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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
ARPC

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs

AS

Akciju sabiedrība

BJSS

Bērnu un jaunatnes sporta skola

CO2

Oglekļa dioksīda

ES

Eiropas Savienība

EUR

Eiro

ĢIS

Ģeogrāfiskā informācijas sistēma

IT

Informācijas tehnoloģijas

KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

LIAA

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

LKM

Latgales kultūrvēstures muzejs

LNO

Latvijas Nacionālā Opera

LNS RRB

Latvijas Nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība

LPR

Latgales plānošanas reģions

milj.

Miljons

MK

Ministru kabinets

NVO

Nevalstiskā organizācija

PSP

Pilsētas saimniecības pārvalde

RD

Rēzeknes pilsētas dome

RKTC

Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs

RSEZ

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona

RV

Rīcības virziens

RVAC

Rēzeknes veselības aprūpes centrs

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TAC

Tūrisma attīstības centrs

TEP

Tehniski ekonomiskais pamatojums

TP

Teritorijas plānojums

t.sk.

Tai skaitā

U

Uzdevums

u.c.

Un citi

VTP

Vidēja termiņa prioritāte
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TERMINU SKAIDROJUMI
Integrētās teritoriju investīcijas – 2014. – 2020.gada periodā pieejams instruments ES fondu
ietvaros ieguldījumu veikšanai teritorijās, kas paredzēts nacionālas nozīmes attīstības centriem
noteikto specifisko atbalsta mērķu ietvaros.
Investīciju plāns – attīstības programmas sastāvdaļa, kas ietver konkrētu investīciju projektu
kopumu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.
Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu attīstības
programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanai.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīts noteikto rīcības virzienu sasniegšanai.
Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
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IEVADS
Rīcības plānu veido iepriekš sniegto rīcības virzienu, uzdevumu un pasākumu
apkopojums, norādot to izpildes periodu, pašvaldības atbildīgo institūciju un finansējuma
avotus.
Saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu: „Rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk
kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”. Rīcības plānā iekļauto informāciju
par realizējamiem projektiem un aktivitātēm plānots pārskatīt katru gadu, veicot ikgadējo rīcības
plāna aktualizāciju – pārskatot līdzšinējo projektu statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu
idejas, kas atbilst attīstības programmā izvirzītajiem stratēģiskajiem attīstības virzieniem –
prioritātēm.
Rīcības plānā paredzēto finansējuma avotu apzīmējumi: PB – pašvaldības budžets; VB –
valsts budžets; ES fondi – Eiropas Savienības struktūrfondi un citi fondi, programmas; KS
finansējums – pašu pašvaldības kapitālsabiedrību finansējums; KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu
instruments; Cits finansējums – tai skaitā privāts finansējums.
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RĪCĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.GADAM
Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

VTP1 UZŅĒMĒJDARBĪBU UN INVESTĪCIJAS ATBALSTOŠA VIDE
RV1 Kvalitatīva infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai
U1 Pieejamas industriālās zonas ar Inženiertehnisko komunikāciju attīstība un
kvalitatīvu tehnisko un satiksmes
kvalitātes uzlabošana (elektrība, ūdensvads,
infrastruktūru
kanalizācija, apgaismojums)

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Attīstības pārvalde,
RSEZ, PSP

Gāzes vada attīstība industriālajās teritorijās
Attīstības pārvalde, RSEZ
Pievadceļu un ielu rekonstrukcija un izbūve
Attīstības pārvalde,
ērtākai piekļuves nodrošināšanai pie esošajām
RSEZ, PSP
vai jaunizveidotajām industriālajām teritorijām
Dzelzceļa tīkla attīstība industriālajās teritorijās Attīstības pārvalde, RSEZ
Industriālo teritoriju tīkla izveide
Attīstības pārvalde, RSEZ
1
U2 Degradēto teritoriju revitalizācija Nepieciešamo zemes platību iegāde
pašvaldības īpašumā
RSEZ, PSP
Avārijas stāvoklī esošo ēku nojaukšana, esošo
ražošanas/noliktavu ēku rekonstrukcija un vides
sanācijas pasākumi

Attīstības pārvalde,
RSEZ, Būvvalde, PSP

Eksportorientēta industriāla/tehnoloģiska parka
un biznesa centra izveide RSEZ teritorijā

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

PB

2017-2018

PB, VB, ES

2014-2020

PB, VB, ES

2014-2020
2014-2020

PB, VB, ES
PB, VB, ES

2015-2020

ES, PB

2014-2017

PB, VB, ES

2014-2017

PB, VB, ES

2015-2020

PB, VB, ES

RSEZ, Attīstības pārvalde
Investīciju objektu/teritoriju piedāvājumu
sagatavošana

1

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Industriālajās zonas ir nodrošinātas ar
nepieciešamām inženierkomunikācijām. Privāto
investīciju apjoma pieaugums.
Uzņēmumu skaita pieaugums.
Jaunas darba vietas.
Industriālo teritoriju gazifikācija.
Kvalitatīva transporta infrastruktūra
industriālajās zonās.
Attīstīts dzelzceļa tīkls industriālajās teritorijās.
Attīstīts industriālo teritoriju tīkls.
Pašvaldība iegādājas degradētās teritorijas
investīciju piesaistei.
Ir nojaukti grausti un sakārtotas teritorijas,
rekonstruētas ražošanas/ noliktavu ēkas.
RSEZ teritorijā izveidots
industriālais/tehnoloģiskais parks un biznesa
centrs.
Sagatavots investīciju piedāvājums.

Rēzeknes pilsētas degradētās teritorijas ir attēlotas Attīstības programmas pielikumā “Pašreizējās situācijas analīze”.
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

ES, VB, PB

2015-2020

ES, VB, PB

2014-2020

ES, KS

2014-2017

KS

2014-2020

KS

2014-2020

KS

2014-2020

KS

2014-2020

ES, VB, PB

2014-2020

ES, VB, PB

Attīstības
pārvalde, PSP

2014-2020

ES, VB, PB

AS „LDz”

2014-2020

VB, Cits
finansējums

Atbildīgie izpildītāji

RV2 Pilsētas sasniedzamības uzlabošana un iekšējās mobilitātes attīstība
U3 Pilsētas starptautiskās
Pilsētas maģistrālo un galveno ielu kvalitātes un
sasniedzamības uzlabošana un
satiksmes drošības uzlabošana
Attīstības pārvalde, PSP
integrācija TEN–T transporta tīklā
Lidlauka attīstība sadarbībā ar Rēzeknes
Attīstības pārvalde
novada pašvaldību
U4 Sabiedriskā transporta
Sabiedrisko transportlīdzekļu modernizēšana
SIA „Rēzeknes satiksme”
pilnveidošana
Elektronisko norēķinu sistēmas izveide un
attīstība
Video novērošanas sistēmas pilnveidošana
sabiedriskajā transportā
SIA „Rēzeknes satiksme”
Integrētas sabiedriskās transporta sistēmas
izveide, pilnveidojot maršrutu kustību sarakstu,
regularitāti un informācijas pieejamību
Transportlīdzekļu remonta bāzes uzturēšanas
pilnveidošana
U5 Augstas kvalitātes pilsētas
Velo un gājēju ceļu tīkla attīstība
satiksmes infrastruktūra

Pilsētas satiksmes infrastruktūras uzlabošana

Autostāvvietu ierīkošana atsevišķās pilsētas
teritorijās

Attīstības
pārvalde, PSP

Dzelzceļa šķērsojumu un pārbrauktuvju
uzlabošana, t.sk. divlīmeņu šķērsojuma izbūve

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Rekonstruētas pilsētas maģistrālās un
galvenās ielas, nodrošināta pilsētas ērtāka
sasniedzamība.
Uzlaboti transporta tīklu savstarpējie
savienojumi.
Ekspluatācijas izmaksu ekonomija, komforts,
ērtība.
Naudas aprites paātrināšana, pilnveidota
uzskaite.
Pasažieru pārvadājumu drošība, kontrole.
Pasažieru pārvadājumu kvalitātes uzlabošana,
ērta pieejamība informācijai.
Efektīva un ātra tehniskā palīdzība
sabiedriskajam transportam.
Izbūvēti veloceliņi, izveidota atbilstoša velo
infrastruktūra.
Iedzīvotājiem tiek nodrošināta pieejamība
darba vietām.
Augstas kvalitātes ielas, laukumi, tilti un citas
transporta inženierbūves visos pilsētas rajonos.
Rekonstruēts lietus kanalizācijas tīkls.
Pietiekošs autostāvvietu skaits pilsētā.
Mūsdienīgām prasībām atbilstoša
autostāvvietu apsaimniekošana.
Drošas dzelzceļa pārbrauktuves pilsētas
teritorijā.

