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1. RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024. GADAM IZSTRĀDES UN 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU ĪSS APRAKSTS 

 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Rēzeknes 

novada domes 20.01.2011. lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 5.§) „Par Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (skatīt 2.nodaļu).  

25.01.2011. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tika nosūtīta vēstule Nr.4-
17/128 „Par teritorijas plānojuma lēmumu un paziņojumu”. 
 Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tika ievietots 
Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv, publicēts laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” (08.02.2011.) un Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada laikrakstā „Rēzeknes 
Vēstis” (01.02.2011.) (skatīt 3.nodaļu). 

Informatīvs paziņojums „Aicinājums zemes īpašniekiem” tika ievietots pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.rezeknesnovads.lv, publicēts Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada laikrakstā 
„Rēzeknes Vēstis” (08.02.2011.), Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rēzeknes 
Novada Ziņas” (25.02.2011.), kā arī novada pagastu pārvalžu informatīvajos izdevumos (skatīt 
3.nodaļu). 

02.05.2011. Vides pārraudzības valsts birojā tika iesniegts iesniegums par plānošanas 
dokumenta izstrādes uzsākšanu. Vides pārraudzības valsts birojs 09.05.2011. pieņēma lēmumu 
Nr.26 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (skatīt 7.nodaļu). 

Teritorijas plānojuma izstrādei tika saņemti nosacījumi un informācija no institūcijām. 
Institūciju nosacījumus, informāciju un kaimiņu pašvaldību priekšlikumus un ziņojumu par to 
ievērošanu skatīt 4.nodaļas 4.1. un 4.2. punktā.  

Ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas tika 
saņemti teritorijas plānojuma izstrādi uzsākot, skatīt 5.nodaļas 5.1.punktā. Priekšlikumu 
iesniedzējiem tika izsūtītas Rēzeknes novada pašvaldības atbildes vēstules.  

No 12.09.2011. līdz 20.09.2011. Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs notika teritorijas 
plānojuma izstrādes darba grupu sanāksmes (protokolus skatīt 8.nodaļā).  

10.01.2012. Rēzeknes novada pašvaldībā notika teritorijas plānojuma izstrādes darba 
grupas „Par lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, kritērijiem apmežošanas atļaušanai 
vai aizliegšanai” sanāksme (protokolu skatīt 8.nodaļā).  

11.01.2012. plkst.10.00, Rēzeknes novada pašvaldībā notika teritorijas plānojuma izstrādes 
darba grupas „Par nosacījumiem derīgo izrakteņu iegūšanai, vēja elektrostaciju un citu alternatīvo 
elektroapgādes objektu uzstādīšanai un meža aizsargjoslas ap Rēzeknes pilsētu noteikšanu” 
sanāksme (protokolu skatīt 8.nodaļā).  

Pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv tika ievietots un Rēzeknes novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” (20.02.2012.) tika publicēts 
informatīvs paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaisti, teritorijas 
plānojuma izstrādes darba grupu norisi (skatīt 3.nodaļu).  

15.05.2012., 16.05.2012., 22.05.2012. un 23.05.2012. Rēzeknes novada pašvaldībā notika 
teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes darba grupu 
sanāksmes (skatīt 8.nodaļu).  

02.02.2012. Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 118.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes termiņa pagarināšanu” (skatīt 
2.nodaļu).  

Izstrādātā teritorijas plānojuma 1.redakcija tika iesniegta Rēzeknes novada domei, kura 
20.09.2012. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.19, 4.§) „Par Rēzeknes novada teritorijas 
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plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2033 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (skatīt 2.nodaļu).  

Paziņojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas, Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2033 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.rezeknesnovads.lv, publicēts laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (25.09.2012.) un laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” (25.09.2012.), kā arī ievietots Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē 
www.vpvb.gov.lv un teritorijas plānojuma, Vides pārskata un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv (skatīt 3.nodaļu). 

Informatīvs paziņojums Rēzeknes novada zemju īpašniekiem par teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.rezeknesnovads.lv un publicēts laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (05.10.2012.), kā arī novada 
pagasta pārvalžu informatīvajos izdevumos (skatīt 3.nodaļu). 

Publiskās apspriešanas laikā (26.09.2012.-08.11.2012.) Rēzeknes novada pašvaldībā, 
Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs tika izstādīti, kā arī ievietoti pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.rezeknesnovads.lv, šādi dokumenti:  

1) Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.redakcija:  
− „Paskaidrojuma raksts”; 
− „Paskaidrojuma raksta pielikumi”; 
− „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
− „Grafiskā daļa”; 
− „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”. 

2) Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija. 
3) Teritorijas plānojuma un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Vides pārskata projekts. 

 
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas, Vides pārskata projekta un ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā Rēzeknes novada pašvaldībā un Rēzeknes 
novada pagastu pārvaldēs notika sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (sanāksmju protokolus 
skatīt 9.nodaļā).  

Teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts tika iesniegti institūcijām 
atzinumu saņemšanai. Saņemtos atzinumus un atzinumu apkopojumu skatīt 6.nodaļā.  
Ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, kas tika saņemti 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā no 26.09.2012. līdz 08.11.2012., 
skatīt 5.nodaļas 5.2.punktā. Priekšlikumu iesniedzējiem tika izsūtītas Rēzeknes novada pašvaldības 
atbildes vēstules.  

06.12.2012. Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.25, 2.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata 
projekta pirmās redakcijas pilnveidošanu un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam darba uzdevuma precizēšanu” (skatīt 2.nodaļu). 

Paziņojums par teritorijas plānojuma pilnveidošanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.rezeknesnovads.lv un publicēts laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (13.12.2012.) (skatīt 
3.nodaļu). 

17.01.2013. Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 8.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam iekļaujamo prasību noteikšanu 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama zemes lietošanas 
kategorijas maiņa” (skatīt 2.nodaļu).  

Teritorijas plānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts tika papildināti atbilstoši 
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem un iesniegti Rēzeknes novada domei, 
kura 21.03.2013. pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 2.§) „Par Rēzeknes novada teritorijas 
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plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai” (skatīt 2.nodaļu).  

Paziņojums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas 
publisko apspriešanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv un 
publicēts laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (22.03.2013.) un Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” (26.03.2012.) (skatīt 3.nodaļu).  

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas publiskā 
apspriešana notika no 2013.gada 25.marta līdz 2013.gada 15.aprīlim.  

Ar plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.rezeknesnovads.lv, pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27.kabinets). Teritorijas 
plānojuma kartes izdrukātā veidā bija apskatāmas pagastu pārvalžu telpās.  

Institūcijām tika nosūtītas vēstules par atzinuma sniegšanu teritorijas plānojuma 
pilnveidotajai redakcijai. Saņemtos institūciju atzinumus un atzinumu apkopojumu skatīt 5.nodaļas 
5.3. un 5.4. punktā.  

22.04.2013. no Vides pārraudzības valsts biroja tika saņemts atzinums Nr.15 „Par Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2024.gadam Vides pārskatu” (skatīt 6.nodaļu). 
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

 
2.1. 

 
Rēzeknes novada domes 20.01.2011. lēmums (sēdes protokols Nr.3, 5.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
 

2.2. Darba uzdevums Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei 2013.-2024.gadam 
(APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 20.01.2011. sēdē (protokols Nr.3, 5.§, 
3.punkts). 
 

2.3. Rēzeknes novada domes 02.02.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.3, 118.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes termiņa 
pagarināšanu”. 
 

2.4. Rēzeknes novada domes 20.09.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.19, 4.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides 
pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskai apspriešanai”. 
 

2.5. Rēzeknes novada domes 06.12.2012. lēmums (sēdes protokols Nr.25, 2.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides 
pārskata projekta pirmās redakcijas pilnveidošanu un Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam darba uzdevuma precizēšanu”. 
 

2.6. Darba uzdevums Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei 2013.-2024.gadam 
(Pielikums Nr.1. APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes sēdē 2012.gada 6.decembrī 
(protokols Nr.25, 2.§). 
 

2.7. Rēzeknes novada domes 17.01.2013. lēmums (sēdes protokols Nr.2, 8.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam iekļaujamo prasību 
noteikšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām 
nepieciešama zemes lietošanas kategorijas maiņa”. 
 

2.8. Rēzeknes novada domes 21.03.2013. lēmums (sēdes protokols Nr.7, 2.§) „Par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta 
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. 
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3. PAZIŅOJUMI UN RAKSTI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 

3.1. 

 

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu: 

− pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

− laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (08.02.2011.); 

− Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 

(01.02.2011. Nr.13 (10628). 

 

 
(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Latviski По-русски English

Rēzeknes novads Novada pašvaldība Pagastu pārvaldes Projekti Tūrisms E-avīzes

 Aktualitātes

 Rēzeknes novada dienas

 Tautas nobalsošana

 Pasākumu kalendārs

 Sludinājumi

 Par Rēzeknes novadu

 Fotogalerija

 Sports

 Izglītība

 Kultūra

 Sociālā palīdzība

 Sabiedriskais transports

 Apvienošanās projekts

 Nevalstiskās organizācijas

 Mērķdotācija infrastruktūrai

 Uzņēmējdarbība novadā

 Būvvalde

 Novada bāriņtiesas

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas
plānojuma 2013. - 2024.gadam izstrādes
uzsākšanu
Rēzeknes novads / Sludinājumi /

2011. g. 25. janvāris    

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu
„Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.3, 5.&), uzsākta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba
uzdevums un izpildes termiņi.
Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks:
1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde -
līdz 2012.gada 1. aprīlim.
2. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas
sabiedriskās apspriešanas organizēšana - līdz 2012.gada 1. jūlijam.
3. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala
redakcijas sagatavošana - līdz 2012.gada 31.augustam.
4. Lēmums par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala
redakcijas noteikšanu un nodošana Latgales plānošanas reģionam
atzinuma saņemšanai - līdz 2012.gada 1.oktobrim.
5. Lēmums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu
un Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu izdošana - līdz
2012.gada 1.novembrim.
 
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Rēzeknes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne, kontakttelefons
646 07189, fakss 646 07205, e - pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei
adresējami un iesniedzami Rēzeknes novada pašvaldībai Atbrīvošanas
alejā 95, Rēzekne, LV-4601, kā arī visās Rēzeknes novada pagastu
pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi,
juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
 
Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā
fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057
„Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
ietvaros.
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3.2. Informatīvs paziņojums „Aicinājums zemes īpašniekiem”:  

− pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

− Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” 

(08.02.2011. Nr.16 (10631); 

− Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” 

(25.02.2011.); 

− „Bērzgales ziņas” (2011.gada februāris); 

− „Dricānu ziņas” (2011.gada februāris); 

− „Feimaņu zvans” (2011.gada janvāris-februāris); 

− „Gaigalavas Ziņas” (2011.gada februāris); 

− „Griškānu pagasta ziņas”; 

− Ilzeskalna pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā; 

− „Kantinieku ziņas” (2011.gada marts); 

− „Kaunatas vēstnesis” (2011.gada janvāris - februāris); 

− Lendžu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Siets” (februāris 2011-Nr.76); 

− „Maltas ziņas” (2011.gada februāris); 

− Nautrēnu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Nautrēnu ziņas” 

(25.02.2011.); 

− Pušas pagasta pārvaldes avīzē „Laipa” (Nr.18); 

− Rikavas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Rikava” (2011.gada februāris); 

− Silmalas pagasta informatīvajā izdevumā „Silmalas Dzīve” (28.02.2011.); 

− Vērēmu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Verēmu ziņas” (2011.gada 

februāris). 

 

(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Latviski По-русски English

Rēzeknes novads Novada pašvaldība Pagastu pārvaldes Projekti Tūrisms E-avīzes

 Aktualitātes

 Rēzeknes novada dienas

 Tautas nobalsošana

 Pasākumu kalendārs

 Sludinājumi

 Par Rēzeknes novadu

 Fotogalerija

 Sports

 Izglītība

 Kultūra

 Sociālā palīdzība

 Sabiedriskais transports

 Apvienošanās projekts

 Nevalstiskās organizācijas

 Mērķdotācija infrastruktūrai

 Uzņēmējdarbība novadā

 Būvvalde

 Novada bāriņtiesas

Aicinājums Rēzeknes novada iedzīvotājiem
un visiem zemju īpašniekiem - līdz
1.jūnijam jāiesniedz priekšlikumi ar
projektu idejām un iesniegumi par savas
zemes izmantošanu!
Rēzeknes novads / Aktualitātes / Arhīvs /

2011. g. 31. janvāris    

2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumus par
divu svarīgu dokumentu izstrādi: 1) par Rēzeknes novada attīstības
programmas izstrādi, 2) par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma
izstrādi.
 
Attīstības programma ir nepieciešama, lai varētu saņemt Eiropas
Savienības finanšu līdzekļus novadam svarīgu projektu īstenošanai –
piemēram, pašvaldības ceļu uzlabošanai, pagastu ūdens apgādes un
kanalizācijas tīklu uzlabošanai, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai,
kultūras namu, bibliotēku, skolu siltināšanas, remontdarbu projektiem
utml.. Attīstības programmas izstrāde turpināsies līdz 2011. gada
decembrim, tādēļ aicinām iedzīvotājus iesniegt savus priekšlikumus
par Attīstības programmā iekļaujamajām novada projektu idejām –
piemēram, kā projekta ideja var būt kāda pagasta kultūras nama
rekonstrukcija, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana kādā ciemā,
distanču slēpošanas trases izveide utml.. Priekšlikumi jāiesniedz
rakstveidā Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada
pašvaldībā – Attīstības plānošanas nodaļā (Atbrīvošanas al. 95,
Rēzekne) vai arī sūtot uz e-pastu: Brigita.Arbidane@rdc.lv līdz šī gada
1. jūnijam.
 
Otra dokumenta - Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde notiks
2011. un 2012. gadu laikā. Tad 2013. gada sākumā teritorijas plānojums
tiks pieņemts kā novada saistošie noteikumi uz 12 gadiem (!).
Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pašvaldība zemju īpašniekiem
turpmākos 12 gadus (!) varēs atļaut būvēt tikai tādas būves un
izmantot zemi tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas
plānojumā!
2011. gada februāra mēnesī visu 25 pagastu pārvalžu telpās publiskā
vietā tiks izvietotas katra pagasta zemju izmantošanas kartes un
apbūves noteikumi. Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu
īpašumu! Ja pēc kartes apskates, zemes īpašnieks konstatēs, ka viņa
zemes gabalā ir, piemēram, meža teritorija (parasti – tumši zaļa), tad
īpašniekam ir jālasa apbūves noteikumos tas, kas rakstīts par meža
teritoriju – ko tur var būvēt un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā
zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, bet tas apbūves
noteikumos nav atļauts, tad viņam ir jāraksta iesniegums Rēzeknes
novada pašvaldībai ar lūgumu – veicot teritorijas plānojuma izstrādi,
atļaut kūdras ieguvi viņa īpašumā. Zemju īpašniekiem savi iesniegumi
(pievienojot īpašuma zemes grāmatas, zemes robežu plāna kopijas) ir
jāiesniedz rakstveidā Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai
Rēzeknes novada pašvaldībā – Attīstības plānošanas nodaļā
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(Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam.
Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta
un saistošie noteikumi stāsies spēkā – 2013.gada sākumā – pašvaldība
vairs nevarēs uz iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mainīt
dokumenta tekstā. Novada zemju īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt
iesniegumu iesniegšanas termiņu, lai vēlāk paši neciestu
zaudējumus pašvaldības aizliegumu dēļ!!!!!!!!!!!!
 
Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 646 07189, e-pasts:
Brigita.Arbidane@rdc.lv un Terēzija Kruste, Rēzeknes novada
pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 07205, e-pasts:
Terezija.Kruste@rdc.lv .

Teritorijas plānojuma priekšlikumu iesniegšanas veidlapas paraugs
 (25.00 KB)
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Sākums 1 lpp.                                                                                            

AICINĀJUMS BĒRZGALES PAGASTA ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM !!! 

 

Kopš 2011.gada janvāra ir uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde, ko plānots pabeigt līdz 2012. gada beigām. Tad 2013. 
gada sākumā teritorijas plānojums tiks pieņemts kā novada saistošie noteikumi uz 12 gadiem (!). 

 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pašvaldība zemju īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot 
zemi tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā! 

 

Tāpēc tagad Bērzgales pagasta kultūras nama ēkā 2.stāvā lietvedes kabinetā katru darba dienu līdz 2011. gada 1.jūnijam ir apskatāma tagadējā 
pagasta zemju izmantošanas karte un apbūves noteikumi.  

 

Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu īpašumu!  

Ja kartē būs redzams, ka viņa zemes gabalā ir, piemēram, meža teritorija (parasti – tumši zaļa), tad īpašniekam ir jālasa apbūves noteikumos 
tas, kas rakstīts par meža teritoriju – ko tur var būvēt un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, 
bet tas apbūves noteikumos nav atļauts, tad viņam ir jāraksta iesniegums Rēzeknes novada pašvaldībai ar lūgumu – veicot teritorijas 
plānojuma izstrādi, atļaut kūdras ieguvi viņa īpašumā.  

Zemju īpašniekiem savi iesniegumi (pievienojot īpašuma zemes grāmatas, zemes robežu plāna kopijas) ir jāiesniedz rakstveidā pagasta 
pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldībā – Attīstības plānošanas nodaļā (Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam. 

Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spēkā – 2013.gada sākumā – pašvaldība 
vairs nevarēs uz iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mainīt dokumenta tekstā. Novada zemju īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt iesniegumu 
iesniegšanas termiņu, lai vēlāk paši neciestu zaudējumus pašvaldības aizliegumu dēļ ! 

 Sīkāka informācija: pagastā: Bērzgales pagasta lietvede Janīna Adijāne, 64644633  

       Novadā (Atbrīvošanas al.95, Rēzekne): Brigita Arbidāne, 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv  

        Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 07205, e-pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv   

                                                                                                                 Informē pagasta pārvaldes sekretāre Janīna Adijāne 

 
 

 

• 3.martā plkst. 12.00 Bērzgalē tautas deju Sadancis (1.-6.klases). 

• 8. martā – Aizgavēņi. Plkst. 14.00 visi aicināti vizināties no Kirkas kalna. Pēc tam kultūras namā kopā ar folkloras kopu iesim rotaļās, 
dziedāsim, mielosimies ar pankūkām un miežu putru. 

• 10. martā plkst. 13.00 Bērzgalē tautas deju Sadancis (7.-12.klases) 

• 11. martā vokālais ansamblis „Knifs” piedalīsies skolēnu vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Jēkabpilī 11.martā. Turēsim īkšķus! 

• 12.martā plkst. 12.00 Bērzgalē Rēzeknes novada vokālo ansambļu koncerts – skate „Ko man bija tam darīt, lustīgam prātiņam”. 
Piedalīsies ansamblis „Knifs”, folkloras kopa un līnijdeju grupa „Šiks” 

19. martā folkloras kopa dosies ciemos pie Mežvidu folkloras kopas dziedātājiem, lai kopā nosvinētu kaimiņu dziedātāju 30 darba gadu 
jubileju. 

Bērnu un jauniešu centra telpās regulāri notiek dažādas nodarbības radošajās darbnīcās. Sagaidot pavasari un Lieldienas, pievērsīsimies 
dažādiem pavasara darbiņiem.  

Biedrība Sieviešu interešu klubs „Astra”: 

izstrādā un gatavojas iesniegt divus projektus projektu konkursam LEADER+ programmas ietvaros;  

ir atbalstīts biedrības LEADER+ programmas ietvaros iesniegtais projekts „Brīvdabas estrādes atjaunošana 

Bērzgalē”. Celtniecības darbi sāksies,  tiklīdz nokusīs sniegs. 

                                                                                                                                                   Informē kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne 

Bērzgales ziņas                                                                                                                                                                       2011. gada  februāris 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                                               Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 
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    Lapa 3 12(19)                                                                                                     

      2011. gada janvāris-februāris                                                                   Feimaņu zvans                      

AICINĀJUMS FEIMAŅU PAGASTA ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM !!! 

Kopš 2011.gada janvāra ir uzsāk-
ta Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma izstrāde, ko plānots pa-
beigt līdz 2012. gada beigām. Tad 
2013. gada sākumā teritorijas plāno-
jums tiks pieņemts kā novada sais-
tošie noteikumi uz 12 gadiem. 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka 
pašvaldība zemju īpašniekiem 
turpmākos 12 gadus (!) varēs at-
ļaut būvēt tikai tādas būves un 
izmantot zemi tikai tiem nolū-
kiem, kas būs ierakstīti teritorijas 
plānojumā! 

Tāpēc tagad Feimaņu pagasta 
pārvaldes ēkā katru darba dienu līdz 
2011. gada 1.jūnijam ir apskatāma 
tagadējā pagasta zemju izmantoša-
nas karte un apbūves noteikumi. 
Aicinām katru zemes īpašnieku 
apskatīt kartē savu īpašumu! 

Ja kartē būs redzams, ka viņa 
zemes gabalā ir, piemēram, me�a 
teritorija (parasti – tumši zaļa), tad 
īpašniekam ir jālasa apbūves notei-
kumos tas, kas rakstīts par me�a 
teritoriju – ko tur var būvēt un kā 
var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā 
zemes gabalā vēlas iegūt, piemē-
ram, kūdru, bet tas apbūves noteiku-
mos nav atļauts, tad viņam ir jārak-
sta iesniegums Rēzeknes novada 
pašvaldībai ar lūgumu – veicot teri-
torijas plānojuma izstrādi, atļaut 
kūdras ieguvi viņa īpašumā. 

Zemju īpašniekiem savi iesniegu-
mi (pievienojot īpašuma zemes grā-
matas, zemes robe�u pl āna kopijas) 

ir jāiesniedz rakstveidā pagasta pār-
valdē vai Rēzeknes novada pašval-
dībā – Attīstības plānošanas nodaļā 
(Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) līdz 
šī gada 1. jūnijam. 

Savos iesniegumos zemju īpaš-
nieki var prasīt, piemēram, atļaut: 
•iegūt derīgos izrakteņus (tai 

skaitā sapropeli privātā ezerā), 
•nodarboties ar tūrismu (viesu 

mājas, dabas takas, skatu torņi 
utml.), 
•apme�ot lauksaimniec ībā neiz-

matojamo zemi (izņemot meliorāci-
jas grāvjus un sistēmas), 
•audzēt vīnglieme�us, 
•uzstādīt vēja ģeneratorus, 
•būvēt hidrobūvju jaunbūves – 

HESus, slū�as utml., 
•veidot rūpnieciskās un lauk-

saimnieciskās ra�ošanas uz ņēmu-
mus, fermas, 
•veicot tirdzniecības un pakalpo-

jumu uzņēmumus, 
•ierīkot zivju dīķus, 
•būvēt vairākstāvu dzīvojamās 

mājas utml. 
Zemju īpašniekiem jāņem vērā, 

ka, gadījumā, ja īpašums atrodas 
kādā īpaši aizsargājamā dabas teri-
torijā – Rēzeknes novadā tās ir trīs: 
Rāznas nacionālais parks, dabas 
liegums Lubāna mitrājs un dabas 
parks Adamovas ezers - tad novada 
teritorijas plānojumā tiks atļauta 
tikai tāda zemes izmantošana, kas ir 
atļauta arī attiecīgās dabas teritorijas 

individuālajos izmantošanas notei-
kumos. Viss par aizsargājamām da-
bas teritorijām atrodams mājas lapā: 
www.daba.gov.lv. 

Tad, kad Rēzeknes novada terito-
rijas plānojuma izstrāde tiks pabeig-
ta un saistošie noteikumi stāsies 
spēkā – 2013.gada sākumā – pašval-
dība vairs nevarēs uz iedzīvotāju 
iesniegumu pamata neko mainīt 
dokumenta tekstā. Novada zemju 
īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt 
iesniegumu iesniegšanas termiņu, 
lai vēlāk paši neciestu zaudēju-
mus pašvaldības aizliegumu 
dēļ!!!!!!!! 

Sīkāka informācija pagastā: 
Feimaņu pagasta zemes ierīkotājs 
Arnolds Taranda, tel.: 64644888. 

Novadā (Atbrīvošanas al.95, 
Rēzekne): 

Brigita Arbidāne, Rēzeknes 
novada pašvaldības Attīstības plā-
nošanas nodaļas vadītāja,  

  tel. 646 07189, e-pasts: Brigi-
ta.Arbidane@rdc.lv,  

      Terēzija Kruste, Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijas plā-
notāja, tel. 646 07205, e-pasts: 
Terezija.Kruste@rdc.lv 

2011. GADA TAUTAS SKAITĪŠANA 

No 2011. gada 1. marta līdz 31. maijam Latvijā 
notiks tautas skaitīšana, kas būs pirmā tautas skaitīša-
na pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un 
darbaspēka brīvas kustības ES ierobe�ojumu atcelša-
nas. Tās mērķis ir iegūt detalizētu priekšstatu par ie-
dzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā 
arī par iedzīvotāju mājokļiem. Līdz šim tautas skaitī-
šanās tika izmantotas tikai papīra anketas, bet 2011. 
gada tautas skaitīšanā tiks izmantotas arī jaunās teh-
noloģijas – no šī gada 1. marta līdz 10. martam iedzī-

votājiem tiks nodrošināta iespēja anketu aizpildīt in-
ternetā. 

Mājas lapā www.tautasskaitisana.lv būs atrodama 
saite uz tautas skaitīšanas anketu. Lai tai piekļūtu, būs 
jāievada savs personas kods un pases numurs, savs e-
paraksts, vai arī internetbankas identifikatori. Tos, kuri šo 
iespēju nebūs izmantojuši, tautas skaitītāji divu mēnešu 
laikā, sākot no 17.marta, apmeklēs dzīvesvietās un veiks 
iedzīvotāju aptauju.                     (Pēc interneta resursiem) 
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2011. gada  

Februāris 

GAIGALAVAS ZIŅAS 

 Biedrība „Gaigala”, kurā darbojas Gaigalavas 
pamatskolas skolotāji, 2010.gadā realizēja Eiropas Sa-
vienības projektu „Bērnu un jauniešu interešu izglītības 
centra izveide Gaigalavas pagastā”. Projektu konkursu 
bija izsludinājusi „Biedrība Rēzeknes rajona kopienu 
partnerība” programmā Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai, pasākumā "Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē “Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzī-
bas, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
 Projekta mērķis bija bērniem un jauniešiem 
aprīkot telpu, lai viņi apgūtu un pilnveidotu mājsaimnie-
cības prasmes, kuras nepieciešamas turpmākajā dzīvē. 

 Projekts tika realizēts Gaigalavas pamatskolas ot-
rajā ēkā. Telpas remonts tika veikts no pagasta finansēju-
ma. No projekta līdzekļiem tika iegādātas mēbeles (galdi, 
krēsli, tāfele, skapji, virtuves iekārta) un mājsaimniecības 
tehnika – elektriskā plīts, ledusskapis, virtuves trauki, virtu-
ves elektrotehnika, modernas šujmašīnas, overloks un glu-
dekļi. 
 Projekta rezultātā ir nodrošināta nodarbību bāze 
un programmas, lai bērni un jaunieši kvalitatīvi varētu apgūt 
uzturmācības, dažādu rokdarbu un šūšanas prasmes. No-
darbībās iegūtās prasmes un iemaņas strādāt ar mūsdienī-
gu mājsaimniecības tehniku noderēs arī turpmāk mājsaim-
niecībā. 

Projekta koordinatore Ineta KrusteIneta KrusteIneta KrusteIneta Kruste    

Eiropas Savienības ELFLA projekts  
Gaigalavas pamatskolā  

AICINĀJUMS RĒZEKNES  
NOVADA ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM! 

2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada 
dome pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teri-
torijas plānojuma izstrādi. 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma iz-
strāde notiks 2011. un 2012. gadu laikā. Tad 
2013. gada sākumā teritorijas plānojums tiks pie-
ņemts kā novada saistošie noteikumi uz 12 ga-
diem. 
 Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pašvaldība pašvaldība pašvaldība pašvaldība 
zemju īpašniekiemzemju īpašniekiemzemju īpašniekiemzemju īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs turpmākos 12 gadus (!) varēs turpmākos 12 gadus (!) varēs turpmākos 12 gadus (!) varēs 
atļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi ti-atļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi ti-atļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi ti-atļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi ti-
kai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plā-kai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plā-kai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plā-kai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plā-
nojumā!nojumā!nojumā!nojumā!    
 2011. gada februāra laikā visu 25 pagastu 
pārvalžu telpās publiskā vietā tiks izvietotas katra 
pagasta zemju izmantošanas kartes un apbūves kartes un apbūves kartes un apbūves kartes un apbūves 
noteikumi. noteikumi. noteikumi. noteikumi. Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt 
kartē savu īpašumu! Ja pēc kartes apskates, zemes 
īpašnieks konstatēs, ka viņa zemes gabalā ir, pie-
mēram, meža teritorija (parasti – tumši zaļa), tad 
īpašniekam ir jālasa apbūves noteikumos tas, kas 
rakstīts par meža teritoriju – ko tur var būvēt un kā 
var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā zemes gabalā 
vēlas iegūt, piemēram, kūdru, bet tas apbūves no-

teikumos nav atļauts, tad viņam ir jāraksta iesnie-
gums Rēzeknes novada pašvaldībai ar lūgumu – vei-
cot teritorijas plānojuma izstrādi, atļaut kūdras ieguvi 
viņa īpašumā. Zemju īpašniekiem savi iesniegumi 
(pievienojot īpašuma zemes grāmatas, zemes robežu 
plāna kopijas) ir jāiesniedz rakstveidā Rēzeknes nova-
da pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldī-
bā – Attīstības plānošanas nodaļā (Atbrīvošanas al. 
95, Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam.līdz šī gada 1. jūnijam.līdz šī gada 1. jūnijam.līdz šī gada 1. jūnijam.    
 Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānoju-
ma izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi stā-
sies spēkā – 2013.gada sākumā – pašvaldība vairs 
nevarēs uz iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mai-neko mai-neko mai-neko mai-
nītnītnītnīt dokumenta tekstā. Novada zemju īpašniekiem ir zemju īpašniekiem ir zemju īpašniekiem ir zemju īpašniekiem ir 
svarīgi nenogulēt iesniegumu iesniegšanas termiņu, svarīgi nenogulēt iesniegumu iesniegšanas termiņu, svarīgi nenogulēt iesniegumu iesniegšanas termiņu, svarīgi nenogulēt iesniegumu iesniegšanas termiņu, 
lai vēlāk paši neciestu zaudējumus pašvaldības aizlie-lai vēlāk paši neciestu zaudējumus pašvaldības aizlie-lai vēlāk paši neciestu zaudējumus pašvaldības aizlie-lai vēlāk paši neciestu zaudējumus pašvaldības aizlie-
gumu dēļ!!!gumu dēļ!!!gumu dēļ!!!gumu dēļ!!!    

Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzek-Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzek-Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzek-Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzek-
nes novada pašvaldības Attīstības plānošanas noda-nes novada pašvaldības Attīstības plānošanas noda-nes novada pašvaldības Attīstības plānošanas noda-nes novada pašvaldības Attīstības plānošanas noda-
ļas vadītāja, tel. 646 07189, eļas vadītāja, tel. 646 07189, eļas vadītāja, tel. 646 07189, eļas vadītāja, tel. 646 07189, e----pasts: pasts: pasts: pasts: Brigi-Brigi-Brigi-Brigi-
ta.Arbidane@rdc.lvta.Arbidane@rdc.lvta.Arbidane@rdc.lvta.Arbidane@rdc.lv    un Terēzija Kruste, Rēzeknes no-un Terēzija Kruste, Rēzeknes no-un Terēzija Kruste, Rēzeknes no-un Terēzija Kruste, Rēzeknes no-
vada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 vada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 vada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 vada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 
07205, e07205, e07205, e07205, e----pasts: pasts: pasts: pasts: Terezija.Kruste@rdc.lvTerezija.Kruste@rdc.lvTerezija.Kruste@rdc.lvTerezija.Kruste@rdc.lv        .... 

Der zināt 
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        Rēzeknes novada domes informatīvajā 
2011.gada 25. februāra izdevumā  tika publi-
cēts  paziņojums Rēzeknes novada  zemju īpaš-
niekiem par to,  ka ir uzsākta Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma izstrāde.  
           Šajā sakarā gribētos vēlreiz atgādināt 
Griškānu pagasta zemes īpašniekiem, ka ie-
sniegumi par perspektīvā plānotiem zemes iz-
mantošanas mērķiem jāiesniedz rakstveidā pa-
gasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašvaldī-
bā līdz 2011.gada 1.jūnijam. Jāņem vērā , ka 
pašvaldība zemju īpašniekiem turpmākus 12 
gadus  varēs atļaut būvēt tikai tādas būves un 
izmantot zemi tikai tiem mērķiem, kas būs ie-
rakstīti teritorijas plānojumā.  
       Ar jautājumiem  lūdzam griezties pie pagasta 
zemes konsultanta Aivara Vigupa, tālr.64640462,  
lietvedes Zojas Lipskas tālr.64640431, novadā 
(Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē) Brigita Arbidā-
ne 64607189, Terēzija Kruste 64607205. 
        
            Pagājušajā gadā pašvaldības galvenās 
prioritātes bija infrastruktūras sakārtošana.              
Pirms jaunā gada Janopoles ciema iedzīvotājiem 
tika realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīs-
tība Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janopoles 
ciemā ” I.kārta: jauna urbuma, ūdens sagatavoša-
nas stacijas ar spiedkatliem, notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu izbūve, ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija. Marta mēnesī objekts pie-
ņemts ekspluatācijā, ūdenssaimniecības projektam 
2010.gadā ieguldīti līdzekļi  Ls 119154. Šī pro-
jekta II. kārtas ietvaros plānots nomainīt esošās 
ūdensvada un kanalizācijas  cauruļvadus. Janopo-
les ciemā autobusu sagaidīšanai uzstādīta piestāt-
ne. 
       Par pašvaldības līdzekļiem Greiškānos ir uz-
būvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Sprū� e-
vā ūdensapgādes sistēmai uzstādīta atdzel�ošanas 
iekārta, ierīkots autoceļa Dreizi-Vipinga ielas ap-
gaismojums. 
        

Šogad ir ieplānota pašvaldības ceļu :  
„Janopole-Janopoles ciems” (km 0,712) , 

„Staroščiki-Tuči-Janopole” (km 0,250), „Dreizi-
Vipinga” (km 0787) un Jaunās ielas (km 0,200) 
„Staroščiki-Račeva” (km 0,720), ”Staročščiki-

Račeva” ( 0,755km) rekonstrukcija. 

Стр. 2 GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDES INFORMĀCIJA 

               Pagasta pārvalde piedalās  nodarbinātības 
pasākumā “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, ilgsto-
šiem bezdarbniekiem, kuri ir reģistrēti Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras uzskaitē un izsaka velmi strā-
dāt par stipendiātiem.  
               Stipendiāti  par darba praktizēšanu saņem 
stipendiju –Ls 100,00  mēnesī. Šogad sniegainajā 
ziemā stipendiāti galvenokārt bija iesaistīti sniega 
tīrīšanas darbos, bet tagad malkas sagatavošanā 
Griškānu pirmskolas izglītības iestādes apkurei nā-
košajam ziemas periodam, labiekārtošanas darbos. 
Diem� ēl ir problēmas ar darba disciplīnas ievēroša-
nu.               
               Ziemas periodā pagasta ceļu tīrīšanai no  
sniega pārtērēti ceļu fonda līdzekļi, tas nozīmē, ka 
līdz gada beigām nāksies ļoti taupīgi un racionāli 
izmantot  atlikušo ceļu fonda naudu. Lai pasargāt 
pagasta ceļus no  sabrukuma pavasara atkušņa laikā 
uzlikti ierobe�ojumi kravas automaš īnām uz paš-
valdības ceļiem.   
         
               Informējam, ka vasarā arī turpmāk LAD 
speciālisti apsekos no helikopteriem mūsu īpašu-
mus ar mērķi pārbaudīt, kā mēs apstrādājam lauk-
samniecībā izmantojamo zemi ( apseko lauksam-
niecībā izmantojamās zemes, kuras ir zemes robe�u 
plānā  platībā virs 1ha) ja tā nebūs nopļauta nāksies 
maksāt nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi -
1,5% apmērā par neapstrādāto LIZ zemi. 
  

         Sekretāre Zoja Lipska          

27.maijā no pulks.11.00 
Griškānu pagasta  

administratīvajā ēkā 
sniegs bezmaksas juridiskas  

konsultācijas 
 

Kārlis Valdiemiers 
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Der zināt, ko darīsm savā zemē 12 gadu laikā! 

Kopš 2011.gada janvāra ir uzsākta Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma izstrāde, ko plānots pabeigt līdz 

2012. gada beigām. Tad 2013. gada sākumā teritorijas 

plānojums tiks pieņemts kā novada saistošie noteikumi 

uz 12 gadiem (!). 

Kantinieku pagasta pārvaldes ēkā 2. stāvā katru darba 

dienu līdz 2011. gada 1.jūnijam ir apskatāma tagadējā 

pagasta zemju izmantošanas karte un apbūves noteikumi. 

Aicinām katru apskatīt kartē savu īpašumu!  

   Zemju īpašniekiem savi iesniegumi (pievienojot īpašuma 

zemes grāmatas, zemes robežu plāna kopijas) ir jāiesniedz 

rakstveidā pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada pašval-

dībā – Attīstības plānošanas nodaļā (Atbrīvošanas al. 95, 

Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam.  

Savos iesniegumos zemju īpašnieki var prasīt, piemēram, 

atļaut: 

 
iegūt derīgos izrakteľus (tai skaitā sapropeli privātā ezerā),  
nodarboties ar tūrismu (viesu mājas, dabas takas, skatu torľi 

utml.), 
apmežot lauksaimniecībā neizmatojamo zemi (izľemot meli-

orācijas grāvjus un sistēmas),  
audzēt vīngliemežus,uzstādīt vēja ģeneratorus, 
būvēt hidrobūvju jaunbūves – HESus, slūžas utml., 
veidot rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzľēmu-

mus, fermas, 
veicot tirdzniecības un pakalpojumu uzľēmumus, ierīkot zivju 

dīķus, būvēt vairākstāvu dzīvojamās mājas utml. 

No 2013.gada  vairs nevarēs  neko mainīt !

Sīkāka informācija:  pagastā: pie lietvedes 

Marijas Vasiļjevas tel. 64640644 

novadā :Brigita Arbidāne,  tel. 646 07189, 

 e-pasts:   Brigita.Arbidane@rdc.lv  

Terēzija Kruste, tel.646 07205,  
e-pastsTerezija.Kruste@rdc.lv 
 

Tos, kuri neaizpildīja anketu internetā, tautas skaitītāji divu mēnešu laikā, sākot 
no 17.marta, apmeklēs dzīvesvietās un veiks iedzīvotāju aptauju.  
 
Latgaliešu valodai ir īpaša vieta Latvijas valodas vidē un tās lietotāju skaits ir 
vērā ľemams, taču līdz šim nav precīzi apzināts. Tautas skaitīšana ir atbilstošs 
pasākums, kurā šo aktīvo latgaliešu valodas lietotāju skaitu būtu iespējams 
noteikt. : ―Vai Jūs ikdienā lietojat latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu?‖ 

Šajā izdevumā: 

 
 

Kantinieku pagasta pārvaldes Informatīvais izdevums Nr.1(3) 2011.gada marts 

Laika rats nemitīgi rit uz 

priekšu , jau garām bargā 

ziema ar  saliem un snieg-
puteņiem. Klāt pavasara 

Saulgrieži: 21. martā plkst. 

01:21! 

Saule ar katru dienu kāpj 

augstāk un silda vairāk, bet 

paies vēl kāds brīdis, ka-

mēr izkusīs visas kupenas 

un sāksies lielie pavasara 

darbi. Tāpēc izmantosim 

iespēju tagad  visu saplā-

not un sagādāt . 

27.03. pārejam uz vasaras 

laiku. Celsimies agrāk, 

padarīsim vairāk... 

Vēl mēnesi būs lielais ga-

vēnis, kad varam vairāk 

tuvoties Dievam, padomāt 

par garīgām un mūžīgām 

vērtībām—lūgšanu, piedo-

šanu, jo piedodot otram 

attīrās paša dvēsele—ko 
varam jaunu, interesantu 
darīt savā un citu labā.  

 

Trīs lietas, kas jāvēl 

sev pašam un citiem: 

veselība, prieks un 

draugi. 

Trīs lietas, kas katram 

jāvalda sevī: raksturs, 

mēle un uzvedība. 

Trīs lietas, kas katram 

jāattīsta sevī: labestī-

ba, drosme un cilvēk-

mīlestība. 

   Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem uz termiņu līdz 10 ga-
diem ir iespēja lauksaimniecības vajadzībām nomāt brīvās pašvaldībai piede-
rošās vai piekritīgās zemes, kas nav apbūvētas un netiek izmantotas pašvaldī-
bas funkciju veikšanai. Tāpat iespējams nomāt arī zemes, kas ieskaitītas rezer-
ves zemes fondā. Zemes ierīkotāja Svetlana Naumova pieņem pirmdienās, mob.t.26342489 

Ar šī gada 1.janvāri Lauksaimniecības datu centrs (LDC) liellopu pases jaundzimušajiem dzīvniekiem 
vairs neizsniedz. 

 Ja liellops, kritis vai nokauts pašpatēriņam, par tā izslēgšanu Datu centram jāpaziņo ar Notikumu 
ziņojuma lapu. 

  Vienīgais apliecinājums tam, ka dzīvnieks ir reģistrēts, būs dzīvnieka apzīmēšanas akts un ieraksts 
LDC datu bāzē. Apzīmēšanas akta otrais eksemplārs obligāti jāsaglabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka 
likvidēšanas. 

  LDC aicina klientus izmantot autorizēto lietotāju iespējas. Tas ļaus sekot līdzi LDC reģistra informā-
cijai. Jāraksta iesniegums. 

VIENOTĀ PLATĪBAS MAKSĀJUMA (VPM) likme 2010.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemēro-
šanas ir 44,35 LVL/ha. 

———————————————————————————————————————————— 

Tautas skaitīšana līdz 31. maijam. 

Informācija lauksaimniekiem 

TAUTAS SKAITĪŠANA 

INFORMĀCIJA  

LAUKSAIMNIEKIEM 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

PAR NEKUSTAMO  

ĪPAŠUMU 

MIRKĻI NO AIZGĀJUŠĀ   

GADA 

APSVEIKUMI 

BIBLIOTĒKAS ZIĽAS 
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Kaunatas vēstnesis Nr. 15 - 7 - 

Informācija lauksaimniekiem 

4Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija". 

 Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 1.marta līdz 31.martam. 

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzek-
ļu iegādei ir viens gads, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - divi gadi no LAD lēmuma par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: 
www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. 

Šajā pieteikšanās posmā ir uzmanību saistošas izmaiņas. Piemēram, kad noslēgts pirkuma lī-
gums vai saņemts  rēķins no preces piegādātāja, tad projekta iesniedzējs  ar preces piegādātāju  varēs 
norēķināties  par sava līdzfinansējuma daļu un iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasīju-
mu Eiropas Savienības daļas saņemšanai. Par  ES daļas maksājumu gan būs formalitātes ar banku, bet 
par to precīzāku skaidrojumu var saņemt LLKC Rēzeknes nodaļā.  Princips ir tāds, ka par ES daļu nebūs 
vajadzības lūgt aizdevumu no bankas. 

29.janvārī stājās spēkā MK noteikumi nr.60, kur apstiprināts, ka atbalsta likme attiecināmajām 
izmaksām mūsu reģionā paliek 40%. 

Spēkā paliek arī tas, ka intensitāti palielina par 10 procentiem  
fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem, 10% arī par MLA 
būvniecības un rekonstrukcijas projektiem, ja tehnika, aprīkojums, ilggadīgie stādījumi, tad 5% par 
MLA, plus 10% atbalsta pretendentam, kas īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības sektorā. 

4Vienotā platības maksājuma likme 2010.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir 
44,35 LVL/ha.            

                                                          Rēzeknes novada lauku attīstības speciāliste Anastasija Saleniece 

Aicinājums Rēzeknes novada zemju īpašniekiem! 

2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumus par divu svarīgu dokumentu izstādi: 1) par Rēzek-

nes novada attīstības programmas izstrādi. 

Attīstības programma ir nepieciešama, lai saņemtu Eiropas savienības finanšu līdzekļus novada svarīgu projektu īs-

tenošanai—piemēram, pašvaldības ceļu uzlabošanai, pagastu ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzlabošanai, dze-

ramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, kultūras namu, bibliotēku, skolu siltināšanas, remontdarbu projektiem utml.... 

Attīstības programmas izstrāde turpināsies līdz 2011. gada decembrim, tādēļ aicinām iedzīvotājus iesniegt savus 

priekšlikumus par Attīstības programmā iekļaujamām novadaprojektu idejām—piemēram, kā projekta ideja var 

būt—kāda ciemā, distanču slēpošanas trases izveide utml.. Priekšlikumi jāiesniedz rakstveidāRēzeknes novada pa-

gastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā—Attīstības plānošanas nodaļā ( Atbrīvošanas al.95, Rēzekne) vai 

arī sūtot uz e-pastu: Brigita.Arbidāne@rdc.lv līdz šīu gada 1. jūnijam.   

Otra dokumentu—Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde notiks 2011. un 2012. gadu laikā. Tad 2013. gada 

sākumā teritorijas plānojums tiks pieņemtskā novada saistošienotikumi uz 12 gadiem (!). 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pašvaldība zemju īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atļaut būvēt tikai 

tādas  būves un izmantot zemi tikai nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā! 

Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 646 

07189 un Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja, tel. 646 07205. 
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 FEBRU RIS 2011 – NR.76
R ZEKNES NOVADA LENDŽU PAGASTA P RVALDES INFORMAT VAIS IZDEVUMS 

INFORM CIJA LAUKSAIMNIEKIEM:
Ar 2011. gada 1.janv ri Lauksaimniec bas datu centrs ( LDC) liellopu pases jaundzimušajiem te iem vairs 
neizsniedz. Pases vajadz gas tikai tiem dz vniekiem, kuri tiks izvesti rpus LV teritorijas. L dz šim izsniegt s pases 
ir der gas dz vnieku p rvietošanai rpus Latvijas teritorijas. T s ar  der gas, ja lopu nodosiet kautuvei, ar , ja 
vajadz s izsl gt dz vnieku pašpat ri am.  
  Datu centram j zi o aizpildot Notikuma zi ojuma lapu:  

ja liellops, kurš re istr ts p c 01.01.2011., kritis vai nokauts,  
ja liellopam, kurš bija re istr ts l dz 01.01.2011., pase ir nozaud ta. 

  Vien gais apliecin jums tam, ka dz vnieks ir re istr ts, b s dz vnieka apz m šanas akts un ieraksts LDC datu 
b z . Apz m šanas akta otrais eksempl rs oblig ti j saglab  vismaz tr s gadus p c dz vnieka likvid šanas. LDC 
aicina klientus izmantot autoriz to lietot ju iesp jas. Tas aus sekot l dz inform cijai. Tikai šaj  gad jum  ir 
j uzraksta iesniegums. 
   Iesniegumi kaušanas pr mijas sa emšanai j iesniedz 6 m nešu laik  p c liellopa nodošanas.

Zemkop bas ministrija konferenc  inform s lauksaimniekus par nozaru aktualit t m   
    2011. gada pavasar  Zemkop bas ministrija organiz s konferenci lauksaimniekiem „Esi inform ts un pelni 
laukos”, kur s notiks diskusijas par aktu lajiem jaut jumiem lauksaimniec b , zivsaimniec b , mežsaimniec b  un 
lauku att st b . Ikvienam konferences dal bniekam b s iesp ja piedal ties k d  no etr m darba grup m par 
lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un mežsaimniekiem aktu liem jaut jumiem – invest cij m, plat bmaks jumiem, 
izmai m nodok os un citiem aktu liem jaut jumiem. 
     Konference notiks 10. mart  – R zekn , R zeknes novada pašvald b , Atbr vošanas aleja 95. Konferences 
s kums , pulksten 11.00, nosl gums 15.00 Re istr cija jau no pulksten 10.30 Lauku iedz vot ju jaut jumus, zu 
kuriem v las dzird t atbildes, l dzu ies t t uz e- pastu  laukutikls@llkc.lv vai zvanot pa t lruni 63007559. 

AICIN JUMS ZEMES PAŠNIEKIEM: 

   2011.gada 20.janv r  R zeknes novada dome pie ma l mumu par R zeknes novada teritorijas pl nojuma izstr di. 
Pl nojuma izstr de notiks 2011. un 2012. gadu laik . Tad 2013. gada s kum  teritorijas pl nojums tiks pie emts uz 
12 gadiem. Iedz vot jiem j em v r , ka pašvald ba zemju pašniekiem turpm ko12 gadus (!) var s at aut b v t 
tikai t das b ves un izmantot zemi tikai tiem nol kiem, kas b s ierakst ti teritorijas pl nojum !  
   2011. gada febru ra laik  visu 25 pagastu p rvalžu telp s publisk  viet  tiks izvietotas katra pagasta zemju 
izmantošanas kartes un apb ves noteikumi. Elektroniski ar Lendžu pagasta teritori lo pl nojumu var iepaz ties 
R zeknes novada m jas lap  - www.rezeknesnovads.lv Aicin m katru zemes pašnieku apskat t kart  savu pašumu! 
Ja p c kartes apskates, zemes pašnieks konstat s, ka vi a zemes gabal  ir, piem ram mežs ( parasti - tumši za a 
kr sa), tad pašniekam ir j lasa apb ves  noteikumos tas, kas rakst ts par meža teritoriju– ko tur v l  var b v t un k
var izmantot zemi. Ja pašnieks sav  zemes gabal  v las ieg t, piem ram, k dru, bet tas apb ves noteikumos nav 
at auts, tad vi am ir j raksta iesniegums R zeknes novada pašvald bai ar l gumu – veicot teritorijas pl nojuma 
izstr di, at aut k dras ieguvi vi a pašum . Zemju pašniekiem savi iesniegumi (pievienojot pašuma zemes 
gr matas, zemes robežu pl na kopijas) ir j iesniedz rakstveid  R zeknes novada pagastu p rvald s vai R zeknes 
novada pašvald b  – Att st bas pl nošanas noda  (Atbr vošanas al. 95, R zekne) l dz š  gada 1. j nijam. Tad, kad 
R zeknes novada teritorijas pl nojuma izstr de tiks pabeigta un saistošie noteikumi st sies sp k  – 2013.gada 
s kum  – pašvald ba vairs nevar s uz iedz vot ju iesniegumu pamata neko main t dokumenta tekst . Zemju 
pašniekiem ir laic gi viss j nok rto, lai nav par v lu!!!

