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1. PAR STRATĒĢIJU
1. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pašvaldības
politikas dokuments, kas definē pilsētas ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
2. Līdzīgi kā Latvijā kopumā, Rēzeknei ir nepieciešama “spēku koncentrēšana” ekonomiskai izaugsmei.
3. Stratēģija ir vadlīnijas Rēzeknes pilsētas attīstības programmas, nozaru attīstības plānošanas
dokumentu, teritorijas plānojuma un lokālplānojumu izstrādei.
4. Stratēģija ir orientēta uz pozitīvām izmaiņām, atbildot uz jautājumiem, kā attīstīsies pilsēta, kāda būs
tās loma valstī un reģionā, kā mazināt negatīvos demogrāfiskos procesus un iedzīvotāju aizbraukšanu
un kā efektīvi izmantot esošos pilsētas un apkārtējo lauku teritoriju resursus Latgales konkurētspējai.
5. Izmaiņas var nodrošināt tikai kopīgs valsts, pašvaldību institūciju un privātuzņēmēju darbs un katra
individuāla līdzdalība.
6. Stratēģija ietver šādas daļas:
6.1. Rēzeknes portrets – pamata faktu un Rēzeknes pilsētas rīcībā esošo resursu un līdzšinējo
sasniegumu kopsavilkums, lai raksturotu pilsētas attīstības potenciālu.
6.2. Attīstības iespējas un resursi (SVID analīze) – Rēzeknes pilsētas esošās situācijas analīzes
kopsavilkums, kurā no Rēzeknes ilgtermiņa attīstības perspektīvas skatupunkta ir vērtētas stiprās
un vājās puses, iespējas un draudi.
6.3. Vīzija 2030.gadam – vēlamā situācija, kas, īstenojot mērķtiecīgu pasākumu kopumu, būs
sasniegta 2030.gadā.
6.4. Stratēģiskais mērķis – koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām ilgtermiņa
pārmaiņām, kas ir vērsts uz pilsētas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.

6.6. Ilgtermiņa prioritātes – Rēzeknes pilsētas ilgtermiņa attīstības aktualitātes, kuru risināšana
izvirzīta priekšplānā, salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
6.7. Galvenās rīcības – pašvaldības iniciēts vai nodrošināts pasākums, kuru plānots veikt tuvākajā
vidēja termiņa plānošanas periodā, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus.
6.8. Telpiskās attīstības perspektīva – Rēzeknes pilsētas attīstības vīzijai, stratēģiskajiem mērķiem un
ilgtermiņa prioritātēm atbilstīgs telpiskās struktūras modelis, ko paskaidro vadlīnijas teritoriju
izmantošanai un attīstībai.
6.9. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai – rekomendācijas teritorijas plānojumu,
lokālplānojumu, tematisko plānojumu un detālplānojumu izstrādei un investīciju projektiem.
7. Stratēģija uzsākta ar Rēzeknes pilsētas Domes 2012. gada 13.aprīļa lēmumu Nr.164. Stratēģijas galīga
redakcija apstiprināta ar Rēzeknes pilsētas Domes 2014. gada 11.novembra lēmumu Nr. 863.
8. Stratēģijas izstrādē ir ievēroti attīstības plānošanas dokumentu izstrādi regulējošie normatīvie akti,
Latvijas attīstības plānošanas un politikas dokumenti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas metodika „Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgās attīstības stratēģiju un attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam

6.5. Attīstības indikators – par stratēģiskā mērķa sasniegšanas progresu liecinošs kvantitatīvs vai
kvalitatīvs rādītājs.

3

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS KOPSAVILKUMS
2.1.Pilsētas portrets
9. Rēzeknes pilsēta atrodas Eiropas Savienībā, Latvijā, Latgales plānošanas reģiona centrālajā daļā.
10. Rēzekne atrodas 242 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas (0,65 milj. iedz.), 263 km attālumā no
Lietuvas galvaspilsētas Viļņas (0,52 milj. iedz.), 375 km attālumā no Baltkrievijas galvaspilsētas
Minskas (1,9 milj. iedz.), 450 km attālumā no Krievijas lielpilsētas Sanktpēterburgas (5,2 milj. iedz.),
685 km attālumā no Krievijas galvaspilsētas Maskavas (16,2 milj. iedz.) un 860 km attālumā no Polijas
galvaspilsētas Varšavas (2,3 milj. iedz.). Latvijas - Krievijas robeža atrodas 45-50 km attālumā no
Rēzeknes, Latvijas-Baltkrievijas robeža – 70-75 km attālumā no pilsētas.
11. Rēzeknes pilsēta atrodas pie starptautiskas nozīmes transporta koridoriem (A12/E22, A13/E262, kas ir
arī ES Transeiropas transporta (TEN) koridori. Rēzeknes pilsētu šķērso stratēģiskās nozīmes Rīgas –
Maskavas un Pēterburgas-Varšavas dzelzceļa līnijas: „Krustpils-Rēzekne II”, „Rēzekne II – Zilupe –
Valsts robeža”, „Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne I” un „Rēzekne – Daugavpils”.

Rēzeknes pilsēta atrodas Eiropas Savienībā, Latvijas Republikā, Latgales reģiona centrā.

12. Rēzeknes aizsākumi saistīti ar IX-X gs. latgaļu pili pie Rēzeknes upes. Vairākus gadsimtus Rēzekne,
tāpat kā Latgales reģions, bija vācu ordeņa sastāvā (minēta kā “Rositten”), Polijas-Lietuvas kņazistes
sastāvā un Krievijas sastāvā līdz 1917.gadam, kad Latgales atkalapvienošanās kongresā ar pārējiem
Latvijas novadiem, kas notika Rēzeknē, pieņēma vēsturisko lēmumu par Latgales reģiona atdalīšanos
no Vitebskas guberņas un iekļaušanos neatkarīgajā Latvijas valstī. No 1920. līdz 1935. g. pilsētā uzcelti
767 dažādi objekti, tajā skaitā Skolotāju institūts, komercskola, Zemes banka, pilsētas slimnīca. Šajā
laikā periodā pilsētā bija 20 mācību iestādes, tajā skaitā Latgales Tautas universitāte, Rēzeknes Tautas
konservatorija, 4 valsts ģimnāzijas (latviešu, krievu, poļu, ebreju), 7 pamatskolas, lauksaimniecības
skola, kā arī 6 bibliotēkas, 7 viesnīcas, 9 baznīcas, 9 sinagogas, 2 muzeji, izveidojās arī profesionāls
Rēzeknes teātris. Latvijas 1. brīvvalsts laika liecība ir daudzās kultūras un izglītības celtnes (Skolotāju
institūts – tagad Rēzeknes Augstskolas ēka, Kultūras nams), Sāpju Dievmātes baznīca, slimnīca u.c.
sabiedriskās ēkas.
13. Pilsētas tiesības Rēzeknei ir kopš 1773.gada.
14. Padomju varas gados Rēzekne bija rūpniecības centrs ar Padomju Savienības nozīmes uzņēmumiem.
Tajā laikā pilsētas ziemeļu daļā uzbūvēja plašu rūpniecisko rajonu ar ražošanas uzņēmumiem un
daudzdzīvokļu mājām.
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15. Vecpilsēta veidojās ap Rēzeknes upi (Latgales iela). Pilsēta attīstījās ap XIX gs. vidū izbūvēto
Sanktpēterburgas – Varšavas ceļu (tagad galvenā pilsētas transporta ass - Atbrīvošanas aleja), un
rietumu un ziemeļu daļā tā attīstījās līdz Maskavas un Varšavas dzelzceļa līnijām.
16. Rēzeknes iedzīvotāju skaits vēstures lokos ir būtiski mainījies. Pilsētas pašreizējā infrastruktūra
būvēta padomju laikā, kad Rēzeknē dzīvoja 41 tūkstotis iedzīvotāju. Kopš tā laika iedzīvotāju skaits ir
krities, un 2012.gada sākumā Rēzeknē bija tikai 32 tūkstoši.
17. Pēdējās desmitgadēs Rēzeknē būtiski ir samazinājies rūpniecības sektors, palielinājies bezdarbs,
notiek iedzīvotāju aizbraukšana, un iedzīvotāju skaita izmaiņām ir ilgstoša negatīva tendence.
2.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Rēzeknē

Pēc 1935., 1959., 1970.,.1979.g., 1989., 2000.g. un 2011.g. Tautas skaitīšanas datiem

18. Pilsētas teritorija ir kompakta–18 km2. Lielāks iedzīvotāju blīvums kā Rēzeknei starp republikas
pilsētām ir vēl tikai Rīgai. Nelielā pilsētas platība rada iespējas realizēt kompaktas pilsētas attīstības
modeli – energoresursu un apsaimniekošanas izmaksu ietaupījumu, sakoptu publisko telpu, utt.

20. Rēzeknē ir plašs izglītības iestāžu tīkls: 12 pirmsskolas izglītības iestādes, 11 vispārizglītojošās skolas ar
kopēju skolēnu skaitu 4062 uz 01.09.2013., interešu un profesionālās izglītības iestādes. Profesionālās
izglītības iestādēs katru gadu mācās ap 1700 audzēkņi, mācību programmas gatavo speciālistus
dažādām tautsaimniecības nozarēm. Rēzeknē kopš 1993.gada darbojas Rēzeknes Augstskola ar 2000
studentiem (absolventu skaits - ik gadu 500). Augstskola sagatavo studentus ekonomikas, finanšu
vadības, tiesību vadības, vadības un administrēšanas, informāciju tehnoloģijas un inženierzinātņu,
informāciju un komunikācijas, arhitektūras un būvniecības, dizaina, pedagoģijas, vēstures, dzimtās
valodas, tulkošanas, mehānikas un metālapstrādes, materiālzinātnes, sociālās labklājības, civilās un
militārās aizsardzības specialitātēs. Augstskolas zinātniskā darbība vērsta uz latgaliešu identitātes,
valodas un kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību, reģionālistikas pētījumiem, jaunāko zinātnisko
atziņu pārnesi tautsaimniecībā, ražošanā.
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3.att.

Absolventu skaits Rēzeknes Augstskolā

Dati no www.ra.lv

21. Rēzeknei, kas atrodas Latgales centrā un ir labi sasniedzama no dažādām reģiona vietām, ir liela
nozīme kā reģiona ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centram.
22. Rēzekne, tāpat kā citas Latgales pilsētas, vēl nav pilnībā realizējusi attīstības centra lomu; Latgale
Latvijā asociējas ar laukiem.
23. Pilsētas ekonomikas struktūra ir balstīta pakalpojumos. Nodarbinātība ir ar izteiktu sabiedriskā
sektora pārsvaru, un tās iespējas augt ir ierobežotas.

Dati: CSP, 2010

24. Rēzeknes pilsēta ir funkcionāli saistīta ar tuvo apkārtni – piepilsētas vasarnīcu rajoniem, SEZ
uzņēmumiem Rēzeknes novadā, atpūtas vietām pie Adamovas, Rāznas, Lubānas u.c. ezeriem.
25. Pilsētas struktūru veido lielas individuālo dzīvojamo māju un saimnieciskās teritorijas. Transporta un
ražošanas teritorijas ir ekstensīvi izmantotas; daudzām no tām ir nepieciešama revitalizācija.
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5.att.

Rēzeknes pilsētas teritorijas struktūra

26. Pašvaldība aktīvi uzlabo pilsētvidi, piesaistot nacionālo un Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Pilsētas budžets vērsts uz infrastruktūras attīstību, izglītību un sociālo aizsardzību. Pilsētas izdevumu
budžets pieaudzis no 14 miljoniem latu 2006.gadā līdz 35 miljoniem latu 2011.gadā. Pakāpeniski aug
arī ienākumu daļa, un 2011.gadā tā sasniedza 28 miljonu latu.
6.att.