RV3 Efektīvs uzņēmējdarbības atbalsts

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

7

Uzdevumi (U)
U6 RSEZ darbības stiprināšana un
atbalsts RSEZ uzņēmumu attīstībai

Pasākumi, aktivitātes (P)
Sekmēt RSEZ pārvaldes darbības efektivitāti

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

RSEZ, Attīstības pārvalde

2014-2020

PB, Cits
finansējums

2014-2020

PB, ES

2014-2015

PB

2014-2020

PB, ES

2017-2018

PB, ES

Sekmēt RSEZ publicitāti Latvija un
starptautiskajā mērogā

RSEZ, Attīstības pārvalde

U7 Mārketinga aktivitāšu
nodrošināšana

RSEZ teritorijas grozījumi – jaunas teritorijas
izveide
RSEZ pārvaldes un pilsētas domes kopējo
projektu izstrāde uzņēmējdarbības veicināšanai
Pilsētas vienota mārketinga un reklāmas
stratēģijas izstrāde un ieviešana
Aktuāla informācija par Rēzeknes pilsētas
sporta, atpūtas, kultūras un citām iespējām, kā
arī pasākumu popularizēšana dažādos
informācijas avotos (drukātie izdevumi, ziņu
portāli, sociālie tīkli)

Rēzeknes pilsētas mājas lapas pilnveidošana
un regulāra aktualizēšana (iknedēļas, ikmēneša
pasākumi)
Regulāra dažāda veida informatīvo materiālu
sagatavošana (ceļveži, brošūras, bukleti, avīžu
ieliktņi, videoklipi u.c.)

Pilsētas apmeklētāju un pilsētas viesu
paradumu un paradumu maiņas izpēte.
Kultūras un tūrisma procesu ietekmes
ekonomiskās atdeves pētījuma nodrošinājums.

RKTC,
Attīstības pārvalde

RKTC,
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Sabiedrisko attiecību
nodaļa
RKTC,
Sabiedrisko attiecību
nodaļa, SIA
„Austrumlatvijas
koncertzāle”
RKTC,
SIA „Austrumlatvijas
koncertzāle” Sabiedrisko
attiecību nodaļa,

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, ES

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Sekmēta RSEZ statusa instrumentu
pilnveidošana.
Nodrošināta RSEZ dalība starptautiskajā,
nacionālajā, reģionālajā un vietējā mēroga
izstādēs, pieredzes apmaiņas braucienos un
citos uzņēmējdarbību veicinošajos pasākumos.
Sadarbība mārketinga pasākumu
organizēšanā.
Izveidota jauna RZES teritorija pilsētā, veikti
Rēzeknes pilsētas TP grozījumi.
Veicināta uzņēmējdarbība realizējot RSEZ
pārvaldes un pilsētas domes kopējos projektus.
Izstrādāta pilsētas mārketinga programma.
Pilsētas bukleti – 50 000;
Pasākumu bukleti – 50 000;
Afišas – 30 000;
Ziņu sižeti un raksti vietēja un nacionāla
mēroga plašsaziņas līdzekļos – „Latgales
Reģionālā Televīzija”, „LNT”, „LTV1”,
„LatgolysRadeja”, „Ef-Ei”, „Rēzeknes Vēstis”,
„Rēzeknes Panorāma”, „Rēzeknes Vēstnesis”.
Pilnveidota Rēzeknes pilsētas mājas lapa.
Tajā regulāri tiek veikta informācijas
aktualizēšana.
Tika veikts pētījums.

Tika veikts pētījums.
2015-2017

PB, ES
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

Kultūras un tūrisma nozares regulārs datu
apkopojums un analīze.
RKTC struktūrvienība
TAC

Dalība tūrisma izstādēs, gadatirgos, tūrisma
forumos, konferencēs u.c. pasākumos, tai
skaitā starptautiskos
Tūrisma mārketinga pilnveidošana, izveidojot
jaunu tūrisma portālu

2014-2020

PB

2014-2020

PB, ES

2015

PB,ES, Cits
finansējums

RKTC struktūrvienība
TAC

U8 Jauno uzņēmēju un jauniešu
Informācijas pieejamības nodrošināšana par
atbalsts uzņēmējdarbības jautājumos uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem,
RSEZ,
sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām biznesa
Attīstības pārvalde
atbalsta institūcijām
Ikgadējais projektu konkurss jauniem
Attīstības pārvalde ARPC
uzņēmējiem
„Zeimuļs”
Izveidot prakses vietu piedāvājumu jauniešiem
vietējos uzņēmumos
Attīstības pārvalde
Uzņēmējdarbības konsultanta piesaiste
pašvaldībā
U9 Starptautiskās, nacionālās,
Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveide
RSEZ, Attīstības pārvalde
reģionālās un vietējā mēroga
Ziemeļu rajonā
institucionālās sadarbības
Atbalsts semināru un konferenču organizēšanā
veicināšana, sadarbības
informācijas apmaiņai par aktualitātēm
Attīstības pārvalde, RSEZ
pilnveidošana ar valsts un
uzņēmējdarbības veicināšanas jomā
nevalstiskajām biznesa atbalsta
Atbalsts ikgadējas izstādes „Rēzeknes
institūcijām
Attīstības pārvalde
uzņēmējs” organizēšanā
Pieredzes apmaiņas veicināšana
Visas pašvaldības
starptautiskajā un vietējā līmeņi
iestādes

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2014-2020

PB

2015-2020

PB

2015-2020

ES, PB

2014-2016

PB

2014-2017

PB, ES

2014-2020

PB, VB, ES

2014-2016

PB

2014-2020

PB, ES

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Apkopojums par RKTC, SIA „Austrumlatvijas
koncertzāle”, Latgales Kultūrvēstures muzeja
rīkoto lielāko pasākumu skaitu, tūristu skaita
dinamikas analīze, Tūrisma Attīstības centra
apmeklētāju uzskaite tiek veikta vismaz
vienreiz mēnesī un ikgadēja pārskata
sagatavošana.
Nodrošināta dalība tūrisma izstādēs,
gadatirgos, tūrisma forumos, konferencēs u.c.
pasākumos t.sk. starptautiskos.
Izveidota jauna un konkurētspējīga
komunikācijas platforma – Latgales tūrisma
portāls www.latgale.travel.lv
Nodrošināta informācijas pieejamība par
uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem,
sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām
biznesa atbalsta institūcijām.
Jauno uzņēmēju projektu konkursa
organizēšana.
Nodrošināts prakses vietu piedāvājums
jauniešiem vietējos uzņēmumos.
Pašvaldībā piesaistīts uzņēmējdarbības
konsultants.
Ir izveidots uzņēmējdarbības atbalsta centrs.
Sniegts atbalsts semināru un konferenču
organizēšanā.
Nodrošināta izstādes „Rēzeknes uzņēmējs”
organizēšana.
Veicināta pieredzes apmaiņa.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Sadarbības projektu izstrāde starp Latvijas un
Izstrādāti un realizēti sadarbības projekti.
Attīstības pārvalde, Ārējo
ārvalstu pašvaldībām, privāto un nevalstisko
2014-2020
PB, ES
sakaru nodaļa
sektoru
VTP2 IEDZĪVOTĀJIEM UN TŪRISTIEM INTERESANTA, DAUDZVEIDĪGA KULTŪRAS DZĪVE, RADOŠĀS INDUSTRIJAS UN KONKURĒTSPĒJĪGS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS
RV4 Kultūrtūrisma piedāvājuma klāsta izstrāde
U10 Pilnveidot un attīstīt kultūrtūrisma Tradicionālu kultūras pasākumu rīkošana
2014-2020
PB
Noorganizēti tradicionālās kultūras pasākumi.
produktu
RKTC struktūrvienības
Jaunu, inovatīvu pasākumu organizēšana un
Noorganizēti jauni un inovatīvi pasākumi.
2014-2020
PB
rīkošana
Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana,
Pilnveidots kultūrtūrisma produktu klāsts,
RKTC struktūrvienība
izveidojot atrakciju parku un
izveidots atrakciju parks un
TAC,
2018-2020
PB
amatniecības/radošo kvartālu ar Interaktīvajiem
amatniecības/radošais kvartāls ar
Attīstības pārvalde
muzejiem
Interaktīvajiem muzejiem.
Brīvdabas pasākumu organizēšanai
RKTC
Iegādāts brīvdabas pasākumu organizēšanai
2018-2020
PB
nepieciešamā aprīkojuma iegāde
nepieciešamais aprīkojums.
Kultūrtūrisma produktu starptautiskā aprite
RKTC,
Nodrošināta un veicināta kultūrtūrisma
2018-2020
PB
Ārējo sakaru nodaļa
produktu starptautiskā aprite.
Pilsētas vizuālā tēla veidošana (fasādes sienu
Izveidots pilsētas vizuālais tēls (fasādes sienu
RKTC, Būvvalde
gleznojumi, vides instalācijas, laikmetīgās
2014-2020
PB
gleznojumi, vides instalācijas, laikmetīgās
mākslas festivāli)
mākslas festivāli).
Mazo kultūras un tūrisma projektu ikgadējais
RKTC
Noorganizēts mazo kultūras un tūrisma
2014-2020
PB
konkurss
projektu ikgadējais konkurss.
Festivālu rīkošanas nodrošināšana
Rēzeknē norit starptautiskie festivāli –
Starptautiskais Mākslas un Mūzikas festivāls
„SevenHills”, Starptautiskais etno festivāls,
Starptautiskais teātra festivāls „Soli pa solim”,
RKTC struktūrvienības;
Starptautiskais kinofestivāls OPEN PLACE,
Izglītības pārvalde;
2014-2020
PB
Starptautiskais ceļojošais Eiropas Tautu
Sporta pārvalde
festivāls (2016.gadā – Rēzeknē), Vēstures
rekonstrukcijas klubu ikgadējs salidojums
Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros u.c. līdzīga
satura festivāli.
Dažādu institūciju sadarbības veicināšana
Latvijas tūrisma institūciju, biedrību, asociāciju
RKTC,
kultūras un tūrisma jomā
2014-2020
PB
vizītes vai semināri Rēzeknē, tūrisma
Rēzeknes pilsētas dome
uzņēmēju, mājražotāju un tūrisma entuziastu
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