S k ka inform cija: pie Silvijas Kip ukas tel. 64644726, k  ar  var griezties R zeknes novad : Brigita Arbid ne, 
R zeknes novada pašvald bas Att st bas pl nošanas noda as vad t ja, tel. 64607189, e-pasts: 
Brigita.Arbidane@rdc.lv un Ter zija Kruste, R zeknes novada pašvald bas teritorijas pl not ja, tel. 646 07205, e-
pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv 
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29ó30 ̌ Ì‚‡ˇ ‚ œÂÈÎË ÔÓıÓ‰ËÎ ÚÛÌË Î‡Ú„‡Î¸ÒÍÓÈ
ÁÓÌ˚ ÔÓ ÏËÌËÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ 1995 „Ó‰‡
ÓÊ‰ÂÌËˇ.”˜‡ÒÚËÂ ‚ ÌÂÏ ÔËÌˇÎË ‚ÓÒÂÏ¸ ÍÓÏ‡Ì‰,ÍÓÚÓ˚Â
·˚ÎË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ ‰‚Â ÔÓ‰„ÛÔÔ˚:

¿) ´¡Î‡ÁÏ‡ 2ª —ÂÁÂÍÌÂ, ÀÛ‰Á‡, œÂÈÎË 1 Ë ‘  ́–‡ÛÎÂÒ
ÔÛÈÍ‡Òª Ã‡ÎÚ‡. 

¡) ´¡Î‡ÁÏ‡ 1ª Ë ´¡Î‡ÁÏ‡ 3ª, œÂÈÎË 2 Ë ≈Í‡·ÔËÎÒ.
¬ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ÍÓÏ‡Ì‰˚ Ë„‡ÎË ‚ ÔÓ‰„ÛÔÔ‡ı, ‚ ËÚÓ„Â

ÎË‰ÂÓÏ „ÛÔÔ˚ ́¿ª ÒÚ‡ÎË Ï‡ÎÚÒÍËÂ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ ,̊ ‡ „ÛÔÔ˚
´¡ª ó ´¡Î‡ÁÏ‡ 1ª. ¬Ó ‚ÚÓÓÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ‰„ÛÔÔ˚ Ë„‡ÎË
ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡ ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ Ë„‡ÎË
ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ˚ ËÁ ≈Í‡·ÔËÎÒ‡ Ë ÀÛ‰Á˚, „‰Â ÔÓ·Â‰ËÎ‡ ÀÛ‰Á‡
5:0. ¿ ‚ ÙËÌ‡ÎÂ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ˚ ËÁ Ã‡ÎÚ˚ Ë
´¡Î‡ÁÏ‡ 1ª. Ã‡ÎÚÒÍËÏ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ‡Ï ÌÂ ı‚‡ÚËÎÓ ÒËÎ, Ú‡Í
Í‡Í ÏÌÓ„ËÂ ·˚ÎË ÏÓÎÓÊÂ 1995 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ´¡Î‡ÁÏ‡
1ª Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ ‚˚Ë„‡Î‡ 5:0. ÀÛ˜¯ËÏ Ë„ÓÍÓÏ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â
Ã‡ÎÚ‡ ÔËÁÌ‡Ì ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ≈Ï‡Î‡Â‚. Õ‡ ÙÓÚÓ ‘  ´–‡ÛÎÂÒ
ÔÛÈÍ‡Òª.

¿. ¡ÓÓ‰ÛÎËÌ

MALTAS PAGASTS SAŅEM 
VIDES MINISTRIJAS GADA BALVU

«ĀBOLS 2010»

2010.gada 16. decembrī, Vides ministrijā, notika svinīgs
balvu pasniegšanas pasākums Vides ministrijas gada balva
«Ābols 2010».

Vides ministrijas rīkotā konkursa «Ābols» mērķis ir izteikt
atzinību pašvaldībām, kuras visaktīvāk atbalsta valsts poli-
tiku vides sakārtošanā, realizējot vides infrastruktūras
attīstības, dabas aizsardzības un globālo klimata
pārmaiņu seku novēršanas projektus. Šogad «Ābols» noti-
ka jau sesto reizi, un pretendentus konkursam pieteica
Latvijas Vides investīciju fonds un Vides ministrijas
struktūrvienības, kuras iesaistītas šo projekti finanšu,
tehniskajā un administratīvajā uzraudzībā. Vides ministrijas
valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore
Vija Gēme, kuras pārziņā ir ūdenssaimniecības projekti
atzina: «Ūdeņi turpina tecēt, un tie kļūst aizvien tīrāki, dzidrāki
un garšīgāki. Arī meži un ceļmalas ir tīrākas, jo mēs vācam, šķirojam
un pārstrādājam. Jūs visi esat pelnījuši pa ābolam, noteikti!»

Kopā ar ministru viņa izdalīja balvas nominācijā «Par
ieguldījumu vides infrastruktūras vai dabas aizsardzības
attīstībā». Novadu pagastu un pilsētu pārvalžu grupā trīs
labākie ir Grobiņas pilsēta, Baldones pilsēta un Maltas
pagasts.1

No Maltas pagasta balvu saņēma Maltas Dzīvokļu
komunālās saimniecības uzņēmuma valdes locekle
Anna Pinka.

Vairāk lasiet Latvijas Pašvaldību savienības izdevumā «Logs»
Janvāra numurā Nr. 1.

2010. GADĀ 
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

MALTAS PAGASTĀ 

PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU FONDA
FINANSĒJUMS(LS)

1. Līdzekļu atlikums uz 2010. gada 01. janvāri — 941
2. Saņemts:
3    mērķdotācija no Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu

fonda — 26567
3    ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem — 332 
Kopā: 27840

3. Līdzekļu izlietojums: 
3    autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšana — 23291
3    pārējie izdevumi — 1052
Kopā: 24343

4. Līdzekļu atlikums uz 2011. gada 1.janvāri — 3497

2010.gadā saņemtā mērķdotācija no Rēzeknes novada
pašvaldības autoceļu fonda bija par 19,67% mazāka nekā
2009. gadā Valsts budžeta. 

INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2010.GADĀ

1. Autoceļu (ielu):
Attīrīšana no sniega, kaisīšana ar pretslīdes materiālu (mitrā

sāls, sāls-smilts maisījums), slīdamības mazināšana, izveidojot
rievas apledojumā; Maltas ciemā gājēju celiņu (ietvju) attīrīšana
no sniega ar motobloku MTZ-09 un kaisīšana ar pretslīdes
materiālu dolomīta 2-5mm šķembiņām ar kaisāmiem ratiņiem
«JAPA-71», tiltu brauktuves un gājēju celiņu pāri Maltas upei
attīrīšana no sniega — Ls 11762. 

2. Autoceļu (ielu):
Ar  grants segumu planēšana kopā ar izlīdzinātāju aizmugurē;
Akmeņu nolasīšana no brauktuves pēc autoceļu planēšanas; 
Autoceļu ar grants segumu iesēdumu un bedru remonts;
Izskalojumu likvidēšana, caurteku attīrīšana uz autoceļiem (ielām);
Maltas ciemā asfaltseguma ielu slaucīšana ar mehānisko birsti;. 
Asfaltseguma bedrīšu remonts ar bitumaku;
Smilts savākšana gar autoceļu un ietvju apmalēm;
Tilta pāļu atbrīvošana no sanesumiem pāri Maltas upei;
Izskalojumu likvidēšana uz autoceļu brauktuvēm;
Autoceļu nomaļu mehanizētā zāles appļaušana;
Krūmu atvašu izciršana autoceļu nodalījuma joslā;
Autoceļu marķēšana (sadalošās līnijas, gājēju pārejas) ar

asfaltmarķēšanas balto krāsu RD-2; 
Ceļu darbinieka darba alga, soc. nodoklis;
Bitumaka (20 tonnas) iegāde ar piegādi
Ls 11199.

Ikdienas uzturēšanas darbi paveikti par Ls 22961.

PĀRĒJIE IZDEVUMI
1. Valsts kase:
3    kredīta % atmaksa — Ls 1014.

2. Bankas pakalpojumi: Ls 38.

3. SIA «GiceKo»:
3    digitālā mērriteņa iegāde — Ls 140.
SIA «Auto Starts Tirzniecība»:
3    kompresora CODEC iegāde — Ls 190 

Pārējie izdevumi kopā: Ls 1382.

Informācija par Maltas pagastā pašvaldības autoceļu fon-
da izlietojumu un paveiktiem darbiem katru mēnesi ir piee-
jama Maltas pagasta pārvaldes māja www.malta.lv sadaļā
«Autoceļi» un informācijas stendā, bet par gadu avīzēs
«Rēzeknes Vēstis» un «Maltas ziņas». 

2011.gada 27.janvārī.  

Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis 
A. Pavļukevičs

AICINĀJUMS MALTAS PAGASTA 
ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM!

Kopš 2011.gada janvāra ir uzsākta Rēzeknes novada
teritorijas plānojuma izstrāde, ko plānots pabeigt līdz 2012.
gada beigām. Tad 2013. gada sākumā teritorijas plānojums
tiks pieņemts kā novada saistošie noteikumi uz 12
gadiem (!).

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pašvaldība zemju
īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atļaut būvēt
tikai tādas būves un izmantot zemi tikai tiem nolūkiem,
kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā!

Tāpēc tagad Maltas pagasta pārvaldes ēkā katru darba
dienu līdz 2011. gada 1.jūnijam ir apskatāma tagadējā pa-
gasta zemju izmantošanas karte un apbūves noteikumi. 

Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu
īpašumu!

Ja kartē būs redzams, ka viņa zemes gabalā ir, piemēram,
meža teritorija (parasti — tumši zaļa), tad īpašniekam ir jālasa
apbūves noteikumos tas, kas rakstīts par meža teritoriju —
ko tur var būvēt un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā
zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, bet tas apbūves

noteikumos nav atļauts, tad viņam ir jāraksta iesniegums
Rēzeknes novada pašvaldībai ar lūgumu — veicot teritorijas
plānojuma izstrādi, atļaut kūdras ieguvi viņa īpašumā. 

Zemju īpašniekiem savi iesniegumi (pievienojot
īpašuma zemes grāmatas, zemes robežu plāna kopijas) ir
jāiesniedz rakstveidā pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada
pašvaldībā — Attīstības plānošanas nodaļā (Atbrīvošanas
al. 95, Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam.

Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde
tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spēkā — 2013.gada
sākumā — pašvaldība vairs nevarēs uz iedzīvotāju iesniegumu
pamata neko mainīt dokumenta tekstā. Novada zemju
īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt iesniegumu iesniegšanas
termiņu, lai vēlāk paši neciestu zaudējumus
pašvaldības aizliegumu dēļ!

Sīkāka informācija pagastā: Maltas pagasta zemes ierīkotājs
Viktors Šmaukstelis, tel. 64631336

Novadā (A tbrīvošanas al.95, Rēzekne): 
Brigita A rbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības

plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Ar-
bidane@rdc.lv 

Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja,
tel. 646 07205, e-pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv  

– 14 ÔÓ 18 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ Ã‡ÎÚÒÍÓÈ 2 ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎÂ
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ÔÓÂÍÚÌ‡ˇ ÌÂ‰ÂÎˇ. ”˜ÂÌËÍË 6ó8 ÍÎ‡ÒÒÓ‚
Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡‰ Ó·˘ÂÈ ÚÂÏÓÈ ́«‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á
ÊËÁÌËª. —‡·ÓÚ˚ ı‚‡Ú‡ÎÓ ‚ÒÂÏ: Ì‡‰Ó Ë ‡ÌÍÂÚËÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓ‚ÂÒÚË, Ë Ò ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ, Ë
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸Òˇ Í ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Ë Á‡˘ËÚÂ  ÔÓÂÍÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡. ¿ Â˘Â Ë ÔÓ 14 ÙÂ‚‡Îˇ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸!
¬Â‰¸ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ Ú‡Í ÔÓÔÛÎˇÂÌ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ À‡Ú‚ËË!

14 ÙÂ‚‡Î ,̌ ‚ ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓÂÍÚÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎË, Û˜ÂÌËÍË
6ó9 ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ã‡ÎÚÒÍÓÈ 2 ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ÍÎ‡ÒÒÌ˚ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ „ÓÒÚË
‚ ÀËÂÔÒÍÛ˛ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ. ÷ÂÎ¸ ÔÓÂÁ‰ÍË ó
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ ÒÓ ¯ÍÓÎÓÈ Ì‡¯Ëı ·ÎËÁÍËı ÒÓÒÂ‰ÂÈ Ë
ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÓÔËˇÚËË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÏ ƒÌ˛ Ò‚.
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡.

›ÍÒÍÛÒËˇ ÔÓ ¯ÍÓÎÂ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸. «‡ÚÂÏ Ï˚
ÔÓÂı‡ÎË ‚ ÏÂÒÚÌ˚È ƒÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÎÓ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ. «‰ÂÒ¸ ¯ÂÒÚ¸ Ô‡ ˛ÌÓ¯ÂÈ Ë ‰Â‚Û¯ÂÍ
ÒÓÒÚˇÁ‡ÎËÒ¸ ‚
‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÍÓÌÍÛÒ‡ı Á‡ Á‚‡ÌËÂ
´»‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ô‡˚ª.
ÀÛ˜¯Â ‚ÒÂı
ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸ ÒÓ
‚ÒÂÏË Á‡‰‡ÌËˇÏË Ë
ÒÚ‡ÎË Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ
Ô‡ÓÈ ¿ÚÂÏ
 ÛÁ¸ÏËÌ (Ã‡ÎÚÒÍ‡ˇ
2 ÒÂ‰Ìˇˇ ̄ ÍÓÎ‡) Ë
≈ÎÂÌ‡ —˚·‡ÍÓ‚‡
(ÀËÂÔÒÍ‡ˇ ¯ÍÓÎ‡). 

¿ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ·˚Î‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍ‡, „‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚ‡ÌˆÂ‚‡Ú¸, ÌÓ Ë Á‡‚ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡.
ƒÓÏÓÈ ‚ÒÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚Â Ë ‚ÂÒÂÎ˚Â. 

’Ó˜ÂÚÒˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÔÂ‚‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡ ‰‚Ûı
¯ÍÓÎ. ›Ú‡ ÔÓÂÁ‰Í‡ ·˚Î‡ ÓÚ‚ÂÚÌ˚Ï ‚ËÁËÚÓÏ. 

¬ ‰ÂÍ‡·Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‚ Ã‡ÎÚÒÍÓÈ 2 ÒÂ‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎÂ ÔÓ¯ÎË ÌÂÓ·˚˜Ì˚Â ÛÓÍË ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡ÛÍ‡Ï.
”˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ˝ÚËı ÛÓÍÓ‚ ·˚ÎË Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â ÍÎ‡ÒÒ˚
Ã‡ÎÚÒÍÓÈ 2 ÒÂ‰ÌÂÈ Ë ÀËÂÔÒÍÓÈ ̄ ÍÓÎ. ”˜ÂÌËÍË Ë Û˜ËÚÂÎˇ
ËÁ ÀËÂÔÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚ ÔËÂÁÊ‡ÎË ‚ Ã‡ÎÚÛ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ò Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎÓÈ, Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Í‡·ËÌÂÚÓ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ,
ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ˝ÚËÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ.

”˜ÂÌËÍË Ó·ÂËı ¯ÍÓÎ ‰ÛÊÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ì‡ ÛÓÍ‡ı
Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË (Û˜ËÚÂÎˇ Õ‡‰ÂÊ‰‡  –ÓÎÓ‚¸Â‚‡, ¿ÌÚÓÌËÌ‡
–Ï‡ÎÂ, À˛·Ó‚¸  ÓÊÂÏˇÍËÌ‡, »ˇ –ÓÓÍËÌ‡), ÙËÁËÍË
(Û˜ËÚÂÎˇ Õ‡‰ÂÊ‰‡ –ÓÎÓ‚¸Â‚‡ Ë À˛·Ó‚¸  ÓÊÂÏˇÍËÌ‡),
·ËÓÎÓ„ËË (Û˜ËÚÂÎ¸ »ÓÎ‡ÌÚ‡  ÓÚÂ·Ó), ıËÏËË (Û˜ËÚÂÎ¸
Õ‡‰ÂÊ‰‡ –‡‚ËˆÍ‡ˇ), ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË (Û˜ËÚÂÎ¸ »ˇ –ÓÓÍËÌ‡).
¿ ÔÓÒÎÂ ÛÓÍÓ‚ Â·ˇÚ‡ ÏÓ„ÎË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË
ÁÌ‡ÌËˇ Ë ̋ Û‰ËˆË˛ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ë ‚ËÍÚÓËÌ‡ı
ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡ÌË˛.

Õ‡ ̋ ÚÓÏ Ì‡¯Â ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ÍÓÌ˜‡ÂÚÒˇ. ¬ÂÒÌÓÈ
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ÔÓ‚ÂÒÚË Ú‡ÍËÂ ÊÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â ÛÓÍË ÔÓ
„ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï.

”˜ËÚÂÎˇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ 
Ã‡ÎÚÒÍÓÈ 2 ÒÂ‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚: 

Õ‡‰ÂÊ‰‡ –ÓÎÓ‚¸Â‚‡, ¿ÌÚÓÌËÌ‡ –Ï‡ÎÂ, 
»ÓÎ‡ÌÚ‡  ÓÚÂ·Ó

´»ƒ≈¿À‹Õ¿fl œ¿—¿ª, 
«ƒŒ—Œ¬¤… Œ¡—¿« Δ»«Õ», ”—Œ » 

» ÃÕŒ√Œ≈ ƒ—”√Œ≈
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  .Kopš 2011.gada janvāra ir uzsākta Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma izstrāde, ko plānots 
pabeigt līdz 2012. gada beigām. Tad 2013. gada 
sākumā teritorijas plānojums tiks pieņemts kā no-
vada saistošie noteikumi uz 12 gadiem (!). 

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pašvaldība zemju 
īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs at-
ļaut būvēt tikai tādas būves un izmantot zemi 
tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas 
plānojumā! 

Tāpēc tagad Nautrēnu pagasta pārvaldes ēkā 2. 
stāvā katru darba dienu līdz 2011. gada 1.jūnijam 
ir apskatāma tagadējā pagasta zemju izmantoša-
nas karte un apbūves noteikumi.  

Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē 
savu īpašumu!  

Ja kartē būs redzams, ka viņa zemes gabalā ir, 
piemēram, me�a teritorija (parasti – tumši za ļa), 
tad īpašniekam ir jālasa apbūves noteikumos tas, 
kas rakstīts par me�a teritoriju – ko tur var b ūvēt 
un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā zemes 
gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, bet tas apbū-
ves noteikumos nav atļauts, tad viņam ir jāraksta 
iesniegums Rēzeknes novada pašvaldībai ar lū-

gumu – veicot teritorijas plānojuma izstrādi, atļaut kūdras 
ieguvi viņa īpašumā.  

Zemju īpašniekiem savi iesniegumi (pievienojot īpašuma 
zemes grāmatas, zemes robe�u pl āna kopijas) ir jāie-
sniedz rakstveidā pagasta pārvaldē vai Rēzeknes novada 
pašvaldībā – Attīstības plānošanas nodaļā (Atbrīvošanas 
al. 95, Rēzekne) līdz šī gada 1. jūnijam. 

Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde 
tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spēkā – 
2013.gada sākumā – pašvaldība vairs nevarēs uz iedzī-
votāju iesniegumu pamata neko mainīt dokumenta tek-
stā. Novada zemju īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt 
iesniegumu iesniegšanas termiņu, lai vēlāk paši ne-
ciestu zaudējumus pašvaldības aizliegumu 
dēļ !!!!!!!!!!! 

Sīkāka informācija pagastā,     tālr.64628805                                                                                                          

Novadā (Atbrīvošanas al.95, Rēzekne):  

Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstī-
bas plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 646 07189, e-pasts: 
Brigita.Arbidane@rdc.lv  

Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja, tel. 646 07205, e-pasts: Terezija.Kruste@rdc.lv  

                                * * * * * * *  

Lauksaimnieku ziņas 

Valsts atbalsts lauksaimniecībai 
Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 

105 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimnie-
cībai un tā piešķiršanas kartību”. Noteikumi  publicēti 15. 
februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, tie lasāmi arī  
ZM (zm.gov.lv) un LAD (lad.gov.lv)  interneta mājas la-
pās.  

Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauk-
saimniecības pārvaldes (RLP) pieņem lauksaimnieku ie-
sniegumus valsts atbalstam sekojošās subsīdiju program-
mās.  

* Līdz 9.martam šķirnes dzīvnieku audzētāju 
organizācijām jāpiesakās ciltsdarba atbalstam, kuru, tāpat 
kā iepriekšējā gadā, lauksaimniekiem novirzīs caur atzī-
tām šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Lauk-
saimnieki, kuri pretendē uz šo atbalstu, saņems vēstuli  no 
organizācijas, kurā būs līgums. Līgums jāparaksta, jāsūta 

atpakaļ organizācijai.  Tāpat kā pagājušajā gadā. 

*  Līdz pat gada beigām Latvijā reģistrēts komer-
sants, zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība, kas 
darbojas  lauksaimniecības produktu ra�ošanas, p ārtikas pro-
duktu ra�ošanas, lauksaimniec ības produktu tirdzniecības 
vai pārtikas produktu tirdzniecības jomā, var pieteikties at-
balstam līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā starp-
tautiskajās izstādēs. Lai pieteiktos šim atbalstam, iesniegums 
jāiesniedz Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam 
(LVAEI). 

* Lauksaimnieki visu gadu (līdz 30.decembrim) 
var pieteikties atbalstam apdrošināšanas polišu daļējai kom-
pensācijai. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistī-
šanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, sedzot ap-
drošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un 
produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu.   
Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem 
līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināša-
nas ņēmējiem, taču ne vairāk kā 25 latus par vienu vienību 
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    Cien jamie Pušas pagasta iedz vot ji!
    Ar ievu  un be u zied šanu m s priec s maijs. Maijam oti piest v sirdssv t-

ki-M mi u un Starptautisk ime u diena.Tiekat aicin ti 14.maij pulksten 
14:00 uz ime u dienas koncertu. Koncert  piedal sies Maltas pašdarb -
bas kolekt vi: koris,,Madari a”,tautas deju kolekt vs ,,Rutu i”,l nijdeju gru-
pa ,,Piene p ka”, jauniešu liter r s kompoz cijas studija,,Domugrauds”, 
Pušas l nijdeju grupa. 

   Cien jamie seniori p c koncerta tiek aicin ti uz atp tas p c-
pusdienu p rvaldes mazaj  z l . 

Nr.18(30)

    Iedz vot ju kopsapulces 
   
  Š  gada 22.mart  Pušas pagasta p rvald   notika Latvijas 
Lauku konsult ciju un izgl t bas centra R zeknes noda as 
r kots semin rs:,,ES un Valsts likumdošanas normat vo aktu 
izmai as.Situ cijas un optim lie risin jumi.”Semin r  speci-
listi iepaz stin ja ar izmai m nodok u normat vajos aktos 

no 2011.gada 1.janv ra,ar 2011.gada 1.febru ra MK noteiku-
miem Nr.105,,Noteikumi par ikgad jo valsts atbalstu lauk-
saimniec bai un t  pieš iršanas k rt bu”,run ja par aktualit -
t m ES un valsts atbalsta pieš iršanas k rt bu ES Eiropas 
Lauksaimniec bas fonda lauku att st bai un Lauku att st bas 
programmas 2007.-2013.gadam pas kumos,akcent ja aktu-
alit tes veterin r s uzraudz bas jom . 
  Semin r  piedal j s VID R zeknes klientu apkalpošanas 
centra galven  nodok u inspektore Reg na Seikste,R zeknes 
novada lauku att st bas speci lise Anastasija Saleniece,PVD 
Zieme latgales p rvaldes vad t ja M r te Jukša. 

  Uzst jas Reg na Seikste-VID NP LNAD R -
zeknes klientu apkalpošanas centra  Klientu 
apkalpošanas noda as  galven  nodok u inspek-
tore . 

  Tikšan s ar dz vok u pašniekiem un rniekiem
  
   Pušas pagasta p rvaldes vad t js Vit lijs Butlers pulci-
n ja daudzdz vok u dz vojamo m ju iedz vot jus uz 
kopsapulci. Vi š past st ja,ka sakar  ar dz vojamo m ju 
pašvald bas likumu,j uzs k katras dz vojam s m jas 
apsaimniekošana  atbilstoši likuma norm m un Ministru 
kabineta noteikumiem. 
  Ministru kabineta noteikumi ,kuri nosaka sanit r s ap-
kopes pras bas daudzdz vok u m j  , ir  jaiev ro katram 
dz vok a rniekam un dz vok a pašniekam . 

   Lieldienu sv tku pas kums norisin jas Pušas pagasta p rvaldes izremont -
taj  z l .Koncertprogrammu sniedza  viesm kslinieki no Apes –m zi u grupa ,,Pa-Pa-
Blice”.Uzklausot vair ku koncerta apmekl t ju viedokli,var secin t,ka priekšnesums bija 
interesants,baud ms,tas lika aizdom ties par dz ves v rt b m, koncertprogramma veidota 
augst  profesion l  l men .Domas dal j s,vai t ma nebija p r k smaga Lieldienu priec g s 
v sts kontekst .Bet tom r to atsv ra augstais makslinieciskais sniegums.Lieldienu prieku 
vairoja dz v s m zikas vakars  kop  ar to pašu grupu,,Pa-Pa-Blice”,tikai ansamb a sast vu 
papildin ja bundzenieks un it rists. 

AICIN JUMS Pušas PAGASTA 
ZEMJU PAŠNIEKIEM !!! 

  Kopš 2011.gada janv ra ir uzs kta R zeknes novada teritorijas pl nojuma izstr de, ko pl nots pabeigt l dz 
2012. gada beig m. Tad 2013. gada s kum  teritorijas pl nojums tiks pie emts k  novada saistošie noteikumi
uz 12 gadiem (!). 
Iedz vot jiem j em v r , ka pašvald ba zemju pašniekiem turpm kos 12 gadus (!) var s at aut b v t 
tikai t das b ves un izmantot zemi tikai tiem nol kiem, kas b s ierakst ti teritorijas pl nojum ! 

T p c tagad  Pušas pagasta p rvaldes k  1.st v   katru darba dienu l dz 2011. gada 1.j nijam ir apskat ma 
tagad j  pagasta zemju izmantošanas karte un apb ves noteikumi.  
Aicin m katru zemes pašnieku apskat t kart  savu pašumu!  
Ja kart  b s redzams, ka vi a zemes gabal  ir, piem ram, meža teritorija (parasti – tumši za a), tad pašniekam 
ir j lasa apb ves noteikumos tas, kas rakst ts par meža teritoriju – ko tur var b v t un k  var izmantot zemi. Ja 
pašnieks sav  zemes gabal  v las ieg t, piem ram, k dru, bet tas apb ves noteikumos nav at auts, tad vi am ir 

j raksta iesniegums R zeknes novada pašvald bai ar l gumu – veicot teritorijas pl nojuma izstr di, at aut k d-
ras ieguvi vi a pašum . 
Zemju pašniekiem savi iesniegumi (pievienojot pašuma zemes gr matas, zemes robežu pl na kopijas) ir j ie-
sniedz rakstveid  pagasta p rvald  vai R zeknes novada pašvald b  – Att st bas pl nošanas noda
(Atbr vošanas al. 95, R zekne) l dz š  gada 1. j nijam.  
Savos iesniegumos zemju pašnieki var pras t, piem ram, at aut:ieg t der gos izrakte us (tai skait  sapropeli 
priv t  ezer ),nodarboties ar t rismu (viesu m jas, dabas takas, skatu tor i utml.),apmežot lauksaimniec b
neizmatojamo zemi (iz emot melior cijas gr vjus un sist mas),audz t v ngliemežus,veidot r pniecisk s un 
lauksaimniecisk s ražošanas uz mumus, fermas,veidot tirdzniec bas un pakalpojumu uz mumus,ier kot zivju 
d us utml. 
Tad, kad R zeknes novada teritorijas pl nojuma izstr de tiks pabeigta un saistošie noteikumi st sies sp k  – 
2013.gada s kum  – pašvald ba vairs nevar s uz iedz vot ju iesniegumu pamata neko main t dokumenta tek-
st . Novada zemju pašniekiem ir svar gi nenogul t iesniegumu iesniegšanas termi u, lai v l k paši ne-
ciestu zaud jumus pašvald bas aizliegumu d  !!!!!!!!!!! 
S k ka inform cija pagast  pie zemes ier kot ja Aivara Lebusa.
Novad  (Atbr vošanas al.95, R zekne):  
Brigita Arbid ne, R zeknes novada pašvald bas Att st bas pl nošanas noda as vad t ja, tel. 646 07189, e-
pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv  
Ter zija Kruste, R zeknes novada pašvald bas teritorijas pl not ja, tel. 646 07205, e-pasts: Terezi-
ja.Kruste@rdc.lv  

2011.g.Nr.18 
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SILMALAS PAGASTA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS, BEZMAKSASSILMALAS PAGASTA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS, BEZMAKSASSILMALAS PAGASTA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS, BEZMAKSAS   

 NR.2 (116)  NR.2 (116)   2011. GADA 28. 2011. GADA 28. FEBRUĀRISFEBRUĀRIS   

� VSAA Rēzeknes reăionālā nodaĜa no 09.02.2011. atkal strādā pēc 
iepriekšējā režīma, -  pierakstīšanās vairs nav nepieciešama. 
 

� Lai uzlabotu Rēzeknes novada pašvaldības vecākās zemes lietu speci-
ālistes Martas Vizules darba laika organizāciju un iedzīvotāju apkalpoša-
nas kvalitāti, kopš  10. februāra viĦai noteikts klientu pieĦemšanas laiks: 
pirmdienās no 10.00 līdz 14.00; ceturtdienās no 13.00 līdz 16.00. 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAIIEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI  

 

RUŽINAS KN: 11. martā plkst. 21.00 – Starptautiskajai sieviešu 
dienai veltīts atpūtas vakars visām paaudzēm, ieeja – brīva. 5., 12., 
19. un 26. martā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.  
ŠTIKĀNU KN: 6. martā plkst. 12.00 – „MasĜeĦica” (laukumā pie 
kluba). Programmā: vizināšanās zirgu vilktās kamanās, mielošanās ar 
pankūkām, spēles un konkursi. 11. martā plkst. 21.00 – dzejas va-
kars, veltīts 8. Martam. Ieeja – brīva. 4., 11., 18. un 25. martā plkst. 
22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.  
SILMALAS KN: 6. martā plkst. 12.00 – „MasĜeĦica”. Prog-
rammā: vizināšanās zirgu vilktās kamanās, mielošanās 
ar pankūkām, spēles un konkursi. 4., 11., 18. un 25. 
martā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.  
KRUĖU KN:  5., 12., 19. un 26. martā plkst. 22.00 –   
diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 

PAR PAR IESPĒJUIESPĒJU  NOMĀTNOMĀT  ZEMESZEMES  PLATĪBASPLATĪBAS    LAUKSAIMNIECĪBAILAUKSAIMNIECĪBAI  

KULTKULTŪRASŪRAS  PASĀKUMIPASĀKUMI  

GORĥICAS CIEMĀ TIKS VEIDOTS DIENAS CENTRS 

   2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada dome pieĦēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plā-
nojuma izstrādi. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde notiks 2011. un 2012. gada laikā. Tad 2013. 
gada sākumā teritorijas plānojums tiks pieĦemts kā novada saistošie noteikumi uz 12 gadiem (!). Iedzīvotājiem 
jāĦem vērā, ka pašvaldība zemju īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atĜaut būvēt tikai tādas būves un 
izmantot zemi tikai tiem nolūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā! 2011. gada februārī visu 25 pagastu 
pārvalžu telpās publiskā vietā izvietotas katra pagasta zemju izmantošanas kartes un apbūves noteikumi. Aici-
nām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu īpašumu! Ja pēc kartes apskates zemes īpašnieks konstatēs, ka 
viĦa zemesgabalā ir, piemēram, meža teritorija (parasti – tumši zaĜa), tad īpašniekam ir jālasa apbūves noteiku-
mos tas, kas rakstīts par meža teritoriju – ko tur var būvēt un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā zemesga-
balā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, bet tas apbūves noteikumos nav atĜauts, tad viĦam jāraksta iesniegums Rē-
zeknes novada pašvaldībai ar lūgumu, veicot teritorijas plānojuma izstrādi, atĜaut kūdras ieguvi viĦa īpašumā. 
Zemju īpašniekiem savi iesniegumi (pievienojot īpašuma Zemesgrāmatas, zemes robežu plāna kopijas) jāies-
niedz rakstveidā Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā, Attīstības plānošanas 
nodaĜā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē) līdz šī gada 1. jūnijam. Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānoju-
ma izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spēkā, t.i., 2013. gada sākumā, pašvaldība vairs neva-
rēs uz iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mainīt dokumenta tekstā. Plašāka informācija: tālr.  646 
07189, e-pasts Brigita.Arbidane@rdc.lv  vai  tālr. 646 07205, e-pasts Terezija.Kruste@rdc.lv . 

INFORMINFORMĀCIJAĀCIJA  LAUKSAIMNIEKIEMLAUKSAIMNIEKIEM  

�   4. martā no plkst. 10.30 līdz 14.00 Rēzeknes novada domes 
Konferenču zālē (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē) SIA “Latgales l/s 
zinātnes centrs” sadarbībā ar Rēzeknes novada domi aicina piedalī-
ties Austrumlatvijas reăiona graudu un rapšu audzētāju konferencē. 
�   7. martā Kruėu kultūras nama telpās no plkst. 10.00 līdz 
13.15 notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Rēzeknes nodaĜas rīkots seminārs. Darba kārtībā šādas pamattē-
mas: „IzmaiĦas nodokĜu normatīvajos aktos no 2011. gada 1. jan-
vāra. 2011. gada 1. februāra MK noteikumi Nr.105”; „Noteikumi 
par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešėiršanas 
kārtību”; „Aktualitātes Eiropas Savienības un valsts atbalsta pie-
šėiršanas kārtībā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 
gadam pasākumos”; „Normatīvo aktu prasības Valsts augu aizsar-
dzības dienesta kontrolējamās jomās”. 
�   10. martā no plkst. 10.30 līdz 15.30  Atbrīvošanas alejā 95, 
Rēzeknē notiks Zemkopības ministrijas reăionālā konference 
“Esi informēts un pelni laukos”. 
�   Lauksaimnieki visu gadu (līdz 30. decembrim) var pieteik-
ties atbalstam apdrošināšanas polišu daĜējai kompensācijai. At-
balstu piešėir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 
starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas Ħēmējiem, taču 
ne vairāk kā 25 latus par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību), 
par kartupeĜiem un dārzeĦiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru, par 
augĜu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 150 latu par hektāru. Tā-
pat 50% apmērā tiks segtas lauksaimniecības risku fondā veiktās 
iemaksas. Lai saĦemtu atbalstu, pretendents iesniedz: iesniegumu; 
apdrošināšanas polises kopiju; to dokumentu kopijas, kas apliecina 
apdrošināšanas prēmijas; samaksu apliecinošu dokumentu kopijas. 
�   Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu ie-
sniegumu pieĦemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasāku-
mam "Lauku saimniecību modernizācija". Devītās kārtas projektu 
iesniegumu pieĦemšana notiks no 2011. gada 1. līdz 31. martam. 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās   aizpil-
dīšanai ir atrodami mājaslapas www.lad.gov.lv sadaĜā „ES atbalsts”. 

Projekts tika iesniegts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projektu kon-
kursā, un tagad Silmalas pagasta 
pārvaldes administratīvajā ēkā 
(bijušajās Dzimtsarakstu nodaĜās 
telpās) tiks ierīkots daudzfunkci-
onāls Dienas centrs. Tā darbības 
pamatā būs rūpes par pagasta 
maznodrošinātajiem iedzīvotā-
jiem, kas nodrošinātu viĦiem tā-
dus sociālos pakalpojumus, kā 
iespēja izmantot: veĜas mazgāja-
mo mašīnu, šujmašīnu, dušas 
telpu. Centra telpām tiks iegādā-

    Februāra beigās tika saĦemta oficiāla, priecīga 
ziĦa par to, ka atbalstīts biedrības “Silmalieši”       
projekts  “Dienas  centra  izveide  GorĦicas  ciemā”. 

  Rēzeknes novada pašvaldība 
informē, ka iedzīvotājiem uz 
termiĦu līdz 10 gadiem ir iespē-
ja lauksaimniecības vajadzībām 
nomāt brīvās pašvaldībai  piede-
rošās vai piekritīgās zemes, kas 
nav apbūvētas un netiek izman-
totas pašvaldības funkciju veik-
šanai. Tāpat iespējams nomāt arī 
zemes, kas ieskaitītas rezerves 
zemes fondā.   

Lai iegūtu informāciju par 
šādām zemes platībām, jāvēršas 
konkrētā Rēzeknes novada pagas-
ta pārvaldē pie zemes lietu speci-

No 2011. gada 1. marta līdz 31. maijam Latvijā notiks tautas 
skaitīšana, kas būs pirmā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Eiro-
pas Savienībā (ES) un darbaspēka brīvas kustības ES ierobežojumu 
atcelšanas. Tās mērėis ir iegūt detalizētu priekšstatu par iedzīvotāju 
skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājok-
Ĝiem. Līdz šim tautas skaitīšanā tika izmantotas tikai papīra anketas, bet 
2011. gada tautas skaitīšanā tiks izmantotas arī jaunās tehnoloăijas – no 
šī gada 1. marta līdz 10. martam iedzīvotājiem par sevi un saviem 
ăimenes locekĜiem tiks nodrošināta iespēja anketu aizpildīt internetā. 
Mājaslapā www.tautasskaitisana.lv būs atrodama saite uz tautas skaitī-
šanas anketu. Lai tai piekĜūtu, būs jāievada savs personas kods un pases 
numurs, savs e-paraksts vai arī internetbankas identifikatori.  

Tos, kuri šo iespēju nebūs izmantojuši, tautas skaitītāji divu mēnešu 
laikā, sākot no 17. marta, apmeklēs dzīvesvietās un veiks aptauju.  

PAR  TAUTAS  SKAITĪŠANUPAR  TAUTAS  SKAITĪŠANU  

tas arī nepieciešamās mēbeles, 
mūsdienīga sadzīves un datorteh-
nika ērtai un lietderīgai brīvā laika 
pavadīšanai, kā arī mācību semi-
nāru pagasta iedzīvotājiem rīkoša-
nai. Projekta īstenošanas laikā tiks 
iepirktas mēbeles (virtuves iekār-
tai, atpūtas stūrītim, biroja mēbe-
les u.c.), datortehnika (portatīvais 
dators, printeris, videoprojektors 
ar ekrānu) un sadzīves tehnika 
(televizors, muzikālais centrs-
karaoke, šujmašīna un veĜas maz-
gājamā mašīna, mikroviĜĦu 
krāsns, gāzes plīts, elektriskā tēj-

kanna, boilers). Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls 4736,39, no tām 
90 procenti (jeb Ls 4262,74) ir 
ELFLA finansējums un 10 pro-
centi (jeb Ls 473,65) – Silmalas 
pagasta pārvaldes līdzfinansē-
jums. Centra izveidei un labiekār-
tošanai paredzētos darbus plānots 
pabeigt līdz 30. septembrim. 

 

Cerams, ka šis Dienas centrs  
pagasta iedzīvotājiem būs Ĝoti node-
rīgs un daudziem, īpaši maznodro-
šinātiem, pavērs jaunas iespējas.   

 

     Projekta vadītāja N. Stafecka 

PAŠVALDĪBA UZLABO ŪDENSSAIMNIECĪBAS OBJEKTUS 

No 2010. gada 14. jūlija līdz 
2011. gada 13. oktobrim Rēzek-
nes novada pašvaldības Silmalas 
pagasta pārvalde īsteno ERAF 
projektu "Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu   attīstība      Rēzek-
nes novada Silmalas pagasta         
GorĦicas ciemā” (līguma Nr.         
3DP/3.4.1.1.0/ 09/APIA/CFLA/077/086). 

Projekta gaitā tiks veikti šādi 
darbi: ūdens tīklu renovācija, re-
konstruējamo tīklu kopgarums 
1765m, atdzelžošanas stacijas 
rekonstrukcija, artēziskās akas 
rekonstrukcija, ūdenstorĦa rezer-
vuāra rekonstrukcija, notekūdeĦu 
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija 
(energoefektivitātes paaugstināša-
na), pēcattīrīšanas dīėu renovācija 

(jaunu dīėu izbūve 2 gab.), ūdens-
plūsmas mērītāju uzstādīšana 
daudzdzīvokĜu māju ietvaros (4 
gab.). Kopējā projekta summa – 
Ls 215 083,55, t.sk. attiecināmās 
izmaksas-Ls 177 755; ERAF līdz-
finansējums ir 85% no attiecinā-
majām izmaksām (Ls151 091,75). 

No 2010. gada 14. jūlijā līdz 
2011. gada 13. oktobrim Rēzek-
nes novada pašvaldības Silmalas 
pagasta pārvalde īsteno ERAF 
projektu "Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Rēzeknes 
novada Silmalas pagasta Vec-
ružinas ciemā" (līguma Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078/ 087). 

Projekta gaitā tiks veikti šādi 
darbi: Vecružinas ciema sistēmā: 
artēziskās akas rekonstrukcija, 
esošo tērauda un ėeta ūdensapgā-
des tīklu nomaiĦa (330 m), ūdens 
uzskaites mezglu uzstādīšana 

daudzdzīvokĜu māju atzaros (6 
gab.), kanalizācijas spiedvadu 
rekonstrukcija (580 m); savukārt 
Tiskādu internātskolas sistēmā: 
sliktā tehniskā stāvoklī esošo 
ūdensapgādes tīklu nomaiĦa (554 
m), ūdens uzskaites mezglu uzstā-
dīšana daudzdzīvokĜu māju atza-
ros (5 gab.), ūdens attīrīšanas 
stacijas izbūve, ūdens sagatavoša-
nas iekārtu montāža (Q-6m3/h; 
teritorijas labiekārtošana). Kopējā 
projekta summa Ls 170 224, 01, 
t.sk. attiecināmās izmaksas – Ls 
140 681; ERAF līdzfinansējums 
ir 85% no attiecināmajām izmak-
sām jeb Ls 119 578,85. 

 

Pašlaik izstrādāti abu pro-
jektu būvdarbu tehniskie pro-
jekti un izsludināti iepirkumi 
būvdarbu veikšanai.    

 

  Projektu vadītāja J. GrišuĜonoka 

ālista, kurš piedāvās iespējamos 
zemes nomas variantus.  

Personai, kura būs izteikusi 
vēlēšanos nomāt zemi, pagasta 
pārvaldē jāiesniedz attiecīgs ie-
sniegums, kurā norāda zemesga-
bala: kadastra apzīmējumu; platī-
bu; informāciju par to, kādām 
vajadzībām zeme tiks izmantota; 
laiku, uz cik gadiem ir vēlme no-
slēgt zemes nomas līgumu. 
SaĦemot personas iesniegumu, 

pagasta pārvalde: 
� uz ziĦojumu dēĜa uzliek pazi-
Ħojumu, ka saĦemts no personas  

iesniegums par iespēju iznomāt 
neapbūvētu Rēzeknes novada 
pašvaldībai piekrītošo  (valdī-
jumā esošu) zemi vai rezerves 
zemes fonda zemi; 
� novada pašvaldībā iesniedz 
atzinumu un lēmuma projektu par 
zemes vienības iznomāšanu; 
� pēc Rēzeknes novada domes 
attiecīgā lēmuma pieĦemšanas ar 
personu noslēdz Zemes nomas 
līgumu ar grafisko pielikumu; 
� zemes nomas līgumus reăis-
trē pagasta pārvaldes Nomas 
zemju reăistrā. 

INFORMINFORMĀCIJAĀCIJA RĒZEKNES NOVADA ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM! RĒZEKNES NOVADA ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM!  
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februāris 
V ē r ē m u    p a g a s t a   p ā r v a l d e s      i n f o r m a t ī v a i s    

i z d e v u m s 

 

AICINĀJUMS RĒZEKNES NOVADA  IEDZĪVOTĀJIEM UN VISIEM ZEMJU  
ĪPAŠNIEKIEM! 

2011. gada 20. janvārī Rēzeknes novada dome 
pieĦēma lēmumus par divu svarīgu dokumentu izstrā-
di: 1) par Rēzeknes novada attīstības programmas iz-
strādi, 2) par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
izstrādi.  

Attīstības programma ir nepieciešama, lai varētu 
saĦemt Eiropas Savienības finanšu līdzekĜus novadam 
svarīgu projektu īstenošanai – piemēram, pašvaldības 
ceĜu uzlabošanai, pagastu ūdens apgādes un kanalizāci-
jas tīklu uzlabošanai, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabo-
šanai, kultūras namu, bibliotēku, skolu siltināšanas, 
remontdarbu projektiem utml.. Attīstības programmas 
izstrāde turpināsies līdz 2011. gada decembrim, tādēĜ 
aicinām iedzīvotājus iesniegt savus priekšlikumus 
par Attīstības programmā iekĜaujamajām novada pro-
jektu idejām – piemēram, kā projekta ideja var būt 
kāda pagasta kultūras nama rekonstrukcija, dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošana kādā ciemā, distanču slē-
pošanas trases izveide utml.. Priekšlikumi jāiesniedz 
rakstveidā Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs vai Rē-
zeknes novada pašvaldībā – Attīstības plānošanas no-
daĜā (Atbrīvošanas al. 95, Rēzekne) vai arī sūtot uz e-
pastu: Brigita.Arbidane@rdc.lv līdz šī gada 1. jūni-

jam.  

Otra dokumenta - Rēzeknes novada teritorijas plā-
nojuma izstrāde notiks 2011. un 2012. gadu laikā. Tad 
2013. gada sākumā teritorijas plānojums tiks pieĦemts 
kā novada saistošie noteikumi uz 12 gadiem (!). 

Iedzīvotājiem jāĦem vērā, ka pašvaldība zemju 

īpašniekiem turpmākos 12 gadus (!) varēs atĜaut bū-
vēt tikai tādas būves un izmantot zemi tikai tiem no-

lūkiem, kas būs ierakstīti teritorijas plānojumā! 

2011. gada februāra mēnesī visu 25 pagastu pār-

valžu telpās publiskā vietā tiks izvietotas katra pagasta 
zemju izmantošanas kartes un apbūves noteikumi.      
Aicinām katru zemes īpašnieku apskatīt kartē savu īpa-
šumu! Ja pēc kartes apskates, zemes īpašnieks konstatēs, 
ka viĦa zemes gabalā ir, piemēram, meža teritorija 
(parasti – tumši zaĜa), tad īpašniekam ir jālasa apbūves 
noteikumos tas, kas rakstīts par meža teritoriju – ko tur 
var būvēt un kā var izmantot zemi. Ja īpašnieks savā 
zemes gabalā vēlas iegūt, piemēram, kūdru, granti ,bet 
tas apbūves noteikumos nav atĜauts, tad viĦam ir jāraksta 
iesniegums Rēzeknes novada pašvaldībai ar lūgumu – 
veicot teritorijas plānojuma izstrādi, atĜaut kūdras ieguvi 
viĦa īpašumā. Zemju īpašniekiem savi iesniegumi 
(pievienojot īpašuma zemes grāmatas, zemes robežu 
plāna kopijas) ir jāiesniedz rakstveidā Rēzeknes novada 
pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldībā – 
Attīstības plānošanas nodaĜā (Atbrīvošanas al. 95, Rē-
zekne) līdz šī gada 1. jūnijam. 

Tad, kad Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
izstrāde tiks pabeigta un saistošie noteikumi stāsies spē-
kā – 2013.gada sākumā – pašvaldība vairs nevarēs uz 
iedzīvotāju iesniegumu pamata neko mainīt dokumenta 
tekstā. Novada zemju īpašniekiem ir svarīgi nenogulēt 
iesniegumu iesniegšanas termiĦu, lai vēlāk paši ne-
ciestu zaudējumus pašvaldības aizliegumu 

dēĜ!!!!!!!!!!!!  

Sīkāka informācija: Brigita Arbidāne, Rēzeknes 
novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaĜas vadī-
tāja, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv 
un Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības teri-
torijas plānotāja, tel. 646 07205, e-pasts: Terezi-
ja.Kruste@rdc.lv .Laimdota Melne, Vērēmu pagasta 
zemes ierīkotāja, tel.64605901, e- pasts: laima-
10@inbox.lv  

MīĜās sievietes! 

Mirdzumu acīs un siltumu 
dvēselē, 
Mazus brīnumus ikdienā, 
Un lielus brīnumus sirdī, 
EĦăeli uz pleca, 
Un mīĜus cilvēkus cieši bla-
kus. 

         Esiet vienmēr gaidītas, 
laimīgas un mīlētas! 

Vērēmu pagasta pārvaldes 
vadītājs V.Bistrovs 

 

Дорогие женщины! 

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам! 
Чтоб печали Вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день! 
 

Руководитель  Веремского  

волостного управления 

В. Быстров 
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3.3. Informatīvs paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādi un sabiedrības iesaisti, 

teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu norisi: 

− pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

− Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” 

(20.02.2012.). 

 

(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Notiks Rēzeknes novada teritorijas
plānojuma izstrādes darba grupas
Rēzeknes novads / Aktualitātes / Arhīvs /

2012. g. 09. janvāris    

Kopš 2011.gada maija norit darbs pie jaunā Rēzeknes novada
Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes, kuru veic SIA
„Reģionālie projekti” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību un
pagastu pārvaldēm. Tā ietvaros 2012. gada 10. un 11. janvārī tiek
organizētas divas darba grupas – viena no tām būs par
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, otra – par
alternatīvo elektroapgādes objektu uzstādīšanas nosacījumiem un
meža aizsargjoslu noteikšanu.

10.janvārī plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē
notiks teritorijas plānojuma darba grupa „Par lauksaimniecībā
izmantojamo zemju apmežošanu, kritērijiem apmežošanas
atļaušanai vai aizliegšanai”.
11.janvārī plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē
notiks teritorijas plānojuma darba grupa „Par nosacījumiem derīgo
izrakteņu iegūšanai, vēja elektrostaciju un citu alternatīvo
elektroapgādes objektu uzstādīšanai un meža aizsargjoslas ap
Rēzeknes pilsētas noteikšanu”.
 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek finansēta no Eiropas
Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057
„Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
līdzekļiem, kas 100% ir Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums.
 
Līdzdarboties darba grupās laipni aicināti visi interesenti!