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2011.g.

Dati: Rēzeknes pilsētas pašvaldība
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2007.-2011.gados Rēzeknes pilsēta ieguva rekonstruēto Latgales kultūrvēstures muzeju, Rēzeknes
slimnīcas operāciju bloku, rekonstruētas vairākas galvenās ielas, renovētas izglītības iestādes,
pilsētas katlu māju un ūdenssaimniecības tīklus. 2012.gadā atklāja interešu izglītības iestādi
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”. Turpinās reģionālās daudzfunkcionālās
koncertzāles „Gors” un reģionālā olimpiskā centra „Rēzekne” būvniecība. Būvizmaksu kopapjoms
atsevišķos gados pārsniedz pat desmit miljonu latu gadā.
1.att.
Piesaistītais ES finansējums,
milj. LVL

Dati: Rēzeknes pilsētas pašvaldība

27. Rēzeknes pilsētas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze veikta, pamatojoties uz esošās
situācijas analīzi un ekspertu viedokli. SVID analīzē dotā informācija nav sakārtota prioritārā kārtībā,
bet iezīmē attiecīgās tendences (SVID kopsavilkumu skat. pielikumā).

2.2. Vērtības
28. Rēzeknes vērtības ir latgaliešu identitāte, vēsturiskās sadarbības saites ar NVS un jaunās saites ar
Eiropu, pilsētas spēja mainīties, nacionālo kultūru integrācija, radošums, uzņēmība, dabas klātbūtne
pilsētā, Latgales lauku tuvums.

30. Nacionālo kultūru integrācija izpaužas daudzo tautību kultūru un reliģisko kopienu sadzīvošanā.
31. Radošumu un enerģiju iemieso augstskolu studenti, jaunieši, izglītības un kultūras iestādes. Pilsētai
piemīt spēja mainīties. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan pašvaldība ir spējusi mainīties līdzi laikam.
Pilsēta, kas kādreiz bija padomju rūpniecības centrs, kļūst par Latgales kultūras un izglītības centru un
dinamiski iekļaujas Eiropas ekonomikas un kultūras procesos.
32. Izdevīgs ģeogrāfisks stāvoklis un ekonomiskās sadarbības saites, kas izpaužas kopuzņēmumos un
abpusējā ieinteresētībā par Eiropas un NVS tirgiem.
33. Rēzekni var dēvēt par „zaļu” pilsētu. Parki, apstādījumi, pakalnu reljefs savienojumā ar vēsturisko ēku,
baznīcu, vecpilsētas ainavu veido Rēzeknes pilsētas glezniecisko ainavu.
34. Lauku tiešais tuvums nodrošina dabisku saikni starp Rēzekni un apkārtnes teritorijām:
34.1. lauki var piegādāt pilsētai svaigu ekoloģisku lauksaimniecības produkciju;
34.2. pilsēta un lauki var apvienot tūrisma produktus - atpūtu laukos un pilsētas kultūrtūrismu;
34.3. Rēzekne uzlabo pilsētas pakalpojumus, ko saņem gan pilsētas, gan apkārtējo lauku teritoriju
iedzīvotāji;
34.4. Rēzekne piepilsētā sniedz komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un
attīrīšanu);
34.5. Rēzeknes SEZ uzņēmumi izmanto piepilsētas zemes.
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29. Latgaliešu identitāte izpaužas latgaliešu valodā, kultūrvēstures un folkloras tradīcijās, lietišķo amatu
prasmēs, tādās cilvēciskajās īpašībās kā vienkāršība un viesmīlība.

8

2.3. Prognozes
35. Demogrāfiskās situācijas prognozes liecina, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas arī turpmākajos gados paliks
negatīvas. Saglabāsies negatīva dabiskā ataudze. Mazināsies, tomēr paliks negatīvs migrācijas saldo.
Turpinot samazināties iedzīvotāju skaitam līdz neracionālam Rēzeknes pilsētas lielumam (potenciāli
līdz 15 tūkstošiem iedzīvotāju), tiks apdraudētas visas jomas un pilsētas attīstība kopumā.
36. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai ir nozīmīga projektu pieredze. Arī turpmāk nacionālās nozīmes attīstības
centriem būs labas iespējas piesaistīt ES fondu un valsts finansējumu, atbilstoši NAP prioritātēm,
Sagaidāms, ka atbalsta finansējums varētu pieaugt arī privātajā sektorā.
37. Vienlaikus jārēķinās, ka sākumā pieaugs pašvaldības budžeta izdevumi sociālās infrastruktūras
uzturēšanai (jaunu objektu dēļ, energoresursu sadārdzināšanās valstī un līdz ar to pārējo pakalpojumu
un transporta izmaksu pieauguma dēļ) un Rēzekne paliks no ārējiem finanšu avotiem dotēta
ekonomika. Uzlabojumi no ieguldītajām investīcijām pilsētas infrastruktūrā, mūžizglītībā, iedzīvotāju
pārkvalifikācijā, nabadzības mazināšanā ir sagaidāmi ilgtermiņā.

39. Tā kā komercsabiedrību apgrozījumam kopš 2008. gada otrās puses ir bijusi tendence pieaugt, turklāt
apgrozījuma izmaiņas liecina par ekonomiskās aktivitātes atgriešanos vērtību radošajās nozarēs –
ražošanā, būvniecībā, daļēji transportā un izmitināšanas pakalpojumos, var prognozēt arī rādītāju
uzlabošanos privātajā sektorā (ekonomiski aktīvo tirgus vienību skaita, atalgojuma, strādājošo skaita
pieaugums u.c.).
40. Arī turpmāk Rēzeknē prognozējama liela nozīme sociālajiem jautājumiem – nodarbinātībai,
pārkvalifikācijai, nabadzībai u.tml.
41. Saglabāsies nacionālo transporta koridoru nozīme A-R un D-R virzienā. Ir prognozējama
autotransporta pieaugums robežsardzes punktos uz Latvijas - Krievijas robežas, tostarp tūristu skaita
pieaugums.

2.4. Tendences
42. Mūsdienās pilsētu ekonomika tiek pakļauta strauji mainīgiem tirgus apstākļiem. Tā pārsniedz iepriekš
ierastos reģiona mērogus un var kļūt par starptautiska tirgus sastāvdaļu.

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam

38. Saskaņā ar EM prognozēm, Latvijas valsts IKP, salīdzinot ar 2010.gadu, pieaugs 5,1% apmērā līdz
2015.gadam, 4,4% līdz 2020.gadam, 3,7% līdz 2025.gadam un 3,2% līdz 2030.gadam. Rēzeknes
pilsētas IKP pieaugums un darba samaksas pieaugums būs atkarīgs no valsts reģionālās politikas.
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43. Eiropas Savienības kohēzijas politika aicina koncentrēt ieguldījumus tur, kur tie nes peļņu un var tikt
efektīvi izmantoti. Arī Latvijas industriālā politika izvairās no ilgtermiņa atbalsta sniegšanas konkrētām
nozarēm, bet koncentrē atbalstu uzņēmējdarbībai ar atdeves potenciālu un augstāku pievienoto
vērtību.
44. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam akcentē netradicionālus, inovatīvus, radošus
risinājumus, kā pamatu valstiski balstītai telpiskajai politikai, kur galvenie vadmotīvi ir koncentrācija
specializētos nacionālas nozīmes centros, sadarbība un tīklošanās, nodrošinot savstarpēji papildinošus
efektus.
45. Latgales attīstības stratēģija 2030.gadam Rēzekni pozicionē kā Latgales zināšanu un ražošanas centru,
ko nodrošina RSEZ, lielie uzņēmumi, Rēzeknes Augstskola, un piedāvā attīstības centru tīklu
policentriskas attīstības programmu Rēzeknei un speciālās nozaru programmas.
46. Iniciatīva un radošums spēlē arvien būtiskāku lomu, veidojot Rēzeknes pilsētas specializāciju.
Nozīmīgas kļūst radošās industrijas, spēja piedāvāt radošos produktus tirgū, attiecības ar finansēm.
Amatieru un profesionālās kultūras, kultūrizglītības, kultūrtūrisma produkti, kas veidoti sadarbībā ar
privāto un nevalstisko sektoru, var papildināt Rēzeknes pilsētas piedāvājumu rēzekniešiem, reģiona
iedzīvotājiem, Latvijas un ārvalstu tūristiem.

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam

47. Sarūkoša iedzīvotāju skaita apstākļos kļūst kritiska cilvēku kapitāla pieaugošā vērtība, ko veido
motivēta cilvēku rīcība savas izaugsmes nodrošināšanai visa mūža garumā. Spējas veidot savu
uzņēmumu, pielāgoties mainīgajai situācijai, piedāvāt savu produktu tirgum, sadarboties, mācīties,
būt aktīvam kļūst par būtiskiem attīstības priekšnosacījumiem.
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3. VĪZIJA: RĒZEKNES PILSĒTA 2030.gadā
48. 2030. gadā Rēzekne ir starptautiski atpazīstama, pievilcīga, videi un cilvēkam draudzīga, inovācijām
atvērta un ērti sasniedzama pilsēta tās iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tūristiem un viesiem. Tā ir
nozīmīgs Austrumlatvijas ekonomikas, kultūras, radošo industriju, izglītības, pētniecības un sporta
centrs ar attīstītu starptautiskās, nacionālās un vietējās sadarbības tīklu.
49. Rēzekne ir nozīmīgs tūrisma galamērķis!
50. Rēzeknes stiprums sakņojas tās mantotajās un jaunradītajās izglītības, kultūras un garīgajās vērtībās,
latgaliešu valodā un kultūrā, rūpnieciskajā ražošanā, kā arī tās izdevīgajā ģeogrāfiskajā novietojumā
starp Eiropas Savienību un globālo pasaules telpu.
51. Rēzekne rēzekniešiem ir mājas, vieta, kur ir ērti un patīkami dzīvot, strādāt un atpūsties.
52. Latgales reģionam Rēzekne ir pilsēta, kas pilnvērtīgi veic nacionālās nozīmes attīstības centra lomu –
piedāvā darba vietas, produkcijas noietu, tirgu, brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, sabiedriskos
pakalpojumus un mājokli.
53. Rēzeknes pilsētai tuvākās lauku teritorijas (nosacīti ietvertas teritorijas 45 minūšu brauciena ar
automašīnu attālumā ap Rēzekni) ir Rēzeknes „atbildības teritorija”, kur pilsētas kā nacionālās
nozīmes attīstības centra loma izpaužas vistiešāk un kuru iedzīvotāji ikdienā ir saistīti ar Rēzeknes
darba un pakalpojumu tirgu un ienākumiem.