U11 Atbalsts kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai un
atjaunošanai

Projektu konkurss ēku īpašniekiem pilsētas
vēsturiskajā centrā

Atbildīgie izpildītāji

Attīstības pārvalde,
Būvvalde

PB

2015-2020

PB

2014-2020

PB, ES, Cits
finansējums

2014-2020

PB, ES, Cits
finansējums

2015-2020

PB

RKTC struktūrvienības

2015-2020

PB

Attīstības pārvalde, RKTC

2015-2020

ES, VB, PB

RKTC

Kultūras jomas darbinieku līdzdalība Nacionālā
Kultūras Centra, Kultūras ministrijas
ierosinātajos semināros un darba grupās

U12 Kultūras iestāžu infrastruktūras
attīstība

Zinātniski pētniecisku pasākumu veicināšana
materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā
mantojuma padziļinātai izpētei, publiskošanai
un popularizēšanai.
Pilsētas centrālās bibliotēkas attīstība

Finanšu resursi
un avoti

2018

Informatīvo pasākumu organizēšana par
kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu
un uzturēšanu
Māksliniecisko kolektīvu darbības veicināšana

Amatiermākslas kolektīvu dalības
nodrošināšana Vispārējos latviešu Dziesmu un
Deju svētkos

Izpildes
termiņš vai
periods

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
sanāksmes un semināri, dalības starptautiskās
tūrisma izstādēs.
Atbalstītas pasākumu idejas biedrību darbības
nodrošināšanai.
Noorganizēts projektu konkurss ēku
īpašniekiem pilsētas vēsturiskajā centrā,
sakopti un renovēti valsts aizsargājamie
kultūras pieminekļi pilsētas vēsturiskajā centrā.
Organizēti informatīvi pasākumi par
kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošanu
un uzturēšanu.
Katru gadu pilnīgi atjaunoti un iegādāti jauni
tērpi vismaz 2 mākslinieciskajiem kolektīviem.
Kolektīviem nodrošinātas mēģinājuma un
uzturēšanās telpas.
Nodrošināta kolektīvu dalība Vispārējos
latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
Saskaņā ar Nacionālā kultūras centra plānu,
nodrošināta iespēja kolektīviem piedalīties
nacionālas nozīmes pasākumos.
Vienreiz gadā organizēti pieredzes apmaiņas
pasākumi.
Nodrošināta kultūras jomas darbinieku
līdzdalība Nacionālā Kultūras Centra, Kultūras
ministrijas ierosinātajos semināros un darba
grupās, kas saistītas ar dažādu normatīvo aktu
izstrādi par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu.
Veicināti zinātniski pētnieciskie pasākumi,
nodrošinot materiālā un nemateriālā
kultūrvēsturiskā mantojuma padziļinātu izpēti,
publiskošanu un popularizēšanu.
Moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša
bibliotēka.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Kultūras un Atpūtas parka attīstība
2015-2020

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas
renovācija

2014-2017

Kultūras nama rekonstrukcija un kultūras
mūžizglītības centra izveide

Kultūras iestāžu un objektu materiāltehniskās
bāzes pilnveidošana

Attīstības pārvalde, RKTC

2015-2017

Attīstības pārvalde,
RKTC, SIA
„Austrumlatvijas
koncertzāle”

2014-2020

Finanšu resursi
un avoti

Pilsētas Kultūras un Atpūtas parkā atjaunota
estrāde, kas piemērota āra pasākumu
organizēšanai un rīkošanai. Rekonstruēta un
ES, VB, PB
pielāgota skatītāju zona.
Attīstīts kultūras un atpūtas parks, nodrošinot
iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespēju
dažādošanu.
Uzlabots kopējais ēkas vizuālais un tehniskais
KPFI, PB, VB, ES stāvoklis, kā arī mūzikas skolas audzēkņiem
tiek nodrošināta atbilstoša mācību vide.
Tiks izveidots komplekss, renovējot pilsētas
Kultūras nama ēku un V.Seiles ielas 1 ēku, un
nodrošinot telpu pieejamību pilsētas
mākslinieciskajiem kolektīviem.
PB, VB, ES
Mūžizglītības centrs Rēzeknē tiks veidots ar
mērķi sniegt padziļinātu zināšanu un
kompetenču apguvi vietējā un starptautiskā
līmenī, nodrošinot plašu pakalpojumu klāstu
dažādām vecuma un interešu grupām.
Atjaunota, uzlabota un pilnveidota pilsētas
kultūras iestāžu un objektu materiāli tehniskā
ES, VB, PB
bāze.

Latgales kultūrvēstures muzeja vēsturiskās
ēkas rekonstrukcija un jaunas pilsētas vēstures
ekspozīcijas izveide
Attīstības pārvalde, RKTC

RV5 Profesionālās mākslas, kultūras un radošo industriju attīstība
U13 Profesionālās mākslas izcilības Kultūras Ministrijas, VSIA "Latvijas koncerti" un
veicināšana, starptautisku un
citu rīkotāju (LNO, "Zelta maska", teātru
nacionāla mēroga kultūras pasākumu organizācijas u.c.) pasākumus sadarbības
organizēšana
līgumu ietvaros veicināšana

RKTC, SIA
„Austrumlatgales
koncertzāle”

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2015-2020

2014-2020

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

ES, VB, PB

Vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde un realizācija.
Izveidota gan mākslinieciskā, gan zinātniskā
koncepcija jaunas un interaktīvas 2 līmeņu
ekspozīcijas izstrādei (ar modernām
tehnoloģijām, spēlēm, papildiespējām interešu
grupām) un kafejnīcas ierīkošanai muzeja
velvju pagrabā.

PB, VB

Sadarbības līgumu ietvaros, veicināti Kultūras
Ministrijas, VSIA "Latvijas koncerti" un citu
rīkotāju (LNO, "Zelta maska", teātru
organizācijas u.c.) pasākumi.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)
Jaunu starpdisciplināru kultūras un kultūras
produktu radīšana sadarbībā ar citām
organizācijām (Rodko centrs, Rēzeknes
Augstskola u.c.)
Profesionālo mākslas un mūzikas pasākumu
producēšana un virzīšana (koncerti, konkursi,
izstādes, festivāli u.c.)
Iestāšanās un darbošanās starptautiskos
pilsētu sadarbības tīklos
Radošo rezidenču vietu apzināšana,
koncepcijas izstrāde un izveide
Vietējā un starptautiskā mēroga konferenču,
semināru un viedokļu apmaiņu rīkošana
Rēzeknes teātra trupu darbības paplašināšana
un profesionāla attīstīšana

U14 Radošo kolektīvu un institūciju
kapacitātes un materiāltehniskās
bāzes nodrošināšana, profesionāļu
piesaiste kultūras un radošo industriju
attīstībai

U15 Latgaliskās identitātes un
kultūras vērtību saglabāšana un
attīstība

Latgales kamerorķestra izveide, ņemot vērā
profesionālā pūšamo instrumentu orķestra
"Rēzekne" iestrādnes
Rēzeknes talantu attīstības veicināšana
Pūšamo instrumentu orķestra un Latgales
kamerorķestra materiālitehniskās bāzes
pilnveidošana un uzlabošana (instrumentu,
aprīkojuma iegāde, remonts)
Mākslas darbu iepirkšana muzeja kolekcijas
papildināšanai,
Kultūras mantojuma, latgaliešu valodas, tautas
tradīciju un paražu saglabāšana un
popularizēšana

Atbildīgie izpildītāji

RKTC, SIA
„Austrumlatgales
koncertzāle”

RKTC, SIA
„Austrumlatgales
koncertzāle”
SIA „Austrumlatgales
koncertzāle”, RKTC,
Attīstības pārvalde
RKTC, SIA
„Austrumlatgales
koncertzāle”
RKTC

SIA „Austrumlatgales
koncertzāle”

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2018-2020

PB

2014-2020

PB, VB

2015-2020

PB, VB

2018-2020

PB

2017-2020

PB

2015-2016

PB

2015-2020

PB

2015-2020

PB

RKTC

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Izveidoti jauni starpdisciplināri kultūras un
tūrisma produkti.

