIMUĻS’’ 

Interešu izglītības 

programmas jau šobrīd 

iekļauj daudz un 

dažādus specializācijas 

virzienus bērnu un 

jauniešu interešu 

izglītībā, piemēram, 

programmas “Radošais 

biznesmenis”, 

“Podnieku darbnīca”, 

“Floristika”, 

“Sīkplastikas prieks”, 

“Žurnālistikas 

pamati”, 

“Elektronika”, 

“Tehniskā modelēšana 

un kokapstrāde”, 

“Restaurācijas pamati” 

u.c.  

18 29. lpp. Ieteiktu papildināt stiprās 

puses ( dzīves vide iekļauj arī 

kultūru, sportu, izglītību, izklaides 

iespējas un daudz ko citu). Nav 

saprotama arī 1. un 2. iespēja. 

Ņemts vērā  
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5.2. Latgales plānošanas reģiona atzinums par Attīstības 

programmas 1.redakciju 

  