54.1. latgaliešu kultūras un izglītības centru, Latgales tūrisma galamērķi – pilsētu, uz kuru ir vērts
braukt;
54.2. reģiona ekonomikas centru, atbalstu sadarbībai starp Austrumiem un Rietumiem, atsvaru Rīgas
atbildībai par reģionu labklājību;
54.3. ekonomisku un energoefektīvu dzīves modeli reģionā ar zemākām mājokļa, pārtikas un
pakalpojumu izmaksām;
54.4. prakses iespējas jauniem speciālistiem.
55. Starptautiskajā arēnā:
55.1. Rēzekne ir Eiropas Savienības pilsēta austrumu pierobežas reģionā, sasniedzama pa diviem
Eiropas (TEN tīkla) autoceļiem un dzelzceļiem, ir pirmais nacionālās nozīmes attīstības centrs,
iebraucot Latvijā un Eiropas Savienībā no Maskavas un Sanktpēterburgas. Vietējais reģiona
transporta tīkls ir labi attīstīts; ir pieejama civilās aviācijas infrastruktūra.
55.2. Rēzeknē ir investējuši Skandināvijas, Eiropas, Latvijas un NVS valstu uzņēmumi. Lielākā daļa
uzņēmumu produkcijas tiek eksportēta.
55.3. Rēzekne ir zināma ar latgaliešu kultūras telpu, kā vienu no ES daudzveidīgajām kultūrām, un
labu kultūras, tūrisma un atpūtas infrastruktūru un piedāvājumu.
56. Rēzeknes pilsēta kā nacionālās nozīmes ekonomiskās attīstības centrs attīsta:
56.1. nacionālās nozīmes kvalitātes un daudzveidības valsts un pašvaldības pakalpojumus – izglītības,
sporta, kultūras, veselības aprūpes, sociālos un sabiedriskā transporta pakalpojumus;
56.2. infrastruktūru, teritorijas un ēkas ražošanas uzņēmumu izvietošanai, darba vietu radīšanai;
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54. Latvijā Rēzekne reprezentē:
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56.3. pieejamu, energoresursus taupošu dzīvesvietu, kas apmierina sabiedrības pieprasījumu pēc
dažādu izmaksu mājokļiem;
56.4. nacionālā līmeņa atbalsta programmas uzņēmības veicināšanai, jauniešu uzņēmējdarbības
veicināšanai, jauno speciālistu darba pieredzes iegūšanai;
56.5. reģionālās zinātniski pētnieciskās programmas moderno tehnoloģiju ieviešanai pilsētas
saimniecībā un uzņēmumos un pozitīvās prakses ieviešanai reģionā.
56.6. zaļu pilsētvidi ar dārziem, parkiem un sabiedrībai ērtiem transporta risinājumiem un pilsētas
brīvā laika pavadīšanas iespējām;
56.7. drošu pilsētvidi.
57. Apkārtējās teritorijas ir Rēzeknes darbaspēka rezerves, teritorijas dzīvošanai, atpūtai pie dabas un
lauksaimnieciskajai ražošanai. Rēzeknes atbildība pret apkārtējām teritorijām ir piedāvāt:
57.1. pilsētas infrastruktūru uzņēmējdarbībai;
57.2. tirgus un produkcijas pārdošanas iespējas;
57.3. darba vietas;
57.4. ērtu Rēzeknes sasniedzamību pa labas kvalitātes autoceļiem un ilgtspējīgus transporta
risinājumus (autobusu pārvadājumi, piepilsētas veloceliņu tīkls);
57.5. ekonomisku mājokli;
57.6. pilsētas rakstura izklaides un atpūtas iespējas;
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57.7. augstas kvalitātes pakalpojumus.
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2.att.
Rēzeknes atbildības teritorija
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4. RĒZEKNES SPECIALIZĀCIJA
58. Pēdējos divdesmit gados Rēzeknes pilsētas ekonomikā ir mazinājusies rūpnieciskās ražošanas loma un
pieaugusi pakalpojumu sektora nozīme. Turpmāk Rēzekne, saskaņā ar Latvijas industriālo politiku,
veicinās ekonomikas strukturālās izmaiņas, lai ražotu preces un pakalpojumus ar augstāku pievienoto
vērtību un eksporta vērtību.

59. Rēzeknes specializācija, izmantojot vēsturisko sadarbības pieredzi ar NVS tirgiem un paplašinot
sadarbību Eiropas tirgos, ir:
59.1. metālapstrāde un mašīnbūve;
59.2. kokapstrāde;
59.3. tūrisma industrija, t.sk. kultūrtūrisms, veselīgs dzīvesveids un SPA pakalpojumi;
59.4. pārtikas ražošana, t.sk. rūpnieciskā pārtikas un dzērienu ražošana, mājražošana;
59.5. loģistika, t.sk. transports un uzglabāšana;
59.6. iekārtu un aparātbūve/ aparātu un iekārtu ražošana/ aparātbūve un informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas ražošana un komplektācija;
59.7. “zaļā” pilsēta, t.sk. eko-būvniecība, atjaunojamās enerģijas izmantošana, energoefektivitāte;
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59.8. radošas industrijas, sporta un izglītības pakalpojumi.
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5. STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES
5.1. Stratēģiskie mērķi
60. Vīzijas sasniegšanai un pašvaldības specializācijas īstenošanai Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības
stratēģijā ir noteikti pilsētas stratēģiskie mērķi (SM) un ilgtermiņa prioritātes (IP). Tajās ir iekļauts un
izmantots pilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības redzējums par galvenajiem risināmajiem
uzdevumiem un problēmām pilsētā. Ir izvērtēti un ņemti vērā nacionālā līmeņa un Latgales
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos formulētie uzstādījumi attiecībā uz
Rēzeknes pilsētas attīstību ilgtermiņā.
61. Stratēģiskie mērķi ir definēti kā koncertēts politisku uzstādījumu kopums, lai sasniegtu vēlamo
attīstību nākotnē.

SM1 Nodrošināt Rēzeknes kā starptautiski konkurētspējīga nacionālās nozīmes
ekonomiskās attīstības centra attīstību.
62. SM1 paredz Rēzeknes konkurētspējas sekmēšanu nacionālā un starptautiskā mērogā, Rēzeknes lomas
stiprināšanu apkārtējo teritoriju un Latgales reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanā un dzīves
kvalitātes uzlabošanā, Rēzeknes integrāciju Baltijas jūras reģiona un Eiropas ekonomiskajā telpā.
63. SM1 sasniegšanai pašvaldība nosaka šādus attīstības virzienus:
63.1. sekmēt Rēzeknes konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā;
63.2. stiprināt Rēzeknes lomu apkārtējo lauku teritoriju un Latgales reģiona ekonomiskās attīstības
veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā;

SM2 Attīstīt Rēzekni kā Eiropas kultūras un tūrisma pilsētu.
64. SM2 nodrošina:
64.1. Latgales materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu un tradīciju
pārmantojamību;
64.2. latgaliešu valodas un kultūras saglabāšanu, attīstību un funkcionalitātes paplašināšanu;
64.3. Rēzeknes kā latgaliešu kultūras galvaspilsētas un tūristu galamērķa atpazīstamību;
64.4. profesionālās mākslas pieejamību Austrumlatvijā;
64.5. jaunu kultūrtūrisma produkta izstrādi;
64.6. Rēzeknes iekļaušanu Latvijas un starptautiskajā kultūras dzīves apritē;
64.7. reģiona iedzīvotāju radošumu un izglītošanu kultūras jomā un masveida;
64.8. pilnvērtīgu atpūtu modernā un zaļā pilsētvidē.
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63.3. veicināt Rēzeknes integrāciju Baltijas jūras reģiona, Eiropas un globālajos transporta un IKT
tīklos.
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65. SM2 sasniegšanai pašvaldība nosaka šādus attīstības virzienus:
65.1. veicināt Latgales materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu un tradīciju
pārmantojamību;
65.2. sekmēt latgaliešu valodas un kultūras saglabāšanu, attīstību un funkcionalitātes paplašināšanu;
65.3. nodrošināt Rēzeknes kā Latgales kultūras un latgaliskuma galvaspilsētas atpazīstamību.

SM3

Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta
centra attīstību.
66. SM3 paredz, ka Rēzekne piedāvā republikas pilsētai atbilstošas kvalitātes pakalpojumus, tostarp
pirmsskolas, vispārējās un interešu, profesionālās un augstākās izglītības pakalpojumus, un sakārtotu
pilsētas infrastruktūru.
67. Rēzeknei ir augsta kapacitāte inovāciju, tehnoloģiju un pētniecības jomās, kvalificēta darbaspēka
sagatavošanā, sadarbības tīklu veicināšanā starp privāto sektoru, zinātni un pētniecību un
sabiedriskajām institūcijām.
68. Rēzekne ir izveidojusies par Austrumlatvijas sporta centru, iedzīvotājiem nodrošinot veselīga dzīves
veida iespējas un profesionālajiem sportistiem - iespējas sasniegt teicamus rezultātus nacionālajā un
starptautiskajā līmenī.
69. SM3 sasniegšanai pašvaldība nosaka šādus attīstības virzienus:
69.1. uzlabot pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības pakalpojumu pieejamību
un infrastruktūras kvalitāti;
69.2. paaugstināt Rēzeknes kapacitāti inovāciju, tehnoloģiju un pētniecības jomās;
69.3. nodrošināt kvalificēta darbaspēka sagatavošanu;

69.5. attīstīt Rēzeknei kā Austrumlatvijas nozīmes sporta centru, uzlabojot iedzīvotāju fizisko
sagatavotību un iedzīvotāju veselību.

SM4

Veidot Rēzekni kā cilvēkam un videi draudzīgu, drošu un mūsdienīgu
pilsētu Eiropas Savienības Austrumu pierobežā.
70. Stratēģiskais mērķis ir virzīts uz augstas kvalitātes fiziskās vides nodrošināšanu Rēzeknē, ieviešot
mūsdienīgus, energoefektīvus, samērīgu izmaksu risinājumus privātajā un publiskajā infrastruktūrā –
mājokļos, satiksmē, pakalpojumos un ražošanā.
71. SM4 sasniegšanai pašvaldība nosaka šādus attīstības virzienus:
71.1. attīstīt Rēzeknē augstas kvalitātes fizisko, kultūras un sociālo vidi;
71.2. veicināt mūsdienīgu un energoefektīvu risinājumu ieviešanu Rēzeknes pilsētas publiskajā
infrastruktūrā.
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69.4. veicināt sadarbības tīklu attīstību starp privāto sektoru, zinātni un pētniecību un sabiedriskajām
institūcijām;
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5.2. Ilgtermiņa prioritātes
72. Prioritātei velta naudu, laiku, cilvēkus un uzmanību. Pilsētas prioritātes ir atbilde uz iedzīvotāju skaita
samazināšanos un aizbraukšanu, bezdarbu, zemiem ienākumiem un nepietiekamu valsts reģionālo
politiku. Pārējos darbus pilsēta dara, saskaņā ar pašvaldību funkcijām, kā to paredz likums „Par
pašvaldībām” un valsts politika.

SM1
Nodrošināt Rēzeknes kā starptautiski
konkurētspējīga nacionālās nozīmes ekonomiskās
attīstības centra attīstību

IP1
Rēzekne – starptautiski
konkurētspējīgs ekonomiskās
attīstības centrs

SM2
Attīstīt Rēzekni kā Eiropas kultūras un tūrisma
pilsētu

IP2
Rēzekne - radošuma,
latgaliskuma, kultūrtūrisma
un aktīvā tūrisma centrs

SM3
Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības,
pētniecības un sporta centra attīstību

IP3
Rēzekne – izglītības,
pētniecības un sporta
attīstības centrs

SM4
Veidot Rēzekni kā cilvēkam un videi draudzīgu,
drošu un mūsdienīgu pilsētu Eiropas Savienības
Austrumu pierobežā

IP4
Rēzekne – cilvēkam un videi
draudzīga, droša un
mūsdienīga pilsēta
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73. Stratēģiskie mērķi kopā ar ilgtermiņa prioritātēm iezīmē virzienus, ar kuru palīdzību tiks sasniegta
vēlamā attīstība nākotnē.
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IP1 Rēzekne – starptautiski konkurētspējīgs ekonomiskās attīstības centrs
SM1 Nodrošināt Rēzeknes kā starptautiski konkurētspējīga nacionālās nozīmes ekonomiskās
attīstības centra attīstību.

