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Rēzeknes novadā 
 
 
Latvijas Reģionu Apvienības Rēzeknes novada saraksta cilvēki ir dažādās jomās 
sevi jau pierādījuši speciālisti, aktīvi pagastu iedzīvotāji, kas vēlas attīstīt sava 
novada pagastus tā, lai mums pašiem gribētos šeit dzīvot, strādāt un kvalitatīvi 
atpūsties. Mēs gribam savu novadu attīstīt kā stipru un patstāvīgu pašvaldību, kas 
nebaidās sevi aizstāvēt citu institūciju priekšā un prot sadarboties ar kaimiņu 
pašvaldībām. Mēs esam gatavi saglabāt, nostiprināt un attīstīt sava novada 
identitāti, dažādo kultūru vērtības un tradīcijas - kā nozīmīgu balstu novada 
ekonomikas un katra iedzīvotāja personības izaugsmei.  
 
Rēzeknes novada spēks ir katrs cilvēks!  
Mūsu nākotnes idejas un vīzijas, kuras plānojam realizēt, lai novads attīstītos kā 
iedzīvotājiem draudzīga un ikvienam pieejama pašvaldība: 
 
Informācijas pieejamība ikvienam. 
Novada iedzīvotājiem aktuālas informācijas savlaicīga un efektīva nodošana. 
Uzlabota informācijas atgriezeniskā saite ar iedzīvotājiem. Popularizētas jau 
esošu pašvaldības finansēto projektu konkursu iespējas. Izveidota vienota 
informatīvā platforma starp sociālajiem tīkliem, pašvaldības mājaslapu, e-pastu 
sistēmu. 
 
Izglītība un prasmju attīstīšana. 
Mūsdienu prasībām un darba tirgus apstākļiem pielāgotas izlgītības programmas 
un skolu tīkls. Attīstītas neformālās, alternatīvās un arodizglītības programmas. 
Izveidota sadarbība starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem, lauksaimniekiem. 
Skolu sadarbība ar uzņēmējiem, jau studiju laikā nodrošinātas prakses un darba 
vietas. Izglītībā lielāks uzsvars uz prasmēm, iemaņām un kritiskās domāšanas 
attīstību, analīzi, mazāk uz sausu faktu mācīšanu.  
Izveidota izglītības darbinieku motivēšanas atbalsta programma. Piesaistīti un 
atbalstīti jauni, kvalificēti izglītības speciālisti. 
 
Uzņēmējdarbība. Lauksaimniecība. 
Izglītota un zinoša sabiedrība par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, 
mentorings. Nodokļu un uzņēmēju konsultanti pagastos. Izglītoti jau esošie mazie 
uzņēmēji, lauksaimnieki par attīstības iespējām, radītā produkta vai pakalpojuma 
pievienotās vērtības celšanu. Aizstāvētas vietējo mazo un vidējo uzņēmēju, 
lauksaimnieku intereses valsts un ES līmenī, izveidotas visiem taisnīgas atbalsta 
programmas. 
Ieviesti iedzīvotāju labklājības celšanas pasākumi - ideju projektu konkursi, 



līdzfinansējums ES fondu piesaistei. Skolās tiek popularizēta un realizēta 
uzņēmējdarbības iemaņu un zināšanu apguve. 
 
Kultūra, sports, tūrisms. 
Novada pagastos izveidotas āra estrādes. Izglītoti, atbalstīti un motivēti pagastu 
kultūras darba organizatori. Izveidots neformālo un subkultūru piedāvājums 
pagastu jauniešiem. 
Sakārtota sporta infrastruktūra, atjaunoti sporta laukumi un stadioni pagastos. 
Piesaistīti kvalificēti treneri, tautas veselīga dzīvesveida aktivitātēm - aerobika, 
nūjošana u.tml. Atbalstīti novada profesionālie sportisti. 
Attīstīta aktīvā tūrisma vide - pārgājienu maršruti, takas, “mežakaķi”, slēpošanas 
un snovborda trases, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību, izveidots 
Ančupānu aktīvās atpūtas parks. 
 
Iedzīvotāju drošība.  
Izveidota vai piesaistīta institūcija, kas novada pagastos veic drošības, 
uzraudzības, kontroles un sabiedriskās kārtības pasākumus, lai pagastu teritorijas 
būtu iedzīvotājiem drošas un sakoptas. 
Saimnieciskais darbs. Infrastruktūra. Vide. 
Piesaistīts finansējums infrastruktūras uzlabošanai - uzlaboti pagastu 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgi ceļa segumi, uzlabots ciematu 
apgaismojums, ēku efektīva un saimnieciska uzturēšana. Regulāri tiek izvērtēts 
pagastu pārvaldnieku darbs, ieviesta darba motivācijas sistēma. 
Ieviestas un popularizētas alternatīvās enerģijas un atkritumu šķirošanas, 
otrreizējās pārstrādes programmas. 
 
Sociālais darbs. 
Sociāli maznodrošinātie iedzīvotāji ir vairāk iesaistīti sabiedriskajā dzīvē, 
darbojas motivācijas celšanas aktivitātes, mentoringa programmas. Palielināta 
darba efektivitāte NVA “100latnieku” atbalsta programmās. Izveidota sociālā 
dienesta darbinieku motivēšanas programma. Piesaistīti atbilstoši speciālisti, ar 
vardarbību un atkarībām saistītu problēmu, psihosociālā atbalsta sniegšanai 
pagastu iedzīvotājiem. 
 
Iedzīvotāju saliedēšana. 
Tiek organizēti dažādu kultūru, tautību un vecumu grupu cilvēku saliedēšanas 
pasākumi - sporta un kultūras aktivitātes, pārgājieni. Popularizēti demokrātijas, 
cilvēktiesību un brīvības principu stiprināšanas pasākumi. Lokālpatriotisma un 
valstiskā patriotisma stiprināšanas pasākumi, novada iedzīvotāju pašapziņas 
celšanai un personiskās izaugsmes veicināšanai. 