Producēti un attīstīti profesionālās mākslas un
mūzikas pasākumi (koncerti, festivāli, izstādes,
izrādes u.c.).
Notiek aktīva līdzdarbošanās starptautiskos
pilsētu sadraudzības projektos kultūras jomā.
Izveidotas radošās rezidences.

Noorganizētas vietēja un starptautiska mēroga
konferences, semināri un viedokļu apmaiņas.
Attīstīta teātra trupu darbība, kas nodrošina
teātra mākslas pilnveidošanu, profesionālo
bagātināšanu un piedāvā kvalitatīvu teātra
mākslas saturu Rēzeknē un reģionā.
Izveidots Latgales kamerorķestris.

Izveidota Rēzeknes jauno talantu veicināšanas
balva.
Pilnveidota un uzlabota Pūšamo instrumentu
orķestra un Latgales kamerorķestra
materiālitehniskās bāzes (iegādāti instrumenti,
aprīkojums, veikts remonts).
Iepirkti mākslas darbi Latgales Kultūrvēstures
muzeja kolekcijas papildināšanai.
Tiek nodrošināti tehniskie nosacījumi audio
materiālu izveidei, uzlabojies iedzīvotāju
informētības līmenis
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas
Tradicionālās mūzikas programmas atbalsta un
iesaistīšanas veicināšana
Sadarbības veicināšana ar Rēzeknes
augstskolu kultūrmantojuma un valodniecības
projektu jomā
Kultūras mantojuma saglabāšanas un
popularizēšanas veicināšana, iemūžinot to
grāmatās, kino, audio, foto un video materiālos;
Kultūrvēsturisko un dokumentālo liecību
digitalizācija un šo materiālu popularizēšana
Latvijā un ārvalstīs
Latgales amatniecības, īpaši – Latvijas kultūras
kanona Latgales podniecības tradīciju
stiprināšana
Latgalisko kultūras vērtību iekļaušana tūrisma
piedāvājumā
Latgalisko amatierkolektīvu darbības un
attīstības atbalsts, veicinot kolektīvu dalību
valsts skatēs, festivālos, konkursos, izstādēs

Sabiedrisko pasākumu rīkošana pieaugušajiem
un bērniem latgaliskām kultūras vērtību un
latgaliešu valodas popularizēšanai
Latgales kulinārā mantojuma un tradīciju
popularizēšana
RV6 Tūrisma pakalpojumu un piedāvājuma klāsta pilnveidošana
U16 Augsta vides kvalitāte ar ērtu,
Rēzeknes upes un Kovšu ezera krastu un
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas
pieguļošo teritoriju sakārtošana
labiekārtojumu Kovšu ezera un
Laivošanas pasākumu organizēšana pa
Rēzeknes upes krastos
Rēzeknes upi
Kovšu ezera parka izveide

RKTC

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2015-2020

PB

2015-2020

PB

2015-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2015-2020

PB

2015-2020

PB

2015-2020

ES, VB, PB

2015-2020

ES, VB, PB

2014-2020

PB

2015-2017

ES, VB, PB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Sniegts atbalsts J.Ivanova Rēzeknes mūzikas
vidusskolas iniciatīvām, atbilstoši skolas
pieprasījumiem.
Izveidota sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu.

Realizēti digitalizācijas projekti kultūrvēsturisko
un dokumentālo liecību saglabāšanai un
popularizēšanai.
Kino, foto, audio un video projekti par
kultūrvēsturiskām tēmām.
Organizēti Latgales podnieku dienas Rēzeknē,
kuros iekļauti plenēri, meistardarbnīcas u.c.
Tūrisma piedāvājumā iekļautas Latgaliskās
kultūras mantojums.
Saglabāti un attīstīti esošie amatiermāklsas
kolektīvi un Tautas lietišķās mākslas studijas.
Katram amatiermākslas kolektīvam gadā
sagatavota vismaz 1 pilna apjoma
koncertprogramma/izrāde/izstāde.
Rīkoti pasākumi, kas vērsti uz latgalisko vērtību
un latgaliešu valodas popularizēšanu.
Izveidots Latgales kulinārā mantojuma centrs.

PSP
RKTC struktūrvienība
TAC
Attīstības pārvalde, TAC

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Sakārtota Rēzeknes upes, Kovšu ezera krasts
un pieguļošā teritorija.
Noorganizēti laivošanas pasākumi pa
Rēzeknes upi.
Izveidots Kovšu ezera parks.
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Uzdevumi (U)

U17 Sekmēt tūrisma pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanu pilsētā

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

RKTC struktūrvienība
TAC

2014-2020

PB

RKTC struktūrvienība
TAC

2014-2020

PB

Nodrošināta un organizēta tūrisma uzņēmēju
regulāra tikšanās ar tūrisma attīstības centra
pārstāvjiem.
Organizēti apmācības kursi pilsētas
pakalpojumu sniedzējiem.

Attīstības pārvalde, RKTC
struktūrvienība TAC

2014-2020

PB

Sniegts atbalsts viesnīcu un citu tūrisma
pakalpojumu attīstībai pilsētā.

Tūrisma uzņēmēju regulārās tikšanās ar
tūrisma attīstības centra pārstāvjiem
Apmācības kursu organizēšana pilsētas
pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi paaugstināt
klientu servisu
Atbalsts viesnīcu un citu tūrisma pakalpojumu
attīstībai pilsētā

U18 Attīstīt aktīvā un rekreācijas
tūrisma piedāvājumu

Atbildīgie izpildītāji

Pasākumi, aktivitātes (P)

BMX trases izveide
Sporta pārvalde

2014-2015

PB

Attīstības pārvalde, TAC

2016-2020

ES, PB

Kovšu ezera parka attīstība

Piedzīvojumu un atrakciju parka izveide

RKTC struktūrvienība
TAC
RKTC struktūrvienība
TAC, Attīstības pārvalde

Jaunu, inovatīvu aktīvas atpūtas elementu
ieviešana pilsētā
Sadarbība ar tūrisma atbalsta organizācijām
TAC
maršrutu izveidē, informatīvo materiālu izstrādē
Atpūtas teritoriju, gājēju un veloceliņu
labiekārtošana Ančupānu mežā, sadarbībā ar
Attīstības pārvalde, TAC
Rēzeknes novadu
Atbalsts SPA un rekreācijas kompleksa
izveidošanai Rēzeknes pilsētā
Attīstības pārvalde
VTP 3 LATGALES REĢIONA EKONOMIKĀ INTEGRĒTA IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA
RV7 Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu izglītība
U19 Pirmsskolas un vispārējās
Pirmsskolas izglītības sistēmas attīstība,
izglītības satura pilnveide, pedagogu pilnveidojot metodiku darbam ar bērniem no 1,5
profesionālās kompetences
gada vecuma

Izglītības pārvalde

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2015-2020
2015-2020

ES, PB

2014-2020

ES, PB

2015-2020

ES, VB, PB

2015-2020

PB, ES, Cits
finansējums

2014-2015

VB, PB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Izbūvēta BMX trase. Iedzīvotājiem tiek
nodrošināta iespēja nodarboties ar velosportu,
iespējams organizēt dažāda mēroga
sacensības.
Izveidots Kovšu ezera parks ar pludmales
zonu, promenādes zonām, dabas takas zonu,
kempinga zonu, laivu bāzes zonu.
Izveidots piedzīvojumu un atrakciju parks.
Pilsētā ieviesti jauni, inovatīvi aktīvās atpūtas
elementi.
Izstrādāti tūrisma maršruti, informatīvi materiāli.
Attīstītas atpūtas teritorijas sadarbībā ar
Rēzeknes novadu.
Sniegts atbalsts SPA un rekreācijas kompleksa
izveidošanā.