74. Rēzeknē ir lieliskas iespējas attīstīties uzņēmumiem, kas apkalpo ne tikai reģiona mazo tirgu, bet izaug
par starptautiskās ekonomiskās sadarbības partneriem.
75. Tam ir resursi – uzņēmumi, kas bāzējas Rēzeknē, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, ceļu un
dzelzceļu starptautiskie savienojumi, pilsētas transporta un inženiertehniskās apgādes infrastruktūra,
Rēzeknes Augstskola, profesionālās izglītības iestādes, krievu un angļu valodu pārzināšana, kontakti,
reģiona dabas (izejvielu) un cilvēkresursu kapitāls.
76. Rēzekne sadarbojas ar Latgales un pārrobežu attīstības centriem un stiprina makroreģiona pilsētu
spēku, saites ar NVS, Eiropas un it īpaši Skandināvijas tirgiem, un kopā ar Daugavpili, Tartu, Pleskavu
un citiem attīstības centriem vairo ražošanas kapitālu reģionā.

77. Galvenie virzieni :
77.1. lielo ražošanas investīciju piesaistīšana, kas ap sevi rada uzņēmējdarbības vidi maziem un
vidējiem uzņēmumiem;
77.2. plaša uzņēmējdarbības veicināšana, piedāvājot valsts un pašvaldības atbalsta pasākumu
kompleksu, it īpaši atbalstot jauniešu un radošo cilvēku uzņēmējdarbību.

78. Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu komplekss:
78.1. autoceļu un dzelzceļa kvalitātes uzlabošanas veicināšana;
78.2. Rēzeknes lidostas (komerclidostas) izveide sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību;

78.4. jaunu ražošanas teritoriju sagatavošana, izbūvējot infrastruktūru, veicot degradēto teritoriju
un objektu sakārtošanu;
78.5. atbalsts uzņēmumiem ražošanas teritoriju sakārtošanā, pārstāvot uzņēmumu intereses, lai
sakārtotu inženiertehnisko infrastruktūru (elektrība, sakari, internets, gāze, pievadceļi, vides
piesārņojuma novēršanas pasākumi utt.);
78.6. darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšana, prakses vietu izveide sadarbībā ar uzņēmējiem,
izglītības iestādēm un valsts institūcijām;
78.7. pilsētvides uzlabošana un infrastruktūras izveide lauku produkcijas realizācijai Rēzeknē
(tirdzniecības vietas, gadatirgi, vietējo uzņēmumu un mājražotāju motivējoši pasākumi);
78.8. pilsētas un lauku teritoriju savienojošo ceļu kvalitātes veicināšana, velotīkla attīstība piepilsētā;
(t.sk. valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana līdz Rēzeknei – P54 Rēzekne-Greiškāni,
P55 Rēzekne-Dagda, P36 Rēzekne Gulbene);
78.9. konsultatīvais atbalsts jaunajiem uzņēmējiem – inovatīvo biznesa ideju konkursi, motivācijas
un apmācību pasākumi pārdošanas prasmju uzlabošanai, mentoru atbalsts u.c.;
78.10. investoru vajadzībām piemērotu nosacījumu izstrāde (pašvaldības saistošie noteikumi)
pašvaldības īpašumu iznomāšanai un apsaimniekošanai;
78.11. pilsētas mārketinga pasākumi Rēzeknes integrācijai Baltijas jūras reģiona un Eiropas
ekonomiskajā telpā;
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78.12. E-pārvaldes ieviešana, veidojot vienotu pašvaldību pakalpojumu telpu uzņēmējiem, mazinot
administratīvo slogu un procedūru atšķirības starp Baltijas valstīm;
78.13. Rēzeknes kā aktīvas jauniešu pilsētas mārketings - darba iespēju, pieejama mājokļa, radošas
vides mūsdienīgā pilsētā piedāvājums Rēzeknes pilsētas un apkārtējo novadu – Kārsavas,
Preiļu, Ludzas, Viļānu, Rēzeknes, Ciblas jauniešiem, lai jaunieši saistītu nākotnes plānus ar
Latgales reģionu;
78.14. pašvaldības mājokļa un pakalpojumu piedāvājums speciālistu motivēšanai strādāt Rēzeknē.

79. Sasniedzamie rezultāti – paaugstinājusies nodarbinātība un ienākumi, daudz vairāk iedzīvotāju ir
izveidojuši savus uzņēmumus. Pilsētā ir jūtams uzņēmības gars!

80. Galvenās rīcības:
80.1. degradēto teritoriju revitalizācija un sakārtošana ražošanas vajadzībām;
80.2. Ziemeļu rajona transporta kustības uzlabošana – Komunālās ielas, Maskavas, Noliktavu,
Varoņu ielas rekonstrukcija un jaunu ielu posmu izbūve;
80.3. SEZ teritoriju pieejamības uzlabošana (valsts autoceļu kvalitātes uzlabošanas veicināšana);
80.4. Latvijas un ārvalstu investīciju piesaiste;
80.5. vietējās uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
80.6. inženiertehniskās infrastruktūras sakārtošana;
80.7. jaunu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošana konkurētspējas un sadarbības veicināšanai;
80.8. kvalitatīvu un daudzveidīgu nacionālās nozīmes attīstības centra pakalpojumu attīstība dzīves
kvalitātes nodrošināšanai;
80.9. ekonomisko aktivitāšu ģeogrāfiskā koncentrācija un specializācija;
80.10. efektīvas ekonomiskās sadarbības veicināšana;
80.11. Rēzeknes pilsētas reģionālās, nacionālās un starptautiskās sasniedzamības uzlabošana;

IP2 Rēzekne – radošuma, latgaliskuma, kultūrtūrisma un aktīvā tūrisma
centrs
SM2 Attīstīt Rēzekni kā Eiropas kultūras un tūrisma pilsētu

81. Rēzekne ir nacionālas nozīmes kultūras centrs, ko nodrošina daudzfunkcionālās koncertzāles „Gors”,
interešu izglītības un radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs”, Latgales Kultūrvēstures muzeja, Latgales
Kultūras centra izdevniecības, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas
Latgales filiāles, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas, Rēzeknes Augstskolas, pilsētas kultūras
namu, bibliotēku darbība.
82. Rēzeknes podnieku dienas, jauniešu mākslas un mūzikas dienas, dažādi profesionālās mākslas un
amatiermākslas festivāli un citi pasākumi piesaista pilsētai kultūras tūristus un rada pilsētā radošu
gaisotni.
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83. Galvenie virzieni:
83.1. Latgales materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšana, popularizēšanu un tradīciju
pārmantojamības nodrošināšana;
83.2. latgaliešu valodas un kultūras saglabāšana, attīstība un funkcionalitātes paplašināšana;
83.3. kvalitatīvu kultūras pakalpojuma pieejamība Austrumlatvijas reģionā, t.sk. profesionālās
mākslas pieejamība;
83.4. jaunu kultūrtūrisma, aktīvā tūrisma produktu un tūrisma infrastruktūras attīstība.

84. Sasniedzamie rezultāti:
84.1. Rēzekne ir kļuvusi par nozīmīgu kultūrtūrisma galamērķi Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs,
84.2. Rēzekne sadarbībā ar apkārtējām pašvaldībām iepazīstina ar latgaliešu kultūras telpu, tādejādi
bagātina Eiropas kultūras daudzveidību;
84.3. Rēzeknē ir attīstītas radošās industrijas; ir pieauguši radošo profesiju pārstāvju un tūrisma
jomas ienākumi.

85. Galvenās rīcības:
85.1. jaunās daudzfunkcionālās koncertzāles „Gors” un radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs”
pilnvērtīgas darbības nodrošināšana;
85.2. pievilcīgas pilsētvides, īpaši pilsētas centra un aktīvās atpūtas zonu iekārtošana, „latgaliskā”
dizaina attīstīšana pilsētas vidē;
85.3. radošie inkubatori, atbalsts jauniešu iniciatīvām;
85.4. atbalsts latgaliešu valodas izdevējdarbībai, kultūras kolektīviem;
85.5. latgaliešu kultūras telpas virzīšana UNESCO kultūras vērtību statusam;

85.7. pilsētas kultūrvēsturē un modernajās pasaules vērtībās balstītu Rēzeknes kultūrtūrisma
produktu attīstība (sakrālais tūrisms, industriālais tūrisms, kulinārais tūrisms, aktīvās atpūtas
tūrisms);
85.8. atbalsts profesionālās un amatiermākslas kolektīvu darbība (teātris, simfoniskais orķestris,
folkloras kopas);
85.9. kultūrtūrisma produktu pārdošana Rēzeknes pilsētas, valsts un Latgales reģiona tūrisma
aģentūru kopēji veidotās „tūrisma pakās”;
85.10. vismaz trīs lielo pasākumu virzīšana Latvijas un starptautiskā kultūrtūrisma apritē;
85.11. kultūras un kultūrizglītības iestāžu sadarbība kultūrtūrisma attīstībai;
85.12. Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas būvniecība;
85.13. atbalsts kultūras biedrību, nevalstisko organizāciju un jauniešu radošajām iniciatīvām;
85.14. kultūras menedžmenta un kultūras projektu kapacitātes uzlabošana;
85.15. tūrisma infrastruktūras attīstība (t.sk. publiskās privātās partnerības projekti augsta līmeņa
(4*) viesnīcu attīstībā);
85.16. pārrobežu sadarbības projekti.
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IP3 Rēzekne – izglītības, pētniecības un sporta attīstības centrs
SM3 Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību.

86. Rēzeknes Augstskola – tehnoloģiju inovāciju un reģionālistikas pētījumu centrs, kas iesaistās reģiona
ekonomikas, transporta un loģistikas attīstības un latgaliešu kultūras saglabāšanas un popularizēšanas
projektos un citu Latgales ekonomikai nozīmīgu pasākumu realizēšanā.
87. Zināšanu pamatu veido vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu tīkls ar Rēzeknes Augstskolu
centrā. Pēc izglītības iegūšanas absolventi iesaistās pilsētas un reģiona ekonomikā.
88. Rēzeknes izglītības pakalpojumi nodrošina iespēju attīstīt garīgo un fizisko potenciālu atbilstoši
vecumam, vajadzībām un radošajam potenciālam, lai sagatavotos patstāvīga un aktīvai sabiedriskai
un biznesa dzīvei.