 

Atpakaļ

2012. gads
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Meklēšana

Lapas karte

Kalendārs
2012 jūnijs  

P O T C P S Sv

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Rādīt visu mēnesi  | Rādīt visu
gadu

 Autorizēšana

 

Reģistrēties | Atgadināt paroli
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Rēzeknes novada teritorijas plānojuma
izstrādes darba grupu priekšlikumi 
Rēzeknes novads / Aktualitātes / Arhīvs /

2012. g. 26. janvāris    

Janvāra vidū Rēzeknes novada
pašvaldība teritorijas plānojuma
izstrādes procesa ietvaros
organizēja divas darba grupas, lai
diskutētu par kritērijiem
lauksaimniecībā izmantojamo
zemju apmežošanai un derīgo
izrakteņu iegūšanai,
nosacījumiem vēja elektrostaciju
un citu alternatīvo
elektroapgādes objektu
uzstādīšanai, kā arī noteikumiem
meža aizsargjoslas ap Rēzeknes
pilsētu noteikšanai. Pēc spraigām
diskusijām, dalībnieki sniedza
vairākus priekšlikumus, ko būtu
jāņem vērā, teritorijas plānojumā
iekļaujot kritērijus par
attiecīgajiem jautājumiem.  

Pirmās darba grupas rezultāti
2012. gada 10.janvārī plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības
konferenču zālē notika Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes
darba grupa „Par lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu,
kritērijiem apmežošanas atļaušanai vai aizliegšanai”. Tajā kopumā
piedalījās 49 dalībnieki, tai skaitā pašvaldības un valsts institūciju
pārstāvji, lauku uzņēmēji un citi interesenti, kuri pārstāvēja gan
lauksaimnieciskās, gan mežsaimnieciskās izmantošanas intereses.
Dalībnieki piedalījās trīs diskusiju grupās, kā rezultātā tika izstrādāti
kopēji kritēriji lauksaimnieciski vērtīgo novada zemju apmežošanas
ierobežošanai.
Visas trīs diskusiju grupas nolēma, ka īpaši vērtīgas lauksaimniecības
teritorijas nevar tikt attēlotas grafiski objektīvi un pamatoti, jo uz doto
brīdi nav pieejami aktuāli dati par lauksaimniecības zemju auglību visās
zemes vienībās novada teritorijā. Grupu dalībnieki uzsvēra, ka
Rēzeknes novada teritorijas plānojumam ir jābūt pietiekoši elastīgam, kā
arī norādīja, ka ar tā izstrādes mēroga precizitāti 1: 10 000 un ilgtermiņa

Meklēšana

Lapas karte

Kalendārs
2012 jūnijs  

P O T C P S Sv

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Rādīt visu mēnesi  | Rādīt visu
gadu

 Autorizēšana

 

Reģistrēties | Atgadināt paroli

54

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv
javascript:ChangeFontSize(1);
javascript:ChangeFontSize(2);
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/ru
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/en
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/1
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/2
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/4
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/6
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/5
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/188
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/271
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/gallery/2/1/276
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/168
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/425
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/72
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/98
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/235
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/286
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/252
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/253
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/272
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/275
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/265
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/269
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/454
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/454
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/440
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/440
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/443
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/1
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/archive/2/1/33
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/site_map/2/1/33/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/5/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/7/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/1
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/2
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/3
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/9
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/10
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/13
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/15
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/17
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/21
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/22
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/23
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/27
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/29
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/6/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/
http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/calendar/1/1/2012/
http://www.ru.lv/
http://www.eiespejas.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/res/content2/33/33694313276506131_l.jpeg
http://www.rezeknesnovads.lv/res/content2/33/33694313276506132_l.jpeg
http://www.rezeknesnovads.lv/res/content2/33/33694313276506143_l.jpeg


Rēzeknes Novada Informatīvais Portāls

http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/archive/2/1/33/?p_id=6943[2012.06.27. 16:10:18]

plānošanas periodu uz 12 gadiem nebūtu pareizi attēlot kartē teritorijas,
kuras nedrīkst apmežot. Tā vietā viņi piedāvāja  iekļaut kritērijus
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kas paredzētu kadastra
vienības, kur apmežošana ir atļauta vai aizliegta. Atbilstoši šiem
kritērijiem plānošanas dokumenta darbības laikā pašvaldības speciālisti
katru pieteikumu par zemes lietošanas veida maiņu izvērtētu atsevišķi,
atļaujot vai neatļaujot konkrēto teritoriju apmežot.
Darba grupas izvirzīja vairākus priekšlikumus kritērijiem, kurus ņemot
vērā lauksaimniecības zemes nevar apmežot un nevar mainīt zemes
lietošanas veidu:
-          lauksaimniecības zemes, kuru auglība ir 30 balles un augstāka,
-          vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir lielāka par 5 ha,
-          darbojas meliorācijas sistēmas (slēgtā drenāža),
-          zemes līdz paredzētajai apmežošanai ir apsaimniekotas un tiek
izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi, ganības);
-          bioloģiski vērtīgi zālāji,
-          palieņu pļavas,
-          visapkārt esošās lauksaimniecības zemes plānotajam
apmežošanas nogabalam tiek apsaimniekotas un izmantotas
lauksaimniecībā,
-          lauksaimniecības zemes, kuras atrodas blakus putnu
mikroliegumiem (teritorijās, kurās barojas putni).
Diskusiju  dalībnieki ierosināja divus izņēmuma gadījumus, kad
apmežošanu iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošajās
lauksaimniecības zemēs varētu atļaut:
-          ja lauksaimniecības teritorijai visapkārt atrodas mežs, tā ir grūti
pieejama un  nav piebraucamā ceļa;
-          ja lauksaimniecības zemes gabals atrodas pie meža, apmežot
var platību līdz 2 ha.
Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldība, piesaistot ainavu ekspertu,
noteiks arī īpaši vērtīgās ainavu teritorijas, kurās apmežošana būs
ierobežota.
 
Otrās darba grupas rezultāti
2012. gada 11.janvārī plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības
konferenču zālē notika Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes
darba grupa „Par nosacījumiem derīgo izrakteņu iegūšanai, vēja
elektrostaciju un citu alternatīvo elektroapgādes objektu
uzstādīšanai un meža aizsargjoslas ap Rēzeknes pilsētu
noteikšanu”. Darba grupā piedalījās 33 dalībnieki, tai skaitā
pašvaldības, valsts institūciju, uzņēmumu pārstāvji  un citi interesenti.
Pēc diskusijām trīs darba grupās dalībnieki izteica šādus priekšlikumus:
1)      Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs zonējums „Derīgo
izrakteņu ieguves teritorija (RD)” tiek noteikts tikai pašreiz un tuvākajā
nākotnē zināmajās derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritorijās (valsts
nozīmes derīgo izrakteņu atradnes, pagastu apsekošanas laikā
precizētās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, izsniegtas un derīgas
derīgo izrakteņus ieguves atļaujas, licences, notiek vai tiek plānota
izstrāde, kā arī teritorijas, kurās jau veikta detāla ģeoloģiskā izpēte un
ietekmes uz vidi novērtējums). Pamatojums šādam risinājumam – tā kā
teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments 12 gadu
periodam, bet izpētes nav veiktas visā novada teritorijā, nav iespējams
kartē objektīvi iezīmēt visas potenciālās derīgo izrakteņu karjeru
teritorijas līdz 2025.gadam;
2)      „Elastīgais, atvērtais risinājums” - derīgo izrakteņu ieguvi plānots
atļaut arī lauksaimniecības zemēs, meža zemēs un ezeros (sapropelis),
ārpus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kultūras pieminekļu un to
aizsardzības zonu teritorijām, ainaviskajām un ciemu teritorijām. Šajās
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vietās derīgo izrakteņu ieguve būs iespējama pēc pašvaldības atļaujas
saņemšanas, kas tiks izsniegta, izvērtējot normatīvo aktu prasības un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļautos nosacījumus.
Tas nozīmē, ka katru pieteikumu par zemes lietošanas veida maiņu vai
transformāciju pašvaldības speciālisti izvērtēs atsevišķi, atļaujot vai
neatļaujot derīgo izrakteņu ieguvi. Vēršam uzmanību, ka pēc zemes
lietošanas kategorijas maiņas vai transformācijas īpašniekam būs
jāievēro noteikumi par derīgo izrakteņu ieguves teritorijām;
3)      Tā kā novada ezeros ir bagāti sapropeļa resursi ar atsevišķu
indeksu „Ūdeņi (Ū-x )” izdalīt tos ezerus, kuros pēc izpētes materiāliem
ir sapropeļa resursi. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
iekļaut punktu, ka Ū-x pieguļošajā teritorijā atļauta derīgo izrakteņu
ieguvei nepieciešamā tehnoloģiskā procesa iekārtu uzstādīšana vai
rūpniecības uzņēmuma izvietošana.
4)      Strūžānu izstrādāto kūdras purvu teritorijas turpmāko izmantošanu
jāsaskaņo ar tās īpašnieku. Vienas darba grupas dalībnieki iesaka to
izmantot dzērveņu audzēšanai, kārklu plantāciju vai dīķu izveidei.
Priekšlikums - teritorijas plānojumā noteikt izstrādāto kūdras purva
teritoriju kā „degradēto teritoriju”, jo tad perspektīvā tās rekultivācijai
varētu piesaistīt Eiropas Savienības vai citu fondu finansējumu;
5)      Meža aizsargjosla ap Rēzeknes pilsētu atradīsies Rēzeknes
novada teritorijā, un par tās iekļaušanu aizsargjoslas statusā starp
Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada domi būs jāslēdz līgums.
Lai ap pilsētu noteiktu meža aizsargjoslu, nolemts rīkot papildus darba
grupu teritorijas plānojuma izstrādes vadības līmenī, pieaicinot
pārstāvjus arī no Rēzeknes pilsētas un VAS „Latvijas Valsts meži”. Līdz
tam ir jāizvērtē citu pašvaldību pieredze meža aizsargjoslas noteikšanā
un jāiegūst detalizētāka informāciju par iespējamajiem meža nogabaliem
pagastu teritorijās, kas robežojas ar Rēzeknes pilsētu. Lielākā daļa no
darba grupas dalībniekiem atbalstīja ideju, ka aizsargjoslā ietilpstošie
meži galvenokārt varētu būt VAS „Latvijas Valsts meži” un/vai valsts un
pašvaldību īpašumā esošie meži, lai neradītu papildus privātīpašuma
izmantošanas ierobežojumus, kurus vēlāk būtu grūti juridiski pamatot;
6)      Neatļaut derīgo izrakteņu ieguvi īpaši vērtīgās ainavu teritorijās,
kuras, piesaistot ainavu ekspertu, noteiks Rēzeknes novada pašvaldība.
 
 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek finansēta no Eiropas
Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057
„Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” līdzekļiem, kas 100% ir Eiropas Savienības Sociālā
fonda finansējums.
 
Projekta koordinatore:
Brigita Arbidāne, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv
 
Fotoattēli no darba grupu sanāksmēm
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Notiks Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
izstrādes darba grupas 

 
Kopš 2011.gada maija norit darbs pie jaunā Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam izstrādes, kuru veic SIA „Reģionālie projekti” sadarbībā ar 
Rēzeknes novada pašvaldību un pagastu pārvaldēm. Tā ietvaros 2012. gada 10. un 
11. janvārī tiek organizētas divas darba grupas – viena no tām būs par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apme�ošanu, otra – par alternat īvo 
elektroapgādes objektu uzstādīšanas nosacījumiem un me�a aizsargjoslu 
noteikšanu. 
10.janvārī plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē notiks teritorijas 
plānojuma darba grupa „Par lauksaimniecībā izmantojamo zemju apme�ošanu, krit ērijiem 
apme�ošanas at ļaušanai vai aizliegšanai”. 
11.janvārī plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē notiks teritorijas 
plānojuma darba grupa „Par nosacījumiem derīgo izrakteņu iegūšanai, vēja elektrostaciju 
un citu alternatīvo elektroapgādes objektu uzstādīšanai un me�a aizsargjoslas ap 
Rēzeknes pilsētas noteikšanu”. 
  
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek finansēta no Eiropas Savienības 
Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes novada 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” līdzekļiem, kas 100% ir Eiropas 
Savienības Sociālā fonda finansējums. 
  
Līdzdarboties darba grupās laipni aicināti visi interesenti! 
  
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 2012.gada 6.janvārim 
- pie Brigitas Arbidānes pa tel. 646 07189 vai e-pastu Brigita.Arbidane@rdc.lv 
vai 
-pie Terēzijas Krustes pa tel. 646 07205 vai e-pastu: Terezija.Kruste@rdc.lv 
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Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu 
priekšlikumi 

 
Janvāra vidū Rēzeknes novada pašvaldība teritorijas plānojuma izstrādes 
procesa ietvaros organizēja divas darba grupas, lai diskutētu par kritērijiem 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apme�ošanai un der īgo izrakteņu 
iegūšanai, nosacījumiem vēja elektrostaciju un citu alternatīvo elektroapgādes 
objektu uzstādīšanai, kā arī noteikumiem me�a aizsargjoslas ap R ēzeknes pilsētu 
noteikšanai. Pēc spraigām diskusijām, dalībnieki sniedza vairākus 
priekšlikumus, ko būtu jāņem vērā, teritorijas plānojumā iekļaujot kritērijus 
par attiecīgajiem jautājumiem.   
 
Pirmās darba grupas rezultāti 

2012. gada 10.janvārī plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču 
zālē notika Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa „Par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apme�ošanu, krit ērijiem apme�ošanas 
atļaušanai vai aizliegšanai”. Tajā kopumā piedalījās 49 dalībnieki, tai skaitā 
pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji, lauku uzņēmēji un citi interesenti, kuri 
pārstāvēja gan lauksaimnieciskās, gan me�saimnieciskā s izmantošanas intereses. 
Dalībnieki piedalījās trīs diskusiju grupās, kā rezultātā tika izstrādāti kopēji kritēriji 
lauksaimnieciski vērtīgo novada zemju apme�ošanas ierobe�ošanai.  

Visas trīs diskusiju grupas nolēma, ka īpaši vērtīgas lauksaimniecības 
teritorijas nevar tikt attēlotas grafiski objektīvi un pamatoti, jo uz doto brīdi nav 
pieejami aktuāli dati par lauksaimniecības zemju auglību visās zemes vienībās novada 
teritorijā. Grupu dalībnieki uzsvēra, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojumam ir 
jābūt pietiekoši elastīgam, kā arī norādīja, ka ar tā izstrādes mēroga precizitāti 1: 
10 000 un ilgtermiņa plānošanas periodu uz 12 gadiem nebūtu pareizi attēlot kartē 
teritorijas, kuras nedrīkst apme�ot. T ā vietā viņi piedāvāja  iekļaut kritērijus teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, kas paredzētu kadastra vienības, kur 
apme�ošana ir at ļauta vai aizliegta. Atbilstoši šiem kritērijiem plānošanas dokumenta 
darbības laikā pašvaldības speciālisti katru pieteikumu par zemes lietošanas veida 
maiņu izvērtētu atsevišķi, atļaujot vai neatļaujot konkrēto teritoriju apme�ot.  

Darba grupas izvirzīja vairākus priekšlikumus kritērijiem, kurus ņemot vērā 
lauksaimniecības zemes nevar apme�ot un nevar mainī t zemes lietošanas veidu: 

- lauksaimniecības zemes, kuru auglība ir 30 balles un augstāka, 
- vienlaidus lauksaimniecības zemju platība ir lielāka par 5 ha, 
- darbojas meliorācijas sistēmas (slēgtā drenā�a), 
- zemes līdz paredzētajai apme�ošanai ir apsaimniekotas un tiek izmantotas  

lauksaimniecībā (tīrumi, ganības); 
- bioloģiski vērtīgi zālāji, 
- palieņu pļavas, 
- visapkārt esošās lauksaimniecības zemes plānotajam apme�ošanas 

nogabalam tiek apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecībā, 
- lauksaimniecības zemes, kuras atrodas blakus putnu mikroliegumiem 

(teritorijās, kurās barojas putni). 
Diskusiju  dalībnieki ierosināja divus izņēmuma gadījumus, kad apme�ošanu 
iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošajās lauksaimniecības zemēs varētu atļaut: 

- ja lauksaimniecības teritorijai visapkārt atrodas me�s, t ā ir grūti pieejama 
un  nav piebraucamā ceļa; 
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- ja lauksaimniecības zemes gabals atrodas pie me�a, apme�ot var plat ību 
līdz 2 ha. 

Jāatzīmē, ka Rēzeknes novada pašvaldība, piesaistot ainavu ekspertu, noteiks arī īpaši 
vērtīgās ainavu teritorijas, kurās apme�ošana būs ierobe�ota. 
 
Otrās darba grupas rezultāti 

2012. gada 11.janvārī plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē 
notika Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa „Par 
nosacījumiem derīgo izrakteņu iegūšanai, vēja elektrostaciju un citu alternatīvo 
elektroapgādes objektu uzstādīšanai un me�a aizsargjoslas ap R ēzeknes pilsētu 
noteikšanu”. Darba grupā piedalījās 33 dalībnieki, tai skaitā pašvaldības, valsts 
institūciju,  uzņēmumu pārstāvji  un citi interesenti. Pēc diskusijām trīs darba grupās 
dalībnieki izteica šādus priekšlikumus: 

1) Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs zonējums „Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorija (RD)” tiek noteikts tikai pašreiz un tuvākajā nākotnē 
zināmajās derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritorijās (valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu atradnes, pagastu apsekošanas laikā precizētās derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas, izsniegtas un derīgas derīgo izrakteņus ieguves atļaujas, 
licences, notiek vai tiek plānota izstrāde, kā arī teritorijas, kurās jau veikta 
detāla ģeoloģiskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums). Pamatojums šādam 
risinājumam – tā kā teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments 
12 gadu periodam, bet izpētes nav veiktas visā novada teritorijā, nav iespējams 
kartē objektīvi iezīmēt visas potenciālās derīgo izrakteņu karjeru teritorijas 
līdz 2025.gadam; 

2) „Elastīgais, atvērtais risinājums” - Derīgo izrakteņu ieguvi plānots atļaut arī 
lauksaimniecības zemēs, me�a zem ēs un ezeros (sapropelis), ārpus īpaši 
aizsargājamajām dabas teritorijām, kultūras pieminekļu un to aizsardzības 
zonu teritorijām, ainaviskajām un ciemu teritorijām. Šajās vietās derīgo 
izrakteņu ieguve būs iespējama pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, kas tiks 
izsniegta, izvērtējot normatīvo aktu prasības un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos iekļautos nosacījumus. Tas nozīmē, ka katru pieteikumu 
par zemes lietošanas veida maiņu vai transformāciju pašvaldības speciālisti 
izvērtēs atsevišķi, atļaujot vai neatļaujot derīgo izrakteņu ieguvi. Vēršam 
uzmanību, ka pēc zemes lietošanas kategorijas maiņas vai transformācijas 
īpašniekam būs jāievēro noteikumi par derīgo izrakteņu ieguves teritorijām;  

3) Tā kā novada ezeros ir bagāti sapropeļa resursi ar atsevišķu indeksu „Ūdeņi 
(Ū-x )” izdalīt tos ezerus, kuros pēc izpētes materiāliem ir sapropeļa resursi. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut punktu, ka Ū-x 
pieguļošajā teritorijā atļauta derīgo izrakteņu ieguvei nepieciešamā 
tehnoloģiskā procesa iekārtu uzstādīšana vai rūpniecības uzņēmuma 
izvietošana. 

4) Strū� ānu izstrādāto kūdras purvu teritorijas turpmāko izmantošanu jāsaskaņo 
ar tās īpašnieku. Vienas darba grupas dalībnieki iesaka to izmantot dzērveņu 
audzēšanai, kārklu plantāciju vai dīķu izveidei. Priekšlikums - teritorijas 
plānojumā noteikt izstrādāto kūdras purva teritoriju kā „degradēto teritoriju”, 
jo tad perspektīvā tās rekultivācijai varētu piesaistīt Eiropas Savienības vai 
citu fondu finansējumu;  

5) Me�a aizsargjosla ap R ēzeknes pilsētu atradīsies Rēzeknes novada teritorijā, 
un par tās iekļaušanu aizsargjoslas statusā starp Rēzeknes pilsētas domi un 
Rēzeknes novada domi būs jāslēdz līgums. Lai ap pilsētu noteiktu me�a 
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aizsargjoslu, nolemts rīkot papildus darba grupu teritorijas plānojuma izstrādes 
vadības līmenī, pieaicinot pārstāvjus arī no Rēzeknes pilsētas un VAS 
„Latvijas Valsts me�i”. L īdz tam ir jāizvērtē citu pašvaldību pieredze me�a 
aizsargjoslas noteikšanā un jāiegūst detalizētāka informāciju par 
iespējamajiem me�a nogabaliem pagastu teritorij ās, kas robe�ojas ar R ēzeknes 
pilsētu. Lielākā daļa no darba grupas dalībniekiem atbalstīja ideju, ka 
aizsargjoslā ietilpstošie me�i galvenok ārt varētu būt VAS „Latvijas Valsts 
me� i” un/vai valsts un pašvaldību īpašumā esošie me�i, lai neradī tu papildus 
privātīpašuma izmantošanas ierobe�ojumus, kurus vē lāk būtu grūti juridiski 
pamatot; 

6) Neatļaut derīgo izrakteņu ieguvi īpaši vērtīgās ainavu teritorijās, kuras, 
piesaistot ainavu ekspertu, noteiks Rēzeknes novada pašvaldība. 

 
 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek finansēta no Eiropas 

Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes 
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” līdzekļiem, kas 100% ir 
Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums. 

 
Projekta koordinatore:  
Brigita Arbidāne, tel. 646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv  
 

                                                                          

                                 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ            Eiropas Savienība 
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RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

2012. gada 20. februāris4

Pirm�s darba grupas rezult�ti

2012. gada 10. janv�r� plkst. 11.00 R�-
zeknes novada pa•vald�bas konferen
u
z�l� notika R�zeknes novada teritorijas
pl�nojuma izstr�des darba grupa ŒPar
lauksaimniec�b� izmantojamo zemju
apmežo•anu, krit�rijiem apmežo•anas
at�au•anai vai aizlieg•anaiŽ. Taj� kopu-
m� piedal�j�s 49 dal�bnieki, tai skait� pa•-
vald�bas un valsts instit�ciju p�rst�vji,
lauku uz��m�ji un citi interesenti, kuri p�r-
st�v�ja gan lauksaimniecisk�s, gan mež-
saimniecisk�s izmanto•anas intereses.
Dal�bnieki piedal�j�s tr�s diskusiju grup�s,
k� rezult�t� tika izstr�d�ti kop�ji krit�riji
lauksaimnieciski v�rt�go novada zemju
apmežo•anas ierobežo•anai. 

Visas tr�s diskusiju grupas nol�ma, ka
�pa•i v�rt�gas lauksaimniec�bas teritorijas
nevar tikt att�lotas grafiski objekt�vi un
pamatoti, jo uz doto br�di nav pieejami ak-
tu�li dati par lauksaimniec�bas zemju
augl�bu vis�s zemes vien�b�s novada teri-
torij�. Grupu dal�bnieki uzsv�ra, ka R�-
zeknes novada teritorijas pl�nojumam ir
j�b�t pietieko•i elast�gam, k� ar� nor�d�-
ja, ka ar t� izstr�des m�roga precizit�ti
1: 10 000 un ilgtermi�a pl�no•anas perio-
du uz 12 gadiem neb�tu pareizi att�lot
kart� teritorijas, kuras nedr�kst apmežot.
T� viet� vi�i pied�v�ja iek�aut krit�rijus te-
ritorijas izmanto•anas un apb�ves notei-
kumos, kas paredz�tu kadastra vien�bas,
kur apmežo•ana ir at�auta vai aizliegta.
Atbilsto•i •iem krit�rijiem pl�no•anas do-
kumenta darb�bas laik� pa•vald�bas spe-
ci�listi katru pieteikumu par zemes lieto-
•anas veida mai�u izv�rt�tu atsevi•�i, at-
�aujot vai neat�aujot konkr�to teritoriju ap-
mežot. 

Darba grupas izvirz�ja vair�kus priek•-
likumus krit�rijiem, kurus, �emot v�r� lauk-
saimniec�bas zemes, nevar apmežot un
nevar main�t zemes lieto•anas veidu:

� lauksaimniec�bas zemes, kuru augl�ba
ir 30 balles un augst�ka,

� vienlaidus lauksaimniec�bas zemju
plat�ba ir liel�ka par  5 ha,

� darbojas melior�cijas sist�mas (sl�gt�
dren�ža),

� zemes l�dz paredz�tajai apmežo•anai
ir apsaimniekotas un tiek izmantotas lauk-
saimniec�b� (t�rumi, gan�bas);

� biolo	iski v�rt�gi z�l�ji,
� palie�u p�avas,
� visapk�rt eso•�s lauksaimniec�bas

zemes pl�notajam apmežo•anas noga-

balam tiek apsaimniekotas un izmantotas
lauksaimniec�b�,

� lauksaimniec�bas zemes, kuras at-
rodas blakus putnu mikroliegumiem (teri-
torij�s, kur�s barojas putni).

Diskusiju  dal�bnieki ierosin�ja divus
iz��muma gad�jumus, kad apmežo•anu
iepriek•min�tajiem krit�rijiem atbilsto-
•aj�s lauksaimniec�bas zem�s var�tu
at�aut:

� ja lauksaimniec�bas teritorijai visap-
k�rt atrodas mežs, t� ir gr�ti pieejama un
nav piebraucam� ce�a;

� ja lauksaimniec�bas zemes gabals
atrodas pie meža, apmežot var plat�bu l�dz
2 ha.

J�atz�m�, ka R�zeknes novada pa•-
vald�ba, piesaistot ainavu ekspertu, noteiks
ar� �pa•i v�rt�g�s ainavu teritorijas, kur�s
apmežo•ana b�s ierobežota.

Otr�s darba grupas rezult�ti

2012.gada 11.janv�r� plkst. 10.00 R�zek-
nes novada pa•vald�bas konferen
u z�l�
notika R�zeknes novada teritorijas pl�no-
juma izstr�des darba grupa ŒPar nosa-
c�jumiem der�go izrakte�u ieg�•anai,
v�ja elektrostaciju un citu alternat�vo
elektroapg�des objektu uzst�d�•anai
un meža aizsargjoslas ap R�zeknes
pils�tu noteik•anuŽ. Darba grup� pieda-
l�j�s 33 dal�bnieki, tai skait� pa•vald�bas,
valsts instit�ciju, uz��mumu p�rst�vji un citi
interesenti. P�c diskusij�m tr�s darba gru-
p�s dal�bnieki izteica •�dus priek•likumus:

1) Teritorijas pl�nojuma Grafisk�s da�as
kart�s zon�jums ŒDer�go izrakte�u ieguves
teritorija (RD)Ž tiek noteikts tikai pa•reiz
un tuv�kaj� n�kotn� zin�maj�s der�go
izrakte�u ieguves karjeru teritorij�s (valsts
noz�mes der�go izrakte�u atradnes, pa-
gastu apseko•anas laik� preciz�t�s der�-
go izrakte�u ieguves teritorijas, izsniegtas
un der�gas der�go izrakte�us ieguves at-
�aujas, licences, notiek vai tiek pl�nota iz-
str�de, k� ar� teritorijas, kur�s jau veikta
det�la 	eolo	isk� izp�te un ietekmes uz
vidi nov�rt�jums). Pamatojums •�dam risi-
n�jumam … t� k� teritorijas pl�nojums ir
ilgtermi�a pl�no•anas dokuments 12 ga-
du periodam, bet izp�tes nav veiktas vis�
novada teritorij�, nav iesp�jams kart� ob-
jekt�vi iez�m�t visas potenci�l�s der�go
izrakte�u karjeru teritorijas l�dz 2025. ga-
dam;

2) ŒElast�gais, atv�rtais risin�jumsŽ …
der�go izrakte�u ieguvi pl�nots at�aut ar�

lauksaimniec�bas zem�s, meža zem�s un
ezeros (sapropelis), �rpus �pa•i aizsarg�-
jamaj�m dabas teritorij�m, kult�ras piemi-
nek�u un to aizsardz�bas zonu teritorij�m,
ainaviskaj�m un ciemu teritorij�m. —aj�s
viet�s der�go izrakte�u ieguve b�s iesp�-
jama p�c pa•vald�bas at�aujas sa�em-
•anas, kas tiks izsniegta, izv�rt�jot nor-
mat�vo aktu pras�bas un teritorijas izman-
to•anas un apb�ves noteikumos iek�autos
nosac�jumus. Tas noz�m�, ka katru pietei-
kumu par zemes lieto•anas veida mai�u
vai transform�ciju pa•vald�bas speci�listi
izv�rt�s atsevi•�i, at�aujot vai neat�aujot
der�go izrakte�u ieguvi. V�r•am uzman�-
bu, ka p�c zemes lieto•anas kategorijas
mai�as vai transform�cijas �pa•niekam
b�s j�iev�ro noteikumi par der�go izrak-
te�u ieguves teritorij�m; 

3) T� k� novada ezeros ir bag�ti sapro-
pe�a resursi ar atsevi•�u indeksu Œ�de�i
(�-x )Ž, izdal�t tos ezerus, kuros p�c
izp�tes materi�liem ir saprope�a resursi.
Teritorijas izmanto•anas un apb�ves
noteikumos iek�aut punktu, ka �-x
piegu�o•aj� teritorij� at�auta der�go izrak-
te�u ieguvei nepiecie•am� tehnolo	isk�
procesa iek�rtu uzst�d�•ana vai r�p-
niec�bas uz��muma izvieto•ana;

4) Str�ž�nu izstr�d�to k�dras purvu te-
ritorijas turpm�ko izmanto•anu j�saska�o
ar t�s �pa•nieku. Vienas darba grupas da-
l�bnieki iesaka to izmantot dz�rve�u au-
dz�•anai, k�rklu plant�ciju vai d��u izvei-
dei. Priek•likums … teritorijas pl�nojum�
noteikt izstr�d�to k�dras purva teritoriju
k� Œdegrad�to teritorijuŽ, jo tad perspekt�-
v� t�s rekultiv�cijai var�tu piesaist�t Eiro-
pas Savien�bas vai citu fondu finans�jumu;

5) Meža aizsargjosla ap R�zeknes pil-
s�tu atrad�sies R�zeknes novada teri-
torij�, un par t�s iek�au•anu aizsargjoslas
status� starp R�zeknes pils�tas domi un
R�zeknes novada domi b�s j�sl�dz l�-
gums. Lai ap pils�tu noteiktu meža aiz-
sargjoslu, nolemts r�kot papildus darba
grupu teritorijas pl�nojuma izstr�des va-
d�bas l�men�, pieaicinot p�rst�vjus ar� no
R�zeknes pils�tas un VAS ŒLatvijas Valsts
mežiŽ. L�dz tam ir j�izv�rt� citu pa•vald�bu
pieredze meža aizsargjoslas noteik•an�
un j�ieg�st detaliz�t�ka inform�cija par
iesp�jamajiem meža nogabaliem pagastu
teritorij�s, kas robežojas ar R�zeknes pil-
s�tu. Liel�k� da�a no darba grupas dal�b-
niekiem atbalst�ja ideju, ka aizsargjosl�
ietilpsto•ie meži galvenok�rt var�tu b�t
VAS ŒLatvijas Valsts mežiŽ un/vai valsts
un pa•vald�bu �pa•um� eso•ie meži, lai
nerad�tu papildus priv�t�pa•uma izman-
to•anas ierobežojumus, kurus v�l�k b�tu
gr�ti juridiski pamatot;

6) Neat�aut der�go izrakte�u ieguvi �pa-
•i v�rt�g�s ainavu teritorij�s, kuras, pie-
saistot ainavu ekspertu, noteiks R�zek-
nes novada pa•vald�ba.

R�zeknes novada teritorijas pl�nojuma
izstr�de tiek finans�ta no Eiropas Savie-
n�bas Soci�l� fonda projekta Nr. 1DP/
1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 ŒR�zeknes
novada att�st�bas pl�no•anas kapaci-
t�tes paaugstin�•anaŽ l�dzek�iem, kas
100% ir Eiropas Savien�bas Soci�l� fonda
finans�jums.

Projekta koordinatore: 
Brigita Arbid�ne, tel. 646 07189,
e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv 

RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
DARBA GRUPU PRIEKŠLIKUMI

Janv�ra vid� R�zeknes novada pa•vald�ba teritorijas pl�nojuma izstr�des
procesa ietvaros organiz�ja divas darba grupas, lai diskut�tu par krit�rijiem
lauksaimniec�b� izmantojamo zemju apmežo•anai un der�go izrakte�u ieg�-
•anai, nosac�jumiem v�ja elektrostaciju un citu alternat�vo elektroapg�des ob-
jektu uzst�d�•anai, k� ar� noteikumiem meža aizsargjoslas ap R�zeknes pils�tu
noteik•anai. P�c spraig�m diskusij�m dal�bnieki sniedza vair�kus priek•liku-
mus, kurus b�tu j��em v�r�, teritorijas pl�nojum� iek�aujot krit�rijus par attiec�-
gajiem jaut�jumiem.  

IEGULD�JUMS TAV	
N	KOTN


Lauras Ievi�as foto

—� gada janv�r� asto�as R�zeknes novada skolas infor-
matiz�cijas projekta ietvaros sa��ma portat�vos datorus un
multimediju tehnikas komplektus, tai skait� interakt�v�s t�fe-
les, projektorus, datu kameras, nepiecie•amo program-
mat�ru datoriem un interakt�vaj�m t�fel�m. Papildus tam

skolas ieguva ar� jaunu dabas zin�bu kabinetu apr�kojumu, kas s�kotn�ji projekt� nebija
paredz�ts. ŒTurpm�k m�su skol�niem m�c�bu proces� b�s iesp�ja v�l vair�k izmantot
moderno tehnolo�iju pied�v�t�s iesp�jas, kas zin�•anu apguvi padar�s daudz aizrau-
jo•�ku,Ž st�sta projekta koordinators Eduards Medvedevs. ŒTagad skol�ni ar datu kame-
ras pal�dz�bu var film�t savus eksperimentus, bet p�c fizikas vai 
�mijas uzdevumu
izpildes dator� redz�t ieg�tos grafikus un histogrammas. Interesanta jauno tehnolo�iju
iesp�ja ir tr�s dimensiju mode�u projic�•ana, kas skol�niem m�c�bu stund� �auj ierau-
dz�t, piem�ram, k� realit�t� var�tu izskat�ties cilv�ka sirds.Ž  

J�atz�m�, ka izgl�t�bas iest�žu informatiz�cija notiek devi��s R�zeknes novada
skol�s: Gaigalavas pamatskol�, Sakstagala J��a Kl�dz�ja pamatskol�, Maltas 2. vidus-

skolas strukt�rvien�bas Liepu pamatskol�, Gaigalavas pamatskolas strukt�rvien�bas
Rikavas pamatskol�, Audri�u pamatskol�, Feima�u pamatskol�, Kalnezeru Kato�u pa-
matskol�, Maltas 1. vidusskol� un Ver�mu pamatskol�. 

Izgl�t�bas iest�žu informatiz�cija notiek vis� Latvij�, bet R�zeknes novads ir viens no
pirmajiem, kas jauno aparat�ru •obr�d jau ir sa��mis. ŒPag�ju•� gada s�kum� devi��s
m�su skol�s tika moderniz�ti interneta t�kli, tagad ir pieg�d�ts un uzst�d�ts jaunais
apr�kojums, bet l�dz •� gada vidum pl�nots, ka skolas sa�ems ar� 77 stacion�ros datorus.
Tie ir �oti nepiecie•ami, jo p�c datu apkopo• anas secin�j�m, ka uz •� m�c�bu gada s�kumu
iepriek•min�taj�s devi��s izgl�t�bas iest�d�s nebija gandr�z neviena datora, kas b�tu
jaun�ks par tr�s l�dz pieciem gadiem,Ž par projekta aktivit�t�m st�sta E.Medvedevs. 

Pl�not�s projekta izmaksas sast�da aptuveni 100 t�ksto•us latu, ko 100% apjom�
segs Eiropas Re	ion�lais att�st�bas fonds.

Ofici�lais projekta nosaukums ir ŒR�zeknes novada pa•vald�bas izgl�t�bas iest�žu
informatiz�cijaŽ. T� numurs - 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605.

Papildus inform�cija: Eduards Medvedevs, t. 64607187

NOVADA SSKOLĀS TTIEK IIEVIESTAS MMŪSDIENĪGAS TTEHNOLOĢIJAS
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3.4. Paziņojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas, Vides pārskata projekta un 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu: 

 pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

 laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (25.09.2012.); 

 laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (25.09.2012.); 

 Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv; 

 teritorijas plānojuma, Vides pārskata un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv. 

 

  
(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Latviski По-русски English

Rēzeknes novads Novada pašvaldība Pagastu pārvaldes Projekti Tūrisms E-avīzes

Aktualitātes

Audio un video ziņas

Informācija par ES

Pasākumu kalendārs

Sludinājumi

Fotogalerija

Par Rēzeknes novadu

Attīstības plānošana

Sports

Izglītība

Kultūra

Sociālā palīdzība

Veselības aprūpe

Sabiedriskais transports

Būvvalde

Dzimtsarakstu nodaļa

Nevalstiskās organizācijas

Derīgie izrakteņi

Novada bāriņtiesas

Mērķdotācija infrastruktūrai

Atkritumu apsaimniekošana

Uzņēmējdarbība novadā

Starptautiskā sadarbība

Iedzīvotāju konsultatīvās 

padomes

Uzsākta	Rēzeknes	novada	plānošanas	dokumentu	sabiedriskā	apspriešana	
Rēzeknes novads / Aktualitātes / 

2012. g. 26. septembris 

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 
Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra sēdes 
lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (protokols Nr.19, 4.§), 
tiek uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas 
sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas termiņš 
noteikts no 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 
8.novembrim. Ar plānošanas dokumentiem sabiedriskās 
apspriešanas laikā var iepazīties arī Rēzeknes novada 
pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē darba dienās no 
plkst. 8:30 – 11:45 un 12:15 – 16:30.
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās 
redakcijas, Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 
pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

• 2012.gada 8.oktobrī plkst. 13:00 Ozolaines pagasta tautas namā, c. 
Bekši, Ozolaines pagasts, plkst. 15:00 Lūznavas pagasta pārvaldē, 
Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts un plkst. 18:00 Maltas pagasta 
kultūras namā, 1.maija ielā 80, Malta, Maltas pagasts;

• 2012.gada 9.oktobrī plkst. 13:00 Strūžānu pagasta kultūras namā, 
Miera ielā 14, Strūžāni, Strūžānu pagasts un plkst. 15:00 Nautrēnu 
vidusskolā, Rogovka, Nautrēnu pagasts;

• 2012.gada 10.oktobrī plkst. 13:00 Pušas pagasta tautas namā, Parka 
iela 1, Pušas pagasts un plkst.15:00 Feimaņu pagasta kultūras namā, 
Feimaņi, Feimaņu pagasts;

• 2012.gada 15.oktobrī plkst. 13:00 Mākoņkalna pagasta kultūras 
namā, Līgo ielā 1, Lipuški, Mākoņkalna pagasts un plkst. 15:00 
Kaunatas pagasta tautas namā, Rāznas iela 14, Kaunata, Kaunatas 
pagasts;

• 2012.gada 16.oktobrī plkst. 13:00 Rēznas pamatskolā, Skolas ielā 2, 
Stoļerova, Stoļerovas pagasts un plkst. 15:00 Čornajas tautas namā, 
Miera ielā 1, Čornaja, Čornajas pagasts;

• 2012.gada 17.oktobrī plkst. 13:00 Kantinieku pagasta pārvaldē, 
„Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pagasts un 15:00 
Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala 
pagasts;

• 2012.gada 22.oktobrī plkst. 13:00 Silmalas pagasta kultūras namā, 
Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts un plkst. 15:00 Ozolmuižas 
pagasta kultūras namā, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts;

• 2012.gada 23.oktobrī plkst. 13:00 Vērēmu pagasta tautas namā, 
J.Zvīdra ielā 4, Sondori, Vērēmu pagasts un plkst. 15:00 Audriņu 
pagasta kultūras namā, Piemiņas ielā 7a, Audriņi, Audriņu pagasts;

• 2012.gada 24.oktobrī plkst. 13:00 Dricānu pagasta kultūras namā, 
Dricāni, Dricānu pagasts un  plkst. 15:00 Gaigalavas pagasta kultūras 
namā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts;

• 2012.gada 31.oktobrī plkst. 13:00 Ilzeskalna pagasta tautas namā, 
Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts un plkst. 15:00 Bērzgales pagasta 
kultūras namā, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts;

• 2012.gada 1.novembrī plkst. 13:00 Lendžu pagasta kultūras namā, 
Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts un plkst. 15:00 Griškānu 
pagasta kultūras namā, Centrālajā ielā 27, Sprūževa, Griškānu 
pagasts;

• 2012.gada 2.novembrī plkst. 13:00 Rikavas pagasta kultūras namā, 
Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts un plkst. 15:00 Nagļu 
pagasta tautas namā, Nagļi, Nagļu pagasts;

• 2012.gada 7.novembrī plkst. 15:00 Rēzeknes novada pašvaldībā, 
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.

Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētāju pieņemšana notiek Rēzeknes 
novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27.kabinets, 
kontakttālrunis:  64607205, 64607189), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, kā 
arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs darba laikā.

Meklēšana

Meklējamā rinda

Lapas karte
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Rakstiski priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas laikā iesniedzami 
Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā 
arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot 
savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas 
datus, adresi.
Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" 
ietvaros.
PAGASTU KARTES

Prezentācija 
 (1.40 MB)

Prezentācija (krieviski) 
 (1.56 MB)

Paskaidrojuma raksts 
 (9.28 MB)

Paskaidrojuma raksta pielikumi 
 (3.54 MB)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
 (2.50 MB)

Vides pārskata projekts 
 (1.44 MB)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
 (5.67 MB)

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 
 (36.56 MB)

Iesnieguma veidlapa 
 (24.00 KB)

Atpakaļ

Uz augšu © Rēzeknes novada Informatīvais Portāls, 2009-2013 

total_time: 0.335944
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OFICIĀLIE PAZIŅOJUMI > PAZIŅOJUMI PAR TERITORIĀLO PLĀNOŠANU  

Paziņojums par Rēzeknes novada plānošanas dokumentu sabiedrisko apspriešanu 

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2012.gada 
20.septembra sēdes lēmumu "Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, 
Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai" (protokols Nr.19, 4.§), tiek uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 
pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas 
sabiedriskā apspriešana. 

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 8.novembrim. Ar 
plānošanas dokumentiem sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā internetā 
www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē darba dienās no plkst. 
8:30 - 11:45 un 12:15 - 16:30. 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 

-   2012.gada 8.oktobrī plkst. 13:00 Ozolaines pagasta tautas namā, c. Bekši, Ozolaines pagasts, plkst. 
15:00 Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts un plkst. 18:00 Maltas pagasta kultūras 
namā, 1.maija ielā 80, Malta, Maltas pagasts; 

-   2012.gada 9.oktobrī plkst. 13:00 Strūžānu pagasta kultūras namā, Miera ielā 14, Strūžāni, Strūžānu 
pagasts un plkst. 15:00 Nautrēnu vidusskolā, Rogovka, Nautrēnu pagasts; 

-   2012.gada 10.oktobrī plkst. 13:00 Pušas pagasta tautas namā, Parka iela 1, Pušas pagasts un 
plkst.15:00 Feimaņu pagasta kultūras namā, Feimaņi, Feimaņu pagasts; 

-   2012.gada 15.oktobrī plkst. 13:00 Mākoņkalna pagasta kultūras namā, Līgo ielā 1, Lipuški, Mākoņkalna 
pagasts un plkst. 15:00 Kaunatas pagasta tautas namā, Rāznas iela 14, Kaunata, Kaunatas pagasts; 

-   2012.gada 16.oktobrī plkst. 13:00 Rēznas pamatskolā, Skolas ielā 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts un 
plkst. 15:00 Čornajas tautas namā, Miera ielā 1, Čornaja, Čornajas pagasts; 

-   2012.gada 17.oktobrī plkst. 13:00 Kantinieku pagasta pārvaldē, "Administratīvais centrs" c.Liuža, 
Kantinieku pagasts un 15:00 Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts; 

-   2012.gada 22.oktobrī plkst. 13:00 Silmalas pagasta kultūras namā, Saules ielā 4, Gornica, Silmalas 
pagasts un plkst. 15:00 Ozolmuižas pagasta kultūras namā, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts; 

-   2012.gada 23.oktobrī plkst. 13:00 Vērēmu pagasta tautas namā, J.Zvīdra ielā 4, Sondori, Vērēmu 
pagasts un plkst. 15:00 Audriņu pagasta kultūras namā, Piemiņas ielā 7a, Audriņi, Audriņu pagasts; 

-   2012.gada 24.oktobrī plkst. 13:00 Dricānu pagasta kultūras namā, Dricāni, Dricānu pagasts un plkst. 
15:00 Gaigalavas pagasta kultūras namā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts; 

-   2012.gada 31.oktobrī plkst. 13:00 Ilzeskalna pagasta tautas namā, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts un 
plkst. 15:00 Bērzgales pagasta kultūras namā, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts; 

-   2012.gada 1.novembrī plkst. 13:00 Lendžu pagasta kultūras namā, Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu 
pagasts un plkst. 15:00 Griškānu pagasta kultūras namā, Centrālajā ielā 27, Sprūževa, Griškānu pagasts; 

-   2012.gada 2.novembrī plkst. 13:00 Rikavas pagasta kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas 
pagasts un plkst. 15:00 Nagļu pagasta tautas namā, Nagļi, Nagļu pagasts; 

-   2012.gada 7.novembrī plkst. 15:00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē. 
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Sabiedriskās apspriešanas laikā apmeklētāju pieņemšana notiek Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļā (27.kabinets, kontakttālrunis: 64607205, 64607189), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, kā arī 
visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs darba laikā. 

Rakstiski priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas laikā iesniedzami Rēzeknes novada pašvaldībā 
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām 
norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. 

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" 
ietvaros. 
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Paziņojumi

Paziņojums par Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas,
Teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
--

Paziņojums par Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033, Rēzeknes
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta
sabiedrisko apspriešanu

 

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra sēdes lēmumu (sēdes
protokols Nr.19, 4.§), tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcija, Vides pārskata
projekts un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmā redakcija.

Plānošanas dokumentu nosaukumi: Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2033 un Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam.

Plānošanas dokumentu un vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”;
adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumentu izstrādes termiņš: ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un teritorijas
plānojumu plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.aprīlim.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: ilgtspējīgas attīstības stratēģija – 20 gadi, 
teritorijas plānojums - 12 gadi.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Rēzeknes novada
administratīvā teritorija.

Sabiedriskā apspriešana:

Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 26.09.2012. - 08.11.2012.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas:

08.1O.2012. plkst. 13.00 Ozolaines pagasta tautas namā, c. Bekši, Ozolaines pagasts;

08.1O.2012. plkst. 15.00 Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts;

08.1O.2012. plkst. 18.00 Maltas pagasta kultūras namā, 1.maija ielā 80, Malta, Maltas pagasts;

09.1O.2012. plkst. 13.00 Strūžānu pagasta kultūras namā, Miera ielā 14, Strūžāni, Strūžānu pagasts;

09.1O.2012. plkst. 15.00 Nautrēnu vidusskolā, c. Rogovka, Nautrēnu pagasts;

10.1O.2012. plkst. 13.00 Pušas pagasta tautas namā, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts;

10.1O.2012. plkst. 15.00 Feimaņu pagasta kultūras namā, Feimaņi, Feimaņu pagasts;
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15.1O.2012. plkst. 13.00 Mākoņkalna pagasta kultūras namā, Līgo ielā 1, c. Lipuški, Mākoņkalna pagasts;

15.1O.2012. plkst. 15.00 Kaunatas pagasta tautas namā, Rāznas iela 14, Kaunata, Kaunatas pagasts;

16.1O.2012. plkst. 13.00 Rēznas pamatskolā, Skolas ielā 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts;

16.1O.2012. plkst. 15.00 Čornajas tautas namā, Miera ielā 1, Čornaja, Čornajas pagasts;

17.1O.2012. plkst. 13.00 Kantinieku pagasta pārvaldē, „Administratīvais centrs” c. Liuža, Kantinieku
pagasts;

17.1O.2012. plkst. 15.00 Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts;

22.1O.2012. plkst. 13.00 Silmalas pagasta kultūras namā, Saules ielā 4, c.  Gornica, Silmalas pagasts;

22.1O.2012. plkst. 15.00 Ozolmuižas pagasta kultūras namā, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts;

23.1O.2012. plkst. 13.00 Vērēmu pagasta tautas namā, J.Zvīdra ielā 4, c. Sondori, Vērēmu pagasts;

23.1O.2012. plkst. 15.00 Audriņu pagasta kultūras namā, Piemiņas ielā 7a, Audriņi, Audriņu pagasts;

24.1O.2012. plkst. 13.00 Dricānu pagasta kultūras namā, Dricāni, Dricānu pagasts;

24.1O.2012. plkst. 15.00 Gaigalavas pagasta kultūras namā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas
pagasts;

31.1O.2012. plkst. 13.00 Ilzeskalna pagasta tautas namā, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts;

31.1O.2012. plkst. 15.00 Bērzgales pagasta kultūras namā, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts;

01.11.2012. plkst. 13.00 Lendžu pagasta kultūras namā, Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts;

01.11.2012. plkst. 15.00 Griškānu pagasta kultūras namā, Centrālajā ielā 27, Sprūževa, Griškānu pagasts;

02.11.2012. plkst. 13.00 Rikavas pagasta kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts;

02.11.2012. plkst. 15.00 Nagļu pagasta tautas namā, Nagļi, Nagļu pagasts;

07.11.2012. plkst. 15.00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.

 

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata
projektu no 26.09.2012.- 08.09.2012. var iepazīties:

Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne), pašvaldības darba laikā;

Ozolaines pagasta pārvaldē (c. Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba
laikā;

Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Maltas pagasta pārvaldē (Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes
darba laikā;

Strūžānu pagasta pārvaldē (Miera 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Nautrēnu pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, c. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Pušas pagasta pārvaldē (Parka iela 1, c. Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes
darba laikā;

Feimaņu pagasta pārvaldē (c. Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba
laikā;

Mākoņkalna pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
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pārvaldes darba laikā;

Kaunatas pagasta pārvaldē (Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Stoļerovas pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Čornajas pagasta pārvaldē (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Kantinieku pagasta pārvaldē („Administratīvais centrs” c. Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads),
pagasta pārvaldes darba laikā;

Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Silmalas pagasta pārvaldē (Saules iela 4, c. Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Ozolmuižas pagasta pārvaldē (Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes
darba laikā;

Vērēmu pagasta pārvaldē (J.Zvīdra iela 1, c. Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Audriņu pagasta pārvaldē (Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Dricānu pagasta pārvaldē (Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;

Gaigalavas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads),
pagasta pārvaldes darba laikā;

Ilzeskalna pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Bērzgales pagasta pārvaldē (Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads),
pagasta pārvaldes darba laikā;

Lendžu pagasta pārvaldē (Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes
darba laikā;

Griškānu pagasta pārvaldē (Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Rikavas pagasta pārvaldē (Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta
pārvaldes darba laikā;

Nagļu pagasta pārvaldē (c. Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv;

SIA „Reģionālie projekti” mājas lapā internetā www.rp.lv.

