
Apstiprināts ar 07.01.2016. Rēzeknes novada domes sēdes lēmumu (Prot.Nr.1, 37. §) 

Aktualizēts ar 18.02.2016. Rēzeknes novada domes sēdes lēmumu (Prot.Nr.5, 52. §) 

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

Investīciju plāna 2. pielikums (aktualizēts) 

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 
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uzsākšanas 

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

1.Prioritārā projekta ideja: Industriālo teritoriju tīklojuma 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. Projekts vērsts arī 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 vieni no svarīgākajiem RSEZ perspektīvās industriālās zonas 

attīstībai. 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 1.1.aktivitātes pamatojums: Uzņēmums RSEZ SIA “IRBIS Technology” 2015.gadā ir veicis un  plāno veikt būtiskas investīcijas RSEZ teritorijā, Rēzeknes novada Vērēmu 

pagastā. Uz 11.2015. uzņēmums nodarbina 8 strādājošos elektrosadales skapju ražošanā un ir investējis 800 000 EUR nekustamā īpašuma un ražošanas pamatlīdzekļu iegādē. 

Uzņēmuma RSEZ SIA “IRBIS Tehnology”, citu uzņēmumu un iedzīvotāju piekļuvi RSEZ teritorijai, nodrošina pašvaldības autoceļš Nr.9607 “Rēzekne-Meļņova-Skudras”, kura grants 

ceļa segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tādēļ projektā plānota ceļa posma 0,700 km rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve.  

Projekta 1.2.aktivitātes pamatojums: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā darbojas kokskaidu granulu ražošanas uzņēmums SIA “NewFuels” RSEZ, kurš 2015.gadā ir 

izveidojis 8 jaunas darba vietas, investējis ražotnes attīstībā, uzsākot arī nekustamo īpašumu iegādi Rēzeknes novada Vērēmu pagastā. Uzņēmums SIA “NewFuels” RSEZ  

piekļūšanai savai plānotajai ražošanas teritorijai izmanto pašvaldības autoceļu Nr.9610  “Lejas Ančupāni- Lejas Ančupāni”, kurš nodrošina arī apkārtnes iedzīvotāju un citu 

uzņēmumu piekļuvi savām dzīves vai darbības vietām. Pašvaldības autoceļa “Lejas Ančupāni- Lejas Ančupāni” posma 0,440 km garumā grants segums ir novecojis un nav 

piemērots kravas autotransporta intensīvai kustībai, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tādēļ projektā plānota šī ceļa posma rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve.  
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Projekta 1.3.aktivitātes pamatojums: Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā darbojas uzņēmumi SIA“Vlakon”, z/s”Jaunatne”, z/s “Avoti”, z/s “Mētras”, u.c.. 

Piekļuvi degradētajai teritorijai un privāto uzņēmumu ražošanas teritorijām nodrošina Jaunatnes iela, kas ir arī ciema galvenā iela. SIA “Vlakon” Uļjanovā plāno autoservisa, 

kokzāģētavas, galdniecības izveidi, investējot 30 000 EUR ražošanas iekārtās un izveidojot 35 darba vietas. Lai uzlabotu uzņēmējdarbības publisko infrastruktūra Uļjanovas ciemā 

nepieciešama Jaunatnes ielas posma ar kopējo garumu 1 km rekonstrukcija, asfalta seguma un apgaismojuma izbūve. 

Projekta 1.4.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 ceļam 

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 divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve 2 km posmā. 

 

Projekta 1.5.aktivitātes pamatojums: RSEZ teritorijā, ko apkalpo rekonstruējamais pašvaldības autoceļš 5627 “Litavnieki – Jupatovka” (1,960 km) Rēzeknes novada Griškānu 

pagastā, darbojas uzņēmumi SIA “Zaļā sala R”, 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 

divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve. 

 

Projekta 1.6.aktivitātes pamatojums: SIA ražošanas komercfirma “NOOK,LTD” jau ilgāk nekā 20 gadus veiksmīgi darbojas zāģripu ražošanā RSEZ teritorijā, Rēzeknes novada 

Vērēmu pagastā. Uzņēmums nodarbina aptuveni 60 strādājošos un plāno ražotnes turpmāku darbību un attīstību veicot investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādē. Uzņēmuma 

“NOOK,LTD”, citu uzņēmumu un iedzīvotāju piekļuvi RSEZ teritorijai, nodrošina pašvaldības autoceļš Nr.9632 “Ratinīki-Obricki”, kurš ir Rēzeknes pilsētas Noliktavu ielas 

turpinājums Rēzeknes novada rūpnieciskā zonējuma teritorijā. Autoceļa segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti ceļa kapitālie remontdarbi, tādēļ projektā plānota ceļa posma 0,450 

km rekonstrukcija un asfalta seguma izbūve.  

