
Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas  

Investīciju plāna 1. pielikums 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 
specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.  

„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  
Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros īstenojamās projektu idejas 

 

N.p.k. Projekta nosaukums Indikatīvā 
summa (euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 
 

Plānotais laika posms Sadarbības  
partneri 

Pašvaldības 
budžets 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 

avoti 

Projekta 
uzsākšanas 

datums 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

Vidēja termiņa prioritātes: VP 1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība; VP 3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība 

1.Prioritārā projekta ideja: Industriālā tīkla izveide Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” teritorijā  esošu 
ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju attīstību un tajā iekļautās ielas un ceļi ir vienas no svarīgākajām ielām RSEZ perspektīvās industriālās zonas attīstībai. Projekta ideja ir 
vērsta uz proporcionālās un integrētās transporta sistēmas izveidi RSEZ teritorijā un Latgales reģionā kopumā, sakārtojot degradētās teritorijas un rekonstruējot vai uzbūvējot 
ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi. Nozīmīgākais infrastruktūras elements Rēzeknē plašā, nacionālā un starptautiskā mērogā transporta infrastruktūra – 
autoceļi un dzelzceļš, ir svarīgs priekšnoteikums loģistikas un transporta pakalpojumu attīstībai pilsētā un reģionā. Efektīvākai transporta sistēmas darbībai ir nepieciešams attīstīt 
arī lidlauka pakalpojumus. Uzlabotā saimniecisko darbību veicinošā infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību,  un jaunu darba vietu radīšanu.  

Aktivitātes Rēzeknes novada teritorijā: 

Projekta 1.1.aktivitātes pamatojums: Privātais investors SIA “Sauber”, kurš plāno būtiskas investīcijas RSEZ teritorijā, kopš 2005.gada projekta idejas attīstībai ir iegādājies un 
konsolidējis zemes īpašumus kopumā 180 ha platībā Rēzeknes novada Vērēmu pagasta teritorijā.  Pašvaldības autoceļa Nr.9619 “Djogi – Škierbinīki”, ko izmanto piekļuvei 
teritorijā uzņēmums SIA “Sauber”, SIA “Ceļi un tilti”, SIA “China Baltic Trading”, grants ceļa segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tādēļ projektā 
plānota ceļa rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve.  

Projekta 1.2.aktivitātes pamatojums: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, piekļūšana kurai tiek nodrošināta caur rekonstruējamo pašvaldības autoceļu 7627 “Tēviņi 
– Rital” (0,430km) Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, darbojas vairāki eksportējošie ražojošie komersanti: RSEZ SIA “LEAX”, RSEZ SIA “GERBACH”, SIA “RITAL”, SIA “ASKE” u.c. 
Pašvaldības autoceļa “Tēviņi – Rital” grants ceļa segums ir novecojis un nav piemērots kravas autotransporta aktīvai kustībai, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tādēļ 
projektā plānota ceļa rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve. Uzņēmumu darbībai nepieciešams veikt arī Lattelecom optiskās sakaru līnijas pievada izbūvi, kas nodrošinātu 
rūpnieciskajā zonā izvietoto uzņēmumu sekmīgu darbību un mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un ieviešanu savā ražošanā. Mērķa teritorijai ir visas degradētās teritorijas 
pazīmes, kā arī priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai tajā, ja tiks uzlabota esošā publiskā infrastruktūra  

Projekta 1.3.aktivitātes pamatojums: Rēzeknes novada Audriņu pagastā esošais lidlauks “Rēzekne” ir degradētā teritorija, kuras attīstība ir nozīmīga Austrumlatgales reģiona 
piekļuves uzlabošanai gan vietējiem Rēzeknes novada un pilsētas uzņēmējiem, gan potenciālajiem reģiona investoriem, jo tas ir vienīgais lidlauks Austrumlatgalē. Projekta 
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ietvaros Rēzeknes novada Audriņu pagastā plānots uzlabot publisko infrastruktūru, piemērojot to mazajā aviācijā un ar to saistītājos tehniskās apkopes un uzturēšanas sektoros 
darbojošos uzņēmumu (SIA “Baltic Aviation Service” u.c.) saimnieciskās darbības attīstībai. Lidlauka “Rēzekne” infrastruktūras attīstības ietvaros plānots veikt skrejceļa 
rekonstrukciju, izbūvēt vieglās konstrukcijas lidmašīnu glabāšanas un tehniskās apkopes angāru, izveidot manevrēšanas ceļa un lidaparātu stāvlaukumu, izbūvēt administratīvās 
telpas, ierīkot uzstādīta lidlauka apgaismojuma sistēma. 