Pilnveidojot metodiku darbam ar bērniem no
1,5 gada vecuma.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

paaugstināšana atbilstoši sabiedrības Digitālo mācību materiālu un līdzekļu izstrāde
pieprasījumam
vispārējā izglītībā
Jauno pedagogu piesaiste un augsti kvalificētu
pedagogu sagatavošana vispārējās izglītības
iestādēm
Inovatīvo risinājumu ieviešana mācību procesā
U20 Mūsdienu prasībām atbilstošas Pirmsskolas, vispārējās un profesionālās
izglītības vides un procesu kvalitātes izglītības iestāžu, augstskolas infrastruktūras
paaugstināšana izglītības iestādēs
sakārtošana un mācību vides modernizācija
t.sk., sporta infrastruktūras sakārtošana
Kvalitatīvai un mūsdienīgai mācību procesa
nodrošināšanai atbilstošas vides un
materiāltehniskās bāzes izveidošana reģiona
nozīmes pilsētas skolā
Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība
Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot
vispārējās vidējās izglītības mācību vidi
kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei
(Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolā, Rēzeknes
Valsts 1.ģimnāzijā un dienesta viesnīcā)
U21 Atbalsts tirgus pieprasījumam
atbilstošas profesionālās un
pieaugušo izglītības piedāvājuma
izveidei

Mācību programmu noteikšana un izstrāde,
iekļaujot mācību programmā profesionālās
izglītības prakses vietas sadarbībā ar nozaru
uzņēmējiem
Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk.
karjeras izglītības sistēmas izveide un jauniešu
pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības
pabeigšanas integrācija darba tirgū
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides,
pieredzes apmaiņas un citu pasākumu
īstenošana interešu un profesionālās ievirzes
izglītības pedagogiem, atbilstoši darba tirgus
tendencēm

Atbildīgie izpildītāji

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde
Rēzeknes tehnikums
RA

Izglītības pārvalde

Attīstības pārvalde,
Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

ES, VB, PB

2014-2020

VB

2014-2020

ES, VB

2014-2020

ES, VB, PB

2014-2018

ES, VB, PB

2017-2020

ES, VB, PB

2014-2020

VB, PB

2014-2020

VB, PB

2014-2020

VB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Izstrādāti digitālie mācību materiāli un līdzekļi
vispārējā izglītībā.
Veicināta jauno pedagogu piesaiste un augsti
kvalificētu pedagogu sagatavošana vispārējās
izglītības iestādēm.
Mācību procesā ieviesti inovatīvi risinājumi.
Veikta pilsētas dažāda līmeņa izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošana un modernizācija.

Moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša
reģiona nozīmes izglītības iestāde pilsētā.

Moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša
mācību vide Rēzeknes pilsētas 2.vidusskolā,
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā;
Moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša
Dienesta viesnīcā Rēzeknes pilsētas
vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem
ēkā Atbrīvošanas alejā 92
Noteiktas un izstrādātas mācību programmas
(sadarbībā ar nozaru uzņēmējiem).

Veicināta jauniešu nodarbinātība t.sk. izveidota
karjeras izglītības sistēma un veicināta
jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās
izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū.
Pilnveidota profesionālā kvalifikācija, īstenoti
pieredzes apmaiņas u.c. pasākumi interešu un
profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem,
atbilstoši darba tirgus tendencēm.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu)
kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā
RV8 Indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstība dzīvei un konkurējošai darba videi
U22 Iekļaujošās izglītības principa
Atbalsta personāla – psihologu, logopēdu,
ieviešana
speciālo pedagogu pieejamības nodrošināšana
Izglītības pārvalde
pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs
Skolotāju palīgu, asistentu un pedagogu palīgu
nodrošināšana izglītības iestādēs
Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu
iekļaušana un integrācija vispārējās izglītības
Izglītības pārvalde
sistēmā
Bērnu un jauniešu motivācija dalībai interešu
izglītības programmās
U23 Jaunatnes neformālās izglītības Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana,
sistēmas pilnveidošana
skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) dibināšana,
dalība jauniešu veicināšanas uzņēmējdarbības
programmās, pašvaldības jauniešu vasaras
darba programmu pilnveide

U24 Sadarbības veicināšana
jaunatnes darba jomā

Pilnveidot esošo jauniešu centru darbības
kapacitāti, veidojot tos par aktīvās atpūtas
resursu punktiem
Veidot Austrumlatvijas jaunatnes neformālās
izglītības platformu, īstenojot reģionālos un
starptautiskos pasākumus un projektus,
iesaistot Austrumlatvijas reģiona jauniešus
Jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes
projekti, stratēģisko partnerību projekti
jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes
politikas veidotāju tikšanās projekti
Veicināt organizāciju un iestāžu kļūšanu par
Eiropas brīvprātīgā darba uzņēmēj, nosūtītāj un
koordinējošajām organizācijām programmas
„ERASMUS+” ietvaros

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

2014-2020

ES, VB

Stiprināta profesionālās izglītības iestāžu (t.sk.
pedagogu) kapacitāte pieaugušo izglītībā.

2014-2020

VB

2014-2020

VB

2014-2020

VB

2014-2020

VB

2014-2020

VB, PB

2014-2020

VB, PB

ARPC „Zeimuļs”

2014-2020

ES

2014-2020

ES

2014-2020

ES

ARPC „Zeimuļs”

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Nodrošināta atbalsta personāla – psihologu,
logopēdu, speciālo pedagogu pieejamības
pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs.
Nodrošināti skolotāju palīgi un pedagogu palīgi
izglītības iestādēs.
Veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu iekļaušana un integrācija vispārējās
izglītības sistēmā.
Bērni un jaunieši tika motivēti dalībai interešu
izglītības programmās.
Veicināta jauniešu uzņēmējdarbība, skolēnu
mācību uzņēmumu (SMU) dibināšana. Dalība
jauniešu veicināšanas uzņēmējdarbības
programmās. Pilnveidotas pašvaldības
jauniešu vasaras darba programmas.
Pilnveidota jauniešu centru darbības
kapacitāte.
Izveidota Austrumlatvijas jaunatnes neformālās
izglītības platforma.

Īstenoti jauniešu un jaunatnes darbinieku
mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību
projekti jaunatnes jomā un jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti.
Veicināta organizāciju un iestāžu kļūšanu par
Eiropas brīvprātīgā darba uzņēmēj, nosūtītāj
un koordinējošajām organizācijām programmas
„ERASMUS+” ietvaros.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

RV9 Izglītības iestāžu institucionālās izcilības uzlabošana
U25 Efektīvo izglītības finanšu
Pedagogu darba organizācijas maiņa – jaunas
resursu pārvaldības modeļu attīstība darba samaksas sistēmas ieviešana
Atbalsts valsts ģimnāzijām kā reģionu
metodisko centru funkciju veicējiem
U26 Izglītības iestāžu tīkla
Spēcīgu reģiona izglītības centru izveide uz
optimizācija un pakalpojumu
pilsētā esošu vidusskolu bāzes
pieejamības pilnveide
Jauna izglītības sistēmas modeļa izveide pilsētā
Kompetenču centra izveide, apvienojot
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu ar
Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu
VTP4 SPORTS
RV10 Cilvēkresursu un sporta nozares pārvaldības attīstība
U27 Uzlabot sadarbību starp Sporta Kopīga sporta pasākumu plānošana un
pārvaldi, Izglītības pārvaldi un sporta organizēšana
organizācijām, t.sk. sporta biedrībām,
pašnodarbinātiem sporta jomā
Sporta nozares īstermiņa un ilgtermiņa budžeta
plānošana, piesaistot sociālos partnerus

U28 Pilnveidot mūžizglītību un
tālākizglītību

Projektu konkursa nolikuma uzlabošana
atbalstāmajām darbībām un pasākumiem
Projektu konkursu organizēšana sporta nozarē
Sporta speciālistu, sporta treneru kvalifikācijas
celšana
Jaunu izglītības programmu un iespēju
izveidošana Rēzeknes Augstskolā

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

VB

2014-2020

VB

2014-2020

ES, VB, PB

Izglītības pārvalde

2014-2020

PB

Kultūras ministrija,
RPD

2017-2020

ES, VB, PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB, Cits
finansējums

Atbildīgie izpildītāji

Izglītības pārvalde
Izglītības pārvalde
Izglītības pārvalde

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde

RV11 Sporta nozares infrastruktūras attīstība
U29 Uzlabot esošo sporta bāzu
Sporta pārvaldes stadiona skrejceliņu un
infrastruktūru
sektoru rekonstrukcija
Sporta pārvalde
Sporta pārvaldes Sporta nama renovācija
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2013-2015

PB

2015-2020

ES, VB, PB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Veikta pedagogu darba organizācijas maiņa –
ieviesta jauna darba samaksas sistēma.
Valsts ģimnāzija kā reģiona metodiskais centrs.
Uz pilsētā esošu vidusskolu bāzes izveidoti
spēcīgi reģiona izglītības centri.
Izveidots jauns izglītības sistēmas modelis
Izveidots kompetenču centrs

Sadarbojoties dažādām organizācijām,
noorganizēti ar sportu un veselīga dzīvesveida
popularizēšanu saistīti pasākumi.
Piesaistot sociālos partnerus tiek veikta sporta
nozares īstermiņa un ilgtermiņa budžeta
plānošana.
Uzlabots projektu konkursa nolikums
atbalstāmajām darbībām un pasākumiem.
Noorganizēts projektu konkurss.
Celta sporta speciālistu un sporta treneru
kvalifikācija.
Rēzeknes Augstskolā izveidota jauna izglītības
programma.