 

Rakstiski priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas laikā (26.09.2012. - 08.11.2012.)
iesniedzami Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā
arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu,
uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma daļa, 26.09.2012

© Vides pārraudzības valsts birojs 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.10.2012 10:36
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Jaunumi
Rezeknes novada attīstības plānošanas dokumenti 
27.09.2012

Paziņojums par Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033, Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas un 
Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.19, 4.§), tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcija, Vides pārskata projekts un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmā redakcija.

 

1. Plānošanas dokumentu nosaukumi: Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033 un Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam.
2. Plānošanas dokumentu un vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti"; adrese: Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045.
3. Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas attīstības plānošana.
4. Plānošanas dokumentu izstrādes termiņš: ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un teritorijas plānojumu plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.aprīlim.
5. Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: ilgtspējīgas attīstības stratēģija - 20 gadi, teritorijas plānojums - 12 gadi.
6. Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Rēzeknes novada administratīvā teritorija.

 

Sabiedriskā apspriešana:
Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 26.09.2012. - 08.11.2012.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tiks organizētas: 
• 08.1O.2012. plkst. 13.00 Ozolaines pagasta tautas namā, c. Bekši, Ozolaines pagasts;
• 08.1O.2012. plkst. 15.00 Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznava, Lūznavas pagasts;
• 08.1O.2012. plkst. 18.00 Maltas pagasta kultūras namā, 1.maija ielā 80, Malta, Maltas pagasts;
• 09.1O.2012. plkst. 13.00 Strūžānu pagasta kultūras namā, Miera ielā 14, Strūžāni, Strūžānu pagasts;
• 09.1O.2012. plkst. 15.00 Nautrēnu vidusskolā, c. Rogovka, Nautrēnu pagasts;
• 10.1O.2012. plkst. 13.00 Pušas pagasta tautas namā, Parka iela 1, Puša, Pušas pagasts;
• 10.1O.2012. plkst. 15.00 Feimaņu pagasta kultūras namā, Feimaņi, Feimaņu pagasts;
• 15.1O.2012. plkst. 13.00 Mākoņkalna pagasta kultūras namā, Līgo ielā 1, c. Lipuški, Mākoņkalna pagasts;
• 15.1O.2012. plkst. 15.00 Kaunatas pagasta tautas namā, Rāznas iela 14, Kaunata, Kaunatas pagasts;
• 16.1O.2012. plkst. 13.00 Rēznas pamatskolā, Skolas ielā 2, Stoļerova, Stoļerovas pagasts;
• 16.1O.2012. plkst. 15.00 Čornajas tautas namā, Miera ielā 1, Čornaja, Čornajas pagasts;
• 17.1O.2012. plkst. 13.00 Kantinieku pagasta pārvaldē, „Administratīvais centrs" c. Liuža, Kantinieku pagasts;
• 17.1O.2012. plkst. 15.00 Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts;
• 22.1O.2012. plkst. 13.00 Silmalas pagasta kultūras namā, Saules ielā 4, c. Gornica, Silmalas pagasts;
• 22.1O.2012. plkst. 15.00 Ozolmuižas pagasta kultūras namā, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts;
• 23.1O.2012. plkst. 13.00 Vērēmu pagasta tautas namā, J.Zvīdra ielā 4, c. Sondori, Vērēmu pagasts;
• 23.1O.2012. plkst. 15.00 Audriņu pagasta kultūras namā, Piemiņas ielā 7a, Audriņi, Audriņu pagasts;
• 24.1O.2012. plkst. 13.00 Dricānu pagasta kultūras namā, Dricāni, Dricānu pagasts;
• 24.1O.2012. plkst. 15.00 Gaigalavas pagasta kultūras namā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts;
• 31.1O.2012. plkst. 13.00 Ilzeskalna pagasta tautas namā, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts;
• 31.1O.2012. plkst. 15.00 Bērzgales pagasta kultūras namā, Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts;
• 01.11.2012. plkst. 13.00 Lendžu pagasta kultūras namā, Viraudas ielā 3, Lendži, Lendžu pagasts;
• 01.11.2012. plkst. 15.00 Griškānu pagasta kultūras namā, Centrālajā ielā 27, Sprūževa, Griškānu pagasts;
• 02.11.2012. plkst. 13.00 Rikavas pagasta kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikava, Rikavas pagasts;
• 02.11.2012. plkst. 15.00 Nagļu pagasta tautas namā, Nagļi, Nagļu pagasts;
• 07.11.2012. plkst. 15.00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu no 26.09.2012.- 08.09.2012. var iepazīties:

1. Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne), pašvaldības darba laikā;
2. Ozolaines pagasta pārvaldē (c. Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
3. Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
4. Maltas pagasta pārvaldē (Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
5. Strūžānu pagasta pārvaldē (Miera 14a, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
6. Nautrēnu pagasta pārvaldē („Pagastmāja", c. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
7. Pušas pagasta pārvaldē (Parka iela 1, c. Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
8. Feimaņu pagasta pārvaldē (c. Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
9. Mākoņkalna pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;

10. Kaunatas pagasta pārvaldē (Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
11. Stoļerovas pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
12. Čornajas pagasta pārvaldē (Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
13. Kantinieku pagasta pārvaldē („Administratīvais centrs" c. Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
14. Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
15. Silmalas pagasta pārvaldē (Saules iela 4, c. Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
16. Ozolmuižas pagasta pārvaldē (Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;

 

 

72

http://www.rp.lv/lv
http://www.rp.lv/lv/about_us
http://www.rp.lv/lv/services
http://www.rp.lv/lv/experience
http://www.rp.lv/lv/contacts


Reģionālie projekti

http://www.rp.lv/lv/news/87[2012.10.04. 11:01:46]

17. Vērēmu pagasta pārvaldē (J.Zvīdra iela 1, c. Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
18. Audriņu pagasta pārvaldē (Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
19. Dricānu pagasta pārvaldē (Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
20. Gaigalavas pagasta pārvaldē (Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
21. Ilzeskalna pagasta pārvaldē („Pagastmāja", Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
22. Bērzgales pagasta pārvaldē (Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
23. Lendžu pagasta pārvaldē (Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
24. Griškānu pagasta pārvaldē (Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
25. Rikavas pagasta pārvaldē (Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
26. Nagļu pagasta pārvaldē (c. Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads), pagasta pārvaldes darba laikā;
27. Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv;
28. SIA „Reģionālie projekti" mājas lapā internetā www.rp.lv.

 

Rakstiski priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas laikā (26.09.2012. - 08.11.2012.) iesniedzami Rēzeknes novada pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā arī
visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta pielikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskata projekts

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Iesnieguma veidlapa
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3.5.  Informatīvs paziņojums Rēzeknes novada zemju īpašniekiem par teritorijas 

plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu: 

 pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

 laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (05.10.2012.); 

  „Bērzgales ziņas” (2012.gada oktobris); 

 „Dricānu ziņas” (2012.gada oktobris); 

 „Feimaņu zvans” (2012.gada septembris); 

  „Kantinieku ziņas” (2012.gada oktobris); 

 „Kaunatas vēstnesis” (2012.gada septembris - oktobris); 

 Lendžu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Siets” (2012.gada 

oktobris); 

 Rikavas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Rikava” (2012.gada 

septembris, oktobris); 

 Sakstagala pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Vakar, Šodien, Rīt” 

(2012.gada jūnijs – septembris); 

 Stoļerovas pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā (2012.gada oktobris); 

 Strūžānu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Notikums” (2012.gada 

oktobris); 

 Vērēmu pagasta pārvaldes informatīvajā izdevumā „Verēmu ziņas” 

(2012.gada oktobris). 

 

(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Latviski По-русски English

Rēzeknes novads Novada pašvaldība Pagastu pārvaldes Projekti Tūrisms E-avīzes

 Aktualitātes

 Pasākumu kalendārs

 Sludinājumi

 Fotogalerija

 Par Rēzeknes novadu

 Attīstības plānošana

 Sports

 Izglītība

 Kultūra

 Sociālā palīdzība

 Sabiedriskais transports

 Nevalstiskās organizācijas

 Būvvalde

 Derīgie izrakteņi

 Novada bāriņtiesas

 Mērķdotācija infrastruktūrai

 Uzņēmējdarbība novadā

 Atkritumu

apsaimniekošana

 Iedzīvotāju konsultatīvās

padomes

 Starptautiskā sadarbība

 Audio un video ziņas

Informācija Rēzeknes novada zemju
īpašniekiem
Rēzeknes novads / Aktualitātes /

2012. g. 25. septembris    

No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim notiek Rēzeknes novada
teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā
apspriešana. Ar teritorijas plānojuma tekstu var iepazīties Rēzeknes
novada mājas lapā internetā. Zemju īpašniekiem svarīgākās teritorijas
plānojuma daļas – visu novada pagastu teritoriju un ciemu plānotās-
atļautās izmantošanas kartes būs apskatāmas katru darba dienu
Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē,
kontakttālrunis: 64607205, 64607189), un katrā pagasta pārvaldē – tieši
konkrētā pagasta kartes.
Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam
stāsies spēkā 2013.gada otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju
izmantošanu  un ēku, būvju būvniecības  nosacījumus  12 gadu garumā visa
novada teritorijā – 25 pagastos. Tāpēc īpaši uzmanīgi aicinu zemju
īpašniekus izlasīt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus, kuri būs jāievēro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai apbūvi.
Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums atļauj  daudzveidīgāku lauku zemju
izmantošanu, tādā veidā maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās
aktivitātes novadā – lauku zemēs un meža zemēs tiek atļauta derīgo
izrakteņu ieguve, ezeros – sapropeļa ieguve, lauku tūrisma, lauksaimniecisko
un rūpniecisko uzņēmumu attīstība utml. Lai nepieļautu vērtīgo
lauksamniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās
apmežošanas darbības. Ir izstrādāta novada ainavu karte, kas parāda
novada ainaviski vērtīgās vietas, kurās zemes izmantošana un būvniecība
būs jāveic nekaitējot ezeru, mežu un lauku ainavu pievilcībai, kas ir pamats
lauku tūrisma attīstībai novadā. Ētisku apsvērumu dēļ tiek ierobežota derīgo
izrakteņu ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi paredz arī latvāņu
izplatību ierobežojošu pasākumu veikšanu katram zemes īpašniekam.
Apbūves noteikumu pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības nozīmes dabas un
kultūrvēsturiskie objekti – krucifiksi, laukaukmeņi, dižkoki, piemiņas vietas
utml., kuru saglabāšanai ir noteiktās prasības būs jāievēro veicot apbūvi vai
zemes izmantošanu objektu tiešā tuvumā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā katram zemes īpašniekam teritorijas
plānojuma kartēs ir jāapskata savs īpašums. Piemēram, ja Jūsu īpašumā ir
iezīmētas lauku zemes (L), tad apbūves noteikumos ir jāizlasa visa
informācija par lauku zemju izmantošanu. Gadījumā , ja zemes īpašnieks
vēlēsies ierosināt kādas izmaiņas attiecībā uz savas zemes izmantošanu, tad
tas ir veicams iesniedzot rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta pārvaldē vai
administrācijas ēkā Rēzeknē.

No novada zemju īpašniekiem ir saņemti ap 700 iesniegumi attiecībā uz
savas zemes izmantošanu jaunajā teritorijas plānojumā, un sabiedriskās
apspriešanas laikā visiem tiks sniegtas rakstveida atbildes par iesniegumā
norādītā atļaušanu vai neatļaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, ka vairumā
gadījumu atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem būs pozitīvas.

Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās dokumenta
izstrādātāji īsumā iepazīstinās ar apbūves noteikumiem un kartēm, sniedzot
atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem:

-  2012.gada 8.oktobrī plkst. 13:00 Ozolaines pagasta tautas namā,  plkst.

Meklēšana

Lapas karte

Kalendārs
2012 septembris  

P O T C P S Sv

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Rādīt visu mēnesi  | Rādīt visu
gadu

 Autorizēšana

 

Reģistrēties | Atgadināt paroli
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15:00 Lūznavas pagasta pārvaldē, plkst. 18:00 Maltas pagasta kultūras
namā,

-  2012.gada 9.oktobrī plkst. 13:00 Strūžānu pagasta kultūras namā, plkst.
15:00 Nautrēnu vidusskolā,

-  2012.gada 10.oktobrī plkst. 13:00 Pušas pagasta tautas namā, plkst.15:00
Feimaņu pagasta kultūras namā,

-  2012.gada 15.oktobrī plkst. 13:00 Mākoņkalna pagasta kultūras namā,
plkst. 15:00 Kaunatas pagasta tautas namā,

-  2012.gada 16.oktobrī plkst. 13:00 Rēznas pamatskola, plkst. 15:00
Čornajas tautas namā,

-  2012.gada 17.oktobrī plkst. 13:00 Kantinieku pagasta pārvaldē, 15:00
Sakstagala pagasta pārvaldē,

-  2012.gada 22.oktobrī plkst. 13:00 Silmalas pagasta kultūras namā, plkst.
15:00 Ozolmuižas pagasta kultūras namā,

-  2012.gada 23.oktobrī plkst. 13:00 Vērēmu pagasta tautas namā, plkst.
15:00 Audriņu pagasta kultūras namā,

-  2012.gada 24.oktobrī plkst. 13:00 Dricānu pagasta kultūras namā, plkst.
15:00 Gaigalavas pagasta kultūras namā,

-  2012.gada 31.oktobrī plkst. 13:00 Ilzeskalna pagasta tautas namā, plkst.
15:00 Bērzgales pagasta kultūras namā,

-  2012.gada 1.novembrī plkst. 13:00 Lendžu pagasta kultūras namā, plkst.
15:00 Griškānu pagasta kultūras namā,

-  2012.gada 2.novembrī plkst. 13:00 Rikavas pagasta kultūras namā, plkst.
15:00 Nagļu pagasta tautas namā,

-  2012.gada 7.novembrī plkst. 15:00 Rēzeknes novada pašvaldībā,
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē (kopsavilkuma sanāksme).

 

Sīkāka informācija pagastu pārvaldēs pie sekretāres, pārvaldes vadītāja vai
zemes ierīkotāja.

Kontaktpersonas Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā Rēzeknē,
Atbrīvošanas al.95:

Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel.
64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv,
Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tel.
64607205, e-pasts: liga.romancuka@rdc.lv. 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros. 

Atpakaļ

Uz augšu © Rēzeknes novada Informatīvais Portāls, 2009-2012  

total_time: 0.383288
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Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

2012. gada oktobrī 

Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē! 

 
Aicinājums Bērzgales pagasta 

  zemju īpašniekiem! 
No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim notiek Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā 
apspriešana. Ar teritorijas plānojuma var iepazīties Rēzeknes novada 
mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpašniekiem svarī-
gākās teritorijas plānojuma daĜas – visu novada pagastu teritoriju un 
ciemu plānotās-atĜautās izmantošanas kartes izdrukātā veidā ir  apskatā-
mas katru darba dienu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā 
(Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē). 

BĒRZGALES pagasta kartes var apskatīt  arī  Bērzgales pagasta 
kultūras nama ēkā, Rītupes ielā 34, Bērzgalē, Bērzgales pagasts, 
Rēzeknes novads, 2.stāvā pie pārvaldes vadītāja kabineta   katru 
darba dienu. Kontaktpersona Bērzgales pagasta pārvaldē: lietvede 
Janīna Adijāne, 26439301. 

Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam 
stāsies spēkā 2013.gada otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju 
izmantošanas  un ēku, būvju būvniecības  nosacījumus turpmāko 12 
gadu garumā visa novada teritorijā, tāpēc īpaši uzmanīgi aicinām zemju 
īpašniekus izlasīt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumus, kuri būs jāievēro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai 
apbūvi.  

Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums atĜauj daudzveidīgāku lauku zem-
ju izmantošanu, tādā veidā maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās 
aktivitātes novadā – lauku zemēs un meža zemēs tiek atĜauta derīgo iz-
rakteĦu ieguve, ezeros – sapropeĜa ieguve, lauku tūrisma, lauksaimnie-
cisko un rūpniecisko uzĦēmumu attīstība utml. Lai nepieĜautu vērtīgo 
lauksamniecībā izmantojamo zemju apmežošanu,  tiek ierobežotas plā-
notās apmežošanas darbības.  

                         

Ir izstrādāta novada ainavu karte, kas parāda novada ainaviski vērtīgās 
vietas, kurās zemes izmantošana un būvniecība būs jāveic, nekaitējot 
ezeru, mežu un lauku ainavu pievilcībai, kas ir pamats lauku tūrisma 
attīstībai novadā. Ētisku apsvērumu dēĜ tiek ierobežota derīgo izrakteĦu 
ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi paredz arī latvāĦu izplatību 
ierobežojošu pasākumu veikšanu katram zemes īpašniekam. Apbūves 
noteikumu pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības nozīmes dabas un kultūr-
vēsturiskie objekti – krucifiksi, laukakmeĦi, dižkoki, piemiĦas vietas 
utml., kuru saglabāšanai noteiktās prasības būs jāievēro, veicot apbūvi 
vai zemes izmantošanu objektu tiešā tuvumā. 

 Sabiedriskās apspriešanas laikā katram zemes īpašniekam teritorijas 
plānojuma kartēs ir jāapskata savs īpašums. Piemēram, ja Jūsu īpašumā 
ir iezīmētas lauku zemes (L), tad apbūves noteikumos ir jāizlasa visa 
informācija par lauku zemju izmantošanu. Gadījumā , ja zemes īpašnieks 
vēlēsies ierosināt kādas izmaiĦas attiecībā uz savas zemes izmantošanu, 
tad tas ir veicams, iesniedzot rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta 
pārvaldē vai administrācijas ēkā Rēzeknē.   

Kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, no novada zemju īpaš-
niekiem ir saĦemti ap 700 iesniegumi attiecībā uz savas zemes vēlamo 
turpmāko izmantošanu, un sabiedriskās apspriešanas laikā visiem tiks 
sniegtas rakstveida atbildes par iesniegumā norādītā iekĜaušanu vai neie-
kĜaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, ka vairumā gadījumu atbildes uz 
iedzīvotāju iesniegumiem būs pozitīvas. 

Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 
gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās 
dokumenta izstrādātāji īsumā iepazīstinās ar apbūves noteikumiem un 
kartēm, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.    

                                                                                  Turpinājums 2.lpp. 

 RudentiĦis, bagāts vīrs, 
 Graudus bēra klētiĦā. 
 Mans brālītis ar bagāts, 

 Grib vest mājās līgaviĦu. 
                                       Nāk rudens apgleznot Latviju 
                                 Bet nepūlies, necenties tā, 
                            Mums viĦa ir visskaistākā tik un tā… 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                              Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 
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 Bērzgales ziĦas                                                                                                                                                                      2012. gada oktobris 

Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633                                                                                      Atbildīgais par izdevumu: Olga Pekša 

  Turpinājums no 1. lpp. 

 Sanāksme notiks 2012.gada 31.oktobrī plkst. 15:00 
Bērzgales pagasta kultūras namā, 2. stāvā. 

 Aicinām arī visus pagasta iedzīvotājus pie J.Adijānes 
vai pārvaldes priekšnieka A.Dunska, lai apskatītu sava 
nekustamā īpašuma izmantošanas iespējas. 

                          ZiĦo pagasta pārvaldes lietvede Janīna Adijāne 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa deklarācija par 2012. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa deklarācija par 2012. gadu būs jāsagatavo, 
izmantojot veidlapas, kas apstiprinātas ar MK 21.08.2012. noteikumiem 
Nr. 568 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokĜa deklarācijām un to 
aizpildīšanas kārtību". 

 Noteikumi stāsies spēkā ar 2013. gada 1. janvāri. Tie nosaka:  

• gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu veidlapu paraugus 
(noteikumu 1. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību; 

• iedzīvotāju ienākuma nodokĜa avansa maksājumu aprēėina veidlapas 
paraugu (noteikumu 2. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību; 

• deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu paraugus 
(noteikumu 3. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību; 

• deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, kas nodokĜa 
maksātājam ir pieejama valsts informācijas sistēmās, aizpildot deklarāciju 
Valsts ieĦēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 
kārtību, kādā nodokĜa maksātājs saĦem no Valsts ieĦēmumu dienesta 
deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo 
informāciju. 

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa tāpat kā iepriekš ietvers šādus 
pielikumus:  

• taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi – D1; 
taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokĜa 
likme – D11; 

• fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi – D2; 

 

 Ar prieku gribu paziĦot, ka Bērnu un jauniešu žūrija turpina 
savu darbību.  

 Mēs esam sadzirdēti un LR Kultūras ministrija ir radusi iespēju 
atbalstīt Bērnu un jauniešu žūriju 2012. 

 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ir valsts mēroga lasīšanas 
veicināšanas programma, kas pastāv jau 11 gadus un bērnu vidū kĜuvusi 
Ĝoti populāra. Tā nodrošina bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu 
grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu. Katru gadu 
tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. 

 

 Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma sanāksme notiks  

2012.gada 7.novembrī Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 
95, Rēzeknē.  

Kontaktpersonas Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā Rēzeknē, 
Atbrīvošanas alejā 95: Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas nodaĜas 
vadītāja, tel. 64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv;                               

 Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaĜas projektu 
vadītāja, tel. 64607205, e-pasts: liga.romancuka@rdc.lv. 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
"Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" 
ietvaros.     

       

 

• fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz 
starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuăa, ārvalstīs gūtie ienākumi 
– D21; 

• ienākumi no saimnieciskās darbības – D3; 

• ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokĜa maksātājs kārto 
grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā – D31; 

• attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 
– D4; 
saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokĜa maksātājam, kas 
maksā fiksēto ienākuma nodokli – D5. 

Deklarācijas veidlapas būtiski neatšėiras no iepriekšējām, lielākās 
izmaiĦas ir pielikumā D3, kurā lauksaimniekiem būs atsevišėi jānorāda:  

• ieĦēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas; 

• ieĦēmumi no iekšējo ūdeĦu zivsaimniecības; 

• ieĦēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas; 
ieĦēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai. 

Deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma ietilpst:  

• pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma – 
deklarācija DK; 
deklarācijas DK pielikums "Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet 
nav pabeigti vienā taksācijas gadā"; gada kapitāla pieauguma ienākuma 
precizēs.                               

                              ZiĦo lauksaimniecības speciāliste Inga Micāne 

 

 Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu žūrija, 
iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī šajā reizē ir kāds jauninājums – Vecāku 
žūrija. Tas mudinās arī pieaugušos lasīt un vērtēt grāmatas. Tagad 
aizraujošajā lasīšanas maratonā varēs piedalīties visa ăimene. Vecāku 
žūrija ir paredzēta ne tikai vecākiem, kuru bērni ir iesaistījušies lasīšanas 
programmā, bet jebkuram pieaugušajam, kam ir interese par grāmatām.   
Oktobra beigās jau būs saĦemtas grāmatas.  

       MīĜi aicinu visus, lasīsim un vērtēsim jaunās grāmatas!                                        

                              Informē bibliotēkas vadītāja, Ruta Romanova 
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2012.GADA OKTOBRIS 

RĒZEKNES NOVADA DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

 

Aicinājums Rēzeknes novada zemju īpašniekiem! 
 

No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim notiek Rēzeknes novada teritorijas plāno-

juma 2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ar teritorijas plānojuma 

tekstu var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpaš-

niekiem svarīgākās teritorijas plānojuma daļas – visu novada pagastu teritoriju un ciemu plānotās-
atļautās izmantošanas kartes būs apskatāmas katru darba dienu Rēzeknes novada pašvaldībā 

(Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, kontakttālrunis: 64607205, 64607189), un katrā pagasta pārval-

dē – tieši konkrētā pagasta kartes. 
Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam stāsies spēkā 

2013.gada otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju izmantošanu  un ēku, būvju būvniecības  

nosacījumus  12 gadu garumā visa novada teritorijā – 25 pagastos. Tāpēc īpaši uzmanīgi aicinu 

zemju īpašniekus izlasīt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, 

kuri būs jāievēro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai apbūvi. Jāteic, ka jaunais teritorijas plāno-

jums atļauj  daudzveidīgāku lauku zemju izmantošanu, tādā veidā maksimāli stimulējot jebkuras 

saimnieciskās aktivitātes novadā – lauku zemēs un meža zemēs tiek atļauta derīgo izrakteņu iegu-

ve, ezeros – sapropeļa ieguve, lauku tūrisma, lauksaimniecisko un rūpniecisko uzņēmumu attīstība 

utml. Lai nepieļautu vērtīgo lauksamniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, tiek ierobežotas 

plānotās apmežošanas darbības. Ir izstrādāta novada ainavu karte, kas parāda novada ainaviski 

vērtīgās vietas, kurās zemes izmantošana un būvniecība būs jāveic nekaitējot ezeru, mežu un lau-

ku ainavu pievilcībai, kas ir pamats lauku tūrisma attīstībai novadā. Ētisku apsvērumu dēļ tiek ie-

robežota derīgo izrakteņu ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi paredz arī latvāņu izplatību 

ierobežojošu pasākumu veikšanu katram zemes īpašniekam. Apbūves noteikumu pielikumā ir uz-

skaitīti pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti – krucifiksi, laukakmeņi, dižkoki, 

piemiņas vietas utml., kuru zemes administrācijas ēkā Rēzeknē.  
No novada zemju īpašniekiem ir saņemti ap 700 iesniegumi attiecībā uz savas zemes iz-

mantošanu jaunajā teritorijas plānojumā, un sabiedriskās apspriešanas laikā visiem tiks sniegtas 

rakstveida atildes par iesniegumā norādītā atļaušanu vai neatļaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, 

ka vairumā gadījumu atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem būs pozitīvas. 
Aicinu apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redak-

cijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās dokumenta izstrādātāji īsumā iepazīstinās ar ap-

būves noteikumiem un kartēm, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem: 
2012.gada 24.oktobrī plkst. 13:00 Dricānu pagasta kultūras namā. 
Sīkāka informācija pagastu pārvaldēs pie sekretāres, pārvaldes vadītāja vai zemes ierīkotāja.  
 
Kontaktpersonas Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā Rēzeknē, Atbrīvošanas al.95:  
Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 64607189,  
                                                         e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv  
Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tel. 64607205,  
                                                                        e-pasts: liga.romancuka@rdc.lv   

 
 

 

80

http://www.rezeknesnovads.lv/
mailto:brigita.arbidane@rdc.lv
mailto:liga.romancuka@rdc.lv


    Lapa 2 4(28)  

      Feimaņu zvans                                                          2012.gada septembris 

Aicinājums Rēzeknes novada zemju īpašniekiem! 

No 2012.gada 26.septembra 

līdz 8.novembrim notiek Rēzek-

nes novada teritorijas plānoju-

ma 2013. – 2024.gadam pirmās 

redakcijas sabiedriskā apsprieša-

na. Ar teritorijas plānojuma tekstu 

var iepazīties Rēzeknes novada 

mājas lapā internetā 

www.rezeknesnovads.lv. Zemju 

īpašniekiem svarīgākās teritorijas 

plānojuma daļas – visu novada 

pagastu teritoriju un ciemu plāno-

tās-atļautās izmantošanas kartes 

būs apskatāmas katru darba dienu 

Rēzeknes novada pašvaldībā 

(Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 

kontakttālrunis: 64607205, 

64607189), un katrā pagasta pār-

valdē – tieši konkrētā pagasta kar-

tes. 
Plānots, ka Rēzeknes novada 

teritorijas plānojums 2013. – 

2024.gadam stāsies spēkā 

2013.gada otrajā ceturksnī un pa-

redzēs vienādus zemju izmantoša-

nu  un ēku, būvju būvniecības  

nosacījumus  12 gadu garumā visa 

novada teritorijā – 25 pagastos. 

Tāpēc īpaši uzmanīgi aicinu zemju 

īpašniekus izlasīt teritorijas plāno-

juma teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus, kuri būs 

jāievēro veicot jebkuru zemes iz-

mantošanu vai apbūvi. Jāteic, ka 

jaunais teritorijas plānojums atļauj  

daudzveidīgāku lauku zemju iz-

mantošanu, tādā veidā maksimāli 

stimulējot jebkuras saimnieciskās 

aktivitātes novadā – lauku zemēs 

un meža zemēs 

tiek atļauta derī-

go izrakteņu 

ieguve, ezeros – 

sapropeļa iegu-

ve, lauku tūrisma, lauksaimniecis-

ko un rūpniecisko uzņēmumu at-

tīstība utml. Lai nepieļautu vērtīgo 

lauksamniecībā izmantojamo zem-

ju apmežošanu, tiek ierobežotas 

plānotās apmežošanas darbības. Ir 

izstrādāta novada ainavu karte, kas 

parāda novada ainaviski vērtīgās 

vietas, kurās zemes izmantošana 

un būvniecība būs jāveic nekaitē-

jot ezeru, mežu un lauku ainavu 

pievilcībai, kas ir pamats lauku 

tūrisma attīstībai novadā. Ētisku 

apsvērumu dēļ tiek ierobežota de-

rīgo izrakteņu ieguve kapsētu tu-

vumā. Apbūves noteikumi paredz 

arī latvāņu izplatību ierobežojošu 

pasākumu veikšanu katram zemes 

īpašniekam. Apbūves noteikumu 

pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības 

nozīmes dabas un kultūrvēsturis-

kie objekti – krucifiksi, laukauk-

meņi, dižkoki, piemiņas vietas 

utml., kuru saglabāšanai ir noteik-

tās prasības būs jāievēro veicot 

apbūvi vai zemes izmantošanu 

objektu tiešā tuvumā. 
 Sabiedriskās apspriešanas 

laikā katram zemes īpašniekam 

teritorijas plānojuma kartēs ir jā-

apskata savs īpašums. Piemēram, 

ja Jūsu īpašumā ir iezīmētas lauku 

zemes (L), tad apbūves noteiku-

mos ir jāizlasa visa informācija 

par lauku zemju izmantošanu. Ga-

dījumā , ja zemes īpašnieks vēlē-

sies ierosināt kādas izmaiņas attie-

cībā uz savas zemes izmantošanu, 

tad tas ir veicams iesniedzot rakst-

veida iesniegumu jebkurā pagasta 

pārvaldē vai administrācijas ēkā 

Rēzeknē.  
No novada zemju īpašnie-

kiem ir saņemti ap 700 iesniegumi 

attiecībā uz savas zemes izmanto-

šanu jaunajā teritorijas plānojumā, 

un sabiedriskās apspriešanas laikā 

visiem tiks sniegtas rakstveida 

atbildes par iesniegumā norādītā 

atļaušanu vai neatļaušanu teritori-

jas plānojumā. Jāteic, ka vairumā 

gadījumu atbildes uz iedzīvotāju 

iesniegumiem būs pozitīvas. 
Aicinu apmeklēt Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 2013.

-2024.gadam pirmās redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas sanāk-

smes, kurās dokumenta izstrādātā-

ji īsumā iepazīstinās ar apbūves 

noteikumiem un kartēm, sniedzot 

atbildes uz iedzīvotāju jautāju-

miem: 2012.gada 10.oktobrī 

plkst.15:00 Feimaņu pagasta kul-

tūras namā. 
Kontaktpersonas Rēzeknes 

novada pašvaldībā: Brigita Arbi-

dāne, Attīstības plānošanas noda-

ļas vadītāja, tel. 64607189, e-
pasts: brigita.arbidane@rdc.lv; 

Līga Romančuka, Attīstības plā-

nošanas nodaļas projektu vadītā-

ja, tel. 64607205, e-pasts: li-

ga.romancuka@rdc.lv.   
Rēzeknes novada teritorijas 

plānojums tiek izstrādāts Eiropas 

Sociālā fonda finansētā projekta 

nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/

VRAA/057 "Rēzeknes novada 

attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana" ietvaros.  
 

RNP Feimaņu pagasta pārvalde informē, 

ka Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgos 

starpgabalus un rezerves zemes fonda zemes 

ir iespējams iznomāt uz termiņu līdz desmit 

gadiem. Priekšroka dodama iznomājamā ze-

mes gabala pierobežniekiem. Interesentus lū-

dzam griezties pie pagasta zemes lietu speci-

ālista vai zvanīt 64644888.      
                                                 Arnolds Taranda 

Par starpgabaliem 
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 AICINĀJUMS RĒZEKNES NOVADA ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM  

No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim                  
notiek Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. 

Ar teritorijas pla nojuma tekstu var iepazī ties Re zeknes novada 
ma jas lapa  interneta  www.rezeknesnovads.lv. 

Zemju ī pas niekiem svarī ga ka s teritorijas pla nojuma dal as – visu 
novada pagastu teritoriju un ciemu pla nota s-atl auta s izmantos anas kartes 
bu s apskata mas  

katru darba dienu Re zeknes novada pas valdī ba  (Atbrī vos anas ale-
ja  95, Re zekne , kontaktta lrunis: 64607205, 64607189), un katra  pagasta 
pa rvalde  – ties i konkre ta  pagasta kartes. 

Sabiedriska s apspries anas laika  katram zemes ī pas niekam teritorijas 
pla nojuma kartēs ir ja apskata savs ī pas ums. Pieme ram, ja Ju su ī pas uma  ir iezī me tas lauku zemes (L), tad apbu ves 
noteikumos ir ja izlasa visa informa cija par lauku zemju izmantos anu. Gadī juma  , ja zemes ī pas nieks ve le sies ierosina t 
ka das izmain as attiecī ba  uz savas zemes izmantos anu, tad tas ir veicams iesniedzot rakstveida iesniegumu jebkura  
pagasta pa rvalde  vai administra cijas e ka  Re zekne .  

Aicinu apmekle t Re zeknes novada teritorijas pla nojuma 2013.-2024.gadam pirma s redakcijas sabiedriska s 

apspries anas sana ksmes, kura s dokumenta izstrādātāji īsumā iepazīstinās ar apbūves noteikumiem un kar-

tēm, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Sī ka ka informa cija pagastu pa rvalde s pie sekreta res, pa rvaldes vadī ta ja vai zemes ierī kota ja. 

 

2012.GADA 17.OKTOBRĪ PLKST. 13:00 KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDĒ  

IEDZĪVOTĀJU SANĀKSME. 

Darba ka rtī ba : 

1.Novada paš valdī baš APN špecia lišta ziņ ojumš par teritorijaš pla ņojumu. 

2. Pagašta pa rvaldeš fiņaņšia laiš šta vokliš. 

3. Paš valdī baš autocel u uzture š aņa. 

4. Par šitua ciju ar komuņa lajiem makša jumiem. 

5.Par u deņšškaitī ta ju uzšta dī š aņu. 

6. Par daudzdzī vokl u ma ju apšaimņiekoš aņu. 

7. Par projektiem. 

8. Par šocia lo palī dzī bu pagašta . 

9. Bezdarba proble maš. 

10. Iedzī vota ju koņšultatī va  padome. 

ŠAJĀ NUMURĀ: 

Zemes ī pas niekiem 

Re zeknes novada himna 

Oktobris—tī rī bas me nesis 

Bibliote kas zin as 

Septembra foto mirkl i 

Pazin ojumi 

82

http://www.rezeknesnovads.lv/


Kaunatas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 

Kaunatas vēstnesis 
( Tirāža 100 eks. ) 2012. gada septembris - oktobris  Nr. 25 

 

 

 

 

Šajā numurā: 

☼ Zemju īpašniekiem 

☼ Iedzīvotāju zināšanai! 

☼ Iedzīvotāju kopsapulce 

☼ Projekts Dubuļu ciemā 

☼ Skan kāzu valsis 

☼ Elektroenerģijas kartes 

☼ Ziņas no bibliotēkas 

☼ Izstāde ”Rudens ziedi” 

☼ Skola piedalās projektā 

☼ Pasākumi  

 

 

No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim 
notiek Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas 
sabiedriskā apspriešana.  

Ar teritorijas plānojuma var iepazīties Rēzeknes  
Novada mājas lapā www.rezeknenovads.lv. Zemju 
īpašniekiem svarīgākās teritorijas plānojuma daļas  - 
visu novada pagastu teritoriju un ciemu plānotās-
atļautās izmantošanas kartes izdrukātā veidā ir 
apskatāmas katru darba dienu Rēzeknes novada 
pašvaldības administrācijas ēkā (Atbrīvošanas alejā 
95, Rēzeknē). Kaunatas pagasta kartes var apskatīt 
Kaunatas pagasta pārvaldes ēkā pirmajā stāvā katru 
darba dienu. Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas 
plānojums 2013.-2024. gadam stāsies spēkā 2013. 
gada otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju 
izmantošanas un ēku, būvju būvniecības 
nosacījumus turpmāko 12 gadu garumā visa novada 
teritorijā, tāpēc īpaši uzmanīgi aicinām zemju 
īpašniekus izlasīt teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus, kuri būs 
jāievēro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai 
apbūvi. Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums atļauj 
daudzveidīgāku lauku zemju izmantošanu, tādā 
veidā maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās 
aktivitātes novadā - lauku zemēs un meža zemēs tiek 
atļauta derīgo izrakteņu ieguve, ezeros - sapropeļa 
ieguve, lauku tūrisma, lauksaimniecisko un 
rūpniecisko uzņēmumu attīstība utml. Lai nepieļautu 
vērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās apmežošanas 
darbības. Ir izstrādāta novada ainavu karte, kas 
parāda novada ainaviski vērtīgas vietas, kurās zemes 
izmantošana un būvniecība būs jāveic, nekaitējot 
ezeru, mežu un lauku ainavu pievilcībai, kas ir  
pamats lauku tūrisma attīstībai novadā. Ētisku 
apsvērumu dēļ tiek ierobežota derīgo izrakteņu 
ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi paredz 
arī latvāņu izplatību ierobežojošu pasākumu 

veikšanu katram zemes īpašniekam. Apbūves 
noteikumu pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības 
nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti - 
krucifiksi, laukakmeņi, dižkoki, piemiņas vietas un 
utml., kuru saglabāšanai noteiktās prasības būs 
jāievēro, veicot apbūvi vai zemes izmantošanu 
objektu tiešā tuvumā. Katram zemes īpašniekam 
teritorijas plānojuma kartēs ir jāapskata savs 
īpašums. Piemēram, ja Jūsu īpašumā ir iezīmētas 
lauku zemes (L), tad apbūves noteikumos ir jāizlasa 
visa informācija par lauku zemju izmantošanu. 
Gadījumā, ja zemes īpašnieks vēlēsies ierosināt 
kādas izmaiņas attiecībā uz savas zemes 
izmantošanu, tad tas ir veicams, iesniedzot 
rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta pārvaldē vai 
administrācijas  ēkā Rēzeknē. 
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Aicinājums Lendžu pagasta zemju īpašniekiem! 
 

 No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim notiek Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2024. gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Šajā laikā ar 
teritorijas plānojumu var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā internetā 
www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpašniekiem svarīgākās teritorijas plānojuma daļas – visu 
novada pagastu teritoriju un ciemu plānotās - atļautās izmantošanas kartes izdrukātā veidā ir 
apskatāmas katru darba dienu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā 
(Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē). Lendžu  pagasta kartes var apskatīt  arī Lendžu pagasta 
pārvaldes ēkā Viraudas ielā 3, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 2.stāvā, 
lietvedes kabinetā katru darba dienu. Kontaktpersona Lendžu pagasta pārvaldē: Silvija 
Kipļuka, lietvede, t.64644726. 
 Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam stāsies spēkā 
2013. gada otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju izmantošanas  un ēku, būvju 
būvniecības  nosacījumus  turpmāko 12 gadu garumā visa novada teritorijā. Tāpēc īpaši 
uzmanīgi aicinām zemju īpašniekus izlasīt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, kuri būs jāievēro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai apbūvi. Jāteic, 
ka jaunais teritorijas plānojums atļauj  daudzveidīgāku lauku zemju izmantošanu, tādā veidā 
maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās aktivitātes novadā – lauku zemēs un meža zemēs 
tiek atļauta derīgo izrakteņu ieguve, ezeros – sapropeļa ieguve, lauku tūrisma, 
lauksaimniecisko un rūpniecisko uzņēmumu attīstība u.tml. Lai nepieļautu vērtīgo 
lauksamniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās apmežošanas 
darbības. Ir izstrādāta novada ainavu karte, kas parāda novada ainaviski vērtīgās vietas, 
kurās zemes izmantošana un būvniecība būs jāveic nekaitējot ezeru, mežu un lauku ainavu 
pievilcībai, kas ir pamats lauku tūrisma attīstībai novadā. Ētisku apsvērumu dēļ tiek 
ierobežota derīgo izrakteņu ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi paredz arī latvāņu 
izplatību ierobežojošu pasākumu veikšanu katram zemes īpašniekam. Apbūves noteikumu 
pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti – krucifiksi, 
laukakmeņi, dižkoki, piemiņas vietas u.tml., kuru saglabāšanai noteiktās prasības būs 
jāievēro, veicot apbūvi vai zemes izmantošanu objektu tiešā tuvumā. 

 Sabiedriskās apspriešanas laikā katram zemes īpašniekam teritorijas plānojuma kartēs 
ir jāapskata savs īpašums. Piemēram, ja Jūsu īpašumā ir iezīmētas lauku zemes (L), tad 
apbūves noteikumos ir jāizlasa visa informācija par lauku zemju izmantošanu. Gadījumā , ja 
zemes īpašnieks vēlēsies ierosināt kādas izmaiņas attiecībā uz savas zemes izmantošanu, tad 
tas ir veicams iesniedzot rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta pārvaldē vai administrācijas 
ēkā Rēzeknē.  

Kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, no novada zemju īpašniekiem ir 
saņemti ap 700 iesniegumi attiecībā uz savas zemes vēlamo turpmāko izmantošanu , un 
sabiedriskās apspriešanas laikā visiem tiks sniegtas rakstveida atbildes par iesniegumā 
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norādītā iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, ka vairumā gadījumu 
atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem būs pozitīvas. 
 Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 
pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kuras laikā dokumenta izstrādātāji 
īsumā iepazīstinās ar apbūves noteikumiem un kartēm, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju 
jautājumiem. Sanāksme notiks 2012. gada 1. novembrī, plkst. 13:00 Lendžu pagasta 
kultūras namā, vienlaicīgi notiks arī ikgadējā iedzīvotāju sapulce, kurā būs sekojoša darba 
kārtība: 
 1. Novada pašvaldības APN ( attīstības nodaļas ) speciālista ziņojums par 
teritorijas plānojumu;  
 2. Pagasta pārvaldes finansiālais stāvoklis ( budžeta ieņēmumu un izdevumu 
galveno rādītāju izpilde kopumā un pa iestādēm, ieņēmumu un izdevumu pieaugums vai 
samazinājums pret pagājušo gadu); 
 3. Pašvaldības autoceļu uzturēšanas līdzekļu apjoms un izlietojums; 
 4. Par situāciju ar komunālajiem maksājumiem; 
 5. Par ūdensskaitītāju uzstādīšanu: a) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ievados, b) 
individuālajās dzīvojamajās mājās, c) pārējās ēkās un objektos; 
 6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem; 
 7. Par projektiem: a) pabeigtie projekti no iepriekšējā gada, b) šogad uzsāktie un 
pabeigtie projekti, c) 2012. gadā uzsāktie un nākošajā gadā turpināmie projekti, d) prioritāro 
projektu idejas nākamajā plānošanas periodā 2014. -2020. gadam; 
 8. Sniegtās sociālās palīdzības apjoms pagasta iedzīvotājiem pa pabalstu veidiem 
9 mēnešos; 
 9. Bezdarba problēmas, tai skaitā bezdarbnieku nodarbināšana pagasta pārvaldē; 
 10. Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ziņojums. 

  
 Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma sanāksme notiks 2012.gada 7.novembrī 
plkst.15.00 Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē. Kontaktpersonas 
Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95:  

Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 64607189, e-pasts: 
brigita.arbidane@rdc.lv ,  

 Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tel. 64607205, e-pasts: 
liga.romancuka@rdc.lv  

 Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā 
projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes novada attīstības plānošanas 
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 
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un nervozitāti, jo bērns mācās rotaļājoties un bieži nemaz nevar atbildēt uz vecāku 
jautājumiem, ja vecākiem rodas bažas, ka bērns mācoties nejūtas droši un pārliecināti par sevi, 
ir jāsazinās ar pedagogu un tas jāpārrunā. Svarīgi, lai ikdienā vecāki ar bērniem apgūtu jaunas 
prasmes. Būtiski pamanīt un novērtēt katru bērna sasniegumu, nekritizēt, ja sasniegtais neatbilst 
jūsu iecerēm. Tikpat svarīgi ir uzticēties bērnam, ļaut viņam kļūdīties, pašam izvēlēties 
situācijas risinājumu, būt atbildīgam, mācoties no savas pieredzes. 

Īpaši lielu paldies gribu teikt Rikavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam Tāraudam 
par sapratni un atbalstu jaunā mācību gada sagatavošanai. Paldies Andrejam Aksjonovam par 
palīdzību saimnieciskajos darbos un Sergejam Tarasovam par smilšu apmaiņu rotaļu laukumā. 
Paldies visiem pārējiem, kas strādāja bērnudārza sagatavošanā jaunajam mācību gadam. 

Ceram uz turpmāku sapratni un sadarbību! 
Vadītāja: V.Melne 

 

 
Aicinājums Rikavas pagasta zemju īpašniekiem! 

 

No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrimnotiekRēzeknes novada teritorijas 
plānojuma2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Šajā laikā ar 
teritorijas plānojumu var iepazīties Rēzeknes novada mājas lapā internetā 
www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpašniekiem svarīgākās teritorijas plānojuma daļas – visu 
novada pagastu teritoriju un ciemu plānotās- atļautās izmantošanas kartes izdrukātā veidā ir  
apskatāmas katru darba dienu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā (Atbrīvošanas 
alejā 95, Rēzeknē). 

Rikavas  pagasta kartes var apskatīt  arī Rikavas  pagasta pārvaldes ēkā Jaunības ielā 15, katru 
darba dienu. Kontaktpersona Rikavas pagasta pārvaldē:  pārvaldes vadītājs Andrejs Tārauds, 
tel.64607080 . 

Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam stāsies spēkā 
2013.gada otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju izmantošanas  un ēku, būvju 
būvniecības  nosacījumus turpmāko 12 gadu garumā visa novada teritorijā. Tāpēc īpaši 
uzmanīgi aicinām zemju īpašniekus izlasīt teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, kuri būs jāievēro veicot jebkuru zemes izmantošanu vai apbūvi. Jāteic, 
ka jaunais teritorijas plānojums atļauj  daudzveidīgāku lauku zemju izmantošanu, tādā veidā 
maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās aktivitātes novadā – lauku zemēs un meža zemēs 
tiek atļauta derīgo izrakteņu ieguve, ezeros – sapropeļa ieguve, lauku tūrisma, lauksaimniecisko 
un rūpniecisko uzņēmumu attīstība utml. Lai nepieļautu vērtīgo lauksamniecībā izmantojamo 
zemju apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās apmežošanas darbības. Ir izstrādāta novada 
ainavu karte, kas parāda novada ainaviski vērtīgās vietas, kurās zemes izmantošana un 
būvniecība būs jāveic nekaitējot ezeru, mežu un lauku ainavu pievilcībai, kas ir pamats lauku 
tūrisma attīstībai novadā. Ētisku apsvērumu dēļ tiek ierobežota derīgo izrakteņu ieguve kapsētu 
tuvumā. Apbūves noteikumi paredz arī latvāņu izplatību ierobežojošu pasākumu veikšanu 
katram zemes īpašniekam. Apbūves noteikumu pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības nozīmes 
dabas un kultūrvēsturiskie objekti – krucifiksi, laukaukmeņi, dižkoki, piemiņas vietas utml., 
kuru saglabāšanai noteiktās prasības būs jāievēro veicot apbūvi vai zemes izmantošanu objektu 
tiešā tuvumā. 

 

 RIKAVA  
R zeknes novada Rikavas pagasta informat vais izdevums.  
2012 . gada : septembris , oktobris. NR.3 ( 44 )  
*************************************************************************** 
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Sabiedriskās apspriešanas laikā katram zemes īpašniekam teritorijas plānojuma kartēs ir 
jāapskata savs īpašums. Piemēram, ja Jūsu īpašumā ir iezīmētas lauku zemes (L), tad apbūves 
noteikumos ir jāizlasa visa informācija par lauku zemju izmantošanu. Gadījumā , ja zemes 
īpašnieks vēlēsies ierosināt kādas izmaiņas attiecībā uz savas zemes izmantošanu, tad tas ir 
veicams iesniedzot rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta pārvaldē vai administrācijas ēkā 
Rēzeknē.  

Kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, no novada zemju īpašniekiem ir saņemti 
ap 700 iesniegumi attiecībā uz savas zemes  vēlamo turpmāko izmantošanu , un sabiedriskās 
apspriešanas laikā visiem tiks sniegtas rakstveida atbildes par iesniegumā norādītā iekļaušanu 
vai neiekļaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, ka vairumā gadījumu atbildes uz iedzīvotāju 
iesniegumiem būs pozitīvas. 

Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās 
redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kuras laikā dokumenta izstrādātāji īsumā 
iepazīstinās ar apbūves noteikumiem un kartēm, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 
Sanāksme notiks Rikavas pagasta kultūras namā 2012.gada 2.novembrī plkst. 13.00 
Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma sanāksme  notiks 2012.gada 7.novembrī plkst.15.00 
Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.  

Kontaktpersonas Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95:  
Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tel. 64607189,  
e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv 
Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tel. 64607205,  
e-pasts: liga.romancuka@rdc.lv 
 

Призыв к землевладельцам Резекненского края! 

 С 26-го сентября по 8-ое ноября 2012 года проходит общественное обсуждение 
первой редакции территориального планирования Резекненского края на 2012-2024 гг. 

С текстом территориального планирования можно ознакомиться на домашней странице 
Резекненского края www.rezeknesnovads.lv. Самые важные для землевладельцев части 
территориального планирования – карты планируемого разрешенного использования 
всех территорий волостей и поселков Резекненского края. С картами можно 
ознакомиться по рабочим дням в самоуправлении Резекненского края (аллея 
Атбривошанас 95, Резекне, тел. 64607205, 64607189), а в каждом волостном управлении 
– с картами данной волости. 