 

Projekta 1.7.aktivitātes pamatojums: Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā darbojas uzņēmumi SIA “Dana”, SIA “Wood export”, SIA “Diasko”, u.c.. Piekļuvi ciema 

degradētajai teritorijai, iedzīvotāju mājokļiem un privāto uzņēmumu ražošanas teritorijām nodrošina Jaunā iela (t.sk. pašvaldības autoceļš Nr.5603 “Staroščiki-Tuči-Janapole”), kas 

ir arī ciema galvenā iela. Taču Jaunās ielas segums ir novecojis, ilgstoši nav veikti kapitālie remontdarbi, tas nav piemērots kravas automašīnu kustībai, ar ko apgrūtina uzņēmumu 

darbību un pasliktina iedzīvotāju dzīves apstākļus. Lai nodrošinātu saimnieciskās darbības attīstību šajā teritorijā, projektā plānota Jaunās ielas ( t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 

“Staroščiki-Tuči-Janapole”) rekonstrukcija un divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūve. 

 

 

  



1 Industriālo teritoriju 

tīkla izveide 

uzņēmējdarbības 

veicināšanai 

Rēzeknes pilsētas, 

Rēzeknes un Viļānu 

novados 

     Radīta 67 darba vietas. Papildus 

piesaistītas nefinanšu investīcijas 

4 081 783.07 EUR apmērā. 

Degradēto teritoriju 

samazinājums par 7 ha. 

2016. 2019. Rēzeknes 

pilsētas 

dome, 

Viļānu 

novada 

pašvaldība 

1.1. Pašvaldības autoceļa 

Nr.9607 “Rēzekne-

Meļņova-Skudras” 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

1 100 000,00 165 000,00 935 000,00 

  Veikta pašvaldības ceļa  

rekonstrukcija un asfalta seguma 

izbūve 0,700 km*. 

 

2016. 2018.  

1.2. Pašvaldības autoceļa 

Nr.9610  “Lejas 

Ančupāni- Lejas 

Ančupāni” 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā, 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

800 000,00 120 000,00 680 000,00 

  

Veikta pašvaldības ceļa 

rekonstrukcija un asfalta seguma 

izbūve 0,440 km*.  

 

2016. 2018.  

1.3. Uļjanovas ciema 

Jaunatnes ielas 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā, 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

1 700 000,00 255 000,00 1 445 000,00 

  Veikta Jaunatnes ielas   

rekonstrukcija, asfalta seguma 

un ielas apgaismojuma  izbūve 

1km*. 

 

2016. 2018.  

1.4. Pašvaldības autoceļa 

Nr. 9202 „Madolesje-

Sprukti-Viši-Asāni” 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā, 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

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

  

Veikta pašvaldības ceļa 

rekonstrukcija un divkārtu 

virsmas apstrādes seguma izbūve 

2 km*.  

 

2016. 2018.  

  



1.5. Pašvaldības autoceļa 

Nr.5627 “Litavnieki – 

Jupatovka” 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā, 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

273 097,73 40 964,66 232 133,07 

  

Veikta pašvaldības ceļa 

rekonstrukcija un divkārtu 

virsmas apstrādes seguma izbūve 

1,960 km*. 

 

2016. 2019.  

1.6. Pašvaldības autoceļa 

Nr.9632 “Ratinīki-

Obricki” 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā, 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

529 000,00 79 350,00 449 650,00 

  

Veikta pašvaldības ceļa  

rekonstrukcija un asfalta seguma 

izbūve 0,450 km*.  

 

2016. 2018.  

1.7. Janapoles ciema 

Jaunās ielas ( t.sk. 

pašvaldības autoceļa 

Nr.5603 “Staroščiki-

Tuči-Janapole”) 

rekonstrukcija 

Rēzeknes novadā, 

industriālās zonas 

pieejamības 

nodrošināšanai 

100 000,00 15 000,00 85 000,00 

  

Veikta Jaunās ielas ( t.sk. 

pašvaldības autoceļa Nr.5603 

“Staroščiki-Tuči-Janapole”) 

rekonstrukcija, divkārtu virsmas 

apstrādes seguma izbūve 1km*. 

 

2016. 

 

2018.  

 KOPĀ 4 802 097,73 720 314,66 4 081 783,07       

* - rekonstruējamo ceļu/ielu garumi tiks precizēti pēc būvprojektu izstrādes 

 

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja:        (personiskais paraksts)                       A.Jaudzema 