89. Rēzeknē liela loma ir izglītībai radošo industriju un kultūras jomā.

90. Galvenie virzieni:
90.1. pirmsskolas, vispārējā un interešu, profesionālā un augstākā izglītība;
90.2. neformālā izglītība, mūžizglītība un profesiju apguve visās vecuma grupās – jaunieši,
uzņēmumos nodarbinātie, pensionāri, bezdarbnieki utt., parādot mācīšanās nozīmi dažādās
dzīves posmos;
90.3. pētniecība, inovācijas un tehnoloģiju pielietošana;
90.4. kvalificēta darbaspēka sagatavošana un izglītības iestāžu un uzņēmumu starptautiskā
sadarbība;

91. Sasniedzamie rezultāti:
91.1. paaugstinājusies produktivitāte, reģionā saražotā IKP apjoms un eksporta apjomi;
91.2. pilsētā mazinājies bezdarbs, pieaudzis uzņēmumu un nodarbināto skaits;
91.3. Rēzeknes Augstskola ir nozīmīgs uzņēmumu sadarbības partneris.
91.4. Rēzeknes pilsētas Olimpiskais centrs ir vadošais sporta sacensību, treniņu, atpūtas un kultūras
pasākumu centrs Latgales reģionā un ir atpazīstams nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

92. Galvenās rīcības:
92.1. Rēzeknes Augstskolas studiju programmu realizēšana sadarbībā ar uzņēmējiem, pašvaldībām
un citām organizācijām, respektējot augstākās izglītības tradīcijas reģionā, darba tirgus
vajadzības un pieprasījumu;
92.2. vispārējās vidējās, austākās un profesionālās izglītības, mūžizglītības, darbaspēka kvalifikācijas
un pārkvalifikācijas mācību bāzes uzlabošana, modernizēšana;
92.3. pārrobežu izglītības un zinātnes sadarbības projekti, tālmācības produktu izveide;
92.4. Rēzeknes Augstskolas jauno zinātnieku skolas darbība;
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92.5. modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras attīstība;
92.6. daudzveidīgas interešu izglītības piedāvājuma nodrošināšana;
92.7. mūžizglītības (tautas universitāte u.c.) attīstība;
92.8. kvalitatīvas trešā piektā līmeņa augstākās izglītības nodrošināšana;
92.9. reģionālistikas pētniecības virzienu stiprināšana un speciālistu sagatavošana;
92.10. Latgales reģionam nozīmīgu inženierzinātņu virzienu un tehnoloģiju attīstība un speciālistu
sagatavošana;
92.11. jauniešu ieinteresētības veicināšana un iesaiste pētniecībā;
92.12. darba tirgus un mūsdienu tehnoloģiju prasībām atbilstoša kvalificēta darbaspēkā
sagatavošana;
92.13. pārkvalifikācijas iespēju nodrošināšana;
92.14. atbalsta inovāciju sistēmas stiprināšana un attīstība;
92.15. privātās un publiskās partnerības attīstība zinātnē un pētniecībā;
92.16. zinātnes un pētniecības lomas stiprināšana valsts un pašvaldību politikas un plānošanas
dokumentu un pētījumu izstrādē;
92.17. zināšanu pārnese daudzveidīgās formās un pētījumu rezultātu izskaidrošana sabiedrībai;
92.18. reģionālā olimpiskā centra būvniecība;
92.19. peldbaseina būvniecība;
92.20. sporta infrastruktūras attīstība un modernizēšana;
92.21. profesionālu treneru piesaiste masu un profesionālā sporta attīstībai.

SM4
Veidot Rēzekni kā cilvēkam un videi draudzīgu, drošu un mūsdienīgu pilsētu Eiropas
Savienības Austrumu pierobežā.

93. 2030.gadā Rēzekne ir mājas 35 tūkstošiem iedzīvotāju.
94. Māju sajūtu veido vairāki faktori – darbs, laba alga, ērts mājoklis, labi ārstniecības, izglītības,
transporta, sociālie pakalpojumi, interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas, talantu attīšanas
iespējas, tīra vide, labi kaimiņi (sabiedrības integrācija) un dzimtās pilsētas mīlestība.
95. Rēzeknes infrastruktūra un pakalpojumi atbilst nacionālas nozīmes attīstības centra kvalitātes
līmenim.
96. Rēzeknē ir pieejams dažādu sabiedrības grupu maksātspējai atbilstošs, energoefektīvs, estētisks, ērts
un veselīgs mājoklis.
97. Komunālā saimniecība un mājokļa izmaksas, pateicoties kompaktam inženierapgādes izvietojumam,
piesaistītajām investīcijām un mājsaimniecību zināšanām, ir lētāka kā citās republikas pilsētās.
98. Rēzeknē ir attīstīta reģiona nacionālās nozīmes sporta bāze, kas veicina augstus sasniegumus
profesionālajā sportā, attīsta bērnu un jauniešu sportu un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu.

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam

IP4 Rēzekne – cilvēkam un videi draudzīga, droša un mūsdienīga pilsēta

22

99. Pilsētā ir nodrošināta kvalitatīvi ārstniecības pakalpojumi, darbojas reģionālā daudzprofilu slimnīca.
100. Rēzekne ir reģionāls sociālo pakalpojumu centrs. Sociālais atbalsts tiek sniegts iedzīvotājiem, kas
nonākuši grūtībās, atbilstoši viņu vajadzībām.
101. Rēzekne ir iedzīvotājiem tuva pilsētas pārvaldība, iesaista iedzīvotājus pilsētas dzīves plānošanā,
organizēšanā un vērtēšanā.
102. Rēzeknē ir rekonstruētas ielas un tilti un nodrošina gājējiem un riteņbraucējiem draudzīgu
transporta kustību un ērtu satiksmi automašīnām.
103. Ir uzlabots sabiedriskais transports pilsētā un satiksme ar piepilsētas teritorijām. Tiek ieviesti
ilgtspējīgi transporta risinājumi.
104. Ielas, parki un dabas teritoriju labiekārtojums kalpo pilsētniekiem un pilsētas viesiem daudzveidīgām
aktivitātēm.
105. Pilsētā ir augsts drošības un sabiedriskās kārtības līmenis.
106. Rēzekne rūpējas par savu „atbildības teritoriju” – Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Ciblas, Kārsavas novadu
teritoriju dzīvotspēju.
107. Sadarbībā ar Rēzeknes novadu Rēzekne attīsta piepilsētas saites un risina piepilsētas teritoriju
apsaimniekošanu.

108. Sasniedzamie rezultāti:
108.1. iedzīvotāji atgriežas Rēzeknē, pieaug jauno ģimeņu skaits un bērnu skaits;
108.2. samazinās degradēto un neizmantoto objektu un teritoriju skaits; uzlabojas pilsētvide –
uzlabojas pilsētas teritorija tiek izmantotas lietderīgi, uzlabojas komunikāciju un
infrastruktūras apsaimniekošanas efektivitāte.

109.1. māju energoefektivitātes uzlabošana un alternatīvo enerģijas veidu pielietojuma
veicināšana;
109.2. ielu un publisko parku rekonstrukcija;
109.3. vecpilsētas vēsturisko ēku saglabāšana un atjaunošana;
109.4. pilsētas ūdenssaimniecības un siltumtīklu uzturēšana labā stāvoklī;
109.5. pasākumi labas vides kvalitātes saglabāšanai;
109.6. Ziemeļu rajona dzīvojamo rajonu publiskās telpas labiekārtošana (Ziemeļu rajona parka
labiekārtošana u.c.);
109.7. augstas kvalitātes sociālo, veselības aprūpes, kultūras, izglītības, sporta pakalpojumu
pieejamība;
109.8. sakaru pakalpojumu attīstība;
109.9. brīva interneta pieejamība;
109.10. jauno speciālistu nodrošināšana ar mājokli;
109.11. jauno ģimeņu mājokļa atbalsta programma;
109.12. iedzīvotāju izglītošana mājokļu un teritorijas apsaimniekošanas jomās.
109.13. aktīvās atpūtas zonu veidošana pilsētā;
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109.14. izglītības iestāžu sporta bāzes uzlabošana;

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam

109.15. atbalsts sporta, kultūras, sociālās jomas speciālistiem, jauniešiem, biedrībām.
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6. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
6.1. Par telpiskās attīstības perspektīvu
110. Telpiskās attīstības perspektīva atspoguļo Rēzeknes pilsētas struktūru 2030.gadā. Tā ietver galvenās
funkcionālās telpas – nozīmīgākās esošās telpiskās struktūras un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas
dzīvojamo, pakalpojumu, darījumu, ražošanas un dabas struktūru attīstībai, kā arī kompleksi
attīstāmām teritorijām.

111. Rēzeknes esošo pilsētas telpisko struktūru nosaka:
111.1. transporta asis – Atbrīvošanas aleja (kādreizējais Sanktpēterburgas – Varšavas ceļš) un
dzelzceļa līnijas;
111.2. ūdeņi – Rēzeknes upe, Kovšu ezers.

112. Dzelzceļš un upe sadala pilsētu atsevišķās telpās, kuras savieno tilti un dzelzceļa pārvads.
113. Pilsētas struktūrā nosacīti var izdalīt pilsētas teritorijas daļas ar atšķirīgu funkcionalitāti – Ziemeļu
rajons, centrs, jaukta pilsētas apbūve, savrupmāju rajoni un aktīvās atpūtas teritorijas.
114. Lai sasniegtu pilsētas stratēģisko mērķi un ilgtermiņa prioritātes, ir izveidota telpiskās attīstības
perspektīva 2030.gadam.

116. Telpiskās attīstības perspektīvu paskaidro tematiskās kartes:
116.1. funkcionālās saites ar piepilsētu;
116.2. galvenā transporta infrastruktūra – ielu tīkls, kravas tranzīts, dzelzceļš, velotīkls;
116.3. dabas teritoriju telpiskā struktūra;
116.4. kultūrvēsturisko teritoriju telpiskā struktūra;
116.5. galvenā inženiertehniskā infrastruktūra;
116.6. prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas;

117. Telpiskās attīstības perspektīva respektē Rēzeknes pilsētas funkcionālās saites ar piepilsētu.
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6.2. Telpiskās attīstības perspektīva: struktūra un
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas
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6.2.1. Ražošanas teritorijas
118. Ražošanas teritorijas ir pilsētas galvenais darba un ienākumu avots, tajās atrodas ražošanas,
loģistikas un tirdzniecības uzņēmumi.
119. Rūpnieciskās ražošanas funkcijas galvenokārt ir izvietotas Ziemeļu rajonā.
120. Nav iespējams pilnībā novērst pretrunu starp rūpniecisko un dzīvojamo funkciju, kas ir veidojusies
vēsturiski, padomju laikā izbūvējot rūpniecības teritoriju ar tajā ietvertu daudzdzīvokļu namu rajonu
Ziemeļu rajonā, privātmāju rajoniem attīstoties blakus esošajām vai potenciālajām ražošanas un
darījumu objektu apbūves teritorijām. Ražošanas funkcija un darba vietas ir primārā funkcija.
Vienlaikus jānodrošina dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošana, paredzot starp rūpniecības zonu un
dzīvojamo apbūvi stādījumi kā aizsargbarjeras.

121. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai:
121.1. Rēzeknes SEZ teritoriju intensīvāka izmantošana:
121.1.1. ielu un pievadceļu rekonstruēšana un izbūve;
121.1.2. ražošanas degradēto teritoriju un objektu sakārtošana – īpašumtiesību sakārtošana,
degradēto būvju nojaukšana, inženierkomunikāciju pārkārtošana, vēsturiskā
piesārņojuma novēršana u.tml.;
121.1.3. sadarbība starp valsts, pašvaldību, privātajiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, lai
intensīvāk izmantotu ražošanas teritorijas pilsētā;
121.1.4. elektrības, gāzes, sakaru, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve pašvaldībai piederošajos
īpašumos (t.sk. atsavinātajos īpašumos, ja tajos netiek veikta saimnieciskā darbība);
121.1.5. jaunu investīciju un uzņēmumu aktīva piesaiste.
121.2. Daudzdzīvokļu māju rajona dzīves kvalitātes uzlabošana:
121.2.1. daudzdzīvokļu māju un iekšpagalmu renovācijas veicināšana;

121.2.3. dzīvojamo māju aizsardzības pasākumi pret esošo rūpniecības uzņēmumu vides
piesārņojumu.