 Намечается, что территориальное планирование Резекненского края на 2012-
2024гг. вступит в силу во второй четверти 2013 года. Этим документом будет 
предусмотрены одинаковые условия использования земель и строительства зданий и 
сооружений в течение 12-ти лет на всей территории края – в 25-ти волостях. Поэтому 
призываю особенно внимательно прочитать ту часть территориального планирования, 
которая относится к правилам использования и застройки территории. Эти правила 
будет необходимо учесть при любом использовании земли и строительстве. 
Необходимо отметить, что новым территориальным планированием допускается более 
разнообразное использование сельских земель, таким образом, максимально побуждая 
любые хозяйственные активности в крае. На сельскохозяйственных и лесных землях 
разрешается добыча полезных ископаемых, в озерах – добыча сапропеля, развитие 
сельского туризма, а также развитие сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий и т.п. Чтобы не допустить облесение ценных сельскохозяйственных земель, 
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Aicinājums Sakstagala pagasta zemju īpašniekiem! 

 

No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim 

notiek Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā 

apspriešana. Ar teritorijas plānojuma var iepazīties 

Rēzeknes novada mājas lapā internetā 

www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpašniekiem 

svarīgākās teritorijas plānojuma daļas – visu novada 

pagastu teritoriju un ciemu plānotās-atļautās 

izmantošanas kartes izdrukātā veidā ir  apskatāmas 

katru darba dienu Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas ēkā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē). 

Sakstagala pagasta kartes var apskatīt  arī Sakstagala 

pagasta pārvaldes ēkā Kalna ielā 2, 1. stāvā, vairāk 

informācijas var saņemt bibliotēkā. 

Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 

2013. – 2024.gadam stāsies spēkā 2013.gada otrajā 

ceturksnī un paredzēs vienādus zemju izmantošanas  

un ēku, būvju būvniecības  nosacījumus turpmāko 12 

gadu garumā visa novada teritorijā, tāpēc īpaši 

uzmanīgi aicinām zemju īpašniekus izlasīt teritorijas 

plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus, kuri būs jāievēro veicot jebkuru zemes 

izmantošanu vai apbūvi.  

Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums atļauj  

daudzveidīgāku lauku zemju izmantošanu, tādā veidā 

maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās aktivitātes 

novadā – lauku zemēs un meža zemēs tiek atļauta 

derīgo izrakteņu ieguve, ezeros – sapropeļa ieguve, 

lauku tūrisma, lauksaimniecisko un rūpniecisko 

uzņēmumu attīstība u. tml. Lai nepieļautu vērtīgo 

lauksamniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, tiek 

ierobežotas plānotās apmežošanas darbības. Ir 

izstrādāta novada ainavu karte, kas parāda novada 

ainaviski vērtīgās vietas, kurās zemes izmantošana un 

būvniecība būs jāveic, nekaitējot ezeru, mežu un lauku 

ainavu pievilcībai, kas ir pamats lauku tūrisma attīstībai 

novadā. Ētisku apsvērumu dēļ tiek ierobežota derīgo 

izrakteņu ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi 

paredz arī latvāņu izplatību ierobežojošu pasākumu 

veikšanu katram zemes īpašniekam.  

Apbūves noteikumu pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības 

nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti – krucifiksi,  

 tuvumā. Sabiedriskās apspriešanas laikā katram 

zemes īpašniekam teritorijas plānojuma kartēs ir 

jāapskata savs īpašums. Piemēram, ja Jūsu 

īpašumā ir iezīmētas lauku zemes (L), tad apbūves 

noteikumos ir jāizlasa visa informācija par lauku 

zemju izmantošanu. Gadījumā, ja zemes īpašnieks 

vēlēsies ierosināt kādas izmaiņas attiecībā uz savas 

zemes izmantošanu, tad tas ir veicams, iesniedzot 

rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta pārvaldē vai 

administrācijas ēkā Rēzeknē. Sabiedriskās 

apspriešanas laikā visiem tiks sniegtas rakstveida 

atbildes par iesniegumā norādītā iekļaušanu vai 

neiekļaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, ka 

vairumā gadījumu atbildes uz iedzīvotāju 

iesniegumiem būs pozitīvas. 

Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās 

dokumenta izstrādātāji īsumā iepazīstinās ar 

apbūves noteikumiem un kartēm, sniedzot atbildes 

uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Sanāksme notiks 2012.gada 17.oktobrī, 15:00 

Sakstagala pagasta pārvaldē. 

Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma sanāksme  

notiks 2012.gada 7.novembrī Rēzeknes novada 

pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē. 

Kontaktpersonas Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95:  

Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāja,tel.64607189,e-pasts: 

brigita.arbidane@rdc.lv;  

Līga Romančuka, Attīstības plānošanas nodaļas 

projektuvadītāja,tel.64607205,e-pasts: 

liga.romancuka@rdc.lv. 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts 

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 

nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes 

novada attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana" ietvaros.  

laukaukmeņi, dižkoki, piemiņas 

vietas utml., kuru saglabāšanai 

noteiktās prasības būs jāievēro, 

veicot apbūvi vai zemes 

izmantošanu objektu tiešā  

2012. gada j nijs - septembris 
Sakstagala pagasta p rvaldes informat vais izdevums 
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No 2012.gada 26.septembra līdz 8.novembrim notiek Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. 
– 2024.gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Šajā laikā ar teritorijas plānojumu  var ie-
pazīties Rēzeknes novada mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpašniekiem svarīgā-
kās teritorijas plānojuma daļas – visu novada pagastu teritoriju un ciemu plānotās-atļautās izmantoša-
nas kartes izdrukātā veidā ir apskatāmas katru darba dienu Rēzeknes novada pašvaldības administrāci-
jas ēkā (Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē). 
Stoļerovas pagasta kartes var apskatīt arī Stoļerovas pagasta pārvaldes ēkā , katru darba dienu. Kontak-
tpersona pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis pagasta pārvaldē : telefons, 29121834. 

Plānots, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam stāsies spēkā 2013.gada 
otrajā ceturksnī un paredzēs vienādus zemju izmantošanas  un ēku, būvju būvniecības  nosacījumus  
turpmāko 12 gadu garumā visa novada teritorijā. Tāpēc īpaši uzmanīgi aicinām zemju īpašniekus izlasīt 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kuri būs jāievēro veicot jeb-
kuru zemes izmantošanu vai apbūvi. Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums atļauj  daudzveidīgāku lau-
ku zemju izmantošanu, tādā veidā maksimāli stimulējot jebkuras saimnieciskās aktivitātes novadā – 
lauku zemēs un meža zemēs tiek atļauta derīgo izrakteņu ieguve, ezeros – sapropeļa ieguve, lauku tū-
risma, lauksaimniecisko un rūpniecisko uzņēmumu attīstība un tml. Lai nepieļautu vērtīgo lauksamnie-
cībā izmantojamo zemju apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās apmežošanas darbības. Ir izstrādāta 
novada ainavu karte, kas parāda novada ainaviski vērtīgās vietas, kurās zemes izmantošana un būvnie-
cība būs jāveic nekaitējot ezeru, mežu un lauku ainavu pievilcībai, kas ir pamats lauku tūrisma attīstībai 
novadā. Ētisku apsvērumu dēļ tiek ierobežota derīgo izrakteņu ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves notei-
kumi paredz arī latvāņu izplatību ierobežojošu pasākumu veikšanu katram zemes īpašniekam. Apbūves 
noteikumu pielikumā ir uzskaitīti pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti – krucifiksi, 
laukakmeņi, dižkoki, piemiņas vietas un tml., kuru saglabāšanai  noteiktās prasības būs jāievēro veicot 
apbūvi vai zemes izmantošanu objektu tiešā tuvumā. 

 Sabiedriskās apspriešanas laikā katram zemes īpašniekam teritorijas plānojuma kartēs ir jāap-
skata savs īpašums. Piemēram, ja Jūsu īpašumā ir iezīmētas lauku zemes (L), tad apbūves noteikumos 
ir jāizlasa visa informācija par lauku zemju izmantošanu. Gadījumā , ja zemes īpašnieks vēlēsies ierosi-
nāt kādas izmaiņas attiecībā uz savas zemes izmantošanu, tad tas ir veicams iesniedzot rakstveida ie-
sniegumu jebkurā pagasta pārvaldē vai administrācijas ēkā Rēzeknē.  

Kopš teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas, no novada zemju īpašniekiem ir saņemti ap 
700 iesniegumi attiecībā uz savas zemes  vēlamo turpmāko izmantošanu , un sabiedriskās apspriešanas 
laikā visiem tiks sniegtas rakstveida atbildes par iesniegumā norādītā iekļaušanu vai neiekļaušanu teri-
torijas plānojumā. Jāteic, ka vairumā gadījumu atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem būs pozitīvas. 

 
Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kuras laikā dokumenta izstrādātāji īsumā iepazīstinās ar apbūves 
noteikumiem un kartēm, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Sanāksme notiks 
2012.gada.16.oktobrī plkst. 13.00 Rēznas pamatskolā. 

 
Aicinājums Stoļerovas pagasta zemju īpašniekiem! 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projek-
ta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaug-
stināšana" ietvaros.  
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 - 2 -           2012.gada oktobris NOTIKUMS 

Aicinājums Strūžānu pagasta 

zemju īpašniekiem! 
 

No 2012. gada 26. septembra līdz 8. 

novembrim notiek Rēzeknes novada te-

ritorijas plānojuma 2013. – 

2024.gadam pirmās redakcijas sabiedris-

kā apspriešana. Šajā laikā ar teritorijas 

plānojumu  var iepazīties internetā Rē-

zeknes novada mājas lapā  

www.rezeknesnovads.lv. Zemju īpašnie-

kiem svarīgākās teritorijas plānojuma da-

ļas – visu novada pagastu teritoriju un 

ciemu plānotās—atļautās izmantošanas 

kartes izdrukātā veidā ir  apskatāmas kat-

ru darba dienu Rēzeknes novada pašval-

dības administrācijas ēkā (Atbrīvošanas 

alejā 95, Rēzeknē). 

Strūžānu pagasta kartes var apskatīt  

arī Strūžānu pagasta pārvaldes telpās 

Miera ielā 14 a. Kontaktpersona Strūžānu 

pagasta pārvaldē:  Iveta Misjūne, zemes 

lietu speciāliste, tel.22018676 

Plānots, ka Rēzeknes novada teritori-

jas plānojums 2013. – 2024.gadam stāsies 

spēkā 2013. gada otrajā ceturksnī un pa-

redzēs vienādus zemju izmantošanas  un 

ēku, būvju būvniecības  nosacījumus  

turpmāko 12 gadu garumā visa novada 

teritorijā. Tāpēc īpaši uzmanīgi aicinām 

zemju īpašniekus izlasīt teritorijas plāno-

juma teritorijas izmantošanas un apbū-

ves noteikumus, kuri būs jāievēro, veicot 

jebkuru zemes izmantošanu vai apbūvi.  

 

 

Jāteic, ka jaunais teritorijas plānojums 

atļauj  daudzveidīgāku lauku zemju izmanto-

šanu, tādējādi maksimāli veicinot jebkuras 

saimnieciskās aktivitātes novadā – lauku 

zemēs un meža zemēs tiek atļauta derīgo iz-

rakteņu ieguve, ezeros – sapropeļa ieguve, 

lauku tūrisma, lauksaimniecisko un rūpnie-

cisko uzņēmumu attīstība utml. Lai nepie-

ļautu vērtīgo, lauksamniecībā izmantojamo 

zemju apmežošanu, tiek ierobežotas plānotās 

apmežošanas darbības. Ir izstrādāta novada 

ainavu karte, kas parāda novada ainaviski 

vērtīgās vietas, kurās zemes izmantošana un 

būvniecība būs jāveic nekaitējot ezeru, mežu 

un lauku ainavu pievilcībai, kas ir pamats 

lauku tūrisma attīstībai novadā. Ētisku ap-

svērumu dēļ tiek ierobežota derīgo izrakteņu 

ieguve kapsētu tuvumā. Apbūves noteikumi 

paredz arī latvāņu izplatību ierobežojošu pa-

sākumu veikšanu katram zemes īpašniekam. 

Apbūves noteikumu pielikumā ir uzskaitīti 

pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēstu-

riskie objekti – krucifiksi, laukakmeņi, diž-

koki, piemiņas vietas utml., kuru saglabāša-

nai  noteiktās prasības būs jāievēro, veicot 

apbūvi vai zemes izmantošanu objektu tiešā 

tuvumā. Sabiedriskās apspriešanas laikā kat-

ram zemes īpašniekam teritorijas plānojuma 

kartēs ir jāapskata savs īpašums. Piemēram, 

ja Jūsu īpašumā ir iezīmētas lauku zemes 

(L), tad apbūves noteikumos ir jāizlasa visa 

informācija par lauku zemju izmantošanu. 

Gadījumā, ja zemes īpašnieks vēlēsies iero-

sināt kādas izmaiņas attiecībā uz savas ze-

mes izmantošanu, tad tas ir veicams, iesnie-

dzot rakstveida iesniegumu jebkurā pagasta 

pārvaldē vai Novada pašvaldības administrā-

cijas ēkā, Rēzeknē.  
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-3-  2012.gada oktobris   NOTIKUMS 

Kopš teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanas, no novada zemju īpašniekiem ir 

saņemti ap 700 iesniegumi attiecībā uz savas 

zemes  vēlamo turpmāko izmantošanu. Sa-

biedriskās apspriešanas laikā visiem tiks 

sniegtas rakstveida atbildes par iesniegumā 

norādītās informācijas iekļaušanu vai neie-

kļaušanu teritorijas plānojumā. Jāteic, ka vai-

rumā gadījumu atbildes uz iedzīvotāju iesnie-

gumiem būs pozitīvas. 
Aicinām apmeklēt Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmi, kuras laikā dokumenta izstrādātāji 

īsumā iepazīstinās ar apbūves noteikumiem 

un kartēm, kā arī  sniegs atbildes uz iedzīvo-

tāju jautājumiem. 

 Sanāksme notiks 2012. gada 

9.oktobrī plkst. 13:00 Strūžānu pagas-

ta kultūras namā  
Sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma sa-

nāksme  notiks 2012. gada 7. novembrī  

plkst.15.00 Rēzeknes novada pašvaldībā, At-

brīvošanas alejā 95, Rēzeknē.  
Kontaktpersonas Rēzeknes novada pašvaldī-

bas administrācijā Rēzeknē, Atbrīvošanas ale-

jā 95:  
Brigita Arbidāne, Attīstības plānošanas no-

daļas vadītāja, tel. 64607189,  
 e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv 
Līga Romančuka, Attīstības plānošanas no-

daļas projektu vadītāja, tel. 64607205,     e-
pasts: liga.romancuka@rdc.lv   

 

Cienījamie iedzīvotāji ! 
 

2012. gada 10. aprīlī ir pieņemti MK noteiku-

mi Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi ‖, kas 

nosaka kadastra objekta. 

Tas nozīmē, ka kadastra informācijas 

sistēmā jāreģistrē ēkas un būves, kuras 

vēl nav uzskaitītas un aktualizētas, kā 

arī jāsakārto informācija par ēkām un 

būvēm, kuras dabā vairs nepastāv, bet 

sistēmā tiek atspoguļotas. 

Aicinām Strūžānu ciemata iedzī-

votājus, kuriem ir garāžas, pirms to re-

ģistrēšanas Kadastra informācijas sistē-

mā , nākt pie zemes lietu speciālistes I. 

Misjūnes, lai uzrakstītu iesniegumu. 

Zemes lietu speciāliste strādā katru dar-

ba dienu no8.00—12.00 un no 13.00—

17.00 

 

Tīrs ir ne tikai tur kur tī-

ra... 

 
Kā katru gadu, arī šogad, oktob-

ris tiek pasludināts par „Tīrības dienu‖ 

mēnesi, kura laikā iedzīvotāji, valsts 

iestādes un uzņēmumi tiek aicināti sa-

kopt un satīrīt ikvienu valsts stūrīti, sā-

kot no savām mājām  pagalmiem un uz-

ņēmumu teritorijām , beidzot ar par-

kiem , pļavām un mežiem. 

„Tīrības dienu” mērķis ir mudi-

nāt iedzīvotājus  iestādes un uzņēmu-

mus ar lielāku atbildību izturēties pret 

savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu, 

kā arī ar neiecietību vērsties pret tās 

piemēslotājiem.  

No 1.110.2012.—31.10.2012. arī 

Strūžānu ciemata iedzīvotāji tiek aici-

nāti sakopt un uzturēt kārtībā savus ap-

kārtējo vidi– mājas, pagalmus, ciematu. 

Būsim aktīvi un paši veidosim 

tādu vidi, kādā vēlamies dzīvot! 
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3.6. Paziņojums par teritorijas plānojuma pilnveidošanu: 

 pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

 laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (13.12.2012.). 

  
(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Latviski По-русски English

Rēzeknes novads Novada pašvaldība Pagastu pārvaldes Projekti Tūrisms E-avīzes

Aktualitātes

Audio un video ziņas

Informācija par ES

Pasākumu kalendārs

Sludinājumi

Fotogalerija

Par Rēzeknes novadu

Attīstības plānošana

Sabiedrības līdzdalība

Sports

Izglītība

Kultūra

Sociālā palīdzība

Veselības aprūpe

Sabiedriskais transports

Būvvalde

Dzimtsarakstu nodaļa

Nevalstiskās organizācijas

Derīgie izrakteņi

Novada bāriņtiesas

Mērķdotācija infrastruktūrai

Atkritumu apsaimniekošana

Uzņēmējdarbība novadā

Starptautiskā sadarbība

Iedzīvotāju konsultatīvās 

padomes

Paziņojums	par	Rēzeknes	novada	teritorijas	attīstības	plānošanas	dokumentu	pilnveidošanu	
Rēzeknes novads / Attīstības plānošana / Sabiedrības līdzdalība / 

2012. g. 07. decembris 

No 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 8.novembrim norisinājās 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās 
redakcijas,  Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2033 pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Apkopojot sabiedriskās 
apspriešanas laikā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un institūciju 
atzinumus, 2012.gada 6.decembrī Rēzeknes novada dome pieņēma 
lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta pirmās redakcijas pilnveidošanu 
un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam darba 
uzdevuma precizēšanu” (protokols Nr.25, 2.p.). Teritorijas plānojuma 
pilnveidoto redakciju plānots sagatavot līdz 2013.gada martam, kad tā 
atkārtoti tiks nodota publiskai apspriešanai un atvērta priekšlikumu un 
ierosinājumu iesniegšanai.
Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
"Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" 
ietvaros.

Lēmums par plānošanas dokumentu pilnveidošanu 
 (78.06 KB)

Precizētais teritorijas plānojuma darba uzdevums 
 (439.45 KB)

Atpakaļ

Meklēšana

Meklējamā rinda

Lapas karte

Kalendārs

2013 februāris

P O T C P S Sv

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Rādīt visu mēnesi | Rādīt visu gadu

Autorizēšana

Lietotājs

Reģistrēties | Atgadināt paroli

Uz augšu © Rēzeknes novada Informatīvais Portāls, 2009-2013 

total_time: 0.229986

Page 1 of 1Rēzeknes Novada Informatīvais Portāls

2013.02.26.http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/3/1/425/464/?p_id=8234
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3.7. Paziņojums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās 

redakcijas publisko apspriešanu: 

 pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv; 

 laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” (22.03.2013.); 

 Rēzeknes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rēzeknes 

Novada Ziņas” (26.03.2012.). 

 

  
(paziņojumus skatīt nākamajās lapās) 
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Latviski По-русски English
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Paziņojums	par	Rēzeknes	novada	plānošanas	dokumentu	publisko	apspriešanu	
Rēzeknes novads / Attīstības plānošana / Sabiedrības līdzdalība / 

2013. g. 21. marts 

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes 
novada domes 2013.gada 21.marta sēdes lēmumu „Par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta 
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols Nr.7, 
2.§), ir uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam 
un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana, kas 
norisināsies no 2013.gada 25.marta līdz 2013.gada 15.aprīlim.

Ar plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties 
Rēzeknes novada mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv, Rēzeknes 
novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27.kabinets, 
kontakttālrunis: 64607205, 64607189), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē 
darba dienās no plkst.8:30 – 11:45 un 12:15 – 16:30. Teritorijas plānojuma 
kartes izdrukātā veidā ir apskatāmas pagastu pārvalžu telpās (informācija 
par pagastu pārvalžu darba laikiem un kontaktpersonām pieejama Rēzeknes 
novada mājas lapā internetā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Pagastu 
pārvaldes”).
Viedokli par izstrādāto plānošanas dokumentu pilnveidoto redakciju 
publiskās apspriešanas laikā var iesniegt rakstiski Rēzeknes novada 
pašvaldībā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, LV-4601, kā arī visās Rēzeknes 
novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, 
adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšana 
saistošo noteikumu veidā paredzēta 2013.gada augustā.
Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
"Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" 
ietvaros.

Rēzeknes novada domes lēmums par pilnveidotās redakcijas publisko 
apspriešanu

PAGASTU KARTES

Paskaidrojuma raksts 
 (9.22 MB)

Paskaidrojuma raksta pielikumi 
 (3.56 MB)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
 (4.08 MB)

Vides pārskata projekts 
 (1.38 MB)

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 
 (40.18 MB)
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2013. gada 26. marts 3

RĒZEKNES NOVADA ZIŅAS

Ar •� gada 1.janv�ri ir jaunin�jumi �imenes ties�bu
regul�jum� … sp�k� st�ju•ies groz�jumi Civillikuma
	imenes ties�bu da��, kas attiecas ar� uz dzimtsarak-
stu noda�u darb�bu, k� ar� jauns Civilst�vok�a aktu
re�istr�cijas likums, kas b�tiski maina civilst�vok�a
aktu re�istr�cijas noform�•anu un dzimtsarakstu no-
da�u iek•�jo darba k�rt�bu. 

B	tisk�kie groz�jumi attiec�b�
uz laul�bu re
istr�ciju:

� Iesniegums un citi laul�bas nosl�g•anai nepiecie•a-
mie dokumenti j�iesniedz dzimtsarakstu noda�� neatkar�gi
no t�, kur laul�ba tiks sl�gta … dzimtsarakstu noda�� vai
bazn�c�. Tas nepiecie•ams, lai tiktu nodro•in�ta piln�ga
inform�cijas aprite par nosl�gtaj�m laul�b�m.

� Ja personas v�l�sies nosl�gt laul�bu nevis taj� dzimtsarakstu iest�d�, kur t�s
iesniedza iesniegumu par laul�bas nosl�g•anu, bet gan cit� dzimtsarakstu iest�d� vai
bazn�c�, dzimtsarakstu noda�a, kur� iesniegts iesniegums par laul�bas nosl�g•anu,
izsniegs person�m izzi�u par laul�bas nosl�g•anai nepiecie•amo dokumentu p�rbaudi
un valsts nodevas samaksu.
� Laul�bu var�s nosl�gt ne agr�k k� viena un ne v�l�k k� se•u m�ne•u laik� p�c

nepiecie•amo dokumentu iesnieg•anas, ja netiks konstat�ti likum� noteiktie •��r•�i (ja
no iesnieguma iesnieg•anas br�ža pag�ju•i se•i m�ne•i un laul�ba nav nosl�gta, tad
iesniegums j�iesniedz no jauna).
� Ir atcelta laul�bas izsludin�•ana, tas noz�m�, ka dzimtsarakstu noda��s publiski

netiks izlikta inform�cija par laul�bu pieteic�jiem.
� P�c personu l�guma, saska�ojot ar dzimtsarakstu noda�as amatpersonu, laul�bu

var�s  re	istr�t ne tikai dzimtsarakstu noda�as telp�s un bazn�c�, bet ar� cit� viet�,
protams,  ja personas nodro•in�s laul�bas re	istr�cijai piem�rotus un atbilsto•us
apst�k�us. Ja notiks izbraukuma laul�bas re	istr�cija, tad person�m j�r��in�s ar to, ka
laul�bas ceremonijas laik�  tiks parakst�ts tikai protokols par laul�bas nosl�g•anu �rpus
dzimtsarakstu iest�des telp�m, bet laul�bas apliec�ba netiks izsniegta. To var�s sa�emt
n�kamaj� darba dien� person�gi ierodoties dzimtsarakstu noda�� vai, iepriek•
saska�ojot, pa pastu ierakst�t� v�stul�.

Jaun� likumdo•ana  papla•ina paternit�tes atz�•anas iesp�jas
Paternit�ti tagad var atz�t ar� uz b�rna m�tes, b�rna m�tes v�ra vai b�rna m�tes

biju•� v�ra un b�rna biolo	isk� t�va kop�ga iesnieguma pamata. Paternit�tes atz�•ana
notiek, ja augst�kmin�t�s personas  dzimtsarakstu noda��  ierodas person�gi  un ie-
sniedz kop�gu iesniegumu, ja tas nav iesp�jams, tad iesniedz�ju parakstu �stumu uz
iesnieguma var apliecin�t notari�li. Jaunais  Civilst�vok�a aktu re	istr�cijas likums
paredz, ka paternit�tes atz�•anas iesniegumu var iesniegt viens no vec�kiem, ja kl�t
neeso•�s personas … b�rna t�va vai m�tes paraksta �stumu apliecin�jusi dzimtsarak-
stu iest�des amatpersona, zv�rin�ts  not�rs, b�ri�tiesa vai konsul�r� amatpersona.

Saska�� ar Civillikumu iesniegumu paternit�tes atz�•anai var iesniegt, re	istr�jot b�rna
dzim•anu, k� ar� p�c tam, kad b�rna dzim•ana re	istr�ta, vai jau pirms b�rna dzim•anas.

Atgriežas kr�sain�s dzim•anas, laul�bu un mir•anas apliec�bas
Tieslietu ministrija, �emot v�r� iedz�vot�ju izteiktos viedok�us par  l�dz•in�jo dzim-

•anas, laul�bas un mir•anas apliec�bu vizu�lo izskatu, ir izstr�d�jusi apliec�b�m jaunu
dizainu, kas st�jas sp�k� 11. mart�. Jaun�s veidlapas ir A4 form�ta ar kr�sainu pa-
matni un dekorat�vu r�m�ti … za�� kr�s� dzim•anas apliec�bai, sarkan� kr�s� laul�bas
apliec�bai, meln� kr�s� mir•anas apliec�bai, savuk�rt centr� izvietots  Latvijas valsts
	erbonis. Veidlapas fons ir gai•� kr�s�, papildus centr� ir izvietots valsts 	erbonis.
J�piebilst, ka iedz�vot�ji var�s apmain�t apliec�bas, ko sa��ma no •� gada 1.janv�ra,
jebkur� dzimtsarakstu noda�� bez maksas, uzr�dot iepriek• izsniegto apliec�bu. Ja
iepriek• izsniegto apliec�bu iesniegt nevar�s, tad persona var�s piepras�t un sa�emt
apliec�bu atk�rtoti par maksu p�c dzimtsarakstu noda�as cenr�ža. 

Re	istr�jot jaundzimu•o, b�rna taut�bu saska�� ar vec�ku vieno•anos var
neierakst�t vai ierakst�t b�rna radinieku taut�bu tie•� aug•up�j� l�nij� divu paaudžu
robež�s, tas ir, dzim•anas apliec�b� var rakst�t ne vien vec�ku taut�bu, bet ar� k�da no
vecvec�ku, ja to var dokument�li apstiprin�t. Ja vec�ki nevar vienoties, b�rna taut�bu
ieraksta saska�� ar b�ri�tiesas l�mumu.  

Citi jaunumi
Ja par dzim•anas vai mir•anas faktu nav pazi�oju•as likum� noteikt�s personas …

	imenes locek�i,  radinieki vai citas personas, un par •o faktu k�uvis zin�ms  iest�dei
(piem�ram, pa•vald�bai, soci�lajam dienestam, soci�l�s apr�pes vai rehabilit�cijas
iest�dei, b�ri�tiesai), saska�� ar Civilst�vok�a re	istr�cijas aktu likumu tai ir pien�kums
rakstveid� pazi�ot dzimtsarakstu noda�ai  par attiec�go notikumu.

Turpm�k visas Latvijas dzimtsarakstu noda�as b�s iek�autas vienot� civilst�vok�a
aktu re	istr�, kas ir valsts inform�cijas sist�ma, kuras p�rzinis un tur�t�js ir  Pilson�bas
un migr�cijas lietu p�rvalde. Tas noz�m�, ka jebkur• Latvijas iedz�vot�js var�s iesniegt
iesniegumus un piepras�jumus, sa�emt izzi�as, atk�rtotas apliec�bas, re	istr�t
laul�bas, dzim•anas un mir•anas faktus jebkur� Latvijas dzimtsarakstu noda��
neatkar�gi no fakta notikuma vietas vai personas deklar�t�s dz�vesvietas. T�tad
iedz�vot�ji var br�vi izv�l�ties dzimtsarakstu noda�u, kur  tuv�k un �rt�k sak�rtot ne-
piecie•amos dokumentus.

Kas attiecas uz m�su, R�zeknes novada iedz�vot�jiem, tad  jaunajiem vec�kiem,
kuri n�k re	istr�t  b�rni�a dzim•anu R�zeknes novada dzimtsarakstu noda��, ir iesp�ja
uzreiz deklar�t jaundzimu•�  dz�vesvietu, ja t� ir R�zeknes novad�, un uzrakst�t ie-
sniegumu vienreiz�j� soci�l� pabalsta sa�em•anai, ko pie•�ir R�zeknes novada
pa•vald�ba b�rna piedzim•anas gad�jum�. T�pat ar� re	istr�jot mir•anas faktu, var
sa�emt inform�ciju  par soci�lo pabalstu �rk�rtas gad�jumos, k� to paredz R�zeknes
novada pa•vald�bas saisto•ie noteikumi, attiec�gaj� gad�jum� ir iesp�ja ar� uzreiz
dzimtsarakstu noda�� uzrakst�t iesniegumu t� sa�em•anai.

Lilita Lucatniece,
R�zeknes novada dzimtsarakstu noda�as vad�t�ja 

IZMAIŅAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBĀ 2013.GADĀ
��� INFORM�CIJA NOVADA IEDZ�VOT�JIEM

R�zeknes novada pa•vald�ba inform�, ka, pama-
tojoties uz R�zeknes novada domes 2013.gada
21.marta s�d� pie
emto l�mumu ŒPar R�zeknes no-
vada teritorijas pl�nojuma 2013.-2024.gadam un
Vides p�rskata projekta pilnveidot�s redakcijas
nodo•anu publiskai apsprie•anaiŽ, tiek uzs�kta
R�zeknes novada teritorijas pl�nojuma 2013. …
2024.gadam un Vides p�rskata projekta pilnveidot�s
redakcijas publisk� apsprie•ana.

R�zeknes novada teritorijas pl�nojuma 2013. …
2024.gadam un Vides p�rskata projekta pilnveidot�s
redakcijas publisk� apsprie•ana ir viens no pl�no•anas
dokumentu izstr�des p�d�jiem posmiem un norisin�sies

no 2013.gada 25.marta l�dz 2013.gada 15.apr�lim. Ar pl�no•anas dokumentiem
publisk�s apsprie•anas laik� var iepaz�ties R�zeknes novada m�jas lap� internet�
www.rezeknesnovads.lv, R�zeknes novada pa•vald�bas Att�st�bas pl�no•anas
noda�� (27.kabinets, kontaktt�lrunis: 64607205, 64607189), Atbr�vo•anas alej� 95,
R�zekn� darba dien�s no plkst. 8.30 l�dz 11.45 un no 12.15 l�dz 16.30. Teritorijas
pl�nojuma kartes izdruk�t� veid� ir apskat�mas pagastu p�rvalžu telp�s
(inform�cija par pagastu p�rvalžu darba laikiem un kontaktperson�m pieejama
R�zeknes novada m�jas lap� internet� www.rezeknesnovads.lv sada�� ŒPagastu
p�rvaldesŽ).

Viedokli par izstr�d�to pl�no•anas dokumentu pilnveidoto redakciju publisk�s
apsprie•anas laik� var iesniegt rakstiski R�zeknes novada pa•vald�b� Atbr�vo•a-
nas alej� 95, R�zekn�, LV-4601, k� ar� vis�s R�zeknes novada pagastu p�r-
vald�s, fizisk�m person�m nor�dot savu v�rdu, uzv�rdu, adresi, juridisk�m
person�m: nosaukumu, re	istr�cijas datus, adresi.

R�zeknes novada teritorijas pl�nojuma 2013.-2024.gadam apstiprin�•ana sais-

to•o noteikumu veid� paredz�ta 2013.gada august�. 
R�zeknes novada att�st�bas pl�no•anas dokumenti tiek izstr�d�ti Eiropas

Soci�l� fonda finans�t� projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 "R�zeknes
novada att�st�bas pl�no•anas kapacit�tes paaugstin�•ana" ietvaros.

Brigita Arbid�ne,
R�zeknes novada Att�st�bas pl�no•anas noda�as vad�t�ja

PAZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA PLĀNOŠANAS

DOKUMENTU PUBLISKO APSPRIEŠANU

IEGULD�JUMS TAV� N�KOTN�

Lauras Ievi
as foto
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4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 
 
4.1. Institūciju nosacījumi un priekšlikumi 
 
4.1.1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (24.03.2011. Nr.5.-9./239 un 

03.06.2011. Nr.5.-9./429) 
 
4.1.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (09.03.2011. Nr.06-11/490) 

 
4.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā pārvalde (16.03.2011. Nr.2.2/718) 

 
4.1.4. VAS „Latvijas dzelzceļš” (24.03.2011. Nr.DNR-2/548-2011) 

 
4.1.5. Veselības inspekcija (28.02.2011. Nr.5.10-14/22) 

 
4.1.6. Valsts zemes dienesta nosacījumi vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu 

izstrādei (1.12.2011. Nr.20-07/4253), pieejami www.vzd.gov.lv 
 

4.1.7. AS „Latvenergo” (31.03.2011. Nr.01VL00-13/2538) 
 

4.1.8. AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments (30.03.2011. Nr.27.4-1/802)  
 
4.1.9. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa 

(09.06.2011. Nr.22/9.8-2.24-33) 
 

4.1.10. Latgales plānošanas reģions (01.03.2011. Nr.2-4.3/80)  
 
4.1.11. Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (21.03.2011. 

Nr.1.1.-11/935) 
 
4.1.12. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa 

(17.03.2011. Nr.1-4/337L) 
 

4.1.13. AS „Latvijas valsts meži” (01.04.2011. Nr.4.1-1.2/02s8/150/11/404) 
 

4.1.14. Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība (14.03.2011. Nr.5-11/104) 
 
4.1.15. Dabas aizsardzības pārvalde (14.03.2011. Nr.D 3.15/16) 

 
4.1.16. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (10.03.2011. Nr.4-3/351) 

 
4.1.17. SIA „Lattelecom” (03.03.2011. Nr.3987-1) 

 
4.1.18. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (10.03.2011. Nr.370/ZN) 

 
4.1.19. Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (17.03.2011. Nr.1-

7.1/33)  
 

4.1.20. Rēzeknes pilsētas dome (17.03.2011. Nr.3.2.-21/561) 
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4.1.21. Ciblas novada pašvaldība (07.03.2011. Nr.3-8/62) 

 
4.1.22. Kārsavas novada pašvaldība (03.03.2011. Nr.3-9.1/261) 

 
4.1.23. Viļānu novada pašvaldība (09.05.2011. Nr.1.3-6/448) 

 
4.1.24. Riebiņu novada dome (16.03.2011. Nr.1.3-09/167) 

 
4.1.25. Aglonas novada dome (25.02.2011. Nr.3-4/321) 

 
4.1.26. Dagdas novada pašvaldība (14.03.2011. Nr.7-1./11/272) 
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4.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu un priekšlikumu ievērošanu 

Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi 

 
Nosacījumu ievērošana 

1. Valsts vides 
dienesta Rēzeknes 

reģionālā vides 
pārvalde 

(24.03.2011. 
Nr.5.-9./239) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi”, 13.1.punktu, VVD Rēzeknes RVP izsniedz nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma izstrādāšanai: 
I Paskaidrojuma raksts:  
1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi: 
1.1. Fizģeogrāfiskais raksturojums, ģeoloģiskā uzbūve; 
1.2. Dabas resursi: 

• Virszemes ūdens resursi: 
- ūdensteču un ūdenstilpju hidroloģiskais un kvalitatīvais raksturojums (saskaņā ar MK 12.03.2002. 
noteikumiem Nr.118); 
- publiskās ūdenstilpes un ūdensteces; 
- ūdenstilpes un ūdensteces, kur zvejas tiesības pieder valstij; 
- apsaimniekošanas un izmantošanas veidi (resursi, rekreācija, esošās ūdens ņemšanas vietas u.c.), to 
ietekme uz ūdens resursu kvalitāti; 
• Mežu resursi; 
• Purvi; 
• Derīgo izrakteņu (arī pazemes ūdeņu) resursi - atradnes un to izmantošana, ūdensapgādes urbumi. 

1.3. Vides stāvokļa analīze: 
• rūpnieciskās ražošanas teritorijas, to raksturojums, ietekme uz apkārtējo vidi; 
• būtiskākās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (autotransporta tehniskās apkopes stacijas, 

degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves); 
• grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma avoti (notekūdeņu attīrīšanas ietaises, 

autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, sadzīves atkritumu 
izgāztuves, nelegālās atkritumu izgāztuves, dzīvnieku kapsētas u.c.) un to radītais un vidē novadītais 
piesārņojums; 

• Atmosfēras gaisa piesārņojuma avoti, piesārņojuma izplatīšanās virzieni, veicinošie un ierobežojošie 
faktori; 

• Atkritumu (sadzīves, bīstamo) apsaimniekošanas sistēma. 
1.4. Teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa: 

• Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, mikroliegumi, saudzējamās ainaviskās teritorijas; 
• Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi, arī vietējās nozīmes, 

norādot Lēmuma numuru un datumu; 

 
 
 
I Paskaidrojuma raksts:  
1.Tika ņemts vērā, informācija 
iekļauts Paskaidroju rakstā un 
Vides pārskatā, atbilstoši 
vietējas pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai un 
kompetencei. 
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• Meliorētās zemes, polderi, hidrotehniskās būves, esošās īpaši vērtīgās ainaviskās un 
lauksaimniecības teritorijas, teritorijas, kur nav ieteicama zemes transformācija; 

• Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, tauvas joslas, pārējās aizsargjoslas; 
• Kapsētas un dzīvnieku kapsētas; 
• Rekultivētās atkritumu izgāztuvju teritorijas. 

1.5. Paaugstināta riska teritorijas un objekti: 
• Teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un apgrūtinātu lietus ūdeņu noteci, applūstošās teritorijas; 
• Dzelzceļa, transporta avāriju apdraudētās teritorijas; 
• Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas; 
• Teritorijas, kur norisinās mūsdienu ģeoloģiskie procesi. 

1.6. Infrastruktūra: 
• Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, pakalpojuma pieejamība novada iedzīvotājiem, notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises; 
• Esošās automašīnu stāvvietas un to izvietojums; 
• Rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti. 

2. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni. 
3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums: 

3.1. Dabas resursu perspektīvā izmantošana: 
• virszemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi; 
• pazemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi; 
• nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kurās nav ieteicama zemes transformācija; 
• derīgo izrakteņu perspektīvā ieguve. 

3.2. Vides aizsardzības pasākumi, prioritātes un nepieciešamie resursi: 
• vides problēmu identificēšana un vides atslogošanas pasākumi; 
• virszemes ūdens un gruntsūdens piesārņojums - piesārņojuma novēršanas un ierobežošanas 

pasākumi; 
• gaisa piesārņojums - perspektīvā siltumapgādes koncepcijas izstrāde; 
• atkritumu apsaimniekošana - optimālas un vides aizsardzības prasībām atbilstošas sadzīves 

atkritumu savākšanas, šķirošanas un deponēšanas koncepcijas izstrāde. 
3.3. Infrastruktūra, tās attīstība, norādot objektu teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši 

normatīvajiem aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams ietekmes uz 
vidi novērtējums: 

• maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru teritorijas (trases), objekti, tīkli, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tika ņemts vērā. 
3. Tika ņemts vērā, iekļauts 

Paskaidroju rakstā un 
Vides pārskatā, atbilstoši 
vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. 
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ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas ietaises; 
• nepieciešamās automašīnu stāvvietas un to izvietojums; 
• rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti; 
• alternatīvās enerģijas ieguves teritorijas un objekti (vēja ģeneratori, vertikālie ģeotermālie 

siltumsūkņi utml.) 
3.4. Kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas perspektīvā. 
3.5. Teritorijas, kurām paredzēts izstrādāt detālplānojumus. 

II Grafiskā daļa - Kartes un, ja nepieciešams, plāni: 
1.kuros attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 1.punktā minēto 
aprakstu; 
2.kuros attēlota teritorijas plānotā izmantošana (saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 3.punktā minēto 
aprakstu) nosakot: 

2.1. plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru izvietojumu; 
2.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā; 
2.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi; 
2.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un 

izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas. 
III Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur iekļauj: 

• informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu; 
• prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai; 
• derīgo izrakteņu atradnes; 
• tauvas joslas; 
• aizsargjoslas; 
• applūstošās teritorijas; 
• prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu 

programmu; 
• ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir); 

 
Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu likumu un noteikumu prasībām: 
1.Civillikums; 
2. Likums „Aizsargjoslu likums”; 
3. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; 
4. Likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”; 
5. Likums „Par zemes dzīlēm”; 

 
 
 
 
 
 
 

II Grafiskā daļa - Kartes un, ja 
nepieciešams, plāni: 
1.-2.Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
III Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, kur 
iekļauj: 
Tika ņemts vērā, iekļauts, 
atbilstoši vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un kompetencei. 
 
 
 
 
Normatīvo aktu prasības tika 
ņemtas vērā. 
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6. Likums „Zvejniecības likums”; 
7. Likums „Par piesārņojumu”; 
8. MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”; 
9. MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”; 
10. MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”; 
11. MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība”; 
12. MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”; 
13. MK 24.04.2007. noteikumi Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”; 
14. MK 07.10.2006. noteikumi Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”; 
15. MK 20.11.2001. noteikumi Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas 
kārtība”; 
16. MK 17.02.2004. noteikumi Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus 
paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”; 
17. MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”; 
18. MK 29.12.1998. noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”; 
19. MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, 
uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku 
kapsētām”; 
20. MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 
padziļināšanas kārtība”; 
21. MK 09.03.1999. noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”; 
22. MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”; 
23. MK 10.02.2009. noteikumi Nr.135 „Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”; 
24. MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”; 
25. MK 26.06.2007. noteikumi Nr.447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”; 
26. citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti vai grozījumi esošajos. 
 
Par pieprasīto informāciju teritorijas plānojumam: 
Informācija par uzņēmumu un iestāžu sarakstu, kuriem ir izdoti un ir spēkā В kategorijas piesārņojošās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija pieņemta 
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darbības atļaujas, atrodami Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā www.vpvb.gov.lv. tālāk saite - 
piesārņojums- A,B atļaujas. 
Informācija par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām atrodama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā, 
adrese www.dap.gov.lv 
Informācija par uzņēmumu un iestāžu sarakstu, kuri iesniedz statistikas pārskatus „2-Ūdens”, „2-Gaiss”, „3–
Atkritumi”- mājas lapā, adrese www.meteo.lv, informācija bezmaksas, tikai jāreģistrējas kā lietotājam, tālāk 
saite - pakalpojumi - datu bāzes- jāizvēlas nepieciešamā datu bāze. 
Derīgo izrakteņu atradņu kadastrs, ūdensapgādes urbumu saraksts - mājas lapā, adrese www.meteo.lv, 
informācija bezmaksas, tikai jāreģistrējas kā lietotājam, tālāk saite - pakalpojumi-datu bāzes- atradņu 
kadastrs. 

zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valsts vides 
dienesta Rēzeknes 

reģionālā vides 
pārvalde 

(03.06.2011. 
Nr.5.-9./429) 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes RVP) dara zināmu, 
ka 03.06.2011. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, kas 
nosaka virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto 
labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā likumā paredzētajā termiņā un izvirza prasības riska ūdensobjektu 
aizsardzībai. 
VVD Rēzeknes RVP norāda, ka izstrādājot jaunos plānošanas dokumentus, nepieciešams ņemt vērā 
03.06.2011. MK noteikumos Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” izvirzītās prasības. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 

2. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
(09.03.2011. Nr.06-
11/490) 

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
12.2.punktu Inspekcija sniedz informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas plānojumā. 
1. INFORMĀCIJA 
1.1. Rēzeknes novadā atrodas kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128 
(izraksts pielikumā). 
1.2. Inspekcija, ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu 
publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar 
Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju precizēšana. 
1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23.pantu un Aizsargjoslu likuma 8.pantu 
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 
500m, bet pilsētās - 100m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu 
aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 
 
2. NOSACĪJUMI. 
2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos 
vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 

 
 
1. INFORMĀCIJA 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. NOSACĪJUMI 
2.1.Tika ņemts vērā. 
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- Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
- MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, 
restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 
- citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 
2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas var 
iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu 
rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku 
būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 
Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras piemineklim 
atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 
2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa 
pārveidojumiem saistīti darbi - smilts vai grants karjeri; 
2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un papildināma informācija: 
2.4.1. par kultūras mantojumu Rēzeknes novadā kopumā; 
2.4.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, 
informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar 
aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu. 
2.5. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un 
aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra 
pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 
2.6. Apbūves noteikumos: 
2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai; 
2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes 
gabalu dalīšanu - apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu. 
2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai; 
2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai; 
2.6.5. atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta 
siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. 
noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 40.27.punktam. 
2.6.6. atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un 
izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 
 
3. IETEIKUMI. 
3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas aizsardzības 

 
 
 
 
2.2. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
2.3. Tika ņemts vērā. 
 
2.4. Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 

2.5. Tika ņemts vērā. 
 
 

2.6. Tika ņemts vērā, tajā 
skaitā ietvertas prasības 
autentiskas apbūves ēkām, 
pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturiskajiem un dabas 
objektiem/teritorijām. 

 
 
 
 
 
 

3. IETEIKUMI 
Ieteikumi izvērtēti un pēc 
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zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un 
pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības 
zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas 
izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 
3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt 
kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un 
dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu 
ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi 
stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla 
papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama 
pašvaldības līmenī. 
3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar Latgales reģionālo 
nodaļu (tel.64625159). 

iespējas iekļauti teritorijas 
plānojumā. 

 
 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” Tehniskā 

pārvalde 
(16.03.2011. 
Nr.2.2/718) 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk LVC) Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei izvirza sekojošus 
nosacījumus: 
1) apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, 

ievērojot "pakāpeniskuma" principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) 
vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju 
attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts 
galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar 
esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē; 

2) nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāņem vērā princips, ka, ja nav 
nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot 
uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali 
vairākos, pašvaldībai saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 6., 7., 8. un 9. punktu prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina 
detālplānojumu izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot 
„pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. iepriekšējo punktu), ņemot 
vērā LVS 190-3/A1:2002 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” un LVS 190- 4/A1:2002 „Vairāklīmeņu ceļu mezgli” 
attiecīgajās tabulās- 0.2. „Ceļu klasifikācija” un 1. „Projektēšanas un ekspluatācijas prasības” definēto 
minimumu. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī 
blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp jau 
esošiem jebkuras piederības publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot 

 
 
1) Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 
 

2) Tika ņemts vērā. 
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jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu; 
3) teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Rēzeknes novada, transporta shēmai (ietverot plānotās 

jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (ari 
pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts 
autoceļu tīklam atbilstoši LR MK noteikumu Nr.505 (07.07.2008.) „Noteikumi par pašvaldību, komersantu 
un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” prasībām; 

4) teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir 
jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai 
atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā 
plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem; 

5) dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu 
nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. 
Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņu 
novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” prasības; 

6) servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 
km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās 
(atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apbilstoši normatīvajiem 
dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli. Paredzēt standartos atbilstošu 
automašīnu stāvlaukumu (ar nepieciešamo stāvvietu skaitu) izbūves iespēju (teritoriju) pie sabiedriski 
izmantojamajiem objektiem; 

7) aizsargjoslas pilsētās un ciemos nosaka gar ielām un autoceļiem — teritoriju plānojumos likumā 
noteiktajā kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža) un 
būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei), sarkanās līnijas robežas nedrīkst būt 
mazākas par ceļa zemes nodalījuma joslu. 

 
Rēzeknes novada autoceļu saraksts ar minimālajiem ceļa zemes nodalījuma joslas un apbūves līnijas 
platumiem: 

Autoceļa nosaukums 

Minimālā ceļa 
zemes 

nodalījuma 
josla (m) 

Aizsargjosla 
no ceļa ass (m) 

Minimālā apbūves 
līnija no ceļa ass (m) 

AI2 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza- Krievijas 31 100 100 

robeža    

A13 Krievijas rob.- Rēzekne- Daugavpils- 31 100 100 

 
3) Tika ņemts vērā, atbilstoši 

vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. 

4) Nav iekļauts, jo neatbilst 
vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. Nosacījumi 
iekļauti TIAN. 

5) Tika ņemts vērā. 
 

6) Tika ņemts vērā, atbilstoši 
vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. 