Rekonstruēti stadiona skrejceliņi un
vieglatlētikas sektori, nodrošināta iespēja
nodarboties ar sportu stadionā ar kvalitatīvu
segumu.
Renovēts Sporta nams.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)
Universālā seguma izveide hokeja laukumam
Sporta pārvaldes stadionā
Sporta pārvaldes peldbaseina renovācija
Rēzeknes 2.vidusskolas sporta spēļu zāles
renovācija
Rēzeknes 4.vidusskolas sporta laukuma izbūve

Atbildīgie izpildītāji

Izglītības pārvalde

Rēzeknes 5.vidusskolas multifunkcionālā sporta
Izglītības pārvalde
laukuma izveide
Rēzeknes 6.vidusskolas kompleksā sporta
laukuma seguma nomaiņa
Nodrošināt sporta bāzes ar sporta inventāru
Sporta pārvalde, Izglītības
pārvalde
Futbola laukumu un futbola tribīnes būvniecība

U30 Olimpiskā centra Rēzekne
izveide

Viesnīcas un ārējo inženiertīklu būvniecība
Multifunkcionālās arēnas būvniecība
Atklāta peldbaseina būvniecība

U31 Pielāgot sporta bāzes
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

PB, ES

2014-2015

PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB

2014-2016

PB

2015-2016
2017-2020

VB, PB
VB, PB

2016-2017

VB, PB

2014-2017

PB, ES

2014-2017

PB, ES

Izglītības pārvalde, Sporta
pārvalde, BJSS

2014-2020

PB

Sporta pārvalde, klubi

2014-2020

PB, Cits
finansējums

SIA „Olimpiskais centrs
”Rēzekne””,
Attīstības pārvalde

Sporta pārvaldes sporta nama pielāgošana
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Nodrošināt Sporta pārvaldes peldbaseina
pieejamību un pielāgot vidi visām invalīdu
grupām, nodrošinot bezmaksas vai daļējas
apmaksas abonementus
RV12 Sporta dzīves tradīciju saglabāšana, paplašināšana un popularizēšana
U32 Organizēt sporta pasākumus
Sporta pasākumu organizēšana bērniem un
dažādām iedzīvotāju grupām
jauniešiem
Pilsētas čempionātu, kausa izcīņu,
meistarsacīkšu organizēšana dažādos sporta
veidos

Izpildes
termiņš vai
periods

Sporta pārvalde

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Sporta pārvaldes stadionā izveidots universāls
segums hokeja laukumam.
Renovēts sporta pārvaldes peldbaseins.
Renovēta 2.vidusskolas sporta spēļu zāle.
Izbūvēts Rēzeknes 4.vidusskolas sporta
laukums.
Izveidots Rēzeknes 5.vidusskolas
multifunkcionāls sporta laukums.
Nomainīts Rēzeknes 6.vidusskolas kompleksā
sporta laukuma segums.
Nodrošināts pilnvērtīgs mācību un treniņu
process izglītības iestādēs un sporta bāzēs.
Izveidots mūsdienu prasībām atbilstošs sporta
komplekss; Popularizēta Olimpiskā kustība un
veicināta sporta attīstība Rēzeknes pilsētā un
Latgales reģionā; Veicināta bērnu un jauniešu
pilnveidošanās par garīgi un fiziski attīstītu
personību.
Nodrošināta iespēja sporta namā nodarboties
ar fiziskām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Nodrošināta iespēja peldbaseinā nodarboties
ar fiziskām aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.

Noorganizēti pasākumi bērniem un jauniešiem.
Noorganizētas sacensības dažādos sporta
veidos.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)
Futbola nodarbību cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem organizēšana

U33 Izglītot un informēt sabiedrību
par fizisko aktivitāšu un sporta
nozīmīgumu veselības uzlabošanā un
nostiprināšanā

U34 Atbalstīt augstu sasniegumu
sportu Rēzeknē

U35 Atbalstīt sporta klubu darbību

Ratiņbasketbola attīstīšana
Dažāda veida sporta pasākumu invalīdiem
organizēšana
Veselīga dzīvesveida popularizēšana
pašvaldības informācijas kanālos

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

Sociālais dienests, Sporta
pārvalde, LNS RRB

2014-2020

PB

Sporta pārvalde
Sociālais dienests, Sporta
pārvalde

2014-2020

PB

2014-2020

PB

Sporta pārvalde

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

PB, Cits
finansējums

2014-2020

PB, Cits
finansējums

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2017-2020

PB

2014-2020

PB

Informatīvu kampaņu par veselīgu dzīvesveidu
Sporta pārvalde
īstenošana
Talantīgo individuālo sporta veidu sportistu
atbalstīšana dalībai sacensībās un treniņos
valsts, starptautiskā, Eiropas un pasaules
Sporta pārvalde, klubi
mērogā, Olimpiskajās spēlēs
Pilsētas profesionālo sporta spēļu komandu
izveide
Sporta bāzu iznomāšana uz atvieglotiem
Sporta pārvalde, Izglītības
noteikumiem
pārvalde
Projektu programma kvalitatīvai mācību –
treniņu procesa nodrošināšanai un dalībai
Sporta pārvalde
sacensībās

VTP 5 KVALITATĪVA DZĪVES TELPA
RV13 Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības aprūpe
U36 Institūcijām alternatīvu sociālo
pakalpojumu izveidošana un esošo Veicināt audžuģimeņu, adoptētāju, viesģimeņu,
sociālo pakalpojumu pilnveidošana skaitu palielināšanu
Rēzeknes pilsētas domes
Izveidot krīzes centru no prettiesiskām
pārvalde „Sociālais
darbībām cietušiem bērniem un ģimenēm
dienests”
Sniegt sociālo aprūpi Rēzeknes pilsētas domes
pārvaldes „Sociālais dienests” Bērnu sociālo
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Nodrošināta iespēja cilvēkiem ar dzirdes
traucējumiem nodarboties ar futbolu un
piedalīties sacensībās.
Veicināta ratiņbasketbola attīstība.
Nodrošināta iespēja nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Izveidota veselības nodaļa, kura koordinē un
vada ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu
saistītus pasākumus t.sk. atkarību profilakses
pasākumus.
Īstenota informatīva kampaņa par veselīgu
dzīvesveidu.
Rēzeknes vārda nešana valsts un pasaules
mērogā, piedaloties dažāda līmeņa
sacensībās.
Izveidotas sporta spēļu komandas, kuras
piedalās valsts mēroga čempionātos.
Efektīvs sporta bāzu noslogojums.
Izstrādāta projektu programma kvalitatīvai
mācību – treniņu procesa nodrošināšanai un
dalībai sacensībās.

Noslēgti vismaz 15 līgumi ar audžuģimenēm.
Izveidots krīzes centrs ēkā Vipingas ielā 2a;
Izveidotas 6 jaunas darbavietas, nodrošināts 1
jauns sociālais pakalpojums 6 ģimenēm.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

pakalpojumu centra pirmsskolas vecuma bērnu
grupā (3–5 g.)
Radīt ārpusģimenes aprūpei alternatīvus
sociālos pakalpojumus Rēzeknes pilsētas
domes pārvaldes „Sociālais dienests” Bērnu
sociālo pakalpojumu centra bērniem bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
Paplašināt sniegto sociālo pakalpojumu klāstu
personām ar garīga rakstura traucējumiem
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais
dienests” Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrā

Radīt optimālu iespēju pašvaldības pilngadīgām
personām ar funkcionāliem traucējumiem apgūt
Rēzeknes pilsētas domes
sadzīves un pašaprūpes prasmes, pilnvērtīgi
pārvalde „Sociālais
sagatavoties patstāvīgai dzīvei, integrēties
dienests”
sabiedrībā un uzlabot savu dzīves kvalitāti
Izveidot alternatīvu sociālās aprūpes mājās
pakalpojumu mobilo brigādi

Uzlabot Naktspatversmes sociālo pakalpojumu
kvalitāti paplašinot bezpajumtniekiem
nepieciešamo un pieejamo sociālo pakalpojumu
klāstu
U37 Sabiedrībā balstītu, pēctecīgu un Izveidot uzņemšanas nodaļu Rēzeknes pilsētas
klientu individuālajām vajadzībām
domes pārvaldes „Sociālais dienests”
atbilstošu sociālo pakalpojumu un
Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā
sociālās palīdzības nodrošināšana
Rēzeknes pilsētas domes
pārvalde „Sociālais
Izveidot pastiprinātās aprūpes pakalpojumu
dienests”
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais
dienests” Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrā
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Izpildes
termiņš vai
periods

2014-2020

Finanšu resursi
un avoti

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB,PB,ES

2014-2020

VB, PB, ES

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Klientiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu,
izveidotas 3 atsevišķas dzīvokļa tipa telpas –
jauniešu māja.