6.2.2. Centrs
122. Pilsētas centru veido vecākā pilsētas daļa (Rēzeknes upes un Latgales ielas apkārtne) un jaunais
centrs, kas veidojies XIX gadsimta vidū ap Sanktpēterburgas-Varšavas ceļu (Atbrīvošanas aleju),
18.novembra un Latgales ielām.
123. Pilsētas centra loma ir reprezentācija, kultūra, tūrisms, pakalpojumi, tirdzniecība.
124. Centrs atspoguļo pilsētas identitāti, un tajā liela loma ir kultūrvēsturiskajam mantojumam.
125. Pilsētas centrā ir jaukta apbūve dzīvošanai, tirdzniecībai, sabiedriskajai ēdināšanai un citiem
pakalpojumiem.

126. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai:
126.1. Centra apbūvi veido pilsētas struktūrā iederīgas, oriģinālas un arhitektoniski izteiksmīgas
ēkas.
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126.2. Pilsētas centrā ir izveidota blīva brīvā laika pavadīšanas publiskā telpa un gājēju kustības
infrastruktūra. Šeit ir teritorijas brīvdabas pasākumiem, labiekārtota Rēzeknes upes ieleja ar
savienojumu uz Kovšu ezera ūdens parku.
126.3. Ir izveidota veloinfrastruktūra, kas tālāk centru sasaista ar piepilsētas atpūtas teritorijām.

6.2.3. Jaukta pilsētas apbūve
127. Pilsētas vidusdaļa starp dzelzceļiem un Rēzeknes upi ir visintensīvāk apbūvēta. Tās veido pilsētas
dzīves pamatu – telpu dzīvošanai, ikdienas pakalpojumiem, mazo uzņēmumu saimniekošanai.

128. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai:
128.1. Renovēta daudzdzīvokļu apbūve, kā arī veikti pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai.
128.2. Publiskās telpas ir piemērotas ģimeņu atpūtai un aktivitātēm.
128.3. Dzelzceļam blakus esošās teritorijas tiek intensīvāk izmantotas saimnieciskiem mērķiem, ir
veikti aizsardzības pasākumi pret gaisa un trokšņa piesārņojumu.
128.4. Tukšās ēkas ir piemērotas uzņēmējdarbībai, radošajām aktivitātēm un pilnvērtīgi izmantotas
un apsaimniekotas.
128.5. Uzlabota satiksmes drošība un ērtums, attīstīts gājēju- un veloceļu tīkls.
128.6. Renovētas sabiedrisko pakalpojumu ēkas (izveidota energoefektīva studentu pilsētiņa
(Atbrīvošanas alejā 115) u.c.).
128.7. Saglabāti visi parki, skvēri, apstādījumu zonas, šīs teritorijas tiek koptas un atjaunotas.

129. Pilsētas dienvidu un dienvidaustrumu daļas galvenā funkcija ir dzīves vide savrupmājās.
130. Savrupmāju rajoni ir pilsētas zaļākās teritorijas ar privātmāju dārziem.

131. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai:
131.1. Savrupmāju rajonos ir uzlabots ielu segums un publiskās teritorijas.
131.2. Ilgtermiņā ir atrisināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana
savrupmāju rajonos.

6.2.5. Aktīvās atpūtas teritorijas
132. Rēzeknes upes un Kovšu ezera apkārtnes, pilsētas parku un apstādījumu funkcija ir nodrošināt dabas
vides kvalitāti un pilsētnieku veselīgas atpūtas iespējas.
133. Aktīvās atpūtas teritorijas paskaidro tematiskās kartes „Dabas struktūra” un „Kompleksi attīstāmās
teritorijas” un vadlīnijas šo teritoriju izmantošanai un atpūtai.
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6.3. Funkcionālās saites ar piepilsētu
134. Rēzekne, neskatoties uz tās mazo kompakto platību, ilgtermiņā ir nodrošināta ar attīstībai
nepieciešamajām platībām.
135. Tajā pašā laikā vēsturiski Rēzekne aptver funkcionālo telpu, kas pārsniedz pilsētas robežas, – SEZ
uzņēmumu teritorijas, piepilsētas privātmāju teritorijas, kas iekļautas pilsētas ūdenssaimniecības
tīklā, mazdārziņu un atpūtas teritorijas, lidosta, starptautiskie autoceļi, kas kalpo kā pilsētas
apvedceļi.

Rēzeknes piepilsēta 2030.gadā
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136. Stratēģija akcentē Rēzeknes pilsētas intereses šo teritoriju koordinētā attīstībā un kopā ar Rēzeknes
novadu veicinās, ka:
136.1. attīstās Rēzeknes SEZ uzņēmumi, pārstrādes uzņēmumi, transporta un loģistikas uzņēmumi;
136.2. tiek uzlabota autoceļu kvalitāte, izbūvētas velojoslas un pieejams sabiedriskais transports;
136.3. kravas tranzīts ir novirzīts ārpus pilsētas centra pa apvedceļu (Rēzeknes apvedceļa jaunais
posms);
136.4. ir izveidota reģionālā civilās aviācijas un komerclidosta „Rēzeknes lidosta” (Rēzeknes novada
Audriņu pagastā), un tādējādi ir nodrošināti dažādu transporta veidu pieejamība Rēzeknes
SEZ uzņēmumiem, kultūras tūristiem, kā arī reģionālā civilās aviācijas apmācību bāze;
136.5. ir pieejamas atpūtas iespējas piepilsētas mežos, pie ezeriem, tūrisma un atpūtas teritorijās.
136.6. dzīves vietu kvalitātes uzlabošanos piepilsētā – Pleikšņos, Vipingā, Jupatovkā, Ančupānos,
Lielajos Garančos, Mazajos Garančos, Kleperovā – tostarp:
136.6.1. sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšanu;
136.6.2. vides aizsardzības prasībām atbilstošas infrastruktūras izbūvi – pilsētas centralizētās
ūdensapgādes, sadzīves un lietus kanalizācijas sistēmu paplašināšanu piepilsētas
vasarnīcu rajonos, atkritumu apsaimniekošanas shēmu izstrādi;
136.6.3. energoapgādes, ceļu un apgaismojuma kvalitātes uzlabošanos;
136.6.4. atpūtas un sporta teritoriju iekārtošanu;
136.6.5. pilsētas pakalpojumu pieejamību.
136.7. ir izveidota sadarbība dabas aizsardzībā: Rēzeknes upes apsaimniekošana, meža aizsargjosla
ap Rēzeknes pilsētu, publisko atpūtas vietu labiekārtošana Ančupānu mežā.

6.4.1. Ielu tīkls
137. Ilgtermiņā transporta organizācijā ir veiktas izmaiņas, kas mazinājušas autotransporta lomu pilsētas
centrā un uzlabojušas pilsētas centra sasaisti ar pilsētas nomalēm, piepilsētu un reģiona mazajām
pilsētām un laukiem.
138. Galvenās pilsētas transporta artērijas ir Atbrīvošanas aleja un Rīgas iela. Tām pakārtotās transporta
maģistrāles ir Zilupes iela un K.Barona iela.
139. Autotransporta kustības novirzīšanai no pilsētas centra darbojas „mazais loks”, kuru veido, Stacijas,
Zilupes un Latgales ielas un Brīvības ielas posms.
140. Pilsētas centrā ir palielinājusies gājēju kustības loma un papildinājusies ar iespējām pārvietoties ar
velosipēdu.
141. Labiekārtojot pilsētas centru, izbūvējot sabiedriskos objektus, ir uzlabojies centra nodrošinājums ar
autostāvvietām.
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6.4.2. Kravas tranzīts
142. Pilsētas austrumu un dienvidu daļa – Zilupes iela (turpinājums P54 Rēzekne–Greiškāni ar izeju uz
E22/A12 Jēkabpils-Ludza (Krievija robeža)) un K.Barona iela (turpinājums P55 Rēzekne–Dagda ar izeju
Baltkrievijas virzienā) ir atbrīvots no kravas tranzīta satiksmes pēc apvedceļa izbūves pilsētas dienvidu
austrumos.
Krava tranzīta kustības infrastruktūra 2030.gadā

6.4.3. Dzelzceļš
143. Dzelzceļa infrastruktūra ir saglabāta esošajās teritorijās. Nozīmīgāks sabiedriskā transporta
infrastruktūras elements ir dzelzceļa stacija Rēzekne II, kas pildīs multimodālas funkcijas (savienota
ar autoostu, pilsētas sabiedriskā transportu, droša velosipēdu novietne).
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144. Nepieciešama teritoriju gar dzelzceļa līnijām - pievadceļu un ar dzelzceļu saistīto teritoriju integrācija
pilsētas saimnieciskajā apritē, lai attīstītu loģistikas un transporta pakalpojumus.
145. Ir veikti pasākumi aizsardzībai pret troksni gar dzelzceļu, ņemot vērā izmaksu samērīguma principu.

6.4.4. Velotīkls
146. Velokustības infrastruktūra ir izbūvēta uz ielām, kas savieno pilsētas centru ar piepilsētu, lai
nodrošinātu velosipēdu izmantošanu ikdienas kustībai uz darbu un pēc pakalpojumiem.
Velotransporta infrastruktūra 2030.gadā
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147. Pie pilsētas sabiedriskajiem objektiem ir ierīkotas velo stāvvietas un pie olimpiskā centra „Rēzekne”,
pie radošos pakalpojumu centra „Zeimuļs” un daudzfunkcionālās koncertzāles „Gors” ir velo nomas
punkti.

34

6.5. Dabas struktūra
148. Daba pilsētā ir Rēzeknes tēla būtiska sastāvdaļa. Rēzekne – zaļā pilsēta!
149. Dabas teritorijas veido ainaviski papildinošu lomu visās pilsētas funkcionālajās teritorijās. Pilsētas
dabas struktūru veido reljefs un pilsētas parki, apstādījumi, savrupmāju dārzi, mazdārziņi, daudzdzīvokļu
māju zaļie iekšpagalmi, Rēzeknes upe un Kovšu ezers un citas dabas teritorijas. Īpaši nozīmīga ir Rēzeknes
upes ieleja, kas kalpo kā galvenais pilsētas zaļais koridors.

Dabas teritoriju telpiskā struktūra 2030.gadā
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150. Dabas teritoriju galvenās funkcijas:
150.1. pilsētas ainavas kvalitāte;
150.2. aktīvas atpūtas, pastaigu un brīvdabas kultūras un sporta aktivitāšu pieejamība dabā;
150.3. zaļas pilsētas tēla saglabāšana, kultūras, izglītības, tūrisma un citu sabiedrisko objektu
iekļaušana vienotā gājējiem un velobraucējiem draudzīgā publiskā telpā;
150.4. dabas daudzveidības un pilsētas ekoloģiskās kvalitātes saglabāšana.

151. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai:
151.1. Piepilsētas dabas teritorijas ir savienotas ar pilsētas centra rekreācijas telpu pa labas
kvalitātes pilsētas ievada ceļiem un ielām.
151.2. Aktīvās atpūtas teritorijas, parki un apstādījumi ir labiekārtoti ģimeņu atpūtai, katrs ar savu
specializēto funkciju:
151.2.1. Vipingas rajona aktīvās atpūtas parks;
151.2.2. Kultūras un atpūtas parks ģimenēm (Raiņa parks);
151.2.3. Ziemeļu rajona parks Ziemeļu rajona iedzīvotāju atpūtai un sportam;
151.2.4. Kovšu ezera ūdens atpūtas parks un pilsētas pludmale;
151.2.5. Dienvidu rajona parks aktīvai atpūtai.