 
7) Tika ņemts vērā. 
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Lietuvas robeža    

AI5 Rēzeknes apvedceļš 31 100 100 
P36 Rēzekne - Gulbene 22 60 30 

P54 Rēzekne - Greiškāni 22 60 30 
P55 Rēzekne - Dagda 22 60 30 

P57 Malta - Sloboda 22 60 30 

P56 Malta - Kaunata 22 60 30 

P59 Viļāni- Ružina-Malta • 22 60 30 

V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova 19 30 30 

V500 Rogovka-Dekteri-Zobļeva 19 30 30 

V528 Nautrēni-Dekteri 19 30 30 

V529 Rogovka-Zaļmuiža 19 30 30 

V549 Bērzgale-Rogovka 19 30 30 

V550 Bērzgale-Sarkaņi- Greiškāni 19 30 30 

V551 Bratova-Lūznava- Vertukšņa 19 0 30 

V552 Ciskādi-Dricēni 19 30 30 

V553 Tiskādi-Kruki-Riebini 19 30 30 

V555 Dziļāri-Vecstrūžāni- Rogovka 19 30 30 

V556 Dziļāri-Gaigalava-Darvaskalns 19 30 30 

V557 Dricēni-Nautrēni 22 30 30 

V558 Dricēni-Pilcene 19 30 30 

V559 Dricēni- Dricēnu skola 1 30 30 

V560 Gaigalava-Kvāpāni-Degumnieki 22 30 30 

V561 Gaigalava-Viļāni 22 30 30 

V562 Greivuļi-Ilzeskalns 19 30 30 

V563 Greiškāni - Sprūževa 22 30 30 

V564 Janapole-Rozuļmuiža 19 30 30 

V565 Kantinieki-Kaulači 19 30 30 
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V566 Kaunata-Rundāni 19 30 30 

V567 Krieviņi-Lendži 22 30 30 

V568 Lipušķi-Rukmaņi 19 30 30 

V569 Malta-Lazareva- Priežmale 19 30 30 

V570 Malta-Silajāņi 19 30 30 

V571 Marientāle- Bērzgale 19 30 30 

V572 Murāni-Mortišķi-Denelišķi 19 30 30 

V573 Nagļi-Īdeņi 19 30 30 

V574 Pievedceļš Burzavas ABR 19 30 30 

V575 Pievedceļš lidlaukam 19 30 30 

V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai 19 30 30 

V577 Puša-Krāce-Silajāņi- Riebiņi 19 30 30 

V578 Ratnieki-Baltiņi 19 30 30 

V579 Rēzekne-Stoļerova- Kaunata 22 30 30 

V580 Rēzekne-Ciskādi-Ružina 19 30 30 

V581 Ritini-Markovka-Zosna 22 30 30 

V582 Silmala-Kruki 19 30 30 

V583 Silmala-Prezma-Pušbori 19 30 30 

V584 Silmala-Stikāni-Saveļi 19 30 30 

V586 Sondori-Burzava 19 30 30 

V587 Staroščiki-Sprūževa 19 30 30 

V588 Subinaite-Pertniki-Dūņukrogs 22 30 30 

V589 Škūškova-Dricēni 19 30 30 

V590 Utāni-Virauda-Andrupene 19 30 30 

V591 Vainova-Rogozovka 19 30 30 

V592 Varakļāni-Nagļi-Zogoti 19 30 30 

V593 Verēmi-Rogovka 19 30 30 

V594 Viļāni-Gurilišķi- Mortišķi 19 30 30 
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V595 Viļāni-Maltas Trūpi- Lomi 19 30 30 

V596 Viļāni-Pilskalns-Nagļi 19 30 30 

V597 Priežmale - Puša 19 30 30 

V598 Zabolotje-Maltas Trūpi 19 30 30 

V599 Zosna-Puša 19 30 30 

V600 Zvirgzdene-Bērzgale- Brinģi 19 30 30 

 
Atkāpes no iepriekš minētajiem nosacījumiem saskaņot atsevišķi ar LVC Latgales reģiona Rēzeknes nodaļu. 
Darām zināmu, ka jaunu autoceļu izbūve Rēzeknes novada teritorijā tuvākajā laikā netiek plānota. 
Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) jāsaņem 
LVC Latgales reģiona Rēzeknes nodaļā. 
Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" gan 
rastra, gan vektordatu failu formātā. 
Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas brīža. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 

 
 

4. VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

(24.03.2011. 
Nr.DNR-2/548-

2011) 

Rēzeknes novada teritorijā ir izvietoti publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes I. kategorijas dzelzceļa sliežu 
iecirkņi Rēzekne I - Kārsava - valsts robeža, Krustpils - Rēzekne, Rēzekne II - Zilupe - valsts robeža un Rēzekne 
I - Daugavpils, kā arī vairākas dzelzceļa stacijas. Līdz ar to teritorijas plānojuma izstrādē ir jāievēro normatīvo 
aktu prasības, kas nosaka dzelzceļa zemes nodalījuma joslas, dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslas un 
drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas 
un produktus, prasības. 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei nosakām sekojošus nosacījumus: 
1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m uz katru 
pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, 
drošības aizsargjoslu -25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m uz 
katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu - 50m. 

2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, 
inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 

3. Ierosinām dzelzceļa staciju ēkām un būvēm izskatīt funkcijas maiņas iespēju, tai skaitā to izmantošanu 
pašvaldības funkciju realizēšanai, to iepriekš saskaņojot ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 
Nekustamā īpašuma direkciju. 

4. Ievērot Dzelzceļa likuma 15.,16., 17.,18.,19., 20., 21. un 22. panta prasības. 
5. Ievērot 15.12.1998. Ministru kabineta noteikumu Nr.457 „Dzelzceļa aizsargjoslas noteikšanas metodika” 

 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
2. Tika ņemts vērā. 
 
3. Tiks ņemts vērā 

turpmākajā plānošanas 
procesā. 

4. Tika ņemts vērā. 
5. Tika ņemts vērā. 
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prasības. 
6. Ievērot 18.07.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar 

dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus” 
prasības. 

7. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ņemt vērā 01.02.2005. Ministru kabineta 
noteikumus Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi” prasības.  

Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai VAS „Latvijas dzelzceļš”, Nekustamā īpašuma direkcijā 
(kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece E.Kalviņa, tālrunis 67234866). 

 
6. Tika ņemts vērā. 

 
 

7. Tika ņemts vērā. 
 

Tika iesniegta. 

5. Veselības inspekcija 
(28.02.2011. 

Nr.5.10-14/22) 

NOSACĪJUMI. 
Lai nodrošinātu cilvēku veselīgas dzīves vides izveidošanu, nepieciešams nodrošināt teritorijas funkcionālās 
zonēšanas principu: dzīvojamā zona, ražošanas zona, rekreācijas un atpūtas zona un to kartogrāfiski attēlot. 
Ražošanas zonu attiecībā pret dzīvojamo zonu jāizvieto, ņemot vērā dominējošo vēju virzienus. Svarīgi ir 
dzīvojamās zonas apstādījumi.  
Saskaņā ar LR MK 20.01.2004. noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas 
metodika” apzināt visas esošās pazemes ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām (arī neekspluatējamās, 
pamestās) un grafiski attēlot tās. Paredzēt bezsaimnieka un neizmantotu dziļurbumu tamponēšanu. 
Sakarā ar 2010. g. dzeramā ūdens kārtējā monitoringa datiem, konstatēts neatbilstošu paraugu skaits pēc 
mikrobioloģiskajiem rādītājiem - 2.6 %, pēc ķīmiskajiem rādītājiem- 26.9 %, rekomendējam paredzēt 
ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju, lai līdz 2015. gadam dzeramā ūdens kvalitāte 
ūdensapgādes sistēmās atbilstu Padomes direktīvas 98/83/EK „Par dzeramā ūdens kvalitāti” prasībām.  
Plānošanas dokumentā, sadaļā „Ūdensapgāde”, vajadzīga detalizētāka analīze par stāvokli decentralizētajā 
dzeramā ūdens apgādē no individuālajiem ūdens ieguves avotiem. Tā kā ūdens patēriņa daudzums uz vienu 
cilvēku ir sanitārās kultūras līmeņa un apdzīvoto vietu komunālās labiekārtošanas rādītājs, nepieciešams 
paredzēt paplašināt centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus.  
Daudzdzīvokļu māju pagalmos vēlams ieplānot labiekārtot teritoriju - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu 
laukumus bērniem, saimnieciskiem mērķiem un fizkultūras nodarbībām domātus laukumus. Paredzēt ielu un 
pagalmu mākslīgā apgaismojuma ierīkošanu.  
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus: sadzīves, atpūtas, 
sporta, izglītības, transporta.  
Norādīt ūdenstilpņu un ūdensteču izmantošanas mērķi un grafiski attēlot plūdu riska zonas. 
Teritoriālplānojumā atzīmēt masveida atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes vietu izvietojumu. Plānot un 
ierīkot peldvietas saskaņā ar LR MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība”. Plānojumā paredzēt tualešu celtniecību publisko pasākumu norises vietās, kā arī autostāvvietās.  
Paredzēt dabas aizsardzības objektu saglabāšanu.  

 
Informācija pieņemta 
zināšanai un iekļauta 
atbilstoši vietējas 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai un 
kompetencei. 
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Nepieciešams paredzēt trokšņa aizsardzības pasākumu plānošanu saskaņā ar MK 13.06.2004. noteikumu 
Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.  
Plānojumā paredzēt aizsargjoslas ap objektiem un teritorijām saskaņā ar LR „Aizsargjoslu Likums” un to 
grozījumiem. Atzīmēt aizsargjoslu robežas objektiem, kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības, vides un 
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Neplānot ražošanas un lauksaimniecības objektu teritorijas ar 
kaitīgiem cilvēka veselībai un vides faktoriem izmantošanu citiem nolūkiem, neparedzot atbilstošus 
atveseļošanas pasākumus.  
Norādīt paaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru izvietojums var 
palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnes, 
ūdens piesārņošanas ietekmes novēršanas pasākumus apdzīvotās vietas un atpūtas vietas. 

6. Valsts zemes 
dienesta nosacījumi 
vietējās pašvaldības 

teritorijas 
plānojuma vai to 

grozījumu izstrādei  
1.12.2011. 

Nr.20-07/4253. 
(www.vzd.gov.lv) 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības likuma 33.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12., 13., 16., 21., 27., 28., 31.punktu, 37.2. 
un 48.2. apakšpunktu un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754 „Apgrūtināto 
teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” (turpmāk – ATIS 
noteikumi), Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) nosaka šādus nosacījumus vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma vai to grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrādei: 
1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu 
sistēmā LKS-92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu 
izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā 
pamatne (kartogrāfiskais materiāls). 
2. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saņemšanai iesniedz elektroniskā formā (grafisko daļu 
- digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Teritorijas 
plānojuma grafiskai daļai pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 
3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus. 
4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā daļā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, tai skaitā objektu, 
kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 
5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS 
noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri identificējami 
ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 
5.1. MicroStation vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra teritorijas 
plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS 
noteikumu 2.pielikumam.  
5.2. Arcmap vidē plānojuma apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra plānojumā attēlotā 

 
 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
2. Tiks iesniegts. 

 
 

3. Tika ņemts vērā. 
 
4. Tika ņemts vērā, attēlotas 

aizsargjoslas, kuru platums 
lielāks par 10 m. 

5. Tika ņemts vērā. 
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apgrūtinātā teritorija būtu izvietota informācijas slānī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam, vai arī, lai katrai attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīta klasifikācijas kods 
atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam. 
6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. 
7. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā 
iesniedz apstiprināta teritorijas plānojuma eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2.apakšpunkta prasībām uz 
elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas 
plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju 
grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību. 

 
 
 

6. Tika ņemts vērā. 
7. Tiks iesniegts. 

 
 
 
 

 
 

7. AS „Latvenergo” 
(31.03.2011. 
Nr.01VL00-
13/2538) 

Sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
AS "Latvenergo" 
Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, ir jāievēro sekojoši AS „Latvenergo” 
nosacījumi: 

• visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes 
objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana; 

• jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un 
būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā 
gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas 
nepieciešamībai. 

Pašlaik Rēzeknes novada teritorijā ir izvietoti AS „Latvenergo” radiosakaru līniju torņi Rēzeknē, Koku ielā 7 
(augstums 49m) un Ziemeļu ielā 3 (augstums 70m). Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 14.pantam (21) 
elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem ir aizsargjoslas - zemes gabals un 
gaisa telpa torņa augstumā, ko norobežo nosacīta vertikālā virsma 1 metra attālumā ārpusē no to 
nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis 
vai masts nav nožogots. 
Veicot teritorijas plānojumu izstrādi Rēzeknes novadā teritorijā, inženierkomunikāciju izvietojumu teritorija 
plānot tādu, lai tas atbilstu LR Ministru kabineta 28.12.2004. noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, 
paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem 
inženiertīkliem. 
 
AS "Sadales tīkls" 

 
AS "Latvenergo" 
 
Tika ņemts vērā, iekļauts TIAN. 
 
 
 
 
 
 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "Sadales tīkls" 
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1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 
20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi ir 
jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes 
objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu 
attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

 
 
 
 
 
2. Veicot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 

elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 05.02.1997.) 35. 
un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20kV apakšstaciju, 20, 10, 6kV un 
0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, 
sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 
funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 28.12.2004. 
noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to 
pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un 
elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un 
transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. 
Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK noteikumiem Nr.841 
„Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”. 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti 
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā, par 
vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 05.02.1997.) 35.pantā un 
aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

6. Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV 
gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas 
platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla 

1. Atbilstoši vietējas 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai 
un kompetencei 
attēlotas tikai 
augstsprieguma 
(330/110 kV 
elektrolīnijas un objekti) 
un aizsargjoslas, kuras 
platākas par 10 m, 
izņemot aizsargjoslas ap 
20 kV elektrolīnijām.1 

2. Neatbilst vietējas 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai. 
un kompetencei. 

3. Jāņem vērā pie 
detālplānojumu 
izstrādes. 

4. Neatbilst vietējas 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai. 

 
 
 
5. Netiek iekļauts, jo nav 

lietderīgi dublēt 
normatīvo aktu prasības. 

 
6. Netiek iekļauts, jo nav 

lietderīgi dublēt 
normatīvo aktu prasības. 

                                                 
1 20 kV elektrolīnijas netiek attēlotas, jo AS „Sadales tīkli” nesniedza atbilstošu informāciju 
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pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir 
noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā 
arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla 
pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām 
noteikta 1 metra attālumā uz katru pusi no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales 
iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu 
nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

7. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" tīklam notiek 
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 20.08.2008. lēmumā Nr.264 
apstiprinātiem „Sistēmās pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

8. Ierosinām ietvert informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta 1.daļu „Jaunu energoapgādes 
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par 
vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu”. Saskaņā ar šī līkuma 19.panta 
1.1.daļu: „Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes 
objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka 
informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu - iekārtu, 
ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem: 
1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 

vai detālplānojumā; 
2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta 

ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
4) citos likumos noteiktajos gadījumos”. 

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta 1.2. daļu: „Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura 
sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes 
īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā 
palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes 
platība”. 
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta 3.daļu: "Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai 
esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu 
uzsākšanas". 
Enerģētikas likuma 19.1. pantā noteikts: (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta 
tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

 
 
 
 
 
 
 
7. Neatbilst vietējas 

pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai 
un kompetencei. 

8. Netiek iekļauts, jo nav 
lietderīgi dublēt 
normatīvo aktu prasības. 
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(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar 
vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā". 
9. Ierosinām ietvert informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 

energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 
2.daļai "Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka 
prasības veic par viņa līdzekļiem", jāsedz pārvietošanas ierosinātājam. 

10. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai 
pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS 
"Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86, tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 
10kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Austrumu reģiona 
Rēzeknes ekspluatācijas nodaļas vadītāju, Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē, LV-4600, V.Zukova k-gu. 

11. Sakarā ar to, ka AS „Sadales tīkls” nav licences mērniecības darbu veikšanai, mēs nevaram sniegt 
pieprasītos kartogrāfiskos datus Rēzeknes novada domei. Ja domei ir nepieciešami kartogrāfiskie dati, 
tos var saņemt Valsts zemes dienestā vai licencētā mērniecības uzņēmumā. Gadījumā, ja Rēzeknes 
novada domei ir nepieciešams saskaņot kartogrāfiskos datus un saņemt 20 kV līniju un transformatoru 
punktu shematisko izvietojumu, to var izdarīt AS "Sadales tīkls" Austrumu reģiona Rēzeknes 
ekspluatācijas nodaļā: Ziemeļu iela 3, Rēzekne, LV-4600. 

 
AS "Augstsprieguma tīkls" 
Informējam, ka Rēzeknes novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas. 
Novada teritorijā atrodas trīs pārvades tīkla transformatoru apakšstacijas: 

• "Rēzekne" Rēzeknē, Koku ielā 11, zemes kadastra Nr.21000010616 un Nr.21000010628; 
• "Latgale" Rēzeknē, Viļakas ielā 6, zemes kadastra Nr.21000020311; 
• "Malta" Maltas pagastā, Raiņa ielā 21, zemes kadastra Nr.78700030622. 

 
1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

• Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem 
no 110 kV un 330 kV elektrolīniju malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projekta izstrādāšanu 
(MK 2006.g. noteikumi Nr.982, 11.punkts). Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes 
projekti elektrolīnijas tuvumā jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86. 
Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. 

• Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas aizsargjoslās saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 45.pantu. 

 
 
9. Neatbilst vietējas 

pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai 
un kompetencei. 

10. Neatbilst vietējas 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai. 
un kompetencei. 

 
 
11. Informācija par 20 kV 

līniju un transformatoru 
punktu shematisko 
izvietojumu tika 
pieprasīta, bet netika 
sniegta. 

 
AS "Augstsprieguma tīkls" 
 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 
 
 
1. Netiek iekļauts, jo nav 

lietderīgi dublēt normatīvo 
aktu prasības. 
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• Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par 
attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 2004.gada MK noteikumiem Nr. 1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

2. Lūdzam ņemt vērā izmaiņas Aizsargjoslu likumā saskaņā ar 2009.gada likuma grozījumiem attiecībā uz 
110 kV un 330 kV elektrolīniju aizsargjoslu palielināšanu (izmaiņas likuma 16.pantā). 

3. Pārvades tīkla 110 kV un 330 kV elektrolīniju novietojuma precizēšanai nosūtām Jums Rēzeknes pilsētas, 
Audriņu, Ozolmuižas, Vērēmu, Bērzgales, Freimaņu, Ilzeskalna, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, 
Pušas, Sakstagala un Nautrēnu pagasta kartes ar elektrolīniju trasēm (CD pielikumā). 

4. Čornajas, Dricānu, Griškānu, Gaigalavas, Kaunatas, Kantinieku, Mākoņkalna, Nagļu, Rikavas, Stoļerovas 
un Stružānu pagasta teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu nav un to 
ierīkošana nav plānota. 

 
 
 
 
 

2. Tika ņemts vērā. 
 
3. Informācija saņemta. 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 
 

8. AS „Latvijas Gāze” 
Gāzapgādes 

attīstības 
departaments 
(30.03.2011. 

Nr.27.4-1/802) 

AS „Latvijas Gāze” (turpmāk - Sabiedrība) Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa 
informē, ka Rēzeknes novada teritorijā atrodas: 
1. Sabiedrības ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” ekspluatācijas zonā esoši gāzesvadi ar 

spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) (1. pielikums): 
1.1. Gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvads) Upmala-Preiļi- Rēzekne DN 350 m, 
1.2. Gāzes regulēšanas stacija (GRS) „Rēzekne”, 
1.3. Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacija (KAS „GRS Rēzekne”), anodu zemējums, anodu kabelis 

un sakaru kabeļi; 
2. Sabiedrības Jēkabpils iecirkņa ekspluatācijas zonā esošs augstā spiediena 
(P < 1,6 MPa) gāzesvads (2.pielikums). 
Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt Ekspluatācijas iecirknī "Gāzes transports", 
Biķernieku ielā 111, Rīgā, tālrunis 67819033 un Jēkabpils iecirknī, Madonas ielā 95, Jēkabpilī, tālrunis 
65237501. 
 
Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma tekstuālo un grafisko inženierkomunikāciju sadaļu - Gāzes 
apgāde, lūdzam: 
1. atspoguļot esošo pārvades gāzesvadu Upmala-Preiļi-Rēzekne DN 350 mm, GRS „Rēzekne” novietni, 

pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas (KAS „GRS Rēzekne”), anodu zīmējumus, anodu 
kabeļus un sakaru kabeļus, kā arī uzrādīt to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam. Informējam, ka pārvades gāzesvads Preiļi - Rēzekne izbūvēts 2005.gadā un, atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 32.2 panta (21) daļai, tam no gāzesvada ass uz katru pusi noteikta 25 m plata drošības 

 
 
1. Informācija pieņemta 

zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tika ņemts vērā. 
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aizsargjosla. 
2. teritorijas plānojuma Apbūves saistošajos noteikumos noteikt esošo pārvades gāzesvadu un esošo 

sadales gāzesvadu aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības 
stacijām (KAS „GRS Rēzekne”), anodu zemējumiem, anodu kabeļu un sakaru kabeļu novietnēm. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 
patērētājiem Rēzeknes novada apdzīvotajās vietās, izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu 
rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā ari esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceļu 
nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 2004.gada 
28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos 
un lauku teritorijās” un Aizsargjoslu likumam. 
Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu novietnes 
un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot 
topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 
Vienlaicīgi lūdzam sniegt zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem Rēzeknes novada teritorijā, lai 
plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus turpmākajā periodā. 
Izstrādāto Rēzeknes novada teritorijas plānojumu iesniegt izdrukas vai CD formātā Sabiedrības Gāzapgādes 
attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai. 

 
2. Tika ņemts vērā. Atbilstoši 

vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei, noteiktas un 
attēlotas tikai 
aizsargjoslas, kuras 
platākas par 10 m. 
 

 
 
 

9. Valsts 
Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

Latgales reģiona 
brigādes Rēzeknes 

daļa 
(09.06.2011. 

Nr.22/9.8-2.24-33) 
 

VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas nosacījumi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
izstrādāšanai: 
- ņemt vērā ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanu (saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli 
un būves”), ūdensapgādes rekonstrukcijas vai jaunas ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas izbūvēšanas 
gadījumā, to saskaņot ar VUGD LRB Rēzeknes daļu; 
- ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības piebraucamajiem ceļiem, piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm glābšanas tehnikai pie ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām, ēkām un būvēm; 
- ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības 
pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm (jaunbūvēm); 
- veicot teritorijas plānojuma grozījumus, tos saskaņot ar VUGD LRB Rēzeknes daļu. 

 
 
Tika ņemts vērā atbilstoši 
vietējas pašvaldības teritorijas 
plānojuma detalizācijai un 
kompetencei. 
 
 

10. Latgales plānošanas 
reģions 

(01.03.2011. 
Nr.2-4.3/80) 

Latgales plānošanas reģions informē, ka 03.10.2007. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē ir 
apstiprināts Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. gadam. Kā arī informējam, ka 
11.12.2009. Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprināja Rēzeknes rajona teritorijas 
plānojumu kā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma pielikumu. 
Norādām, ka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta 4.daļā ir noteikts, ka vietējā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 7.apakšpunktu, izstrādājot zemāka līmeņa 
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teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo augstāka līmeņa teritorijas plānojumu. Līdz ar to, izstrādājot 
Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, aicinām ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 
iestrādātās prasības un nostādnes pašvaldību teritorijas plānojumiem. 
1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā reģiona attīstības mērķi: 

• līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides attīstība; 
• augsta dzīves kvalitāte; 
• racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana. 

 
2. Latgales reģiona teritorijas plānojums nosaka šādas galvenās vadlīnijas un plānošanas principus: 

• jāattīsta pakārtota daudz centru apdzīvojuma struktūra, lai jebkurā reģiona apdzīvotajā vietā būtu 
nodrošināta līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem; 

• jaunā apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot pastāvošās apbūves 
teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru; 

• jāattīsta iekšējo ceļu tīkls, uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo sasniedzamību; 
• jāattīsta starptautiskie transporta koridori - autoceļi, dzelzceļi un to apkalpes infrastruktūra, 

maksimāli izmantojot Latgales ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības un „vārtu lomu” starp 
austrumiem un rietumiem; 

• jāsaglabā visas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī daudzveidīgus alternatīvus 
nodarbes veidus; 

• jāsaglabā un jāattīsta esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu pastāvošos resursus un 
inženiertehnisko infrastruktūru; 

• jāaizsargā reģiona kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli jāsaglabā neapbūvētās, 
neskartās dabas teritorijas, jāveido zaļie koridori, jāaizsargā publiskā telpa, nodrošinot pieeju 
ūdeņiem, mežiem un kultūrvēsturiskajam mantojumam. 

3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro šādi nosacījumi:  
• jānosaka galvenās vērtības un perspektīvās attīstības teritorijas; 
• jāparāda iespējamās riska teritorijas un jānosaka ierobežojumi tajās (paaugstināta riska teritorijās 

nevar tikt paredzēta dzīvojamā apbūve); 
• jāiekļauj ūdeņu aizsardzības nosacījumi, jāveido sadarbība ar upju baseinu pārvaldēm; 
• jāparedz pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, radot labvēlīgus 

priekšnosacījumus kultūras mantojuma iekļaušanai ekonomiskajā attīstībā; 
• jānosaka prasības būvprojektiem, lai tiktu veidota arhitektoniski augstvērtīga apbūve un 

respektētas esošās vērtības; 

 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 

2. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tika ņemts vērā atbilstoši 

vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. 
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• plānojot siltumapgādes sistēmas, prioritāte dodama vietējo atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai; 

• jaunās apbūves teritorijas nav izvietojamas trokšņu zonās vai citās potenciālajās smaku, putekļu 
piesārņojuma zonās (šādās teritorijās jāveic trokšņa samazināšanas un citu negatīvo faktoru 
novēršanas pasākumi); 

• jānorāda ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu koordinētu ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta darbību un savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietās. 

4. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ņemt vērā izstrādātos Civilās aizsardzības plānus, kā arī jāparedz 
civilās aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. Teritorijas plānojumā jāveic 
paaugstināta riska teritoriju un objektu analīze, nosakot apdraudējuma veidu un ietekmi uz iedzīvotāju 
drošību, kā arī paredzot savlaicīgu minētajos objektos strādājošo un apdraudētajās teritorijās dzīvojošo 
iedzīvotāju apziņošanu. 

5. Teritorijas plānojumā jāatbalsta ģimenei draudzīgas infrastruktūras veidošana, aptverot visus līmeņus 
un sfēras - mājokļus, kultūru, izglītību, veselības aprūpi, pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. 

6. Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzību - procesa monitoringu. 
7. Nosakot vietējās pašvaldības teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, ņemt vērā Latgales 

plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļu „Telpiskās attīstības perspektīva”, kas izstrādāta 
galvenajiem telpiskās struktūras elementiem: 
• apdzīvojuma attīstībai (saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem, nodarbinātību un darba vietām, 

pakalpojumiem); 
• lauku (atvērtās telpas) attīstībai (aptverot lauksaimniecības teritorijas, mežu telpas, dabas vērtības, 

ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus); 
• transporta, komunikāciju un vides infrastruktūras attīstībai (saistībā ar sasniedzamības un 

komunikāciju iespēju uzlabošanu), 
un ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma III daļā „Teritorijas plānojuma vadlīnijas” 
ietvertos nosacījumus, kas attiecas uz novada teritorijas plānošanu. 
Papildus informējam, ka 01.12.2010. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika apstiprināta 
Latgales stratēģija 2030. 
Ar Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties reģionālajā 
portālā www.latgale.lv, sadaļā „Latgales plānošanas reģions”, apakšsadaļā „Plānošanas dokumenti” vai 
Latgales plānošanas reģiona birojā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Tika ņemts vērā. 
 
 
 

5. Tika ņemts vērā. 
 
 

6. Iekļauts Vides pārskatā. 
7. Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 

11. Lauku atbalsta 
dienests 

Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 25.02.2011. saņēma iesniegumu 
(Pārvaldē reģistrēts ar Nr.R-105), kurā norādāt, ka ar Rēzeknes novada domes 20.01.2011. lēmumu „Par 

Nav nosacījumu. 
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Austrumlatgales 
reģionālā 

lauksaimniecības 
pārvalde 

(21.03.2011. 
Nr.1.1-11/935) 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma izstrāde. Sakarā ar augstāk minēto, lūdzat sniegt informāciju vai nosacījumus, 
kas būtu nepieciešami Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. 
Pārvalde izskatīja iesniegumu un norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 13.06.2008. rīkojumu Nr.328 „Par 
valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu nodošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdījumā” Lauku atbalstā dienests nodeva valsts 
meliorācijas sistēmas un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas, tajā skaitā polderu sūkņu stacijas, kā arī 
tehnoloģiskās iekārtas un tehniskos projektus valsts sabiedrībās ar ierobežotu atbildību „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” valdījumā, līdz ar to Pārvaldei Rēzeknes novada teritorijā nav īpašumā vai 
pārraudzībā esošu objektu. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Pārvaldes rīcībā nav tādas informācijas, kas būtu nepieciešama vai izmantojama 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

 

12. VSIA „Zemkopības 
ministrijas 

nekustamie 
īpašumi” Latgales 

reģionālā 
meliorācijas nodaļa 
(17.03.2011. Nr.1-

4/337L) 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģionālā meliorācijas nodaļa izskatīja informē, 
ka Rēzeknes novadā, pēc meliorācijas kadastra datiem atrodas sekojošas meliorācijas sistēmas un būves: 
1. Meliorētās platības: 
Sakstagala pagastā- 2790 ha 
Ozolmuižas pagastā - 1914 ha 
Griškānu pagastā - 1952 ha 
Silmalas pagastā - 6371 ha 
Ozolaines pagastā - 1909 ha 
Čornajas pagastā - 2357 ha 
Stoļerovas pagastā - 1317 ha 
Lūznavas pagastā - 1280 ha 
Kaunatas pagastā - 2025 ha 
Maltas pagastā - 1371 ha 
Feimaņu pagastā - 1983 ha 
Pušas pagastā - 1205 ha 
Mākoņkalna pagastā - 812 ha 
Nagļu pagastā - 784 ha 
Gaigalavas pagastā - 3578 ha 
Nautrēnu pagastā - 6448 ha 
Strūžānu pagastā - 1149 ha 
Rikavas pagastā - 2462 ha 
Dricānu pagastā - 2309 ha 

 
 
1. Informācija pieņemta 

zināšanai. 
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Kantinieku pagastā -1106ha 
Audriņu pagastā - 1310 ha 
Vērēmu pagastā - 942 ha 
Lendžu pagastā - 1296 ha 
Bērzgales pagastā - 1453 ha 
Ilzeskalna pagastā - 1823 ha 
Kopējā meliorētā platība Rēzeknes novadā sastāda 51 946 ha. 
 
2. Valsts nozīmes ūdensnotekas: 

Ūdensnotekas nosaukums ŪSIK kods Kopējais garums (km) Regulētā posma garums 
(km) 

Križutu str. 42876 11,50 10,70 
Taudejāņu str 42874 5,91 4,96 
Ancovas str. 428778 5,18 3,11 
Krēsle 4272 21,29 21,29 
N-III 428532 2,81 2,81 
Liužonka 42852 30,71 7,99 
Murdiuls 428522 6,49 3,55 
Medine 428732 12,26 11,50 
Jaunive 4287322 7,08 6,69 
Deimankas 3 gr. 4282622 7,30 7,30 
Draudzības gr. 428512 5,71 5,71 
Baida 42828 14,00 9,74 
Pilveļu gr. 42862 4,47 4,47 
Liska 42824 20,23 16,10 
Ainaseņš 428276 8,08 3,98 
Viertiukšne 428274 12,01 3,72 
N-2(133) 426962 5,30 5,30 
Rēzeknīte 4234442 7,98 7,98 
N-8 42344422 6,74 6,74 
Ciskoda 42822 8,23 8,23 
Mozgupe 428272 10,23 9,88 
Leičupe 428232 11,31 7,75 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Informācija pieņemta 
zināšanai. 
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Salona 428236 7,76 7,76 
Vagaļu str. 428776 7,60 7,60 
Pārtova 42878 12,66 8,40 
Orehovas str. 428782 2,20 0,98 
Rītupe 684 5,38 4,70 
Leidaceite 68496 5,17 5,17 
N-I 684962 5,31 5,31 
Juzupīte 426752 5,56 5,56 
Daukstu str. 42676 7,83 7,25 
Zušupe 42674 13,07 6,44 
Lozdu str. 426742 4,99 2,92 
Starica 42672 12,65 8,64 
N-2 42652 5,86 5,86 
Reva 428774 7,66 7,66 
Terasiene 42812 18,56 18,56 
Geikinu str. 428772 13,10 13,10 
Cečora 4286 24,58 17,30 
Kozupe 42864 5,25 4,62 
Pušica 432694 20,99 16,47 
Sūļupe 4284 18,61 18,61 
Batņu gr. 42877952 5,33 5,33 
Ūdzins 42698 9,21 8,09 
Dasas str. 42694 1,23 1,23 
Cervonka 42696 5,66 5,66 
Vozņankas str. 426932 9,36 1,30 
Prezma 42826 6,30 3,76 
Deimanka 428262 12,13 12,13 
Rēzeknes upe 428 115,62 63,64 
Maltas upe 4282 19,28 6,20 
Ismeru str. 428942 5,50 5,50 
Molneica 432696 2,75 2,25 
Kozupe 428278 10,94 2,43 
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Moziča 4264 40,37 26,09 
Iča 426 60,48 57,49 
Aukstie avoti 42892 6,99 4,75 
īdenas kanāls 42344 17,54 17,54 
Suļka 423442 7,10 7,10 
Raudas strauts 428242 4,10 4,10 
Feimanka 4324 4,35 4,35 
Vecā Malta 423444 3,70 3,70 
Avotu grāvis 4282132 2,17 6,17 
M-30 Akminica 43829254 3,33 - 
Strodu strauts 42692 1,34 1,34 
Tartaks 4326 4,76 - 
Antonopole-Vamži 68423622 1,08 1,08 
Paborga 6842362 1,48 1,48 
KOPĀ: 68 ūdensnotekas  791,71 km 595,12 km 
 
3. Valsts nozīmes hidrotehniskas būves: 
Hidrotehniskās būves nosaukums ŪSIK kods Kopējais garums (km) 

Krēslītes poldera dambis 4272 14,60 
Rēzeknes upes kreisā krasta dambis 428 9,05 
Maltas-Rēzeknes pārrakuma dambis 428211 6,50 
Lubāna ezera dienvidaustrumu dambis 42344 8,25 
Lubāna ezera ziemeļu dambis 4275 8,00 
Zemteka „Mazā Rēzeknīte” 4234442 - 
KOPĀ: 6 būves  46,40 km 
Tuvāko piecu gadu laikā paredzēts veikt rekonstrukciju regulētajos posmos valsts ūdensnotekām: Geikinu 
strauts, Terasīne, Liska, Rēzeknes upe, un paredzēts arī rekonstruēt valsts nozīmes hidrotehniskās būves: 
Krēslītes podera dambis, Lubāna ezera dienvidaustrumu dambis. 
Veicot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” (pieņemts Saeimā 
05.02.1997. spēkā no 25.02.1997.) un Ministru kabineta 13.05.2003. noteikumu Nr.258 „Noteikumi par 
ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meža zemēs” prasības. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Informācija pieņemta 

zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tika ņemts vērā. 
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13. AS „Latvijas valsts 
meži” 

(01.04.2011. 
Nr.4.1-

1.2/02s8/150/11/4
04) 

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā - LVM) ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt novada teritoriālplānojumā 
nosacījumus „Tehniskie noteikumi”. 
Papildus lūdzam pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskajā daļā iestrādāt un ņemt vērā LVM kartogrāfiskajā 
materiālā (sk. pielikums Nr.2) atzīmētās LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, 
perspektīvos infrastruktūras objektus, dažādu kategoriju īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, nemeža zemju 
teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas. 
Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi 
Gunāru Vigupu par tā izstrādes gaitu un sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku (Gunārs Vigups, e-
pasta adrese: g.vigups@lvm.lv, mob. tālr.: 26133964 ). 
 
TEHNISKIE NOTEIKUMI (NOSACĪJUMI) 

1. Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ir Rēzeknes novads. 
Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes aptuveni 27 
997.4 - ha platībā. 
Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju apsaimnieko struktūrvienība LVM Mežsaimniecība Ziemeļlatgales 
mežsaimniecība. 

2. Izmantošanas mērķi 
2.1. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā 
2.1.1. Teritorijas esošā izmantošana: 

Esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kur jau notiek ieguve 
Feimaņu pagastā - smilts-grants un smilts atradne, kad.Nr.7852 008 0010. 

2.1.2. Teritorijas plānotā izmantošana: 
Kā plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt: 
Gaigalavas pagastā - perspektīvā smilts-grants, smilts atradne „Gaigalavas meža 45. kvartāls”, kad.Nr.7854 
001 0009 robežās; 
Gaigalavas pagastā: Žogotu - Škūškovas purvu kūdras atradnes robežās pēc LVĢMC datiem (Kūdras fonda 
Nr.4138), zemes ar kad.Nr.7854 009 0190 robežās; 
Gaigalavas, Stružānu, Dricānu pagastos: Strūžānu purvu kūdras atradnes robežās pēc LVĢMC datiem (Kūdras 
fonda Nr. 4275), zemes ar kad.Nr. 7894 001 0077 un 7850 001 0095 robežās; 
AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekojamās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja 
atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto 
kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Informācija pieņemta 

zināšanai. 
 
 
 
 
2. Tika ņemts vērā, esošie 

izstrādes karjeri noteikti kā 
derīgo izrakteņu ieguves 
karjeru teritorijas (R-5). 
Perspektīvā derīgo 
izrakteņu ieguve atļauta 
arī lauku zemēs (L) un 
Mežu teritorijās (M), 
atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un ievērojot 
TIAN nosacījumus derīgo 
izrakteņu ieguvei. 
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2.2. Papildus noteikt: teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut: 
Atļautie izmantošanas veidi/ citi teritoriju izmantošanas un apbūves nosacījumi: LVM valdījumā/īpašumā 
esošajās meža zemēs - lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), derīgo izrakteņu 
ieguve. 
LVM valdījumā/ īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs -derīgo izrakteņu ieguve. LVM valdījumā esošajās 
ūdeņu teritorijās - arī derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. 
Purvu teritorijās: lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), derīgo izrakteņu 
(kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. 
 

2.3. Kā Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas LVM valdījumā/īpašumā esošajās zemēs noteikt: 
2.3.1. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens 

kaļķiežu atradnes. 
2.3.2. Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un kas nav pretrunā ar citiem teritorijas 
izmantošanas nosacījumiem 

3. Vides aizsardzības prasības 
Izstrādājot teritorijas plānojumu lūdzam ievērot LR 05.02.1997. likumā „Aizsargjoslu likums”, LR likumā „Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī 
LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības. 
Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas precizēt Valsts meža dienestā. 

4. Vispārējās prasības 
Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas 
stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”. 

5. Citas prasības 
Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas iesniegt LVM atbildīgajai pārstāvim 
(Gunāram Vigupam, e-pasts: g.vigups@lvm.lv, mob.tālr.26133964). Teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas 
sagatavota .pdf faila formātā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
4. Tika ņemts vērā. 

 
 

5. Tiks iesniegts. 
 

 

14. Valsts meža 
dienests 

Austrumlatgales 
virsmežniecība 

(14.03.2011. 
Nr.5.11/104) 

Atbildot uz 21.02.2011. iesniegumu Nr.4-17/341 „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma uzsākšanu”, 
nosūtu izdrukas no Meža valsts reģistra par Rēzeknes novada teritorijā esošajām meža zemēm, to sadalījumu 
meža zemes kategorijās, vecuma grupās un aizsardzības atzīmēs (skat. pielikumu). 
 
Informēju, ka Austrumlatgales virsmežniecībai ir sekojoši nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei: 
1. Teritorijas plānojumā ir jānorāda visas aizsargājamās teritorijas meža zemēs:  

 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā atbilstoši 
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1.1. valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
1.2. mikroliegumi (nenosaucot konkrētu aizsargājamu sugu) un buferzonas ap tiem, 
1.3. dabiskie meža biotopi, 
1.4. aizsargjoslas ap ūdenstecēm, ūdenstilpēm, purviem, nosakot konkrētu platumu (nepieciešams 

uzskaitīt visu ūdensteču, ūdenstilpju, purvu platības, pirms tam pieprasot informāciju par tām no 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras), 

1.5. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, 
1.6. aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem, 
1.7. jānosaka mežu aizsargjosla ap Rēzeknes pilsētu ar konkrētiem saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem tajā (norādot konkrētas kadastra vienības, kvartālus, nogabalus, platības). 
 

2. Jāparedz, ka galvenā izmantošana mežsaimnieciskajās teritorijās ir mežsaimniecība. 
3. Atļautā izmantošana- ar mežu izmantošanu un apsaimniekošanu saistīta darbība. 
4. Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos mežos, jānosaka ierobežojumi meža zemju 

transformācijai. Mežsaimnieciskajās teritorijās jānosaka, ka meža zemju transformācija iespējama tikai 
atsevišķos gadījumos (atļautā sekundārā izmantošana):  
4.1. būves teritorijas labiekārtošanas nodrošināšanai būvniecībai (atpūtai, tūrismam, sportam, kultūras 

objektiem), 
4.2. mežaparku, parku izveidei, 
4.3. kapsētu ierīkošanai, 
4.4. ar mežsaimniecisko darbību un medību saimniecību saistītas būvju būvniecībai, 
4.5. viensētu- savrupmāju apbūvei (izņemot valsts mežus), piemājas dīķu rakšanai, 
4.6. infrastruktūras objektu būvniecībai, 
4.7. derīgo izrakteņu ieguves vietu savām vajadzībām būvniecībai, 
4.8. meliorācijas sistēmu būvniecībai, 
4.9. ūdens ņemšanas vietu ugunsdrošības vajadzībām ierīkošanai. 

Kopējā transformējamā platība vienā zemes gabalā esošajos mežos nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās 
platības. Transformācijai vispirms jāizvēlas mazvērtīgas mežaudzes. Jānosaka, ka meža zemju transformācija 
ir iespējama pēc īpaši aizsargājamu meža biotopu ekspertīzes veikšanas. 
5. Jānosaka koku ciršanas kārtība ārpus meža zemēm, paredzot īpašu kārtību platlapju koku ciršanai parkos, 

alejās un ciemu teritorijās (atļaut ozolu, ošu, gobu, vīksnu, liepu un kļavu, kuru diametrs krūšu augstumā 
pārsniedz 40cm, ciršanu tikai tādos gadījumos, kad koks apdraud cilvēkus, ēkas vai infrastruktūras 
objektu drošību vai, ja tas ir nepieciešams teritorijas labiekārtošanas projektu īstenošanai). 

6. Parkus ieteicams izveidot par vietējās nozīmes īpaši aizsargājām dabas teritorijām, būtu vēlams tiem 

vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. Mikroliegumu 
teritorijas nav attēlotas, jo 
tā nav publiskojama 
informācija. Noteiktas 
aizsargjoslas, kas platākas 
par 10 m. 

 
 
2. Tika ņemts vērā. 
3. Tika ņemts vērā. 
4. Nosacījumi meža zemju 

transformācijai iekļauti 
TIAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nosacījumi koku ciršanai 

iekļauti TIAN. 
 
 

6. Ieteikums izvērtēts un 
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izstrādāt detālplānojumu. 
7. Ciemu teritorijās esošos mežus jāsaglabā kā mežaparka teritorijas, neparedzot tās apbūvei (izņemot 

teritorijas labiekārtošanu). 
8. Lauksaimnieciskajās teritorijās sakarā ar masveida dabisko apmežošanos jānosaka sekundārā 

izmantošana- mežsaimniecība teritorijās, kur lauksaimniecības zemes aizaugšanas rezultātā netiks 
pārveidota augstvērtīga tradicionālā mozaīkveida ainava, netiks aizsegtas skatu panorāmas un vērtīgi 
skatupunkti, teritorijas ap kultūras pieminekļiem un netiks apdraudēta retu sugu pastāvēšana. Šajā 
sakarā teritorijas plānojumā jānorāda vietas ar augstvērtīgu ainavu, kur nav vēlama lauksaimniecības 
zemju aizaugšana un jānorāda vietas, kur konstatētas vai pēc ekspertu (ornitologu, botāniķu) atzinuma ir 
iespējamas retas, apdraudētas sugas, kuras var apdraudēt lauksaimniecības zemju aizaugšana. 

9. Jānosaka mežsaimnieciskajām teritorijām ieteicamais apbūves blīvums 10%. 
10. Lai novērstu meža zemju sadrumstalošanos, jānosaka jaunizveidojamā zemes gabala teritorijas minimālā 

platība 2,0 ha. 
11. Meža zemes minimālā nesadalāmā platība 2,0 ha. 

ņemts vērā atbilstoši 
parka potenciālam. 

7. Tika ņemts vērā. 
8. Tika ņemts vērā. 

 
 

 
 
 
 
9. TIAN noteikts maksimālais 

apbūves blīvums 5%. 
10. Tika ņemts vērā. 

15. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

(14.03.2011. 
Nr. D 3.15/16) 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma izstrādei.  
1. 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 4.5. 
apakšpunkts teritorijas plānojumā paredz noteikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
mikroliegumus un saudzējamās ainaviskās teritorijas. 
Pamatojoties uz 02.03.1993. LR likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 14.panta pirmo daļu, kā 
arī uz augstākminēto, Rēzeknes novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlojamas aizsargājamo 
teritoriju un to funkcionālo zonu robežas sekojošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 
mikroliegumiem: 
1.1. Atbilstoši 15.06.1999. MK noteikumos Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem noteiktajām robežām 

dabas liegumam „Gaiļu kalns” Rēzeknes novada Lendžu pagastā (154.pielikums); 
1.2. Atbilstoši 15.06.1999. MK noteikumos Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” noteiktajām robežām 

dabas liegumam „Lubāna mitrājs” (301.pielikums) un 10.02.2009. MK noteikumos Nr.135 „Dabas 
lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajām funkcionālo 
zonu robežām dabas liegumam „Lubāna mitrājs” Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagastos; 

1.3. Atbilstoši 01.01.2007. likumā „Rāznas nacionālā parka likums” noteiktajām Rāznas nacionālā parka 
robežām un funkcionālajam zonējumam - Rāznas nacionālā parka teritorijai Rēzeknes novada Čornajas, 
Mākoņkalna, Lūznavas un Kaunatas pagastos; 

1.4. Atbilstoši 09.03.1999. MK noteikumos Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem” noteiktajām robežām 
dabas parkam „Adāmovas ezers” Rēzeknes novada Verēmu pagastā (17.pielikums); 

 
 
1. Tika ņemts vērā. 
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1.5. Atbilstoši 17.04.2001. MK noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamajiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” noteiktajai Purmaļu akmens atrašanās vietai un 10 m 
aizsardzības joslai Rēzeknes novada Vērēmu pagastā (132.pielikums), kā arī citiem dižakmeņiem 
atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam - laukakmeņiem, kuru virszemes tilpums ir 
10 un vairāk kubikmetru un 10 metru platai joslai ap tiem, t.sk. Juguļu dižakmenim Rēzeknes novada 
Kaunatas pagastā; 

1.6. Atbilstoši 20.03.2011. MK noteikumos Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamajiem dendroloģiskajiem 
stādījumiem” noteiktajām dendroloģisko stādījumu robežām Laizānu parkam Rēzeknes novada 
Ozolaines pagastā (61.pielikums); 

1.7. Atbilstoši 16.03.2010. MK noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 38.2. apakšpunktam - aizsargājamiem kokiem - vietējo un citzemju sugu 
dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo 
noteikumu 2.pielikumā minētajiem izmēriem) un teritorijai ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 
10 m platā joslā no tās; 

1.8. Atbilstoši 16.03.2000. LR likuma „Sugu un biotopu aizsardzības likums” 8.panta (2) daļai un 30.01.2001. 
MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
Rēzeknes novadā izveidotajiem 22 mikroliegumiem. 
 

2. 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 28.24. 
apakšpunkts paredz teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju izmantošanai, bet 30.01.2001. MK noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" 35.punkts paredz, ka teritoriju plānošanā jāievēro 
mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības.  
Pamatojoties uz augstākminēto, Rēzeknes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
iekļaujamas prasības, kas noteiktas: 

2.1. 16.03.2010. MK noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”; 

2.2.  26.06.2007. MK noteikumos Nr. 447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”; 

2.3. 10.02.2009. MK noteikumos Nr.135 „Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”; 

2.4. 30.01.2001. MK noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tika ņemts vērā. Nav 

lietderīgi dublēt normatīvo 
aktu prasības. 
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3. Attēlojot aizsargjoslas atbilstoši 03.06.2008. MK noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām, Rāznas ezera aizsargjoslas noteikšanā ņemt vērā erozijas 
riskam pakļautos Rāznas ezera krasta joslas posmus un applūstošās teritorijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 02.03.1993. LR likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pants nosaka, ka veicot 
tautsaimniecības un teritoriālo plānošanu jāievēro aizsargājamās teritorijas izvietojums, tās aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns.  
Pamatojoties uz augstākminēto, teritorijas plānojuma risinājumos Rāznas nacionālā parka teritorijā 
jāņem vērā Rāznas nacionālā parka dabas aizsardzības plānā 2009. - 2019.gadam (apstiprināts Vides 
ministrijā 20.05.2009. ar rīkojumu Nr.172) ietvertie ieteikumi Rāznas nacionālā parka teritorijas 
funkcionālajam zonējumam, kā arī teritorijas apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši plānojuma 
detalizācijai. 

5. Rāznas nacionālā parka teritorijai 2009.gadā ir izstrādāts Ainavu ekoloģiskais plāns, kas vērsts uz 
teritorijas attīstības un aizsardzības nosacījumiem ilglaicīgā perspektīvā, kas nodrošinātu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu, kultūrvēsturiskās ainavas un tās elementu aizsardzību, ainavu estētiskās 
kvalitātes aizsardzību, vienlaikus sekmējot teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Ainavu ekoloģiskā plāna 
4.3.nodaļā ir sniegtas vadlīnijas ainavu ekoloģiskā plāna iestrādei vietējo pašvaldību teritorijas 
plānojumos. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam iepazīties ar Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskā 
plāna tekstuālo un kartogrāfisko materiālu un teritorijas plānojuma risinājumus saskaņot ar Rēzeknes 
novadā ietilpstošajās Rāznas nacionālā parka ainavu telpās noteiktajiem teritorijas izmantošanas 
veidiem, kā ari ņemt vērā vadlīnijās sniegtos priekšlikumus. 

6. Rāznas ezers ir Rāznas nacionālā parka centrālais objekts, kura aizsardzībai ir izveidota īpaši 
aizsargājama dabas teritorija. Atbilstoši 11.08.2009. KM noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 9.punktam pašvaldība, 
pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas ir tiesīga iznomāt publiskās ūdenstilpes dažādiem 
augstākminēto noteikumu 2.punktā noteiktajiem izmantošanas veidiem. Ņemot vērā augstākminēto, 
iesakām izvērtēt iespēju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt atsevišķus 

3. Tika ņemts vērā atbilstoši 
vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
mēroga detalizācijai 1: 10 
000 un kompetencei. 
Noteiktas un attēlotas tikai 
tās aizsargjoslas, kas 
platākas par 10 m, kā arī 
10 m virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas 
ciemu teritorijās. 

4. TIAN iekļauts, ka teritorijas 
apsaimniekošanā 
ievērojamas DAP prasības. 

 
 
 
 
 
5. Informācija izvērtēta un 

ņemta vērā nosakot īpašas 
nozīmes ainavu telpas, 
ceļus un skatupunktus. 