1 Industriālā tīkla 
izveide Rēzeknes 
speciālās 
ekonomiskās zonas 
teritorijā 

     Radīta 65 darba vietas. Papildus 
piesaistītas nefinanšu investīcijas 

4,14 milj. EUR apmērā. 
Degradēto teritoriju 

samazinājums par 3 ha. 

01.2016.  01.2018. Rēzeknes 
pilsētas 
dome, 
Viļānu 
novada 
pašvaldība 

1.1. Pašvaldības autoceļa 
Nr.9619 “Djogi – 
Škierbinīki” 
rekonstrukcija 
Rēzeknes novadā 
industriālās zonas 
pieejamības 
nodrošināšanai 

1 182 193,00 177 328,95 1 004 864,05     Veikta pašvaldības ceļa 
rekonstrukcija un asfalta seguma 
izbūve 1,91 km. Radītās 40 darba 

vietas, Piesaistītās nefinanšu 
investīcijas 2 milj. EUR 

 

   

1.2. Pašvaldības autoceļa 
Nr.7627 “Tēviņi – 
Rital” rekonstrukcija 
Rēzeknes novadā, 
industriālās zonas 
pieejamības 
nodrošināšanai 

300 000,00 45 000,00 255 000,00 

    

Veikta pašvaldības ceļa 
rekonstrukcija un asfalta seguma 

izbūve 0,430 km. Lattelecom 
optiskās sakaru līnijas pievada 

izbūve rūpnieciskajai zonai. 
Radītās darba vietas – 15, 

Piesaistītās nefinanšu investīcijas 
– 1 940 000,00 EUR 

 

  

1.3. Lidlauka “Rēzekne” 
attīstība un 
uzņēmējdarbību  
veicinošās 
infrastruktūras 
izveide Rēzeknes 
novada  

1 399 904,73 209 985,71 1 189 919,02     Revitalizēta degradētā teritorija 
3 ha, Rēzeknes novadā izveidojot 

uzņēmējdarbību veicinošu 
infrastruktūru Audriņu pagasta 

lidlaukā “Rēzekne”, paaugstinot 
Austrumlatgales reģiona 

teritorijas sasniedzamību, un 
radot priekšnoteikumus mazās 
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aviācijas attīstībai.    
Radītās 10 darba vietas, 

Piesaistītās nefinanšu investīcijas 
200 000,00 EUR 

 KOPĀ 2 882 097,73 432 314,66 2 449 783,07       

2. Projekta ideja: Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados 

Individuālais vai sadarbības projekts: Sadarbības 

Projekta idejas pamatojums: Projekts paredz industriālo teritoriju tīkla izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot 
degradētās teritorijas un rekonstruējot vai uzbūvējot ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi. Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā ekonomiskās aktivitātes 
veicinošā infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, vides ilgtspēju veicinošo teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Rēzeknes 
pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldībās.  

Aktivitātes Rēzeknes novada teritorijā: 
 
Projekta 2.1.aktivitātes pamatojums: Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciema rūpnieciskajā zonā ar degradētās teritorijas pazīmēm darbojas vairāki eksportējošie 
ražojošie uzņēmumi – SIA “Mnogolat”, SIA “Ričvuds”, SIA “Latgales ziedi” u.c. Esošo uzņēmumu un visas zonas saimnieciskai attīstībai nepieciešams uzlabot publiskās 
infrastruktūras pievadus – izbūvēt asfaltētu pašvaldības pievedceļu (0,450 km), jaunu elektroapgādes apakšstaciju, elektrības pievadus, ūdensapgādes – kanalizācijas pievadus, 
pieslēdzoties ciema centrālajai ūdensapgādes – kanalizācijas sistēmai.   
 
Projekta 2.2.aktivitātes pamatojums: Teritorijā, ko apkalpo rekonstruējamais pašvaldības autoceļš 5627 “Litavnieki – Jupatovka” (1,940 km) Rēzeknes novada Griškānu pagastā, 
darbojas uzņēmumi SIA “Zaļā sala”, SIA “UNIK”. Ir interese no ražojošo uzņēmumu puses attīstīt savu darbību pieguļošā teritorijā. Taču šo uzņēmumu  darbībai būtiska pašvaldības 
autoceļa “Litavnieki – Jupatovka” grants ceļa segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tas nav piemērots kravas automašīnu kustībai, ar ko apgrūtina šo 
un vairāku citu uzņēmumu, kas izmanto šo ceļu, darbību. Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības attīstību šajā teritorijā, projektā plānota ceļa rekonstrukcija un asfalta seguma 
izbūve. 
 