151.3. Rēzeknes upes ieleja visā tās garumā ir labiekārtota atbilstoši atsevišķo upes posmu
funkcijai:
151.3.1. upes pludmale un piknika vieta iepretī olimpiskajam centram;

151.4. Veicot Rēzeknes upes un Kovšu ezera apkārtnes labiekārtošanu, ir ievērotas dabas un vides
aizsardzības prasības, nodrošinot ūdeņu kvalitātes nepasliktināšanos, izvēlētas
labiekārtojuma risinājumi, kas ļauj saglabāt dabisko ekosistēmu un biotopus. Dabas
elementu un zaļo stādījumu klātbūtni pilsētā iespējams palielināt, izveidojot sasaisti starp
mākslīgi radītajiem zaļajiem stādījumiem pilsētvidē un dabas teritorijām apkaimē.
151.5. Pilsētas ainavas kvalitātē ir integrēta ūdeņu, apstādījumu un dabas teritoriju ainava, kas
mijas ar labiekārtotām publiskajām atpūtas vietām. Tiek veidoti koku stādījumi pilsētas
centrālajā daļā (apzaļumojot daudzstāvu māju iekšpagalmus, veidojot nelielus skvēriņus,
apstādījumus u.c.), papildus minimāli nodrošināmajai ielu malu apzaļumošanai.

151.6. Mazdārziņu teritorijas ir saglabātas un kalpo kā aktīva dzīvesveida, atpūtas un
mājsaimniecības pārtikas audzēšanas teritorijas.

6.6. Kultūrvēsturiskā struktūra
152. Rēzeknes pilsētas kultūras vēsture, kas ir vairāk kā 12 gadsimtu ilga, saglabājusies nedaudzos XIX-XX
gadsimta apbūves objektos. Lielākā daļa no tiem ir koncentrēti pilsētas centrā.
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151.3.2. gājēju ceļš upes garumā no olimpiskā centra līdz daudzfunkcionālajai koncertzālei
(ietverot noejas pie upes, laivošanas iespējas, velobraukšanas un aktīvās atpūtas
iespējas dažādos upes posmos).
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153. Rēzeknei kā kultūras un izglītības centram ir svarīga teritoriju un objektu saglabāšana, kas palīdz
atspoguļot latgaliešu identitāti pilsētas vidē.
154. Vadlīnijas kultūrvēsturiskās struktūras saglabāšanai un attīstībai:
154.1. Tiek attīstīts Rēzeknes pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums, kas ir saistīts ar dievnamu,
Latgales atbrīvošanas cīņu piemiņas vietām, viduslaika pilskalniem un Latvijas pirmās
brīvvalsts un padomju laika saimniecisko dzīvi.
154.2. Vecpilsētas apbūvē ir respektēta kultūrvēsturiskā apbūve, veidotas vecpilsētas struktūrā
arhitektoniski iederīgas ēkas.
154.3. Jaunpilsētas apbūvē ir atjaunoti kultūrvēsturiskie objekti un ēkas un iekļauti pilsētas
kultūrtūrisma piedāvājumā.
154.4. Tiek nodrošināta pieejamība „skatu punktiem”, no kuriem ir redzama Rēzeknei raksturīgā
pilsētapbūves panorāma.
154.5. Ir palielināta industriālā mantojuma loma pilsētas vidē, lai veicinātu Rēzeknes atpazīstamību
kā rūpniecības centru.
Kultūrvēsturiski nozīmīgo telpu struktūra 2030.gadā
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6.7. Galvenā inženiertehniskā infrastruktūra
155. Inženierapgādes un sakaru infrastruktūras koncentrācija ir pilsētas lielākā priekšrocība ekonomikas
attīstībai un dzīvošanas izmaksu racionalizēšanai.

156. Pilsētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīkls ir paplašināts kompleksi attīstāmajās
teritorijās, kā arī sadarbojoties ar Rēzeknes novada domi - piepilsētā. Ir pilnveidota lietusūdens
sistēmas izbūve un nodrošināta lietusūdens nošķiršana no kopējās notekūdeņu savākšanas sistēmas
un noplūdes pilsētas ūdensobjektos.
157. Pilsētas centralizētās siltumsaimniecības tīkls tiek saglabāts esošajās teritorijās. Apkures vajadzībām
tiek attīstīta gāzes infrastruktūra, kā arī alternatīvi energoapgādes risinājumi.
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158. Energoapgādes infrastruktūra attīstās atbilstoši uzņēmumu un iedzīvotāju pieprasījumam pēc
elektroapgādes pakalpojumiem.
159. Satiksmes ministrijas ātrgaitas (platjoslas) interneta pakalpojumu projekts ir veicinājis interneta
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos piepilsētā, tādējādi no tā ir ieguvuši arī Rēzeknes SEZ
uzņēmumi, piepilsētas iedzīvotāji, kuru ikdiena ir saistīta ar Rēzekni.
160. Lai sasniegtu Digitālās Eiropas programmas mērķus, Rēzeknē ir attīstīts sazarots optisko kabeļu tīkls,
nodrošinot brīvu interneta publisko pieeju sākotnēji sabiedriskajos objektos un pilsētas centra
parkos, un ilgtermiņā attīstot augstas caurlaides spējas interneta sakarus visā pilsētas teritorijā.

6.8. Prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas
161. Prioritārās kompleksi attīstāmajās teritorijās tiek veikti savstarpēji papildinoši infrastruktūras,
apbūves un publiskās telpas labiekārtošanas attīstības pasākumi, ja nepieciešams, teritorijās ir
precizētas funkcijas un detalizēta teritoriju izmantošana.
162. Vadlīnijas teritoriju izmantošanai un attīstībai:
162.1. Makarovku, kas atrodas starp dzelzceļa līnijām, Rīgas ielu un Rēzeknes upi pilsētas nomalē,
pašlaik raksturo reta privātmāju apbūve, dzelzceļa zemes, mežs, upmala. Teritorija ir
„pilsētas vārti”, iebraucot no Rīgas puses. Nepieciešama teritorijas funkcionālā sakārtošana,
atrisinot šādus uzdevumus:
162.1.1. pilsētas galvenais transporta ievads no Rīgas puses un pilsētas vizītkarte;
162.1.2. ražošanas/noliktavu uzņēmumu apbūve;
162.1.3. privātmāju apbūve;

163. Pilsētas centrā nepieciešams integrēt jaunos un esošos kultūrtūrisma objektus vienotā pilsētas
piedāvājumā – daudzfunkcionālo koncertzāli „Gors”, Festivāla parku, radošo pakalpojumu centru
„Zeimuļs” u.c. - un risināt uzdevumus publiskās telpas uzlabošanai:
163.1. gājēju ielas izveide;
163.2. gājēju un velo kustības sasaiste ar parkiem, aktīvās atpūtas teritorijām;
163.3. informatīvās vides uzlabojumi;
163.4. tirdzniecības funkcijas paplašināšana (tirgus, tirdzniecības iela).
164. Ziemeļu rajona degradētajām teritorijām nepieciešama kompleksa infrastruktūras attīstība
investora piesaistei, uzņēmumu darbības uzlabošanai un dzīvojamo kvartālu vides labiekārtošanai.
165. Rēzeknes upes ielejas un atsevišķo upes posmu krastu teritorijām nepieciešama izmantošanas
precizēšana saistībā ar iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu un kultūrtūrisma piedāvājumu:
165.1. upes pludmale un piknika vieta iepretī Rēzeknes olimpiskajam centram;
165.2. gājēju taka upes garumā no olimpiskā centra līdz daudzfunkcionālajai koncertzālei „Gors”,
ietverot noejas pie upes, laivošanas iespējas, velo braukšanas un aktīvās atpūtas iespējas
dažādos upes posmos;
165.3. labiekārtojums un informācijas zīmes pie gājēju un transporta tiltiem.
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162.1.4. dzelzceļa saimnieciskā funkcija un potenciāls jaunu uzņēmumu izvietošanai.
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166. Ap Kovšu ezeru attīsta aktīvā ūdens sporta, atpūtas centra un viesnīcas un pludmales izmantošanu.
167. Ar pilsētas kompleksi attīstāmo teritoriju fizisko atjaunošanu saistītie pasākumi nepieciešams
īstenot vienlaikus ar pasākumiem, kas veicina izglītību, ekonomikas attīstību, sociālo iekļaušanu un
vides aizsardzību. Ir jāveido cieša sadarbība starp vietējiem iedzīvotājiem, nevalstisko sektoru,
vietējiem uzņēmējiem un ārvalstu investoriem, dažāda līmeņa valsts iestādēm. Ir svarīgi apvienot
spējas un vietējās zināšanas, lai identificētu visiem pieejamus risinājumus un sasniegtu pieņemamus
un ilgtspējīgus rezultātus.
168. Kompleksi attīstāmām teritorijām, lai precizētu teritorijas izmantošanas mērķus un teritorijas
zonējumu, ieteicams izstrādāt lokālplānojumu vai detālplānojumu.
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11.att. Prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas
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7. ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA
7.1. Uzraudzības kārtība
169. Stratēģiju ievieš, realizējot Rēzeknes pilsētas attīstības programmas, nozaru attīstības plānošanas
dokumentus, teritorijas plānojumu un lokālplānojumus.

170. Stratēģijas ieviešanas pirmā kārta ir Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam.

171. Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē pirms katrām pašvaldības vēlēšanām, kā arī pirms jauna ES
daudzgadu budžeta perioda – 2020.gadā un 2027.gadā.

172. Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, sagatavo Stratēģijas ieviešanas ziņojumu. Ziņojumā
ietver:
172.1. aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus;
172.2. vērtējumu par stratēģiskā mērķa un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanas progresu;
172.3. vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanas progresu;
172.4. vērtējumu par Stratēģijas atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu tendencēm
un politiskajām nostādnēm;

173. Attīstības indikatoru rādītājiem izmanto publiski pieejamu informāciju avotus, kā arī kvalitatīvus
pētījumus.

174. Pašvaldība nodrošina Stratēģijas ieviešanas ziņojuma pieejamību mājas lapā, organizē diskusiju
sabiedrībā par nepieciešamību veikt izmaiņas pilsētas stratēģiskajos mērķos, vīzijā, ilgtermiņa
prioritātēs un telpiskās attīstības struktūrā.

175. Stratēģijas ieviešanas ziņojumā ņem vērā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2030.gadam un Latgales reģiona stratēģijas 2030.gadam ieviešanas ziņojumus.

176. Stratēģijas ieviešanas ziņojuma sagatavošanu koordinē Rēzeknes pilsētas Attīstības pārvalde.
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172.5. priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams.
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7.2. Attīstības indikatori
177. Attīstības indikatori veido vispārīgu priekšstatu par attīstības tendencēm un stratēģisko mērķu
sasniegšanas progresu.
1.tab.

Bāzes situācija

Nākotnes situācija

Datu
avots

Gads

Vērtība

Vērtība 2020.gadā

Vērtība 2030.gadā

01.01.2012.

31 378

Stabilizējies
(32 tūkst.)

Paaugstinājies
(35 tūkst.)

CSP

Dabiskais pieaugums,
absolūti skaitļi

2011.g.

-204

Apturēta negatīvā
tendence

Pozitīvs

CSP

Migrācijas saldo,
absolūti skaitļi

2010.g.

-263

Apturēta negatīvā
tendence

Pozitīvs

CSP

Ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits,
absolūti skaitļi

2011.g.

1911

Paaugstinājies

Paaugstinājies

CSP

Nodarbinātība (darba
ņēmēju un
pašnodarbināto skaits),
absolūti skaitļi

2011.g.

13 561

14 061

15 561

VSAA

Privātajā sektorā
strādājošo skaits
pamatdarbā pēc
faktiskās darba vietas,%

2010.g.

52,3

Paaugstinājies (55)

Paaugstinājies
(60)

CSP

Sociāli apdrošināto
personu skaits (unikālas
personas),
absolūti skaitļi

2011.g.