Izveidots 1 dienas aprūpes centrs personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Nodrošināts ilgstošas sociālās aprūpes
pakalpojums līdz 20 personām ar garīga
rakstura traucējumiem, uzlabota infrastruktūra,
izveidotas papildus 12 amata vienības –
aprūpētāji, ārsti, apkopēji, fizioterapeits.
Izveidots 1 pusceļa māja/grupu dzīvoklis 6 – 10
personām ar garīga rakstura traucējumiem un
vismaz 50 personām ar invaliditāti.

Izveidota 1 mobilā brigāde aprūpes mājās
pakalpojumu sniegšanai 180 pensijas vecuma
personām un invalīdiem, izveidotas 4 jaunas
darbavietas.
Izveidots 1 Sociālo pakalpojumu centrs (sociālā
patversme) 50 bezpajumtniekiem Rēzeknes
pilsētā.
Izveidotas 2 uzņemšanas istabiņas vīriešiem
un sievietēm, izveidotas 4 aprūpētāju un 2
medicīnas māsu darbavietas, uzlabota
infrastruktūra, iegādāts aprīkojums.
Izveidots pastiprinātās aprūpes pakalpojums
40 klientiem ar demenci, izveidotas 8
darbavietas, aprūpētāji medicīnas māsas,
fizioterapeits iegādāts atbilstošs aprīkojums,
uzlabota infrastruktūra.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Pilnveidoti sociālā darba un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši iedzīvotāju
vajadzībām, paplašinot Sociālā dienesta telpas,
nodrošinot atbilstošu aprīkojumu un uzlabojot
darbiniekiem darba apstākļus un infrastruktūru
Atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas
Rēzeknes pilsētas domes
spējas, lai mazinātu personu invaliditātes un
pārvalde „Sociālais
citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
dienests”
un atgrieztu personu sabiedriskajā dzīvē
Reitterapijas pakalpojumu attīstība personām ar
funkcionāliem traucējumiem
Ieviest ūdensdziedniecības pakalpojumus
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Pilnveidot un izveidot jaunus sociālās
palīdzības veidus pašvaldības iedzīvotājiem
Rēzeknes pilsētas domes
pārvalde „Sociālais
dienests”, NVO
Pilnveidot Sociālās palīdzības administrēšanas
sistēmas (SOPA) darbību
Ieviest Eiropas atbalsta fonda pasākumus
vistrūcīgākajām personām

U38 Efektīva sociālo pakalpojumu
pārvaldība

Uzturēt Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības kvalitātes vadības sistēmu Rēzeknes
pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”
Izstrādāts sociālo pakalpojumu un sociālās
Rēzeknes pilsētas domes
attīstības plāns
pārvalde „Sociālais
dienests”
Izstrādāts Vadības ziņojums par Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes
vadības sistēmas darbību un veikts tās
efektivitātes novērtējums

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Izpildes
termiņš vai
periods

2014-2020

Finanšu resursi
un avoti

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

PB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Sociālajā dienestā uzlabota infrastruktūra,
paplašinātas telpas, uzlabots aprīkojums,
izveidotas 2 sociālā darbinieka, 2 sociālā
rehabilitētāja un 2 psihologa slodzes.
Apmaksāti medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumi:
90 pensijas vecuma personām gadā; 40
vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi.
Apmaksāti reitterapijas pakalpojumi 40 bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem.
Apmaksāti ūdensdziedniecības pakalpojumi 40
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Izveidoti 5 jauni sociālās palīdzības veidi t.sk.
personām pēc ārpusģimenes aprūpes un 1
audžuģimenēm, viesģimenēm, adoptētāji,
daudzbērnu ģimenes.
Izveidota sadarbība ar 3 valsts institūcijām
iedzīvotāju materiālā stāvokļa un vajadzību pēc
pakalpojumiem izvērtēšanai.
Sadarbībā ar NVO organizēti pārtikas paku,
personīgā patēriņa preču izdale un papildinoši
pasākumi vistrūcīgākajām personām un viņu
individuālo vajadzību izvērtēšana.
Uzturēta 1 kvalitātes vadības sistēma

1 plāns katru gadu.
1 Vadības ziņojums katru gadu.

2014-2020

PB
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Nodrošināt atalgojuma palielinājumu viszemāk
atalgotiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un
tehniskajiem darbiniekiem
Nodrošināt atalgojuma palielinājumu sociālo
pakalpojumu sniedzējiem
Nodrošināt regulāru kvalifikācijas celšanu
sociālo pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši
normatīvajiem aktiem
Nodrošināt konsultatīvo atbalstu (supervīzijas)
pašvaldības sociālā darba speciālistiem un
sociālā darba administrētājiem
Nodrošināt specializētās apmācības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošinās
pakalpojumus personām ar garīga rakstura
traucējumiem pēc valsts institūciju
deinstitucionalizācijas
Rēzeknes pilsētas domes
Organizēt starptautiskās un vietējās pieredzes
pārvalde „Sociālais
apmaiņas un labās prakses pārņemšanu
dienests”
sociālo pakalpojumu sniedzējiem
Veikt sociālo pakalpojumu kvalitātes analīzi,
efektivitāti un ilgtspēju, veicot Sociālā dienesta
un katras sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūcijas novērtējumu
Veikt pētījumu par Rēzeknes pilsētas
pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā
Piedalīties LPR speciālistu komandās, kuras
izstrādās deinstitucionalizācijas plānus
Dzīves vides un sociālo pakalpojumu
infrastruktūras uzlabošana sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūcijās
U39 Attīstīt veselības aprūpes
Primārās veselības aprūpes pakalpojumu
Rēzeknes slimnīca
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi saglabāšana un attīstība, piesaistot jaunus
ģimenes ārstus
Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

ES, VB

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

VB, PB, ES

2014-2020

PB, KS

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Paaugstināts atalgojums viszemāk atalgotiem
sociālo pakalpojumu sniedzējiem un
tehniskajiem darbiniekiem
Paaugstināts atalgojums sociālo pakalpojumu
sniedzējiem ik gadu vismaz par 10 %.
Apmācīti 200 darbinieki katru gadu, uzturēta
kvalifikācija.
Katru gadu nodrošināts konsultatīvais atbalsts
(supervīzijas) 38 sociālā darba speciālistiem un
13 sociālā darba administrētājiem.
Apmācīti vismaz 50 pašvaldības sociālo
pakalpojumu sniedzēji, 20 aprūpētāji.

Vismaz 5 pieredzes apmaiņas braucieni gadā
(katrai struktūrvienībai pa vienam).
5 sociālo pakalpojumu sniedzēju
pašnovērtējumi

Veikti 2 pētījumi.

Izstrādāti 2 deinstituciona – lizācijas plāni
pašvaldībai.
Veikti renovācijas darbi Sociālā dienesta
struktūrvienībās, siltināšana.
Saglabāti un attīsti primārie veselības aprūpes
pakalpojumi, piesaistot jaunus ģimenes ārstus.

23

Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)
Esošās sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes iestādes saglabāšana un jaunu
pakalpojumu veidu attīstība, piesaistot jaunus
speciālistus
Profilakses pasākumi iedzīvotāju veselības
saglabāšanai

Atbildīgie izpildītāji

2014-2020

PB, KS

Izglītības pārvalde, RVAC,
Sporta pārvalde

2014-2020

PB, KS

2014-2020

PB, KS

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

Vienas pieturas aģentūras principa plašāka
ieviešana pašvaldības institūciju darbībā
Sociālā dienesta telpu paplašināšana un
modernizēšana

Centralizētās pilsētas datu pārraides un resursu
vadības infrastruktūras izveide
IT infrastruktūras modernizēšana
ĢIS izveide datu uzturēšanai

Finanšu resursi
un avoti

RVAC

Veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras un
RVAC, Rēzeknes slimnīca
materiāltehniskās bāzes uzlabošana
RV14 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde
U40 Pilsētas pārvaldes darbības
Integrēto kvalitātes vadības sistēmu izstrāde un
pilnveidošana
ieviešana pašvaldības sniegto pakalpojumu
RD
jomās
Pašvaldības pārvaldes darbinieku kompetences
RD
līmeņa attīstība
Dzīvokļu programmas ieviešana trūcīgām un
maznodrošinātām personām, kā arī jaunajiem
RD, PSP
speciālistiem veselības, kultūras, sporta un
izglītības jomā.
Pašvaldību stipendiju programmas pielietošana
veselības, kultūras, sporta un izglītības nozarei
Attīstības pārvalde