 
 
 
 
 
6. Netika iekļauts, jo 

neatbilst vietējas 
pašvaldības teritorijas 
plānojuma kompetencei. 
Jānosaka ezera 
ekspluatācijas 
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izmantošanas mērķus un atļautās, kā arī aizliegtās izmantošanas Rāznas ezeram. 
7. Papildus augstāk minētajam, lūdzam izvērtēt iespēju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

iestrādāt detalizētas prasības vai nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu kopīpašumu apbūvei ezeru 
aizsargjoslās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lai nepieļautu blīvas apbūves veidošanos 
ainaviski un ekoloģiski nozīmīgu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. 

 
Ar Rāznas nacionālā parka Dabas aizsardzības plānu un Ainavu ekoloģisko plānu iespējams iepazīties 
interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. 
Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildus kartogrāfiska vai cita veida informācija par ĪADT 
vai mikroliegumiem Rēzeknes novadā, lūdzam sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu 
departamenta vecāko ekspertu Jāni Kotānu, e-pasts: janis.kotans@daba.gov.lv. 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3.punkta 
prasībām, izstrādāto Rēzeknes novada teritorijas plānojuma saistošo daļu un kartogrāfisko materiālu iesniegt 
Pārvaldē atzinuma saņemšanai. 

noteikumos.  
7. TIAN iekļauti nosacījumi 

detālplānojumu izstrādei. 

16. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 
centrs 

(10.03.2011. Nr.4-
3/351) 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk-LVĢMC) ir saņēmis vēstuli, kurā lūgts sniegt 
nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei. Sakarā ar to pievēršam uzmanību tam, ka 19.10.2004. MK 
noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” ir zaudējuši spēku ar 06.10.2009. 
MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuros LVĢMC vairs netiek 
minēts to institūciju starpā (MK noteikumu 13.pants), no kurām būtu jāpieprasa informācija un/vai 
nosacījumi vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei. 
Vienlaikus LVĢMC norāda, ka Rēzeknes novadā atrodas hidroloģiskās monitoringa stacijas Griškāni un 
Kaunata (automātiskās hidroloģisko staciju novietnes), pazemes ūdeņu kvantitātes stacija Dricāni ar 16 
urbumiem, kas ir iekļautas Latvijas Vides monitoringa programmas 2009.-2014.gadam Ūdeņu monitoringa 
programmā. Rēzeknes novada teritorijā atrodas arī meteoroloģiskās stacijas Rēzekne (atmosfēras spiediena 
sensors) un Griškāni (Tretjakova nokrišņu mērs). 
Novērojumu staciju atrašanās vietu koordinātas un prasības aizsargjoslām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
15.pantu skatīt pielikumā. 
LVĢMC novērojumu staciju vektordati un kartes tiks nosūtītas elektroniski uz Rēzeknes novada pašvaldības 
e-pastu: info@rdc.lv. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
 

17. SIA „Lattelecom” 
(03.03.2011. 
Nr.3987-1) 

Informējam, ka izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi 
nosacījumi: 
• visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu 

likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi 
aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās 

Tika ņemts vērā atbilstoši 
vietējas pašvaldības teritorijas 
plānojuma mēroga 
detalizācijai 1: 10 000 un 
kompetencei. Noteiktas un 
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prasības; 
• teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; 
• privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr.24(233) p.9), 
kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

• ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un 
teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

• lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī 
līniju ievadiem; 

• privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (MK noteikumi Nr.256) un 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257); 

• lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, 
vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

• katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju 
rekonstrukciju. 

 
Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām 
un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, kontaktēties ar SIA Citrus 
Solutions Austrumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaļas vadošo līniju inženieri Jāni Leidumu, tālr. 64648011, 
mob. 29143879. Minētajai kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus mērogā 1:10000, (ciemati 
1:2000, vai lielākā mērogā) ciparu formātā vai krāsainas izdrukas veidā. 
Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma noteikumi” saņemtu atzinumu no SIA Lattelecom par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus 
iesniegt SIA Lattelecom Komercdienesta Optikas tehnoloģiju biznesa daļas direktora p.i. Uģim Saukumam 
Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011. 
Ja tiek vai tiks plānota Rēzeknes novada teritoriju infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru 
pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir vienmēr gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo 
projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā. Par teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo 
māju un uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA Lattelecom Optikas tehnoloģiju 
biznesa daļas Līniju risinājumu attīstības nodaļas vadītāju Jāni Zemnieku, tālr. 67055647, e-

attēlotas tikai tās aizsargjoslas, 
kas platākas par 10 m. 
Normatīvo aktu prasības 
netiek dublētas. 
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pasts: ianis.zemnieks@Lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu no iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu 
infrastruktūras attīstības pasākumus, iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējumu. 

18. SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” 

(10.03.2011. 
Nr.370/ZN) 

Informējam, ka Rēzeknes novada teritorijā atrodas „Latvijas Mobilais Telefons” SIA piederoši nekustamie 
īpašumi: 
• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78420030448, adrese- „Sakarnieki”, Krīvmaizes, Audriņu pagasts, 

Rēzeknes novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 
• zemes gabals „LMT Tornis”, kad.Nr.78460040355, adrese– „LMT Tornis”, Čornajas pagasts, Rēzeknes 

novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 
• zemes gabals „LMT Tornis”, kad.Nr.78500030269, adrese – „LMT Tornis”, Dricānu pagasts, Rēzeknes 

novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa un aparatūras konteinera;  
• zemes gabals „LMT Tornis”, kad.Nr.78520040166, adrese – „LMT Tornis”, Feimaņu pagasts, Rēzeknes 

novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa un aparatūras konteinera;  
• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78540050540, adrese- „Sakarnieki”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 
• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78580040150, adrese - „Sakarnieki”, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes 

novads. Minētajā zemes gabalā „Latvijas Mobilais Telefons” SIA plāno uzprojektēt, uzbūvēt, nodot 
ekspluatācija un ekspluatēt jaunu bāzes staciju, sastāvošu no būvēm- radiotorņa un aparatūras 
konteinera; 

• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78620110105, adrese – „Sakarnieki”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis=100 un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „LMT Tornis”, kad.Nr.78620050350, adrese – „LMT Tornis”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis h=72 un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „LMT Vecliepas”, kad.Nr.78680020547, adrese - „LMT Vecliepas”, Lūznavas pagasts, 
Rēzeknes novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78720080490, adrese - „Sakarnieki”, Ubogova, Mākoņkalna pagasts, 
Rēzeknes novads. Minētajā zemes gabalā „Latvijas Mobilais Telefons” SIA plāno uzprojektēt, uzbūvēt, 
nodot ekspluatācija un ekspluatēt jaunu bāzes staciju, sastāvošu no būvēm- radiotorņa un aparatūras 
konteinera; 

• zemes gabals ar kad.Nr.78700030018, adrese — Raiņa iela 21, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, 
un uz tā esošas būves- radiotornis un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.68760050417, adrese – „Sakarnieki”, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners;  

Informācija pieņemta 
zināšanai. 
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• zemes gabals „Skals 1”, kad.Nr.78760012653, adrese - „Skals 1”, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, un 
uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78780010231, adrese - „Sakarnieki”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „LMT sakari”, kad.Nr.78800040532, adrese - „LMT sakari”, Pušas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „Sakarnieki”, kad.Nr.78820020411, adrese - „Sakarnieki”, Rikavas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „LMT Tornis”, kad.Nr.78860050240, adrese „LMT Tornis”, Sakstagala pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esoša bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa un diviem aparatūras konteineriem; 

• zemes gabals „LMT Tornis”, kad.Nr.78880040242, adrese „LMT Tornis”, Silmalas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- LMT tornis H=72m un aparatūras konteiners; 

• zemes gabals „LMT Sakari”, kad.Nr.7892 003 0169, adrese - „LMT Sakari”, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes 
novads, un uz tā esošas būves- tornis un aparatūras konteiners. 

 
Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas 
ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām. 
Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Rēzeknes novada teritorijā 
uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas 
iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. 
Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu 
mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Rēzeknes novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, 
kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju 
līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, ka 
ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju 
maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atbilstoši vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma mēroga 
detalizācijai 1:10000, 
noteiktas un attēlotas tikai 
aizsargjoslas, kas platākas par 
10 m. 
TIAN noteikts, ka 
inženiertehniskās apgādes 
tīklu un to objektu izbūvei - 
jaunveidojamā zemesgabala 
minimālā platība pēc 
funkcionālās nepieciešamības. 

19. Pašvaldību kopīgā 
iestāde „Rēzeknes 

speciālā 
ekonomiskā zona” 
(17.03.2011. Nr.1-

7.1/33) 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” (RSEZ pārvalde) informē, ka Rēzeknes 
novada Ozolaines, Vērēmu un Griškānu pagastos ir izvietota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija, 
kas noteikta atbilstoši 01.10.1997. Latvijas Republikas likumam „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
likums” (turpmāk- RSEZ likums), kas ir izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, 
kā arī preču importu un eksportu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumu ražošanas un 
infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai (3.panta 1.daļa). 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi 

 
Nosacījumu ievērošana 

Ņemot vērā to, ka teritorijas plānojums ir dokuments, kas nosaka teritorijas attīstības mērķus, kā arī atļauto 
(plānoto) izmantošanu RSEZ pārvalde izvirza šādus nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojumam: 
1. Teritorijas plānojumā atspoguļot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežas atbilstoši 

RSEZ likuma 2.Pielikumam. 
2. Ņemot vērā to, ka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas grozījumi 2010.gada sākumā (skat. 

RSEZ likumu) tika veikti, respektējot uz to brīdi spēkā esošos pašvaldību teritorijas plānojumus, aicinām 
stingri ievērot spēkā esošo pašvaldību teritorijas plānojumu pēctecību un saglabāt RSEZ teritorijā 
noteikto atļauto (plānoto) zonējumu, bet katru izmaiņu gadījumu individuāli skaņot ar RSEZ pārvaldi. 

3. Nosakot izmaiņas plānotajai (atļautajai) izmantošanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 
veikt tās atbilstoši RSEZ likuma 3.pantā noteiktajam mērķim un uzdevumiem, t.i., nosakot plānotās 
izmantošanas zonējumu, kurā ir atļauta rūpnieciskā apbūve, darījumu objektu apbūve, tehniskā apbūve, 
inženiertehnisko komunikāciju un objektu būvniecība utml. 

4. RSEZ teritorijā paredzēt jaunas līnijbūves apbūves teritorijas (ceļi, gāzes vads u.c.), lai nodrošinātu 
piekļuves iespējas, kā arī iespējas pieslēgties jau esošiem inženierkomunikāciju tīkliem, kas ir vitāli svarīgi 
teritoriju attīstībai nākotnē. 

5. Iekļaut teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā RSEZ pārvaldes pārstāvi. 
Papildus RSEZ pārvalde informē, ka var sniegt nepieciešamo informāciju par RSEZ teritorijas plānojuma 
izstrādei. 

 
 
1. Tika ņemts vērā. 

 
2. Tika ņemts vērā, izvērtējot 

un saskaņojot ar RSEZ un 
pašvaldības pārstāvjiem. 

 
3. Tika ņemts vērā. 

 
 
 

4. Tika ņemts vērā. 
 
 

5. Tika ņemts vērā. 
 

20. Rēzeknes pilsētas 
dome 

(17.03.2011. 
Nr.3.2.-21/561) 

Informējam par iespējamajām kopēju interešu teritorijām un jautājumiem turpmākajam Rēzeknes novada 
plānošanas procesam. 
Lai veicinātu ilgtspējīgu un harmonisku Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada attīstību, novada teritorijās, 
kuras robežojas ar Rēzeknes pilsētas administratīvo teritoriju: 
1. izmantošanas veidus iesakām plānot atbilstoši 2010.g. Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 

pēdējai redakcijai, kas atspoguļota kartē „Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns” un ir 
pieejama domes serverī - ftp://ftp.rezekne.lv/, mapē „Plānojums”; 

 
 
 
 
 
2. plānojot uzsākt ražošanas un komercobjektu būvniecību, organizēt būves publisko apspriešanu arī 

Rēzeknes pilsētā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumiem Nr.331 
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”; 

3. veicot zemes gabalu sadalīšanu, paredzēt piekļūšanas servitūtus, izstrādājot zemes ierīcības projektu, 

 
 
 
 
1. Teritorijas izmantošanas 

veidi plānoti atbilstoši MK 
noteikumu „Vispārīgie 
teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
projektam, izmantošanas 
veidi robežzonās 
saskaņoti. 

2. Publisko apspriešana 
jāorganizē atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

3. Servitūti jāplāno un 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi 

 
Nosacījumu ievērošana 

atbilstoši Zemes ierīcības likumam; 
 

4. paredzēt līnijbūves apbūves teritorijas (ceļi, gāzesvads) pilsētai pieguļošajās teritorijās, lai veicinātu to 
attīstību. 

 
 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumiem Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap 
pilsētām noteikšanas metodika”, ierosinām noteikt meža aizsargjoslu ap Rēzeknes pilsētu. 
Papildus vēršam uzmanību uz to, ka Rēzeknes pilsētas un novada teritorijā atrodas Rēzeknes speciālā 
ekonomiskā zona, kuras izmantošanas mērķus jānosaka atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
likumā noteiktajiem teritorijas attīstības mērķiem. 

jāsaskaņo atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

4. Tika ņemts vērā atbilstoši 
vietējas pašvaldības 
teritorijas plānojuma 
detalizācijai un 
kompetencei. 

Meža aizsargjoslu ap Rēzeknes 
pilsētu noteikta. 
Informācija pieņemta 
zināšanai. 

 
21. Ciblas novada 

pašvaldība 
(07.03.2011. Nr.3-

8/62) 

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.2. 
un 13. punktiem, izstrādājot sava novada teritorijas plānojumu, ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības, kas aptver savstarpējo interešu teritorijas ar pagastiem, kam ir kopēja robeža, veicot zemju 
konsolidāciju, apmežošanu, infrastruktūras būvju rekonstrukciju un jaunu būvju plānošanu, kā arī sadzīves 
atkritumu poligona izmantošanu. 

Tika ņemts vērā. 
 

22. Kārsavas novada 
pašvaldība 

(03.03.2011. Nr.3-
9.1/261) 

Informējam, ka Kārsavas novada pašvaldībai ir spēkā esošie teritoriālo vienību teritorijas plānojumi, kas tika 
apstiprināti ar 30.09.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.6. Teritorijas plānojumi ir apskatāmi pašvaldības 
mājas lapā www.karsava.lv. 
Kārsavas novada pašvaldība neizvirza īpašus nosacījumus un priekšlikumus Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādei, bet dara zināmu par kopīgām interešu teritorijām: aizsargjoslu 
teritorijas gar dzelzceļu, valsts un pašvaldības autoceļiem, mežu teritorijas, lauksaimniecības zemes. Lai 
saskaņotu šo teritoriju izmantošanas nosacījumus abos novados, lūdzam konsultēties ar Kārsavas novada 
teritorijas plānotāju - Marinu Labanovsku pa tālr.65733135. 
Kārsavas novada dome informē, ka ar 26.01.2011. Kārsavas novada domes lēmumu (sēdes protokols nr.2, 
7.§) ir uzsākta Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam izstrāde. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 

23. Viļānu novada 
pašvaldība 

(09.05.2011. 
Nr.1.3-6/448) 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir ne tikai tautsaimniecības attīstības veicināšana konkrētajā novada 
administratīvās teritorijas robežās, nosakot plānoto izmantošanu zemes īpašnieku un lietotāju interesēs, bet 
arī veikt saskaņošanu ar blakus esošo administratīvo teritoriju zemes īpašniekiem un lietotājiem ar mērķi 
nepasliktināt tiem piederošo nekustamo īpašumu pašreizējo stāvokli. Viļānu novada pašvaldībai un Rēzeknes 
novada pašvaldībai ir kopīgas interešu un attīstības teritorijas, kas atrodas pašvaldību robežjoslas tuvumā. 
Viena no teritorijām ir gar Maltas upi. 
Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu Viļānu novada pašvaldība lūdz ņemt vērā izvirzītos 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Nosacījumi 

 
Nosacījumu ievērošana 

nosacījumus: 
1. Pašvaldību robežjoslā nodrošināt meliorācijas tīklu saglabāšanu un ekspluatēšanu. 
2. Iekļaut Apbūves noteikumos punktu, ka izstrādājot būvprojektu 50 m robežzonā ir veicama saskaņošana 

ar Viļānu novada pašvaldību un būvprojekta 500 m robežzonā saskaņošana par rūpnieciskās apbūves un 
atkritumu šķirošanas poligonu ierīkošanas gadījumā. 

3. Plānotajā izmantošanā neveidot jaunas rūpnieciskās apbūves un atkritumu šķirošanas poligonu 
teritorijas gar Maltas upi attālumā ne mazāk kā 500 m no upes vidus. 

 

 
1. Tika ņemts vērā. 
2. TIAN iekļauti nosacījumi: 

„par izstrādājamajiem 
būvprojektiem 100 m 
robežzonās, par 
izstrādājamajiem 
detālplānojumiem 500 m 
robežzonās informē 
kaimiņu pašvaldības.” 

24. Riebiņu novada 
dome 

(16.03.2011. 
Nr.1.3-09/167) 

Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā 
arī kopējo interešu teritorijas ar pagastiem, kas robežojas ar Rēzeknes novada pagastiem. Īpaši vēlētos 
atzīmēt kopīgi apsaimniekojamās Feimaņu un Rušonas ezeru teritorijas, kuriem nepieciešams veikt 
apsaimniekošanas noteikumu izstrādi, kā arī ieviest licenzēto makšķerēšanu. 

Tika ņemts vērā. 

25. Aglonas novada 
dome 

(25.02.2011.  
Nr.3-4/321) 

Aglonas novada dome ir saņēmusi informāciju un iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
(2013.-2024.g.) un attīstības programmas (2012.-2018.) darba uzdevumiem, izstrādes laika grafikiem. 
Aglonas novada domei nav iebildumu vai nosacījumu, kas būtu nepieciešami plānošanas dokumentu 
izstrādē. 
Aglonas novada dome informē, ka pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās 
daļas 7.punktu, Aglonas novada dome ir uzsākusi darbu pie Aglonas novada attīstības programmas (2012.-
2019.) izstrādes. 
Tuvākajā laikā plānojam nosūtīt Aglonas novada attīstības programmas (2012.-2019.g.) darba uzdevumus un 
izstrādes laika grafiku. 

Informācija pieņemta 
zināšanai. 

26. Dagdas novada 
pašvaldība 

(14.03.2011. 
 Nr. 7-1./11/272) 

Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā 
arī kopējās interešu teritorijas ar pagastiem Dagdas novadā, kas robežojas ar Rēzeknes novada teritoriju. 
 

Tika ņemts vērā. 
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5. INSTITŪCIJU ATZINUMI UN TO APKOPOJUMS 
 
5.1. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu 
 
5.1.1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (23.10.2012. Nr.5.-9./822) 
 
5.1.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (14.11.2012. Nr.05-09/2330) 

 
5.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa (30.10.2012. Nr.4.6.1./184) 

 
5.1.4. VAS „Latvijas dzelzceļš” (01.11.2012. Nr.DN-7.2.1./6755-2012) 

 
5.1.5. Veselības inspekcija (16.10.2012. Nr.5.10-15/30) 

 
5.1.6. Valsts zemes dienests (18.10.2012. Nr.10-07/176673. Atzinums (reģ.Nr.T_11291)) 

 
5.1.7. AS „Latvenergo” (09.11.2012. Nr.01VL00-13/7331)  

 
5.1.8. AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments (25.10.2012. Nr.27.4-1/3697) 
 
5.1.9. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa 

(17.10.2012. Nr.22/9.8-2.24-44) 
 

5.1.10. Latgales plānošanas reģions (05.11.2012. Nr.2-4.3/626) 
 

5.1.11. Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (10.10.2012. 
Nr.01.2/2-15/503) 

 
5.1.12. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa 

(18.10.2012. Nr.1-4/681L) 
 

5.1.13. AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība (08.11.2012. Nr.4.1-
1.2.096n_228_12_93) 
 

5.1.14. Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība (23.10.2012. Nr.1.7-7/402)  
 

5.1.15. Dabas aizsardzības pārvalde (01.11.2012. Nr.4.8./122/2012-N) 
 

5.1.16. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (12.10.2012. Nr.4-6/541) 
 

5.1.17. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (12.11.2012. Nr.1447/ZN)  
 

5.1.18. SIA „BITE Latvija” (17.10.2012. Nr.LV 4000-61) 
 

5.1.19. Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (07.11.2012. Nr.1-
7.1/71 un 14.01.2013. Nr.1-7.1/7) 
 

5.1.20. Rēzeknes pilsētas dome (07.11.2012. Nr.3.2.-21/1989) 
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5.1.21. Ciblas novada pašvaldība (08.10.2012. Nr.3-9/188) 
 

5.1.22. Viļānu novada pašvaldība (15.10.2012. Nr.1.3-6/1207) 
 

5.1.23. Riebiņu novada dome (15.10.2012. Nr.1.3-08/741) 
 

5.1.24. Aglonas novada dome (16.10.2012. Nr.3-4/1556) 
 

5.1.25. Balvu novada pašvaldība (03.10.2012. Nr.4-1.1/3031) 
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5.2. Institūciju atzinumu par teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu apkopojums 

Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

1. Valsts vides 
dienesta Rēzeknes 

reģionālā vides 
pārvalde 

(23.10.2012. 
Nr.5.-9./822) 

 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā-VVD Rēzeknes RVP) ir izskatījusi 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. 1.redakciju, Vides pārskata projektu, Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2033.g. 1.redakciju un saskaņā ar LR Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 57.punktu un 23.03.2004. 
noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 17.punktu, sniedz savu 
atzinumu par augstāk minētajiem plānošanas dokumentiem. 
VVD Rēzeknes RVP norāda, ka kopumā plānošanas dokumenti ir izstrādāti ņemot vērā 24.03.2011. izsniegtos 
nosacījumus, tomēr atsevišķās vietās nepieciešams veikt labojumus un precizējumus: 
Paskaidrojuma raksts 
Sadaļa 13.Vides kvalitāte. 13.1.Atmosfēras aizsardzība. 
Teksta daļā autoceļi tiek raksturoti kā „stacionārie piesārņojuma” avoti, kas nozīmē, ka tiek lietota 
neatbilstoša terminoloģija. Autoceļi ir difūzie piesārņojuma avoti vai arī, pa tiem pārvietojas autotransports, 
kas ir mobilais piesārņojuma avots. 
 
Paskaidrojuma raksta pielikumi 
− 3. Pielikums. Ūdenstilpes Rēzeknes novadā. Papildināt tabulu ar sekojošo: Bērzgales pagasts Velnēna 

ezers 2,0ha, Feimaņu pagasts Zalvu ezers ar kopējo platību 364,7ha, (300m aizsargjosla iesniedzas 
Feimaņu pagasta teritorijā), Kaunatas pagasts Eniķu (Bidzānu, Joniķu) ezers 5,7ha; Liepukalna ezers 
1,0ha; Noviku ezers 2,1ha, Maltas pagasts Saudiņu ezers 5,4ha, Ozolaines pagasts Saukuma ezers 1,9ha. 
Labot Stoļerovas pagastā esošā ezera Vecānu ezers platību uz 14,9ha. 
 

− 4. Pielikums. Ūdensteces Rēzeknes novadā. Papildināt tabulu ar sekojošu informāciju: Īdeņas kanāls 20 
km, Lauza 9 km, Malmute 25km, Sperga 9km, Vecmalta, vecupe 4km. 

 
− 19.Pielikums. Inženiertehniskās infrastruktūras raksturojums Rēzeknes novadā.  
19.P.1tabula. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas. 
1) Tabulā norādīt Lendžu pagasta ūdensapgādes urbuma ķīmiskās aizsargjoslas lielumu- 884m pie ūdens 
patēriņa 5 l/s. 
2) Lūznavas pagastā ūdenssaimniecības sistēmas apsaimniekotājam SIA „Rūķis L” VVD Rēzeknes RVP 
21.05.2010. ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RE10IB0038 Lūznavas ciema 
ūdenssaimniecības sistēmas darbībai un 03.12.2010. ir izsniegusi ūdens resursu lietošanas atļauju 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paskaidrojuma raksts 
Tika precizēts. 
 
 
 
 
Paskaidrojuma raksta 
pielikumi 
- 3.pielikums tika precizēts. 

 
 
 
 

- 4.pielikums tika precizēts. 
- 19.pielikums: 
19.P.1. tabula: 
 
 

1) tika precizēts. 
 

2) tika precizēts. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

Nr.RE10DU0015 Vertukšnes un Zosnas ciemu ūdens apgādes nodrošināšanai. VVD Rēzeknes RVP 01.04.2010. 
VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošās darbības 
atļauju Nr.RE10IB0018 Veczosnas ciema ūdenssaimniecības sistēmas darbībai. Zosnas ciemā ūdens apgāde 
tiek nodrošināta no ūdens apgādes urbuma Nr.LVĢMC DB 14006. Veczosnas ciemā urbums Nr.LVĢMC DB 
13866 atrodas rezervē, bet ūdensapgādi nodrošina no urbuma Nr. LVĢMC DB 13967. Šim urbumam 
aizsargjoslas nav noteiktas. 
3) Mākoņkalna pagasta Lipušku ciema ūdensapgādes urbuma Nr. LVĢMC DB 14273 aizsargjoslu lielumi 
atbilstoši urbuma pases datiem ir sekojoši: stingrā režīma 10m, bakterioloģiskā nav nepieciešama, ķīmiskā 
aizsargjosla 705m pie ūdens patēriņa 51/sek un 310m pie ūdens patēriņa 89 m3/dienn (32 500 m3 /gadā). 
4) Nagļu pagasta ūdensapgādes urbumam Nr.LVĢMC DB 6777 ir sekojoši aizsargjoslu lielumi: stingrā režīma 
30m, bakterioloģiskā aizsargjosla 75m, ķīmiskā aizsargjosla 670m. 
5) Rikavas pagasta urbumam norādīts neatbilstošs ķīmiskās aizsargjoslas lielums. Saskaņā ar VA „Sabiedrības 
veselības aģentūras „Rēzeknes filiāles”” 04.07.2008. Atzinumu par aizsargjoslu saskaņošanu, urbuma 
Nr.LVĢMC DB 13401 ķīmiskās aizsargjoslas lielums ir 1175m. 
6) Vērēmu pagasta Adamovas speciālās internātpamatskolas ūdens apgādes urbumam Nr.LVĢMC DB 14121 
ir sekojoši aizsargjoslu lielumi: stingrā režīma 10m, bakterioloģiskā nav nepieciešama, ķīmiska aizsargjosla 
815m pie ūdens patēriņa 5 l/sek un 185m pie ūdens patēriņa 22,8m3/dnn. 
Precizēt un papildināt informāciju tabulā atbilstoši augstāk norādītajam! 
 
− 19.Pielikums. Inženiertehniskās infrastruktūras raksturojums Rēzeknes novadā.  
19.P.2tabula. Centralizētās kanalizācijas sistēmas. 
1) Čornajas pagasta ciemu attīrīšanas iekārtām un Nagļu pagasta abām attīrīšanas iekārtām norādīts B 
kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās piešķirtais novadāmo notekūdeņu daudzuma limits, nevis NAI 
jauda. 
2) Griškānu pagasta Janapoles ciema NAI tips ir BIO DRY-S-30, Kantinieku pagasta Liužas ciemā 
biobloku aerotenks BIO M-50. Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā ir uzstādītas jaunās NAI BIO M-83 ar jaudu 
83 m3/dnn, Dubuļu ciemā BCTS 30 ar jaudu 30 m3/dnn. Nepieciešams aktualizēt informāciju! 
3) Silmalas pagasta Gorņicas ciema ūdens saimniecības sistēmai B kategorijas atļauja ir izsniegta 11.11.2011., 
tāpēc tās numurs ir RE11IB0023. Labot informāciju! 
Vērēmu pagasta Lugulovas ciema NAI darbībai VVD Rēzeknes RVP 13.02.2007. ir izsniegusi C kategorijas 
piesārņojošās darbības apliecinājumu. 
 
− 19.Pielikums. Inženiertehniskās infrastruktūras raksturojums Rēzeknes novadā. 

 
 
 
 
 
 

3) tika precizēts. 
 
 

4) tika precizēts. 
 

5) tika precizēts. 
 

 
6) tika precizēts. 

 
 
 
 
 
19.P.2. tabula: 
1) Tika precizēts. 
 
 
2) Tika precizēts. 
 
 
3) Tika precizēts. 
 
 
 
 
 

324



Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

 19.P.3tabula. Centralizētā siltumapgāde, katlu mājas. Tabulā daudz neprecizitāšu, novecojusi informācija 
vai informācija nav sniegta vispār. 
1) Audriņu vidusskolas sadedzināšanas iekārtai 04.02.2004. izsniegts C kategorijas piesārņojošas 
darbības apliecinājums. Tekstā labot „divi katli (ar jaudu 300 MW katrs)”! Mūsu reģionā nav sadedzināšanas 
iekārtu, kurām būtu tik liela ievadītā siltumjauda. 
2) Bērzgales pagastam 03.01.2005. izsniegti trīs C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumi: 
kultūras nama, pirmsskolas izglītības iestādes un pamatskolas katlu māju piesārņojošām darbībām. 
3) Čornajas pagasta pašvaldībai 15.11.2005. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. 
Sadedzināšanas iekārtā uzstādīti divi katli Minsk. 
4) Feimaņu pagasta pārvaldei 08.12.2011. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums 
Nr.RE11IC0035 Feimaņu pamatskolas katlu mājas darbībai. Uzstādīti 2 katli: katls KU-KR, jauda 0,25MW, 
katls ŪK, jauda 0,07 MW. Kopējā jauda 0,32 MW. Kurināmais koksne, koka granulas. 
5) Gaigalavas pagasta padomei 10.02.2006. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. 
6) Ilzeskalna pagasta padomei 27.06.2003. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. 
7) Kaunatas pagasta pārvaldei 24.11.2004. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. 
8) Austrumlatgales profesionālajai vidusskolai 20.09.2011. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības 
apliecinājums Nr.RE11IC0027 Lūznavas profesionālās skolas katlu mājas darbībai. Uzstādīti 2 katli RK-1,6 ar 
katla jaudu 1,86 MW. 
9) VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” 01.04.2010. ir saņēmis B kategorijas piesārņojošās 
darbības atļauju Nr.RE10IB0018. 
10) Maltas speciālās internātpamatskolas katlu mājas darbība ir iekļauta B kategorijas piesārņojošas darbības 
atļaujā Nr.RE12IB0003. 
11) VSAC „Malta” - 06.01.2010. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr.RE10IC0001. 
Sadedzināšanas iekārta: katls - AK-500, katla jauda 0,5 MW. Kurināmais - koksne. 
12) Mākoņkalna pagasts Lipušķu ciems - 08.02.2007. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības 
apliecinājums. 
13) Nagļu pagasts- 30.09.2003. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums. 
14) Nautrēnu pagasts Rogovkas ciems-17.02.2006. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības 
apliecinājums. 
15) Ozolaines pagasta pārvaldei 14.08.2012. izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums 
Nr.RE12IC0011, uzstādīti divi katli SC-120S, viena katla jauda 0,12MW, kopējā 0,24MW; 10.03.2010. izsniegts 
C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr.RE10IC0006 Liepu pamatskolas katlu mājas darbībai, 
divi katli; KAU- 500 un KAU-100, kopējā jauda 0,25MW. 

19.P.3. tabula: 
 
1) Tika precizēts. 

 
 
2) Tika precizēts. 

 
3) Tika precizēts. 

 
4) Tika precizēts. 

 
 
5) Tika precizēts. 
6) Tika precizēts. 
7) Tika precizēts. 
8) Tika precizēts. 

 
 

9) Tika precizēts. 
 

10) Tika precizēts. 
 
11) Tika precizēts. 

 
12) Tika precizēts. 

 
13) Tika precizēts. 
14) Tika precizēts. 

 
15) Tika precizēts. 
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16) Ozolmuižas pagasta ailītē norādītā B kategorijas piesārņojošā darbība neattiecas uz mazo katlu māju. 
17) Sakstagala pamatskola katlu mājas darbībai 20.03.2012. VVD Rēzeknes RVP ir izsniegusi jaunu B 
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RE12IB0005. 
18) SIA „Strūžānu siltums” 31.07.2012. ir izsniegts C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums 
Nr.RE12IC0010 divu katlu ACT-1 ar kopējo jaudu 2MW darbināšanai, veco ļaužu pansionāta apsildes 
nodrošināšanai. Tabulā norādīta viena un tā pati informācija divreiz (par Strūžāniem). Visus trīs katlus RK-1,6 
apsaimnieko SIA „Strūžānu siltums”, tāpēc aile par pagasta pārvaldi ir lieka. 
19) Makašānu amatu vidusskolai Vērēmu pagastā 13.02.2007. izsniegts C kategorijas piesārņojošas 
darbības apliecinājums divu katlu VSB- IV, ar kopējo jaudu 246kW, darbībai. Vērēmu pamatskolas apkures 
katla darbībai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr.RE09IC0019 izsniegts 05.11.2009. 
20) Adamovas speciālajā internātpamatskolā katlu mājā tiek darbināti divi katli Juta RF KVC-40 un 
Komforts 0,3 ar kopējo jaudu 1,3 MW. 
Nepieciešams veikt visus iepriekš norādītos labojumus un papildinājumus! 
 
23.Pielikums. Ūdens urbumi Rēzeknes novadā 
Atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē pieejamās informācijas, 
Lūznavas pagastā ierīkoti vēl divi urbumi: P700135 un P700136, Maltas pagastā: urbumi P700215 un 
P700101; Nautrēnu pagastā: urbumi P700393, P700395, P700396; Rikavas pagastā: SIA „Rik-Ģer” urbums 
P700146; Sakstagala pagastā: SIA „Bovis” urbums P700428, Z/s „Komultiņi” linsēklu eļļas ceha urbums 
P700221. 
Tabulas 211.lapaspusē raksturoti Rēzeknes pilsētas ūdensapgādes urbumi. Šāda satura informācija 
neattiecas uz Rēzeknes novada administratīvās teritorijas plānošanas dokumentiem. 
Veikt augstāk minētos precizējumus un labojumus!  
 
Vides pārskats 
Sadaļa 3.2.Atmosfēras gaisa kvalitāte 3.2.1. Stacionāro avotu emisijas. 
Labot kā norādīts iepriekš Paskaidrojuma rakstā par autoceļu piesārņojumu! 
 
Sadaļa 3.8.Piesārņojošās darbības. 
Pirms 5.tabulas minēta spēkā neesoša likumdošana. Veikt sekojošas korekcijas 5.tabulā „Atļaujas 
piesārņojošo darbību veikšanai”: 

1) B kategorijas piesārņojošās darbības vairs neveic: A/S „Strūžānu kūdras fabrika”, SIA „VV Vītoli”, 
nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums „NORTH”. 

16) Tika precizēts. 
17) Tika precizēts. 
 
18) Tika precizēts. 

 
 
 

19) Tika precizēts. 
 
 

20) Tika precizēts. 
 
 
 
23.Pielikums. 
Daļēji tika precizēts – uzrādīti 
attiecīgie urbumu nr. VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” datu 
bāzē nav brīvi pieejama 
detalizētāka informācija. 
 
 
 
Vides pārskats 
Tika precizēts. 
 
 
 
 
 
1) Tika precizēts. 
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2) sadaļu ķīmiskā rūpniecība papildināt ar uzņēmumu SIA „Thermeko”, kurš saņēmis B kategorijas 
atļauju darbībai Mākoņkalna pagastā. 

3) Sadaļu enerģētika papildināt ar uzņēmumu Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Kaunata”. 
4) Uzņēmuma SIA „Kantinieku bekons” atļauja ir pārreģistrēta uz SIA „Daugavieši” vārda (divas A 

kategorijas atļaujas SIA „Daugavieši”). 
 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  
70.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. 
4.tabulā veikt nepieciešamos labojumus kā norādīts iepriekš par Paskaidrojuma raksta pielikuma 19.P.1 
tabulu „Centralizētās ūdensapgādes sistēmas”. Informācijai par aizsargjoslu izmēriem abās tabulās jābūt 
vienādai! 
 
72.2. Aizsargjoslas ap atkritumu poligoniem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 
6.tabula. Aizsargjoslas ap NAI. 
Rēzeknes pilsētas NAI, kurās notiek atklāta notekūdeņu apstrāde un ir atklāti dūņu lauki, aizsargjoslas 
platums, saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likums” 28.panta 3) daļu, ir jānosaka 200 metru liels. Labot NAI 
jaudu abām Nagļu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, Čornajas pagasta attīrīšanas iekārtām. Precizēt 
NAI nosaukumus Bērzgales, Liužas (Kantinieku pag.), Nagļu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
 
Grafiskā daļa 
1. Karte „Rēzeknes novada Feimaņu pagasta ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; 
Aizsargjoslas.” Nav atlikta ūdensapgādes urbuma otra ķīmiskā aizsargjosla. Nav atzīmēta NAI aizsargjosla. 
2. Karte „Rēzeknes novada Griškānu pagasta ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; 
Aizsargjoslas. Janapoles un Sprūževas ciemos nav atliktas NAI aizsargjoslas. 
3. Karte „Rēzeknes novada Lūznavas pagasta ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; 
Aizsargjoslas. Veczosnas ciemā nav atlikta VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna”” NAI un tās 
aizsargjosla. 
4. Karte „Rēzeknes novada Vērēmu pagasta ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana; Aizsargjoslas. 
Iugulovas ciemā nav atlikts ūdensapgādes urbums un NAI, kā arī nav atzīmētas šo objektu aizsargjoslas. 
Veikt augstāk norādītos labojumus un precizējumus!  
 
 
 

2) Tika papildināts. 
 

3) Tika papildināts. 
4) Tika precizēts. 

 
 
Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi  
Tika precizēts. 

 
 
 
 
 

Tika precizēts,  
atbilstoši pieejamajai  
informācijai. 
 
 
Grafiskā daļa 
Tika precizēta. 
 
Attēloti tikai centralizētās 
ūdensapgādes urbumi, 
aizsargjoslas, kas lielākas par 
10 m.  
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2. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

(14.11.2012. 
Nr.05-09/2330) 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk- Inspekcija) ir izskatījusi 20.09.2012. vēstuli Nr.4-
17/668 un interneta vietnē www.rezeknesnovads.lv pieejamo materiālu ar lūgumu sniegt atzinumu par 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju. 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei 09.03.2012. Inspekcija ir sniegusi nosacījumus Nr.06-11/490. 
Atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 57.punktam, Inspekcija sniedz atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024. gadam 1.redakcijas materiālu. 
Izvērtējot iesniegto materiālu, Inspekcija kultūras mantojuma aizsardzības aspektā teritorijas plānojuma 
materiālos konstatējusi šādas neprecizitātes: 

1) kartogrāfiskajā materiālā nepareizi atzīmētas vairāku arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas. 
Pielikumā nosūtām kartogrāfisko materiālu ar tajā atzīmētām arheoloģisko pieminekļu atrašanās 
vietām; 

2) neprecīzi norādīts Žagatu senkapu II (valsts aizsardzības Nr.1998) nosaukums, kā arī nav norādīts 
Kaunatas senkapu (valsts aizsardzības Nr. 2006) nosaukums un valsts aizsardzības numurs. 

Lūdzam koriģēt konstatētās neprecizitātes un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiālu 
iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. 
Pielikums: kartogrāfiskais materiāls uz 27 lapām. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tika precizēts. 
 
 

2) Tika precizēts. 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” Latgales 

reģiona Rēzeknes 
nodaļa 

(30.10.2012. 
Nr.4.6.1./184) 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rēzeknes nodaļai nav iebildumu par izstrādāto Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024. gadam pirmās redakcijas projektu.  
 

Pozitīvs atzinums. 

4. VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

(01.11.2012. 
Nr.DN-7.2.1./6755-

2012) 
 

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts 20.09.2012. iesniegums Nr.4-17/1668 par atzinuma 
sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 1.redakcijai un teritorijas plānojuma 
materiāli iesniegumam pievienotajā CD. 
Izskatot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas materiālus secinām sekojošo: 

1. Grafiskās daļas novada pagastu teritoriju atļautās (plānotās) izmantošanas plānos nav noteiktas 
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas robežas, ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas un, piemēram Audriņu pagasta plānojuma apzīmējumos dzelzceļa 
aizsargjoslas nav uzrādītas. 

2. Paskaidrojuma raksta 11.2.punktā lūdzam precizēt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

 
 
 
1. Netika ņemts vērā, jo 

Audriņu pagasta teritoriju 
nešķērso dzelzceļa līnija.  

 
 
2. Tika precizēts. 
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iecirkņus un to nosaukumus atbilstoši Ministru kabineta 29.09.1998. noteikumiem Nr.489 
„Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība”. 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 71.1.6. punktā dzelzceļa aizsargjoslas un to 
platumus noteikt atbilstoši valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” izsniegto noteikumu 
prasībām un uzrādīt dzelzceļa aizsargjoslu veidus, kā arī 73.punktu papildināt ar drošības 
aizsargjoslām gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas vielas 
un produktus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, sniedzam negatīvu atzinumu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam 1. redakcijai, un lūdzam novērst iepriekš minētos iebildumus. 
 

 
 
3. Tika ņemts vērā. 

5. Veselības inspekcija 
(16.10.2012. 

Nr.5.10-15/30) 

Izskatot projektu, konstatēts Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 28.02.2011. nosacījumi 
higiēnas prasību ievērošanai Nr. 5.10-14/22 pārsvarā ņemti vērā teritorijas plānojuma un Vides pārskata 
izstrādāšanai. Teritorijas plānojumā nav uzrādītas oficiālas labiekārtotas peldvietas, bet ir tikai informācija 
par peldūdens monitoringu pašvaldības īpašumā esošajās 29 peldvietās. Vides pārskata 19.pielikumā stingrā 
režīma aizsargjoslu izmēri dziļurbumiem DB 6777, DB 13971, DB13401, DB 13972, DB 14123, DB 13950, 
DB14125 nesakrīt ar Veselības inspekcijā esošo informāciju. 
  
SLĒDZIENS: Izvērtējot teritorijas plānojumā pirmās redakcijas atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma risinājumiem.   
REKOMENDĀCIJAS: 
1) precizēt oficiālas labiekārtotās peldvietas; 
2) precizēt stingrā režīma aizsargjoslu izmērus augstāk uzrādītajiem urbumiem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pozitīvs atzinums. 
 
REKOMENDĀCIJAS: 
Tika ņemts vērā, atbilstoši 
pieejamajai informācijai. 
 

6. Valsts zemes 
dienests 

(18.10.2012. 
Nr.10-07/176673. 

Atzinums 
(reģ.Nr.T_11291)) 

Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests), izskatot 25.09.2012. saņemto teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam 1.redakciju, informē, ka plānojums atbilst Dienesta nosacījumiem. Vienlaikus vēršam uzmanību, 
ka plānojumā attēlotajām meža aizsargjoslām nepieciešams uzrādīt apgrūtināto teritoriju klasifikācijas kodu. 
 
Norādām, ka Dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un aizsargjoslu 
(apgrūtināto teritoriju klasifikācijas) kodu atbilstības pārbaude. 
 
Atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” apstiprinātā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas karti, kurā 
attēlots funkcionālais zonējums, pilsētu, novada pagastu, ciemu robežas un apgrūtinātās teritorijas 

Tika precizēts. 
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(vektordatu formā LKS-92 koordinātu sistēmā), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un 
pašvaldības lēmumu par plānojuma apstiprināšanu, pievienojot informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldība iesniedz atbilstošajā Dienesta teritoriālajā 
struktūrvienībā uz elektroniskā datu nesēja divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
spēkā stāšanās. 
 

7. AS „Latvenergo” 
(09.11.2012. 
Nr.01VL00-
13/7331) 

 

Atbildot uz 20.09.2012. vēstuli Nr. 4-17/1668, sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju. 
AS „Latvenergo” 
Lūdzam papildināt Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.13.daļu, iekļaujot 
tajā šādu punktu: „Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek 
atdalītas satiksmes vai inženierkomunikāciju vai inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izvietošanai. 
Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas 
nepieciešamībai.” 
 
AS „Sadales tīkls” 
Lūdzam papildināt Teritorijas plānojumu ar sekojošo: 
- Grafiskajā daļā uzrādīt 20 kV EPL, 20/0.4 kV apakšstacijas un aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem līdz 20 
kV. 
 
 
 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
Informējam, ka teritorijas plānojuma projekts no elektroenerģijas pārvades tīkla viedokļa kopumā ir 
atzīstams par pieņemamu. 
Ierosinām teritorijas plānojuma projekta Paskaidrojuma raksta 12.nodaļas sadaļā „Elektroapgāde” teikumu: 
„A/S „Augstsprieguma tīkls” apkalpo 110 - 330 kilovoltu (kV) sprieguma pārvades elektrolīniju” izteikt šādi: 
„Pārvades tīkla 110kV un  330kV elektrolīniju darbību nodrošina AS „Latvijas elektriskie tīkli”. Paskaidrojam, 
ka pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 01.04.2011. 
apkalpoja AS „Augstsprieguma tīkls”, ir akciju sabiedrības „Latvijas elektriskie tīkli” īpašums. AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” ir AS „Latvenergo” meitas sabiedrība, kas nodibināta atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvā 
noteiktajam par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanu. AS „Augstsprieguma tīkls” nav AS 
„Latvenergo” koncerna akciju sabiedrība. 

 
 
AS „Latvenergo” 
Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
AS „Sadales tīkls” 
Netika ņemts vērā, jo netika 
sniegta digitālā informācija par 
20 kV EPL, 20/0,4 kV 
apakšstacijām.  
 
 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” 
 
 
Tika ņemts vērā. 
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Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110kV un 330kV elektrolīnijas, informējam par 
nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

1. Pašvaldības nosacījumos detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 
110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslā, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu 
izstrādāšanai elektrolīniju aizsargjoslās, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus 
elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar tām, iekļaut 
prasību par nosacījumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS „Latvijas 
elektriskie tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV1073. 

2. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai 
šķērsojumos ar 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijām un tuvošanos tām, novērtēt nepieciešamību 
veikt šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un 
vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas energostandarta „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar 
spriegumu 110-330kV” (LEK 135, 2012.gads, 1.izdevums), MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, Aizsargjoslu likuma 
45.panta, MK noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvu prasībām. 

3. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un paralēli 
novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 

4. 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju balstu novietojumu paredzēt ārpus ielu sarkano līniju 
teritorijām. 

 

 
 
1.-4. Netika ņemts vērā. 
Nav teritorijas plānojuma 
uzdevums noteikt AS 
„Augstsprieguma tīkls” 
tehnisko noteikumu 
izsniegšanas un būvprojektu 
saskaņošanas kārtību. 
Veicot jebkādu būvniecību 
elektrotīklu aizsargjoslā  tāpat 
visi būvprojekti jāskaņo AS 
„Augstsprieguma tīkls”, (pirms 
tam jāsaņem tehniskos 
noteikumi), kā arī jāievēro 
Aizsargjoslu likumā, citos 
normatīvos un standartos 
noteiktais. 

 
 

8. AS „Latvijas Gāze” 
Gāzapgādes 

attīstības 
departaments 
(25.10.2012. 

Nr.27.4-1/3697) 
 

Atbildot uz 20.09.2012. vēstuli Nr.4-17/1668 par atzinumu izstrādātajai Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijai, AS „Latvijas Gāze” (turpmāk - Sabiedrība) Gāzapgādes attīstības departamenta 
Perspektīvās attīstības daļa informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojumu. 
Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Rēzeknes novada teritorijas pašreizējo 
un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to izpildes secība. 
Rēzeknes novada teritorijas plānojumam izsakām šādu iebildumu: 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu, grafiskajā daļā zemes gabaliem, kas atrodas gāzesvada Preiļi - 
Rēzekne DN 350 mm drošības aizsargjoslas zonā, lūdzam mainīt zonējumu tehniskās apbūves, publiskās 
apbūves un rūpniecības apbūves (R5) teritorijām.  
Izstrādāto Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu Rēzeknes novada 
teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas) izstrādei, ko noteikt turpmākajā 
teritorijas detalizētā plānošanā. 

 
 
 
 
 
 
Netika ņemts vērā,  
jo gāzes vada būve ir atļauta 
jebkurā zonējumā un 
zonējuma maiņa nevar 
ietekmēt aizsargjoslas 
specifiskos izmantošanas 
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Pozitīvs atzinums Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai tiks sniegts pēc augstāk minēto 
nosacījumu izpildes. 
 

ierobežojumus, atbilstoši 
Aizsargjoslas likumam. 

9. Valsts 
Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

Latgales reģiona 
brigādes Rēzeknes 

daļa 
(17.10.2012. 

Nr.22/9.8-2.24-44) 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa (turpmāk tekstā - 
Rēzeknes daļa) saņēma 20.09.2012. Informējam, ka Rēzeknes daļa neiebilst par Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam pirmo redakciju. 
 

Pozitīvs atzinums. 

10. Latgales plānošanas 
reģions  

(05.11.2012. 
Nr.2-4.3/626) 

Latgales plānošanas reģions 26.09.2012. ir saņēmis Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli „Par atzinuma 
sniegšanu” Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijai un izskatījis pašvaldības 
mājaslapā pieejamos dokumentus. 
Atzinīgi novērtējam izstrādāto dokumentu kopumu un kvalitāti, kā arī pārskata daļas materiāliem pievienoto 
ziņojumu par Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.punktā (un 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29.punktā) noteikto nosacījumu un iesniegumos 
minēto priekšlikumu un iebildumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu. 
Pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas iesakām: 

1) precizēt informāciju Paskaidrojuma raksta 11.lpp., norādot, ka Latgales plānošanas reģiona 
Teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam ir apstiprināts ar 2007.gada 3.oktobra Latgales plānošanas 
reģiona attīstības padomes sēdes lēmumu Nr.8.3, 

2) turpmākā plānošanas gaitā iesakām atturēties no lauku zemju iekļaušanas ciemu teritorijās, kā tas ir 
rekomendēts Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006.-2026.gadam vadlīnijās lauku 
apdzīvoto vietu plānošanai (Latgales plānošanas reģiona 2011.gada 1.marta vēstule - nosacījumi 
Nr.2-4.3/80), 

3) iesakām rast iespēju sanumurēt Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi sējuma lappuses. 
Latgales plānošanas reģions neiebilst Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas projekta tālākai 
virzībai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā. 
 
 
2. Ieteikums pieņemts 

zināšanai. 
 