15 165

15 665

17 165

VSAA

Bezdarba līmenis, %

31.12.2011.

17,9

Samazinājies

Samazinājies

NVA

Strādājošo mēneša
vidējā neto darba
samaksa sabiedriskajā
sektorā, LVL

01.01.2011.

267 jeb 66%
no Rīgas
vidējās neto
darba
samaksas

Paaugstinājusies un
nav zemāka kā 90%
no Rīgas vidējās neto
darba samaksas

Paaugstinājusies un
nav zemāka kā 90%
no Rīgas vidējās neto
darba samaksas

CSP

Izmitināšanas
komersantu NETO
apgrozījums,
tūkst. LVL

2010.g.

353

Paaugstinājies

Paaugstinājies

CSP

Renovētās dzīvojamās
un sabiedriskās ēkas,
absolūti skaitļi

2012.g.

4 no 300
daudzdzīvokļu mājām

Veikti energoefektivitātes
pasākumi 10%
daudzdzīvokļu
mājokļu, 90% valsts
un pašvaldības ēkām

Veikti energoefektivitātes
pasākumi 50%
daudzdzīvokļu
mājokļiem, 100%
valsts un pašvaldības
ēkām

Pašvaldība

Ceļā patērētais laiks līdz
Rīgai

2012.g.

4h

2,5 h

2,5 h

Kvalitatīvs
vērtējums

Pašvaldības
pakalpojumu kvalitāte,
respondentu īpatsvars,
kas ir un kas nav
apmierināti ar
pakalpojumu.

2012.g.

Skat. 12.att.

Uzlabojies

Uzlabojies

Kvalitatīvs
vērtējums
(iedzīvotāju
aptauja)

Iedzīvotāju skaits,
absolūti skaitļi

t.sk. 799
pašnodarbinātās personas
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Rādītājs un tā
mērvienība

Rēzeknes pilsētas stratēģisko mērķu izpildes rādītāji (ietekmes rādītāji)
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12.att.

Iedzīvotāju vērtējums par pakalpojumu kvalitāti Rēzeknē

Transportam domāta ielu /ceļu infrastruktūra
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Sporta nodarbības, pasākumi
Internets
Mobilie sakari
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Atkritumu savākšana izvešana
Interešu un neformālās izglītības pakalpojumi
Bērnudārzs
Kultūra un izklaide
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sabiedriskais transports
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Apmierināto iedzīvotāju īpatsvars kopējā respondentu skaitā
Neapmierināto iedzīvotāju īpatsvars kopējā respondentu skaitā
Nav pieejams / grūti pateikt
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Datu avots: 2012.gada iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Rēzeknes pilsētas dome
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Pielikumi
1.pielikums
Stiprās, vājās puses, iespējas un draudi






















atrašanās Eiropas Savienībā, ES Austrumu
pierobežas teritorijā, kas dod iespējas
starptautiskajai
Austrumu
un
Rietumu
kooperācijai;
starpvalstu
dzelzceļu
un
autoceļu
tranzītmaģistrāļu krustpunkts (Maskava-Baltijas
jūra (Klaipēda, Liepāja, Ventspils) un VaršavaViļņa-Sanktpēterburga);
vienas
stundas
brauciena attālumā atrodas vairāk kā
100 tūkstoši iedzīvotāju – potenciālais darba un
pakalpojumu tirgus;
Krievijas tranzītkravu pārvadāšanas mezgls; Eirāzijas
valstu dzelzceļa sastāvdaļa (viens sliežu platums);;
makroreģiona lielo pilsētu laba sasniedzamība
(Rīga, Maskava, Sanktpēterburga, Viļņa),
pateicoties izvērstam ceļu tīklam;
Latgales reģiona kultūras un izglītības centrs un
otra lielākā Latgales pilsēta pēc iedzīvotāju
skaita un ekonomiskās nozīmes;
pilsēta Latgales reģiona centrā, kas padara to
vislabāk sasniedzamu no visām reģiona vietām;
regulāra sabiedriskā transporta satiksme vietējā,
starppilsētu un starptautiskā līmenī;
Latgales augstiene; ainava un dabas bagātības
rada priekšrocības tūrisma attīstībai;
ražošanas vēsturiskās tradīcijas un uzņēmumi;
Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, instruments
uzņēmumu darbības veicināšanai un nozaru
attīstībai;
piesaistītās publiskās un privātās investīcijas, kas
realizētas jaunā kultūras, izglītības un ielu
infrastruktūrā, uzņēmumu modernizācijā un
jaunu uzņēmumu izveidē;
attīstīta komunālo pakalpojumu infrastruktūra;
dabas gāzes pieejamība;
republikas pilsētas statuss un nacionālās
nozīmes attīstības centra loma nacionālā līmeņa
attīstības plānošanas dokumentos;
plašs un kvalitatīvs sabiedrisko pakalpojumu
klāsts;
Valsts augstākās izglītības iestādes – Rēzeknes
Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales
filiāle un Valsts Robežsardzes koledža;
daudzpusīgi izglītoti iedzīvotāji; gadsimtiem ilgas
harmoniskas reliģiskās un starpnacionālās
saskarsmes un sadzīvošanas tradīcijas;
laba vides kvalitāte.
o mazpiesārņota un ainaviska vide

Vājās puses



























iedzīvotāju skaita samazināšanās (kopš
1996.g., kad tā bija 41 tūkst. iedzīvotāju
pilsēta, iedzīvotāju skaits ir samazinājies
līdz 32 tūkst. 2012.g. sākumā; simboliski
rēķinot, ik dienu Rēzekni pamet 2,3
cilvēki);
zema darbaspēka kvalitāte un augsts
sociālais slogs, kas veidojies ilgtermiņā
samazinoties iedzīvotāju skaitam un
ekonomikai;
ilglaicīgs augsts bezdarba līmenis
Rēzeknes pilsētā un apkārtnē; zema
jauniešu nodarbinātība;
zema vidējā darba samaksa salīdzinājumā
ar citām republikas pilsētām;
lielu daļu no pilsētas budžeta veido
dotācijas, tai skaitā no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda;
padomju laika rūpniecības uzņēmumu
teritorijas ir ekstensīvi izmantotas,
piesārņotas, ar nolietotām būvēm un
komunikācijām;
padomju laikā blakus rūpniecības
uzņēmumiem izbūvētā Ziemeļu rajona
daudzdzīvokļu apbūves teritoriju
nehumāna vide, nolietojies dzīvojamais
fonds un gaisa piesārņojums;
dominē autotransporta izmantošanas
paradumi ikdienā, tai skaitā īsiem
attālumiem;
gaisa piesārņojums pilsētā, ko ietekmē
transporta un stacionāro avotu
piesārņojošo vielu izmeši;
lieli komunālie izdevumi;
nepietiekami realizēta pilsētas tirgus
loma apkārtējo lauku teritoriju
produkcijas un pakalpojumu apritei;
maz reklamēti pilsētas tūrisma produkti,
nepietiekami attīstīta tūrisma
infrastruktūra;
neapmierinoša sasniedzamība no Rīgas
(Rīga-Rēzekne gandrīz četras stundās
vēlamo 2-2,5 stundu vietā) starptautisko
autoceļu zemās kvalitātes un augstu
transporta izmaksu dēļ;
starpvalstu politiskās un tirdzniecības
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Stiprās puses
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barjeras, kas neļauj īstenot Eiropas
Savienības (ES) un Eirāzijas valstu
saskares teritorijas potenciālu (vīzu
režīms ar Krieviju un Baltkrieviju, Latvijas
izglītības politika valsts augstskolās
īstenojamo izglītības eksporta produktu
realizēšanā un Rēzeknes Augstskolas
iespējas piedāvāt Eiropas izglītību, u.c.).

Iespējas






















rūpniecības attīstība – primārā un kritiskā
iespēja, kuru pilsēta nedrīkst neizmantot;
atbalsts lauksaimniecības attīstībai Rēzeknes
apkārtnē;
starptautiskā kooperācija austrumu un rietumu
ekonomiskajai sadarbībai;
iekļaušanās Krievijas transkontinentālo
transporta maršrutu (Austrumāzija-Eiropa,
pirmkārt, dzelzceļa) tīklā;
pilsētas un uzņēmumu pieejamības uzlabošana
no makroreģiona ekonomikas centriem (Rīga,
Maskava, Pēterburga, Pleskava, Tallina,
Varšava);
aviosatiksmes attīstība caur Rēzeknes novada
lidostu (komerclidostu);
ES un valsts atbalsta finansējuma piesaistes
kapacitātes paaugstināšana pašvaldībā,
sabiedriskajā un privātajā sektorā;
Rēzeknes un Daugavpils pilsētu sadarbības
potenciāla izmantošana, kļūstot par reģiona
attīstības virzītājām, un Latgales pilsētu
sadarbības tīkla izmantošana, lai dalītos
kompetencē ar reģiona mazpilsētām;
Rēzeknes Augstskolai kļūt par reģiona zinātnes,
izglītības un latgaliešu kultūras centru; ārvalstu
studentu un akadēmiskā personāla piesaistītāju
pilsētai;
pilsētas attīstības ambīciju un pārvaldes
kompetences uzturēšana; iedzīvotāju
iesaistīšana;
nacionālās nozīmes attīstības centra lomas
pilnvērtīga izpilde – darba vietas, pārtikas un
atpūtas tirgus, sabiedriskie pakalpojumi un
pieejams mājoklis pilsētas un apkārtējo lauku
teritoriju iedzīvotājiem;
ministriju un valsts iestāžu teritoriālo struktūru
pārstāvniecība Rēzeknē;
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritoriju,

Draudi











saglabājoties kritiski zemai
nodarbinātībai, turpinās samazināties
iedzīvotāju skaits;
turpinot samazināties iedzīvotāju skaitam
līdz neracionālam Rēzeknes pilsētas
lielumam (potenciāli līdz 15 tūkstošiem
iedzīvotāju), tiks apdraudētas visas jomas
un pilsētas attīstība kopumā;
Rēzekne tādējādi paliks sociālā sloga,
dotāciju un nabadzības ietekmē, un tā
tiks ietekmēta vesela reģiona dzīvotspēja
un ekonomiskā konkurētspēja, attaisnota
nepietiekama valsts reģionālā politika un
vienīgi uz Rīgu vērstā atbalsta politika;
neizmantojot ES Austrumu pierobežas
centra ekonomisko potenciālu, cietīs
Latvijas ekonomika kopumā un Latvijai
nozīmīgās Austrumu - Rietumu
tirdzniecības saites; var notikt Latvijas un
Krievijas politisko attiecību
pasliktināšanās;
vides un dabas resursu noplicināšana,
krastu erozijas procesi.
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o

vecpilsētā un pilsētas dienvidu daļā;
pašvaldības uzsāktie projekti pilsētas
ziemeļu daļas un dzelzceļam blakus
esošo teritoriju sakārtošanai.
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infrastruktūras un degradēto teritoriju
sakārtošana;
Rēzeknes upes, Kovšu ezera un dabas teritoriju
labiekārtošana un pieejamības uzlabošana
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem radošā un
dabai draudzīgā veidā;
energoefektivitātes paaugstināšana pilsētas
komunālajā saimniecībā, sabiedriskajās,
dzīvojamās un ražošanas ēkās;
vienota pilsētas tēla uzturēšana un mārketings
un pilsētas atpazīstamības veicināšana
kaimiņvalstīs un Latvijas reģionos;
uzņēmības veicināšana visās jomās – atbalsts
maziem un vidējiem uzņēmumiem, kultūras un
radošajiem cilvēkiem, jauniešiem, amatniekiem,
u.c..
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