U41 E–pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanas un pieejamības
nodrošināšana

Izpildes
termiņš vai
periods

RD

RD

IT nodaļa
IT nodaļa, Attīstības
pārvalde

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2014-2020

2017-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Saglabātas sekundārās ambulatorās veselības
aprūpes iestāde un attīstīti jauni pakalpojumu
veidi, piesaistot jaunus speciālistus.
Veikti profilakses pasākumi iedzīvotāju
veselības saglabāšanai.
Uzlabota veselības aprūpes iestāžu
infrastruktūra un materiāltehniskās bāze.
Izstrādātas un ieviestas integrētas kvalitātes
vadības sistēmas pašvaldības sniegto
pakalpojumu jomās.
Celts pašvaldības pārvaldes darbinieku
kompetences līmenis.
Ieviesta dzīvokļu programma ieviešana
trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā
arī jaunajiem speciālistiem veselības, kultūras,
sporta un izglītības jomā.
Piešķirta pašvaldības stipendijas kultūras,
sporta un izglītības specialitātēs studējošajiem
pilsētas iedzīvotājiem.
Iedzīvotājiem ērti pašvaldības pakalpojumi.
Nodrošināti atbilstoši darba apstākļi
darbiniekiem un darbam ar ierobežotās
pieejamības informāciju, atbilstoši prasībām
sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Izveidota centralizēta pilsētas datu pārraides
un resursu vadības infrastruktūra.
Atjaunota IT infrastruktūra.
Nodrošināta ģeotelpiskās informācijas izveide.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

U42 Iedzīvotāju iniciatīvas
veicināšana un iesaiste pašvaldības
darba organizēšanā

U43 Sabiedriskās drošības un
kārtības uzlabošana

Pašvaldības iestāžu elektronisko sakaru un
informācijas drošības nodrošināšana
Elektroniskās dokumentu aprites sistēmas
pilnveidošana
Regulārās iedzīvotāju aptaujas
Pilsoniskās līdzdalības stiprināšana, atbalstot
NVO aktivitātes
Sabiedrības informēšana par pašvaldības
darbību un aktualitātēm, izmantojot dažādus
kanālus
Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana
pilsētā

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

IT nodaļa

2014-2020

PB

IT nodaļa

2014-2020

PB

RD

2014-2020

RD

2014-2020

PB
PB, ES, Cits
finansējums

Sabiedrisko attiecību
nodaļa, RKTC

2014-2020

PB

IT nodaļa, Attīstības
pārvalde

2014-2020

PB

2014-2020

PB, VB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

Atskurbtuves pakalpojuma pilnveidošana pilsētā Administratīvā inspekcija
Administratīvās inspekcijas darbības
Administratīvā inspekcija
stiprināšana
Sadarbības ar Valsts policiju pilnveidošana
Administratīvā inspekcija
RV15 Ilgtspējīga vide
U44 Atkritumu saimniecība ar augstu Sadzīves atkritumu dalītas vākšanas
pārstrādes īpatsvaru
pakalpojuma pieejamības nodrošināšana

Sabiedrības informēšana un izglītošana par
atkritumu šķirošanu

U45 Energoefektivitātes pasākumu
veikšana

Nodrošināt lielāku šķiroto atkritumu apjomu
nodošanu pārstrādei
Pašvaldības pārvaldes ēku energoefektivitātes
paaugstināšana

PSP, SIA „ALAAS”

2014-2020

PB, KS

PSP, SIA „ALAAS”

2014-2020

PB, ES, KS

PSP

2014-2020

PB

Attīstības pārvalde, PSP

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

2015-2020

ES, VB, PB

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Nodrošināta pašvaldības iestāžu elektronisko
sakaru un informācijas drošība.
Pilnveidota elektroniskā dokumentu aprites
sistēma.
Veiktas regulāras iedzīvotāju aptaujas.
Atbalstot NVO aktivitātes, stiprināta pilsoniskā
līdzdalība.
Ieinteresēti iedzīvotāji, mājas lapas
apmeklētāju pieaugums, augsta iedzīvotāju
informētība.
Izstrādāta Rēzeknes pilsētas
videonovērošanas
sistēmas attīstības koncepcija.
Paplašināta videonovērošanas sistēma pilsētā.
Pilnveidoti atskurbtuves pakalpojumi pilsētā.
Stiprināta Administratīvās inspekcijas darbība.
Pilnveidota sadarbības ar Valsts policiju.
Izveidoti jauni dalītās atkritumu vākšanas
punkti.
Iedzīvotājiem ir lielākas iespējas nodot šķirotus
atkritumus.
Uzlabojas vides kvalitāte .
Pieaug mājsaimniecību un citu interešu grupu
skaits, kuri šķiro atkritumus.
Uzlabojas vides kvalitāte.
Samazinās nešķiroto atkritumu apjoms.
Veikti pašvaldības pārvaldes ēku
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi,
samazinot ēku siltumenerģijas patēriņu.
Paaugstināta ēku apgaismojuma efektivitāte
elektroenerģijas racionālai izmantošanai.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)

Atbildīgie izpildītāji

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes
centralizētās siltumapgādes sistēmā,
SIA „Rēzeknes enerģija”
rekonstruējot siltumtīklus
Pilsētas ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija,
izbūve un energoefektivitāti paaugstinošu
PSP, Attīstības pārvalde
tehnoloģiju ieviešana

U46 Sabiedrībai pieejamu „zaļo
teritoriju” un rekreācijas objektu
infrastruktūras nodrošināšana un
pilnveidošana

U47 Dzīves vides uzlabošana
dzīvojamos rajonos

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas
Attīstības pārvalde
veicināšana
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes
SIA „Rēzeknes
paaugstināšanas pasākumu veicināšana
namsaimnieks”, Attīstības
nodrošinot pašvaldības līdzfinansēšanu
pārvalde, PSP
energoefektivitātes pasākumu veikšanā
Efektīvas energoresursu izmantošanas un
enerģijas patēriņa samazināšanas veicināšana RSEZ, Attīstības pārvalde
ražojošos uzņēmumos
Vienotās pilsētas apstādījumu struktūras
Attīstības pārvalde, PSP
koncepcijas izstrāde
Pilsētas parku un skvēru rekonstrukcija
Attīstības pārvalde, Ārējo
iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai
sakaru nodaļa, PSP
Rēzeknes upes krastu nostiprināšana, gultnes
Attīstības pārvalde, PSP
tīrīšana un pretplūdu pasākumu veikšana
Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana
Sabiedrisko attiecību
par dabas vērtībām pilsētā
nodaļa, NVO
Vietējās nozīmes pilsētas ielu rekonstrukcija
PSP
Pilsētas ielu ar grants segumu asfaltēšana
PSP

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

2015-2020

ES, PB, KS

Rekonstruēti siltumtīkli.

2015-2020

ES, VB, PB

2015-2020

ES

2015-2020

PB

2014-2020

ES

2014-2020

PB

2015-2020

ES, VB, PB

2014-2020

PB

2014-2020

PB

2015-2020

PB

2015-2020

PB

2014-2020

PB

Projektu konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanai
RD, PSP

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Nodrošināta publisko teritoriju kvalitatīva
apgaismošana un tīklu uzturēšana.
Rekonstruēti ielu apgaismojuma tīkli ar lielu
energoefektīvo gaismekļu īpatsvaru.
Sekmēta atjaunojamo energoresursu
izmantošana pilsētā.
Pieaug iedzīvotāju aktivitāte dzīvojamo ēku
energoefektivitātes projektu realizēšanā.

Uzņēmumi informēti par atbalsta iespējām.
Pieaug rūpniecības ēku energoefektivitāte.
Samazinās enerģijas patēriņi.
Izstrādāta vienotās pilsētas apstādījumu
struktūras koncepcija.
Rekonstruēti pilsētas parki un skvēri.
Nostiprināti Rēzeknes upes krasti, iztīrīta
gultne un veikti pretplūdu pasākumi.
Veicināta sabiedrības izpratne un zināšanas
par dabas vērtībām pilsētā.
Rekonstruētas vietējas nozīmes pilsētas ielas.
Tiek turpināta pilsētas ielu ar grants segumu
asfaltēšana.
Katru gadu organizēts projektu konkurss
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai bērnu
rotaļu laukumu izveidei, pagalmu
labiekārtojumam daudzdzīvokļu māju rajonos
un energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu mājās.
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Uzdevumi (U)

Pasākumi, aktivitātes (P)
Sporta aktivitāšu teritoriju un atpūtas vietu
izveide dzīvojamos kvartālos

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu resursi
un avoti

PSP, Sporta pārvalde

2015-2020

PB

Rēzeknes pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Izveidoti sporta laukumi daudzdzīvokļu māju
pagalmos.
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