2. Industriālo teritoriju 
tīkla izveide 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai 
Rēzeknes pilsētas, 
Rēzeknes un Viļānu 
novados 

     Radītas 95 darba vietas. Papildus 
piesaistītas nefinanšu investīcijas 

405 000,00 EUR apmērā.  

01.2016.  01.2018. Rēzeknes 
pilsētas 
dome, 
Viļānu 
novada 
pašvaldība 
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2.1. Rūpnieciskās zonas 
pielāgošana 
uzņēmējdarbības 
attīstībai Rēzeknes 
novada Čornajas 
pagastā  

920 000,00 138 000,00 782 000,00 

  

Veikta rūpnieciskās zonas 
pielāgošana uzņēmējdarbības 

attīstībai – elektroapgādes 
apakšstacijas un pievadu izbūve, 

ūdensapgādes – kanalizācijas 
pievadu izbūve, pašvaldības 

pievedceļa izbūve.  
Radītās darba vietas – 90, 

Piesaistītās investīcijas – 200 
000,00 EUR 

   

2.2. Pašvaldības autoceļa 
Nr.5627 “Litavnieki – 
Jupatovka” 
rekonstrukcija 
Rēzeknes novadā 

1 000 000,00 150 000,00 850 000,00 

  

Veikta pašvaldības ceļa 
rekonstrukcija un asfalta seguma 

izbūve 1,940 km.  
Radītās darba vietas- 5, 

Piesaistītās investīcijas – 205 
000,00 EUR 

   

 KOPĀ 1 920 000,00 288 000,00 1 632 000,00       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 
specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1.  

„Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā 
infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”  

3.pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros 
īstenojamās projektu idejas 

 

N.p.k. Projekta nosaukums Indikatīvā 
summa (euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) Projekta plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie 

rādītāji 
 

Plānotais laika posms Sadarbības  
partneri 

Pašvaldības 
budžets 

ES fondu 
finansējums 

Privātais 
sektors 

Citi 
finansējuma 

avoti 

Projekta 
uzsākšanas 

datums 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

Vidēja termiņa prioritāte: VP 1 Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās infrastruktūras attīstība; VP 3 Radoša zināšanu un prasmju attīstība 

Projekta ideja: Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Rēzeknes novadā 

Individuālais vai sadarbības projekts: individuālais 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Rēzeknes novada uzņēmējiem nozīmīgas ceļu infrastruktūras attīstību. 

Projekta 1.1.aktivitātes pamatojums: Teritorijā, ko apkalpo rekonstruējamais pašvaldības autoceļš Nr. 9202 „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, 
darbojas uzņēmumi SIA “Lindenwood”, SIA „MRC”, SIA „Baibiņa”, z/s „Liepas”, z/s „Ildzēni”, z/s „Liepziedi”. Ir interese no ražojošo uzņēmumu puses attīstīt savu darbību 
pieguļošā teritorijā. Taču šo uzņēmumu  darbībai būtiska pašvaldības autoceļa „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” grants ceļa segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie 
remontdarbi, tas nav piemērots kravas automašīnu kustībai, ar ko apgrūtina šo un vairāku citu uzņēmumu, kas izmanto šo ceļu, darbību. Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības 
attīstību šajā teritorijā, projektā plānota ceļa rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve. 

1 Uzņēmējdarbībai 
nozīmīgas 
infrastruktūras 
attīstība Rēzeknes 
novadā 

     Radīta 8 darba vietas. Papildus 
piesaistītas nefinanšu investīcijas 

200 000,00 EUR apmērā. 

01.2016.  01.2018.  

1.1. Pašvaldības autoceļa 
Nr. 9202 „Madolesje-
Sprukti-Viši-Asāni” 
rekonstrukcija 
Stoļerovas pagastā 

520 000,00 78 000,00 442 000,00     Veikta pašvaldības ceļa 
rekonstrukcija un asfalta seguma 

izbūve 2 km. Radītās 8 darba 
vietas, Piesaistītās nefinanšu 

investīcijas 200 000,00 EUR 

   

 KOPĀ 520 000,00 78 000,00 442 000,00       

 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja:                                      A.Jaudzema 