 
3. Daļēji tika ņemts vērā, jo 

sējums galvenokārt sastāv 
no ieskanētiem 
dokumentiem.  
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11. Lauku atbalsta 
dienests 

Austrumlatgales 
reģionālā 

lauksaimniecības 
pārvalde 

(10.10.2012. 
Nr.01.2/2-15/503) 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 
01.10.2012. saņēma Rēzeknes novada pašvaldības iesniegumu (reģistrēts Pārvaldē ar Nr.2-14/390), turpmāk 
- Iesniegums, kurā norādīts, ka 20.09.2012. Rēzeknes novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu „Par Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”. Šajā sakarā, saskaņā ar 
06.10.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
(turpmāk Noteikumi Nr.1148) 12.3.punktu, lūdzat sniegt atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013. -2024.gadam pirmo redakciju un Vides pārskata projektu. 
Pārvalde izskatīja iesniegumu un informē, ka ar 23.08.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 
„Grozījumi Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi””, ar kuriem Noteikumu Nr.1148 13.10.apakšpunkts tika izslēgts, Pārvaldes kompetencē vairs 
neietilpst atzinumu sniegšana par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu 
atbilstību nosacījumiem, kā arī dara zināmu, ka Pārvaldes rīcībā nav tādas informācijas, ko varētu izmantot 
teritorijas plānojuma izstrādei. 
 

Atzinuma sniegšana nav vairs 
institūcijas kompetencē. 

12. VSIA „Zemkopības 
ministrijas 

nekustamie 
īpašumi” Latgales 

reģionālā 
meliorācijas nodaļa 

(18.10.2012. 
Nr.1-4/681L) 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa (turpmāk tekstā 
ZMNI) izskatīja Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam pirmo redakciju un vides pārskata 
projektu. ZMNI piekrīt izstrādātajai redakcijai, ja tiek izpildīti divi nosacījumi: 

1) Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu sadaļas 3.5.5. Prasības meliorācijas sistēmas uzturēšanai un ierīkošanai 124.punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

Būvprojekta izstrāde nav nepieciešama meliorācijas atklāto grāvju pieslēgšanai pie nekustamajiem zemes 
īpašumiem pievadītiem lietus ūdens drenāžas perspektīvo pieslēgumu atzariem, kā arī esošo grāvju tīrīšanai, 
ja tie atrodas vienā zemes vienībā un tiem nav koplietošanas meliorācijas būves statuss. Visos pārējos 
gadījumos ir jāizstrādā būvprojekts. 
 

2) Visu Rēzeknes novada pagastu plānotās izmantošanas grafiskajās daļās jāiezīmē aizsargjoslas Valsts 
nozīmes ūdensnotekām, kas minētas ZMNI izsniegtajos nosacījumos teritorijas plānojumam Nr.1-
4/337L, jo pašlaik grafiskajās daļās aizsargjoslas iezīmētas tikai dažām Valsts nozīmes 
ūdensnotekām, vai iezīmētas ne visā to garumā. 
 
 
 

 
 
 
1) Tika precizēts. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Tika ņemts vērā. 
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13. AS „Latvijas valsts 
meži” 

Ziemeļlatgales 
mežsaimniecība 

(08.11.2012. 
Nr.4.1-

1.2.096n_228_12_9
3) 

 

Ziemeļlatgales mežsaimniecība ir izskatījusi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 
Ziemeļlatgales mežsaimniecība saskaņo teritorijas plānojuma pirmo redakciju ar nosacījumu, ka tiks veiktas 
sekojošas izmaiņas: 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
1) 43.lpp. 105.1.punktu izteikt šādā redakcijā: "lauksaimniecībā izmantojamā zemes auglība ir 60 balles un 

augstāka un vienlaidus platība ir lielāka par 50 ha." 
2) 43.lpp. izslēgt 3.5.3.nodaļas 105.2.apakšpunktu.  
 
 
 
 
 
 
3) 45.lpp. 3.5.5. nodaļas 121.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Lai novērstu pārpurvošanos un 

gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošās mākslīgās un dabīgās ūdens noteces ir obligāti jāsaglabā vai 
jāpārkārto saskaņā ar meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu, iekļaujot grāvjus un ūdens noteces 
vienotā noteces sistēmā. Mākslīgo un dabīgo ūdensnoteku pārtīrīšana veicama pēc nepieciešamības 
atbilstoši likumdošanai”. 

4) 143.lpp 8.15. Pielikumā minētas īpašas nozīmes ainavu telpas, ainaviskos ceļus un ainavu skatu punktus 
uzskatāmi attēlot kartē un iesniegt digitālā veidā. 

 
 
 
5) 143.lpp 8.15. Pielikumā minēto Svētiņu meža masīva ainavu telpu (XVI) izslēgt no īpašas nozīmes ainavu 

telpu saraksta un kartes 145.lpp. Pieprasot atzinumu norādām, ka tikai ā ir noteiktas obligātās prasības, 
bet tā nav Svētiņu telpa. 

 
 
 
 
6) Precizēt mikroliegumu skaitu Rēzeknes novadā.  
 
 

 
 
 

TIAN: 
1-2) Netika ņemts vērā. TIAN 
sadaļa „Prasības 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs un meža zemēs, kurām 
nepieciešama zemes 
lietošanas kategorijas maiņa” 
izteikta jaunā redakcijā, kas 
apstiprinātā ar 17.01.2013. 
domes lēmumu Nr.2, 8.§. 
3) Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
4) Daļēji tika ņemts vērā. 

Grafiskās daļas kartēs 
attēlotas tikai augstvērtīgā 
ainavu telpa, ceļi un skatu 
punkti. 

5) Netika ņemts vērā.  
TIAN obligātās prasības 
noteiktas tikai 
augstvērtīgajai ainavu 
telpai (neattiecas uz 
Svētiņu meža masīva 
ainavu telpu). 

6) Tika precizēts, atbilstoši 
sniegtajai informācijai. 
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 Grafiskā daļa 
1) Kartogrāfiskajā materiālā precīzi atzīmēt teritorijas un vietas ar īpašiem noteikumiem: ainaviski 

augstvērtīgus skatu punktus, skatu torņus vai platformas, ainaviski vērtīgus skatu punktus, ainaviski 
augstvērtīgus ceļus un ceļu posmus, ainaviski augstvērtīgus ceļus un ceļu posmus, kultūras pieminekļus, 
ainaviski augstvērtīgas ainavu telpas, ainaviski vērtīgas ainavu telpas. Datus par šīm vietām un teritorijām 
lūdzam iesniegt vektoru datu formātā (*.shp). 
 

2) Kartogrāfiskajā materiālā precīzi atzīmēt augstas dabas vērtības zemes, kas pieminētas Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 43.lpp. Datus par šīm vietām lūdzam iesniegt vektoru datu formātā 
(*.shp).  

 
 
 
 

Grafiskā daļa: 
1) Daļēji tika ņemts vērā. 

Grafiskās daļas kartēs 
attēlotas tikai augstvērtīgā 
ainavu telpa, ceļi un skatu 
punkti, kā arī kultūras 
pieminekļi. 

2) TIAN sadaļa „Prasības 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un 
meža zemēs, kurām 
nepieciešama zemes 
lietošanas kategorijas 
maiņa” izteikta jaunā 
redakcijā, kas apstiprinātā 
ar 17.01.2013. domes 
lēmumu Nr.2, 8.§. 

14. Valsts meža 
dienests 

Austrumlatgales 
virsmežniecība 

(23.10.2012. 
Nr.1.7-7/402) 

 

Atbildot uz 20.09.2012 iesniegumu Nr.4-17/1668 „Par atzinuma sniegšanu”, informēju, ka Austrumlatgales 
virsmežniecība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam 1.redakciju, 
izvērtējusi plānojuma atbilstību Valsts meža dienesta 14.03.2011. sniegtajiem nosacījumiem, kā rezultātā 
radušās sekojošas iebildes un priekšlikumi plānojuma pilnveidošanai: 

1) plānojumā nav informācijas par mikroliegumiem, kas ir pretrunā ar Austrumlatgales 
virsmežniecības sniegtajiem nosacījumiem. Nosacījuma nepildīšana pamatota ar to, ka mikroliegumi 
nav publiskojama informācija. Saskaņā ar 30.01.2001. MK noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu 
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 41.punktu nedrīkst izplatīt informāciju 
par konstatēto īpaši aizsargājamo sugu, to atradnēm nevis par pašu mikroliegumu. Šo noteikumu 
35.punktā norādīts, ka veicot teritoriālo plānojumu, jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un 
aizsardzības prasības; 

2) plānojumā nav nekādas informācijas par konstatētajiem dabiskiem meža biotopiem teritorijā, kas ir 
pretrunā Austrumlatgales virsmežniecības nosacījumiem. Dabiskie meža biotopi ir potenciālās 
mikroliegumu teritorijas, kur pirms jebkādas darbības uzsākšanas būtu nepieciešama īpaši 
aizsargājamu biotopu ekspertīze;  

3) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 351.punktā viena no atļautajām galvenās 

 
 
 
 

1. Tika ņemts vērā - 
mikroliegumu teritorijas 
attēlotas Grafiskajā daļā.  

 
 
 
 

2. Tika ņemts vērā – dabisko 
meža biotopu teritorijas 
attēlotas Grafiskajā daļā, 
TIAN 8.16.pielikuma. 

3. Tika ņemts vērā. 
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izmantošanas darbībām mežu teritorijā ir nosaukta lauksaimnieciskā izmantošana un derīgo 
izrakteņu ieguve, kas neatbilst nosacījumiem. Šos zemes izmantošanas veidus vajadzētu iekļaut pie 
atļautās palīgizmantošanas veidiem mežu teritorijā; 

4) jāpapildina teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.5.3.daļa ar prasību pirms meža 
pārveidošanas citā lietošanas veidā (visos atmežošanas gadījumos), izvērtēt, vai teritorijā nav īpaši 
aizsargājams meža biotops. Šāda prasība pamatojama ar to, ka zemes lietošanas veida maiņa ir 
viens no būtiskākajiem iemesliem bioloģiskās daudzveidības samazināšanā, tāpēc pirms šīs darbības 
veikšanas nepieciešama īpaši aizsargājamu biotopu ekspertīze; 

5) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 112.punkts par prasībām derīgo izrakteņu ieguves 
gadījumos būtu jāpapildina ar punktu, kur noteikts, ka 300m rādiusā ap īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām (ĪADT) nepieciešams izvērtēt darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamu dabas teritoriju. Šī 
prasība pamatota ar to, ka hidroloģiskā stāvokļa izmaiņa, kas var rasties derīgo izrakteņu ieguves 
gadījumā, var būtiski negatīvi ietekmēt īpaši aizsargājamas sugas un biotopus ĪADT;  

6) lielāko purvu aizsargjoslas noteiktas, neņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasību diferencēt 
aizsargjoslas platumu atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa, atsevišķiem purviem nav vispār 
iezīmēta aizsargjosla (piemēram, Dorvaskolna purvs Gaigalavas pagastā);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) grafiskajā daļā atsevišķiem ezeriem nav iezīmētas aizsargjoslas (piemēram, Ilzeskalna pagastā- 
Pujatu, Vusuru, Jugulovas ezeri);  

8) pilsētu aizsargjoslā aizliegta galvenā cirte (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
357.5.punkts), kas ir pretrunā ar MK noteikumiem Nr.63 „Mežu aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas 
metodika” p.8.1., kur noteikts, ka aizsargjoslā ir aizliegta kailcirte;  

9) vērtīgākās novada ainavu telpas ir atrodamas tikai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
pielikumos. Lai ievērotu prasības ainavas saglabāšanā, būtu ieteicams vērtīgākās ainavu telpas 
iezīmēt teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.  

 
 
 

4. Netika ņemts vērā, jo šāda 
prasība nebija iekļauta 
nosacījumos. 

 
 

5. Netika ņemts vērā, jo šāda 
prasība nebija iekļauta 
nosacījumos. 

 
 
6. Purvu teritoriju robežas un  

aizsargjoslas ap purviem  
netiek attēlotas. Pirms 
saimnieciskās darbības 
veikšanas purvā vai zemes 
vienībās, kas robežojas ar 
to, būvprojektā tiek veikta 
purva teritorijas 
noteikšana un 
aizsargjoslas precizēšana, 
atbilstoši TIAN 
noteiktajam. 

7. Tika ņemts vērā. 
 

8. Tika ņemts vērā. 
 

 
9. Tika ņemts vērā – 

Grafiskajā daļā attēlotas 
ainaviski augstvērtīgās. 
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15. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

(01.11.2012. 
Nr.4.8./122/2012-

N) 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde) izskatīja iesniegumu ar 
lūgumu sniegt atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmo redakciju un 
Vides pārskata projektu. 
Izvērtējot iesniegtos plānojuma dokumentus, atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 57.punktam Pārvalde sniedz sekojošu atzinumu. 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma dokumentos Pārvalde ir konstatējusi sekojošas nepilnības: 
1. Paskaidrojuma raksta sadaļā „Kopīgo interešu teritorijas” (12.lpp) ir norādīts, ka Aglonas novadā kopīgā 

interešu teritorija ir Rāznas nacionālais parks. Pārvalde norāda, ka Rāznas nacionālā parka teritorija 
neatrodas Aglonas novadā un lūdz norādīt Rāznas nacionālo parku kā kopīgo interešu teritoriju Ludzas 
novadā, kas pašreiz tur nav norādīta. 

2. Paskaidrojuma raksta 3.3.apakšpunktā (20.lpp) Jaunstašuļu velna pēdas akmens ir minēts kā pašvaldības 
nozīmes dabas objekts. Pārvalde norāda, ka šis akmens ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Papildus 
iepriekšminētajam, iesakām teksta dokumentos un pielikumos norādīt vienādu nosaukumu dabas 
piemineklim dižakmenim Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, jo pašreiz tas dažādās vietās tiek nosaukts 
kā Kozuļovkas, Kozuļa un Juguļu dižakmens. 

3. Paskaidrojuma rakstā (51.Ipp) kā vietējās nozīmes erozijas riska teritorijas ir minētas erozijas riska 
teritorijas pie Rāznas ezera Čornajas pagastā. Pārvalde iesaka erozijas riska teritorijas noteikt pie Rāznas 
ezera Kaunatas pagastā, posmā Veresovka-Lesinski un Mākoņkalna pagastā Lipušķu ciemā, kā arī attēlot 
minētās teritorijas grafiskajā daļā. 

4. Paskaidrojuma raksta 24.pielikumā nav minēti visi dižkoki, jo Rāznas nacionālajā parkā vien ir uzskaitīti 
12 dižkoki (informācija ir pieejama Pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā), turpretim īpaši 
aizsargājamie dabas pieminekļi - dižkoki Vaišļu liepa un Astiču osis, kā arī neskaitāmi citi dižkoki, kas 
iekļauti paskaidrojuma raksta 7.pielikumā, ir noteikti kā Rēzeknes novada vietējās nozīmes dabas 
pieminekļi. Lūdzam atkārtoti izvērtēt dižkoku iekļaušanu 7. un 24. pielikumā saskaņā ar 16.03.2010. MK 
noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasībām. 

 
 
5. Vides pārskatā pie dabas lieguma „Lubāna mitrājs” raksturojuma lūdzam norādīt tā funkcionālo 

zonējumu. Sadaļas „Secinājumi un ieteikumi” 3.punkta redakciju lūdzam pārstrādāt, jo dabas liegumam 
jau ir spēkā esoši individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, Pārvalde norāda, ka 63.lpp ir 
minēta neprecīza informācija par Natūra 2000 teritoriju dabas aizsardzības plāniem, jo dabas liegumam 
„Gaiļukalns” nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 

 
 
 
 
 
 
1. Tika precizēts. 
 
 
 
2. Tika precizēts nosaukums.  

Lielais Mukona akmens 
Juguļos ir pašvaldības 
nozīmes dabas un 
kultūrvēsturiskais objekts. 

3. Tika papildināts. 
 
 
 
4. Tika precizēts (informācija 

no Dabas aizsardzības 
pārvaldes Dabas datu 
pārvaldības sistēmas 
„OZOLS” un Dabas 
aizsardzības pārvaldes 
papildus sniegtā 
informācija (jaunie 
dižkoku dati)) 

5. Tika precizēts. 
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6. Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu (Turpmāk-TIAN) 41.punktā ir noteikts, ka jaunas 
apbūves plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās pārvalde ir tiesīga pieprasīt izstrādāt 
detālplānojumu vai lokālplānojumu. Pārvalde norāda, ka saskaņā ar Pārvaldes darbību reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām Pārvaldei nav šādu tiesību. Lūdzam izvērtēt šāda nosacījuma iekļaušanu TIAN 
41.punktā vai arī pamatot šādu nosacījumu ar attiecīgu normatīvo aktu. 

7. Nosakot prasības īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kurām nav spēkā esošu individuālo aizsardzības 
un izmantošanas noteikumu dabas parkam „Adamovas ezers” un dabas liegumam „Gaiļu kalns”. TIAN 
iesakām atsaukties uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem, jo vienīgi saskaņā ar tiem var tikt īstenota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana īpaši 
aizsargājamajās dabas teritorijās. 

8. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nepieciešams norādīt Rēzeknes novada teritorijā izveidoto 
mikroliegumu robežas atbilstoši Pārvaldes 14.03.2011. Nr.D3.15/16 sniegtajiem nosacījumiem.  

 
Ņemot vērā augstāk minēto, Pārvalde izsaka viedokli, ka kopumā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
1.redakcija un Vides pārskata projekts nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un 
biotopu aizsardzības mērķiem, ja tiek veikti augšminētie papildinājumi un labojumi pirms galīgās redakcijas 
noteikšanas. 
 

6. Tika ņemts vērā un 
izslēgts. 
 
 
 

7. Tika ņemts vērā. 
 
 
 
 
8. Tika ņemts vērā. 

 
 
 
 
 
 
 

16. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 
centrs 

(12.10.2012. 
Nr.4-6/1541) 

Atbildot uz 20.09.2012. vēstuli Nr. 4-17/1668 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
(turpmāk Centrs), sniedz atzinumu, ka Centra nosūtītā informācija Rēzeknes novada domei 10.03.2011. 
vēstulē Nr. 4-3/351 par tā īpašumā esošajiem objektiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un to 
aizsargjoslām ir izmantota Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 1.redakcijā. 
Piezīmes par plānojuma 1.redakciju: 

1. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkta 3.4.6. „Aizsargjoslas” 
sadaļā 71.2.1. nav iekļauta informācija par Centra hidroloģisko novērojumu staciju Kaunata. 

2. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs nav attēlotas Centra novērojumu stacijas ar to 
aizsargjoslām. 

 
 
 
 
 
1. Tika ņemts vērā – TIAN 

papildināts. 
2. Tika ņemts vērā –attēlots 

Grafiskajā daļā. 

17. SIA „Lattelecom” 
 

 Atzinums nav saņemts. 
 
 

18. SIA „Tele2” 
 

 Atzinums nav saņemts. 
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19. SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” 

(12.11.2012. 
Nr.1447/ZN) 

 

Sakarā ar 20.09.2012. vēstulē Nr.4-17/1668 sniegto informāciju par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, 
informējam, ka „Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir iepazinies ar sniegto informāciju par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmo redakciju, t.sk. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem. 
Pamatojoties uz Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punktā- 3.1. Visās teritorijās atļautā 
izmantošana, noteikto - „16. Visā Pašvaldības teritorijā atļauts izmantot zemi un ēku un būvju izvietošanai 
atbilstoši attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, ievērojot Apbūves noteikumus un Grafiskās daļas 
kartes, kā arī: 16.3.inženiertehniskās apgādes tīklu, objektu un būvju izvietošanai, ja to paredz 
detālplānojums, būvprojekts vai inženiertehniskās apgādes shēma;” un lai nodrošinātu Elektronisko sakaru 
likumā noteikto- nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu 
sniegšanu, ierosinām, papildināt teritorijas plānojuma attiecīgās sadaļas un noteikt, ka teritorijās- Publiskās 
apbūves teritorija (P), Jauktas apbūves teritorija (J); Rūpniecības apbūves teritorija (R); Transporta 
infrastruktūras teritorija (TR); Mežu teritorijas (M); Lauku zemes (L), atļautā izmantošana ir arī 
inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla 
iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas.  
 

Daļēji tika ņemts vērā. 
Precizēts TIAN 3.1. „Visās 
teritorijās atļautā 
izmantošana”, pievienotas: 
„publiskās mobilo elektronisko 
sakaru tīkla iekārtas un ar to 
saistītās 
inženierkomunikācijas.” 

20. SIA „BITE Latvija” 
(17.10.2012. 

Nr. LV 4000-61) 
 

Kopumā SIA „BITE Latvija” nav iebildumu pret Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
1.redakciju. 
 

Pozitīvs atzinums. 

21. Pašvaldību kopīgā 
iestāde „Rēzeknes 

speciālās 
ekonomiskās zonas 

pārvalde” 
(07.11.2012. 
Nr.1-7.1/71) 

 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (RSEZ pārvalde) ir iepazinusies 
ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmo redakciju un veica tā izvērtējumu 
atbilstoši RSEZ pārvalde sagatavotajiem nosacījumiem Rēzeknes novada teritorijas plānojumam (17.03.2011. 
vēstule Nr.1-71./33). 

1) Atbilstoši RSEZ pārvaldes sagatavotajiem nosacījumiem Rēzeknes novada teritorijas plānojumam 
Rēzeknes novada pašvaldība tika aicināta, nosakot izmaiņas plānotajai (atļautajai) izmantošanai 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, veikt tās atbilstoši RSEZ likuma 3.pantā 
noteiktajam mērķim un uzdevumiem, kā arī respektēt uz Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanas brīdi spēkā esošos pašvaldību teritorijas plānojumus, t.i., stingri 
ievērot spēkā esošo pašvaldību teritorijas plānojumu pēctecību un saglabāt RSEZ teritorijā noteikto 
plānoto (atļauto) zonējumu, t.i., ražošanas apbūves teritorijas, bet katru izmaiņu gadījumu 
individuāli skaņot ar RSEZ pārvaldi. Darba grupās, uz kurām tika aicināti RSEZ pārvaldes pārstāvji, 

 
 
 
 

1) Informācija pieņemta 
zināšanai, izmantošanas 
saskaņotas (skatīt nākamajā 
atzinumā). 
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izmaiņas atļautajai izmantošanai no ražošanas apbūves teritorijas uz jauktas apbūves teritorijām 
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki pamatoja 
ar īpašnieku iesniegumiem, kuros ir lūgts mainīt atļauto izmantošanu no ražošanas apbūves uz 
jauktas apbūves teritoriju. Informējam, ka 23.08.2012. aicinājām Rēzeknes novada Attīstības 
plānošanas nodaļas vadītāju B.Arbidāni rakstiski saskaņot ar RSEZ pārvaldi katras šādas izmaiņas. 
Uzskatām, ka rakstisks nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums nav pamatojums noteikt izmaiņas 
atļautajā izmantošanā Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, kuras darbību reglamentā speciāls 
likums. 07.11.2012. RSEZ pārvaldes Uzraudzības padomes sēdē tika nolemts nepiekrist ražošanas 
apbūves teritoriju nomaiņai uz jauktas apbūves teritorijām Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 
teritorijā. 
 

2) RSEZ pārvalde, Rēzeknes novada pašvaldībai izsniegtajos nosacījumos, aicināja RSEZ teritorijā 
paredzēt jaunas līnijbūves apbūves teritorijas (ceļi, gāzes vads u.c.), lai nodrošinātu piekļuves 
iespējas, kā arī nodrošinātu iespējas pieslēgties jau esošiem inženierkomunikāciju tīkliem, kas ir 
vitāli svarīgi teritoriju attīstībai nākotnē. Rēzeknes novada pašvaldība ir izstrādājusi pētījumu par 
Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības 
iespējām, kurā ir noteikti nepieciešamie piebraucamie ceļi, lai nodrošinātu pieejamību RSEZ 
teritorijās. Esošajā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam redakcijā nav 
paredzēta plānoto ceļu izbūve atbilstoši augstāk minētajam pētījumam un tajā nav saglabāta arī 
iepriekšējā teritorijas plānojumā plānotā ceļa izbūve, kuras mērķis bija padarīt pieejamu RSEZ 
teritoriju Vērēmu pagastā, kas izvietota pie E 22 autoceļa. Aicinām papildināt Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam ar plānotajām līnijbūves teritorijām Rēzeknes speciālajā 
ekonomiskajā zonā atbilstoši pētījumam par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo rūpniecības 
teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām.  

3) Aicinām veikt redakcionālus labojumus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.6. nodaļā, 
precīzi norādot, ka 299.punktā „Vietas ar īpašiem noteikumiem” norādītajās teritorijās ir atļauta arī 
300.punktā „Atļautā galvenā izmantošana” noteiktā izmantošana. 

 
 
 
 
 

4) Aicinām Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 287.punktā „Vietas ar īpašiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tika ņemts vērā, atbilstoši 

RSEZ pētījumam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Atļautā galvenā 

izmantošana attiecas uz 
visām R apakšzonām 
(vietām ar īpašiem 
noteikumiem), ja kāds 
izmantošanas veids ir 
atļauts tikai konkrētā 
teritorijā, tas tiek norādīts. 

4) Tika ņemts vērā. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

noteikumiem” 287.2.apakšpunktā noteiktajām J-1 - jauktas apbūves teritorijām Rēzeknes speciālajā 
ekonomiskajā zonā (RSEZ) noteikt kā ražošanas apbūves teritorijas, bet atļauto izmantošanu 
saskaņot ar RSEZ pārvaldi. 

 
Pamatojoties uz pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” lēmumu 
(protokols Nr.1-4/9, 4.punkts) aicinām veikt augstāk minētos labojumus Rēzeknes novada teritorijas 
plānojumā 2013.-2024. gadam. Līdz norādīto labojumu veikšanai RSEZ pārvalde nevar sniegt pozitīvu 
atzinumu Rēzeknes novada teritorijas plānojumam 2013. - 2024.gadam. 
 

Pašvaldību kopīgā 
iestāde „Rēzeknes 

speciālās 
ekonomiskās zonas 

pārvalde” 
(14.01.2013. 
Nr.1-7.1/7) 

 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (RSEZ pārvalde) ir iesniegusi 
atzinumu (ar 2012.gada 7.novembra vēstuli Nr. 1-7.1./ 71 „Par atzinumu Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013. - 2024.gadam 1.redakcijai”) Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam 
pirmajai redakcijai un papildus sniedz šādus precizējumus atzinumam: 

1) Atkārtoti aicinām veikt redakcionālus labojumus Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
4.6. nodaļā, precīzi norādot, ka 299.punktā „Vietas ar īpašiem noteikumiem” norādītajās teritorijās 
ir atļauta arī 300.punktā „Atļautā galvenā izmantošana” noteiktā izmantošana. 

 
 
 
 
 

2) Aicinām Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 287.punkta „Vietas ar īpašiem 
noteikumiem” 287.2.apakšpunktā noteiktās J-1 - jauktas apbūves teritorijas Rēzeknes speciālajā 
ekonomiskajā zonā (Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Lejas Ančupānos) noteikt kā ražošanas 
apbūves teritorijas R-2 - teritorija RSEZ, kurā atļauta vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve, bet 
nav atļauta smagās ražošanas uzņēmumu apbūve. Ņemot vērā to, ka atsevišķos zemes gabalos 
ražošanas apbūves teritorijās ir dzīvojamā apbūve, ierosinām pie atļautās galvenās izmantošanas 
noteikt izmantošanu „esoša dzīvojamā apbūve”. 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” aicina veikt Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam atzinumā un atzinuma precizējumos minētos labojumus. 
 

 
 
 
 
1) Atļautā galvenā 

izmantošana attiecas uz 
visām R apakšzonām 
(vietām ar īpašiem 
noteikumiem), ja kāds 
izmantošanas veids ir 
atļauts tikai konkrētā 
teritorijā, tas tiek norādīts. 

2) Tika ņemts vērā. 

22. Rēzeknes pilsētas 
dome 

Rēzeknes pilsētas domē ir saņemta Rēzeknes novada pašvaldības vēstule Nr.4-14/1668 Par atzinuma 
sniegšanu, kurā lūgts sniegt atzinumu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam (turpmāk 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

(07.11.2012. 
Nr.3.2.-21/1989) 

 

tekstā - Teritorijas plānojums) pirmo redakciju. 
Rēzeknes pilsētas dome 17.03.2011. vēstulē Nr.3.2.-21/561 sniedza nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma izstrādei. 
Izskatot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pirmās redakcijas materiālus, 
konstatējam neprecizitātes, kuru novēršanai piedāvājām veikt šādas izmaiņas: 

1. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības veicināšanai Rēzeknes pilsētas teritorijā 
nepieciešams paredzēt Noliktavu ielas turpinājumu un ar tās pieslēgumu pie valsts galvenā autoceļa 
A12  (Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)) Vērēmu pagasta teritorijā;  

2. Grafiskajā daļā ir attēlotas applūstošas teritorijas gar Rēzeknes upi Rēzeknes pilsētas teritorijā, kas ir 
pretrunā ar spēkā esošo Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2007.-2019. gadam.  

3. Lūdzam izmantot aktuālo nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju, attēlojot 
administratīvās teritorijas robežu starp Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritoriju 
pašvaldībām. 
 

4. Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā ir jāattēlo Rēzeknes pilsētas Miera kapu aizsargjosla, kas 
šķērso Griškānu pagasta teritoriju un Ebreju kapu aizsargjosla, kas šķērso Ozolaines pagasta 
teritoriju, kā arī valsts aizsardzības objekta aizsargjosla, kas šķērso Ozolaines pagasta teritoriju. 

5. Lūdzam paredzēt Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā savienojumus ar plānotajām ielām pilsētas 
teritorijā, piemēram, Nākotnes ielu, kas savieno Rēzeknes pilsētas dzīvojamās apbūves teritoriju ar 
Ozolaines pagastā esošo mazdārziņu un vasarnīcu teritoriju. 

6. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 3.4.6. sadaļā un grafiskajā 
daļā ir jāiekļauj informācija par ūdensgūtnes „Rēzekne” ķīmisko aizsargjoslu. 

7. Lūdzam izvērtēt rūpniecības apbūves teritorijas atrašanās vietas ekoloģisku risku mazdārziņu un 
vasarnīcas zonā Ozolaines pagastā, pilsētas blīvi apdzīvotās dienvidu daļas tuvumā, tajā vietā 
paredzot cita veida izmantošanu, kas nav pretrunā ar pieguļošo teritoriju plānoto (atļauto) 
izmantošanu.  

8. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredzēt prasību organizēt 
būves publisko apspriešanu ražošanas un darījumu objektu Rēzeknes pilsētā, plānojot uzsākt 
būvniecību teritorijās, kas robežojās ar Rēzeknes pilsētu. 

Pilnveidotās Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam redakcijas materiālus lūdzam atsūtīt 
Rēzeknes pilsētas domei atzinuma sniegšanai. 
 
 

 
 
 
 
 
1.Tika ņemts vērā. 
 
 
2. Tika ņemts vērā. 
 
3. Izmantota aktuāla 

nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistra 
informācija. 

4. Tika ņemts vērā. 
 
 

5. Tika ņemts vērā. 
 
 

6. Tika iekļauts, atbilstoši 
pieejamajai informācijai. 

7. Netika ņemts vērā, jo 
plānotā izmantošana ir tā 
pati, kas esošā un citu 
īpašnieki neplāno. 

8. Tika ņemts vērā. 
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23. Ciblas novada 
pašvaldība 

(08.10.2012. 
Nr.3-8/188) 

Ciblas novada dome ir izskatījusi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmo redakciju, 
Vides pārskata projektu un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmo redakciju. Ciblas novada pašvaldībai nav 
iebildumu. 

Pozitīvs atzinums. 

24. Kārsavas novada 
pašvaldība 

 Atzinums nav saņemts. 

25. Viļānu novada 
pašvaldība 

(15.10.2012. 
Nr.1.3-6/1207) 

Viļānu novada pašvaldība ir saņēmusi un iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam pirmo redakciju un Vides pārskata projektu un ir konstatējusi, ka tas ir izstrādāts saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajā ir ietverti Viļānu novada pašvaldības izvirzītie nosacījumi. 
Viļānu novada pašvaldība sniedz pozitīvu atzinumu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam pirmajai redakcijai un Vides pārskata projektam. 
 

Pozitīvs atzinums. 

26. Riebiņu novada 
dome 

(15.10.2012. 
Nr.1.3-08/741) 

Informējam, ka Riebiņu novada pašvaldībā ir saņemta 20.09.2012. Nr. 4-17/1668 vēstule, kur tiek lūgts 
sniegt atzinumu izstrādātajai Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 1.redakcijai un 
Vides pārskatam. 
Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas 
nosaka plānošanas dokumentu izstrādes procesu, kā arī kopējās interešu teritorijas ar pagastiem, kas Riebiņu 
novadā robežojas ar Rēzeknes novada pagastiem. 
 

Pozitīvs atzinums. 

27. Aglonas novada 
dome 

(16.10.2012. 
 Nr.3-4/1556) 

Atbildot uz vēstuli 20.09.2012. Nr. 4-17/1668, informējam, ka Aglonas novada dome iepazinās ar Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 1.redakciju, Vides pārskata projekta un ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2033 pirmo redakciju. 
Aglonas novada dome savas kompetences ietvaros sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātā teritorijas plānojuma 
1.redakcijai, Vides pārskata projekta un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmajai redakcijai. 
 

Pozitīvs atzinums. 

28. Dagdas novada 
pašvaldība 

 Atzinums nav saņemts. 

29. Balvu novada 
pašvaldība 

(03.10.2012. 
Nr.4-1.1/3031) 

Informējam, ka Balvu novada pašvaldība saņēmusi 20.09.2012. Nr.4-17/1668 vēstuli Par atzinuma sniegšanu. 
Balvu novada pašvaldība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pirmo 
redakciju un Vides pārskata projektu, kas publicēta novada mājas lapā. 
Teritorijas plānojuma pirmā redakcija izstrādāta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un nav pretrunā ar jau 
spēkā esošo Balvu novada teritorijas plānojumu. 

Pozitīvs atzinums. 
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5.3. Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu 
 
5.3.1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (08.04.2013. Nr.7.5.8./279/18918) 
 
5.3.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (02.05.2013. Nr.05-06/959) 

 
5.3.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa (29.04.2013. Nr.4.6.1.-65) 

 
5.3.4. VAS „Latvijas dzelzceļš” (18.04.2013. Nr.DN-7.3.2./279-2013) 

 
5.3.5. Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa (11.04.2013. Nr.14-16/582) 

 
5.3.6. AS „Latvenergo” (07.05.2013. Nr.01VD00-13/2622) 

 
5.3.7. AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments (24.04.2013. Nr.27.4-1/1611) 
 
5.3.8. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļa 

(25.04.2013. Nr.22/9.8-2.27-20) 
 

5.3.9. Latgales plānošanas reģions (15.04.2013. Nr.2-4.3/175) 
 

5.3.10. Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (23.04.2013. 
Nr.01.2-15/15/13/197) 

 
5.3.11. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa 

(22.04.2013. Nr.L2-2-13/98) 
 

5.3.12. AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība (15.04.2013. Nr.4.1-1.2-
02en_228_13_66) 
 

5.3.13. Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība (11.04.2013. Nr.VM 1.7-7/130)  
 

5.3.14. Dabas aizsardzības pārvalde (25.04.2013. Nr.4.8./62/2013-N) 
 

5.3.15. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (05.04.2013. Nr.4-6/718) 
 

5.3.16. SIA „Latvijas Mobilais Telefons”  
 

5.3.17. SIA „BITE Latvija” (28.03.2013. Nr.LV 4000-11) 
 

5.3.18. Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (15.04.2013. 
Nr.1.7.1/49 un 12.03.2013. Nr.1.7.1/31) 
 

5.3.19. Rēzeknes pilsētas dome (29.04.2013. Nr.3.1.1.19/773) 
 

5.3.20. Ciblas novada pašvaldība (02.04.2013. Nr.3-9/58) 
 

5.3.21. Viļānu novada pašvaldība (08.04.2013. Nr.1.3.6/431) 
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5.3.22. Riebiņu novada dome (28.03.2013. Nr.1.3-08/169) 
 

5.3.23. Aglonas novada dome (04.04.2013. Nr.3-4/414) 
 

5.3.24. Dagdas novada pašvaldība (16.04.2013. Nr.7-1/13/546) 
 

5.3.25. Balvu novada pašvaldība (02.04.2013. Nr.3.5.1/992) 
 

5.3.26. Ludzas novada pašvaldība (11.04.2013. Nr.3.1.1.7.2/621) 
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5.4. Institūciju atzinumu par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu apkopojums 

Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

1. Valsts vides 
dienesta Rēzeknes 

reģionālā vides 
pārvalde 

(08.04.2013. 
Nr.7.5.8./279/ 

18918) 
 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā-VVD Rēzeknes RVP) ir izskatījusi 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu, un 
saskaņā ar LR Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 57.punktu un 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums” 17.punktu, sniedz savu atzinumu par augstāk minētajiem plānošanas 
dokumentiem. 
VVD Rēzeknes RVP norāda, ka izstrādājot plānošanas dokumenta pilnveidoto redakciju, daļēji ir ņemti vērā 
23.10.2012. sagatavotajā atzinumā norādītie labojumi un precizējumi, bet atsevišķas sadaļas tomēr nav 
rediģētas. 
 
VVD Rēzeknes RVP atkārtoti lūdz veikt sekojošus labojumus: 
Paskaidrojuma raksta (PR) pielikumi 
19.Pielikums. Inženiertehniskās infrastruktūras raksturojums Rēzeknes novadā.  
19.P.2 tabula. Centralizētās kanalizācijas sistēmas. 
1) Kantinieku pagasta Liužas ciemā ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: biobloku aerotenks BIO 
M-50. Nepieciešams aktualizēt informāciju! 
2) VVD Rēzeknes RVP 01.04.2010. VSIA „Latgales novada rehabilitācijas centrs „Rāzna” ir izsniegusi B 
kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.RE10IB0018 Veczosnas ciema ūdenssaimniecības sistēmas 
darbībai. Kļūdaini norādīts neatbilstošs atļaujas numurs.  
 
23.Pielikums. Ūdens urbumi Rēzeknes novadā 
Aizrādījumi par šo pielikumu nav ņemti vērā. Tabulā labojumi un precizējumi vispār nav veikti. Atbilstoši VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē pieejamās informācijas, Lūznavas pagastā 
ierīkoti vēl divi urbumi: P700135 un P700136, Maltas pagastā: urbumi P700215 un P700101; Nautrēnu 
pagastā: urbumi P700393, P700395, P700396; Rikavas pagastā: SIA „Rik-Ģer” urbums P700146; Sakstagala 
pagastā: SIA „Bovis” urbums P700428, Z/s „Komultiņi” linsēklu eļļas ceha urbums P700221. 
Tabulas 211.lapaspusē raksturoti Rēzeknes pilsētas ūdensapgādes urbumi. Šāda satura informācija neattiecas 
uz Rēzeknes novada administratīvās teritorijas plānošanas dokumentiem. 
Veikt augstāk minētos precizējumus un labojumus! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR pielikumi 
19.Pielikums: 
 

1) Tika precizēts; 
 

2) Tika precizēts. 
 
 
 
23.Pielikums: 
Paskaidrojuma rakstā 
iekļautais urbums saraksts 
precizēts pieejamās 
informācijas ietvaros. 
Norādām, ka, LVĢMC mājas 
lapas www.meteo.lv 
tehnisku problēmu dēļ, 
nebija iespējams iegūt 
pilnīgu informāciju no 
Latvijas derīgo izrakteņu 
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Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) 
70.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. 
4.tabulā jāveic sekojoši precizējumi: Veczosnas ciemā urbums Nr.LVĢMC DB 13866 atrodas rezervē, bet 
ūdensapgādi nodrošina no urbuma Nr.LVĢMC DB 13967. Šim urbumam aizsargjoslas joprojām vēl nav 
noteiktas, kas nenozīmē „nav nepieciešamas”, kā Jūs to norādiet tekstā. Veikt labojumus!  

atradņu reģistra (urbumu 
datu bāzes), līdz ar to 
korekcijas netika veiktas. 
Pēc konsultācijām ar mājas 
lapas apkalpošanas daļu, 
šobrīd piekļuve datiem ir 
nodrošināta, bet jāatzīmē, 
ka par RRVP norādītajiem 
urbumiem iekļautā 
informācija www.meteo.lv 
datu bāzē nav detalizēta. 
Papildus informējam, ka 
teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma raksts netiks 
apstiprināts kā pašvaldības 
saistošie noteikumi un tajā 
iekļautā informācija par 
novada pašreizējās 
situācijas raksturojumu, kas 
ietverta paskaidrojuma 
raksta pielikumos, ir 
aktualizējama katru gadu 
pēc nepieciešamības. 
Rēzeknes pilsētas 
ūdensapgādes urbumi no 
tabulas izslēgti. 
TIAN 
Aizsargjoslas ap ūdens 
ņemšanas vietām (4.tabula) 
un aizsargjoslas ap NAI 
(6.tabula) tika precizētas. 
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72.2. Aizsargjoslas ap atkritumu poligoniem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. 6.tabula.Aizsargjoslas ap 
NAI. 
Labot NAI jaudu Čornajas pagasta attīrīšanas iekārtām. Precizēt NAI nosaukumus Bērzgales pagasta (BB 70) un 
Kantinieku pagasta Liužas ciema (BIO M-50) notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
 

2. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

(02.05.2012. 
Nr.05-06/959) 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk- Inspekcija) ir izskatījusi 21.03.2013. vēstuli Nr.4-
17/612 un ar lūgumu sniegt atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
pilnveidoto redakciju un interneta vietnē www.rezeknesnovads.lv pieejamo materiālu 
Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju Inspekcija 14.11.2012. sniegusi atzinumu Nr.05-
09/2330. 
Atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 57.punktam, Inspekcija sniedz atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju. 
Izvērtējot novada teritorijas plānojuma papildināto redakciju, konstatēts, ka atzinumā par plānojuma 
1.redakciju konstatētās nepilnības ir daļēji izlabotas, tomēr Inspekcija kultūras mantojuma aizsardzības 
aspektā atkārtoti konstatējusi šādas neprecizitātes: 
1) kartogrāfiskajā materiālā nepareizi atzīmētas šādu arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas: Uļjanovas 

senkapi (valsts aizsardzības Nr.1964), Žagatu senkapi (valsts aizsardzības Nr.1992), Žagatu senkapi II (valsts 
aizsardzības Nr.1998), Višķeru senkapi (valsts aizsardzības nr.2013), Ubagovas Velns akmens - kulta vieta 
(valsts aizsardzības Nr.2027), Zeļenopoles Karātavu kalns (Viseļņica) - pilskalns (valsts aizsardzības 
Nr.2029), Lopatišķu Karņecka kalns - pilskalns (valsts aizsardzības Nr.2034), Smiltaine - senkapi (valsts 
aizsardzības Nr.1557), Salenieku senkapi (valsts aizsardzības Nr.1558), Voronovas senkapi (valsts 
aizsardzības Nr.2043), Pušas pilskalns I (valsts aizsardzības Nr.2048); 

2) neprecīzi norādīts Žagatu senkapu II (valsts aizsardzības Nr.1998) nosaukums. 
Papildus informējam, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un precizēšana un arī 
pēc novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas iespējamas pieminekļu 
teritoriju izmaiņas. Tādēļ lūdzam plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut 
nosacījumu, ka kultūras pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu izmaiņas nav izskatāmas pat novada teritorijas 
plānojuma grozījumiem. 
Lūdzam koriģēt plānojumu, novēršot atzinumā konstatētās neprecizitātes un Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotās redakcijas materiālu iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Tika precizēts; 
 
 
 
 
 
 
2) Tika precizēts. 
Informācija pieņemta 
zināšanai, TIAN iekļauta 
piezīme. 

 
 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” Latgales 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Rēzeknes nodaļai nav iebildumu pret Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju. 

Pozitīvs atzinums. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

reģiona Rēzeknes 
nodaļa 

(29.04.2013. 
Nr.4.6.1.-65) 

 

 

4. VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

(18.04.2013. 
Nr.DN-7.3.2./279-

2013) 
 

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš” izskatīts 22.03.2013. iesniegums Nr.4-17/621 par atzinuma 
sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam pilnveidotajai redakcijai. 
Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv pieejamos teritorijas plānojuma 
pilnveidotās redakcijas materiālus secinām, ka: 

1) Grafiskās daļas teritorijas atļautās izmantošanas plānā Bērzgales pagastā Jaunslobodas kapu zemes 
vienībai, kadastra apzīmējums 78580050277, robeža noteikta neievērojot publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslas robežu, un lūdzam to precizēt (dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslas robežu nosūtām elektroniski brigita.arbidane@rdc.lv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Dzelzceļa stacijas „Malta” teritorijā noteikta izmantošana- publiskās apbūves teritorijas (P), bet 
saskaņā ar Dzelzceļa likuma 4.pantu, stacija ir dzelzceļa infrastruktūra, lūdzam precizēt izmantošanu 
un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā noteikt vienotu izmantošanu 
- transporta infrastruktūras teritorijas (TR). 

3) Vērēmu pagastā valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” valdījumā esošajām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 78960070242 un 78960070244 izmantošana noteikta rūpniecības apbūves 
teritorijas (R), lūdzam precizēt izmantošanu un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā noteikt vienotu izmantošanu - transporta infrastruktūras teritorijas (TR). 

 
 
 
 

1) Netiks ņemta vērā. 
Teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā atspoguļotās 
zemes vienību robežas ir 
norādītas atbilstoši Valsts 
zemes dienesta 
izsniegtajiem telpiskajiem 
kadastra datiem un minētā 
prasība nav teritorijas 
plānojuma izstrādes 
uzdevums. Zemes vienību 
robežas precizējamas, 
veicot zemes vienību 
instrumentālo uzmērīšanu 
vai pēc korekciju veikšanas 
Valsts zemes dienesta 
kadastra datos. 
2) Tehniski tika precizēts, 
zonējuma veids „Transporta 
infrastruktūras apbūves 
teritorija (Tr)”. 
3) Tehniski tika precizēts, 
zonējuma veids „Transporta 
infrastruktūras apbūves 
teritorija (Tr)”. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

Lūdzam Rēzeknes novada teritorijas plānojumā precizēt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslas robežas un atļauto izmantošanu iepriekš minētajās vietās. 
 

 
 

5. Veselības inspekcija 
Latgales kontroles 

nodaļa 
(11.04.2013. 

Nr.14-16/582) 

Izskatot projektu, konstatēts Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 28.02.2011. nosacījumi higiēnas 
prasību ievērošanai Nr.5.10-14/22 ņemti vērā teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādāšanai.  
Teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām: paskaidrojuma raksts, paskaidrojuma raksta pielikumi, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, grafiskā daļa, pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi.  
Teritorijas plānojumā apbūves plānošana paredzēta pēc zonēšanas principa.  
Apzinātas esošās pazemes ūdens ņemšanas vietas. Centralizētā ūdensapgāde ir nodrošināta 50 Rēzeknes 
novada ciemos. Rēzeknes novadā kopumā ir ~540 ūdensapgādes urbumi. Ūdens apgādē tiek izmantots ~61 
urbums, ūdens attīrīšanu veic 29 ūdens atdzelžošanas iekārtas, 4 ūdens atdzelžošanas stacijas, 3 ūdens 
attīrīšanas iekārtas un 1 dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. 
Rēzeknes novadā ir vairākas iedzīvotāju iecienītas peldvietas, taču neviena peldvieta nav oficiālas peldvietas 
statusā.      
Novada teritorijā apzinātas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. Apbūves noteikumos piesārņotās un 
potenciāli piesārņotās vietas teritorijās un objektos pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai 
būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic izpēte.  
Novada teritorijā atrodas 272 kapsētas. Kapsētu teritorijas un to aizsargjoslas ir attēlotas  grafiskajā daļā ap 
kapsētām - 300 m no kapsētu teritoriju robežas ārējās malas.   
Rēzeknes novada teritorijā radītie un apglabāšanai paredzētie sadzīves atkritumi jātransportē uz 
Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligonu „Križevnieki”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā. 
Sadzīves atkritumu poligonu „Križevnieki” apsaimnieko SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrība”. Nešķirotos sadzīves atkritumus uz noslēgto līgumu pamata no pašvaldības iedzīvotājiem, 
sabiedriskajām iestādēm un uzņēmumiem, savāc SIA „L&T” Latgales filiāle un SIA „Austrumlatgales 
atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”. Atkritumu šķirošana Rēzeknes novadā tiek veikta tikai Maltas 
pagastā un vairākos novada uzņēmumos, kuros veidojas atkritumi, kas satur bīstamas vielas. Šķirotos 
atkritumus uz līguma pamata savāc SIA „HRONA”, SIA „EKO REVERSS”, SIA „KUUSAKOSKI” u. c.  
  
SLĒDZIENS- izvērtējot teritorijas plānojumā pilnveidotas redakcijas atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma risinājumiem.  
REKOMENDĀCIJAS - precizēt oficiālās labiekārtotās peldvietas atbilstoši MK 10.01.2012. noteikumu Nr.38 
„Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” p.p. 8., 11., 12., 13. prasībām. 
 
 

Pozitīvs atzinums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekomendācija ņemta vērā, 
informācija iekļauta Vides 
pārskatā. 
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p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

6. Valsts zemes 
dienests  

 

- Atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.711, atzinums nav 
jāsniedz. 

7. AS „Latvenergo” 
(07.05.2013. 
Nr.01VD00-

13/2622) 
 

Atbildot uz 22.03.2013. vēstuli Nr. 4-17/612, sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu par Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 
 
AS "Latvenergo" 
AS "Latvenergo" nav iebildumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 
 
AS "Sadales tīkls" 
Lūdzam veikt teritorijas plānojumā sekojošos labojumus: 

- p.70.3. „Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem” papildināt ar teikumu 
„Attēlotās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem ar nominālo spriegumu līdz 
20 kV”  
un izteikt sekojošā redakcijā: 
„20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu 
ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 
2,5 metru attālumā no līnijas ass. 
0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla 
ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4kV elektrolīnijas 
aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar 
elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā 
ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.” 

- Grafiskajā daļā uzrādīt 20 kV EPL, 20/0.4 kV apakšstacijas un aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
līdz 20 kV. 
 

AS "Latvijas elektriskie tīkli" 
Internetā pieejamais teritorijas plānojuma projekts no elektroenerģijas pārvades tīkla viedokļa ir atzīstams par 
pieņemamu. 
 

 
 
 
AS "Latvenergo" 
Pozitīvs atzinums. 
 
AS "Sadales tīkls" 
Tika atbilstoši precizēts 
(iekļauts 
70.3.2.apakšpunkts). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS "Latvijas elektriskie tīkli" 
Pozitīvs atzinums. 

8. AS „Latvijas Gāze” 
Gāzapgādes 

attīstības 

Atbildot uz 22.03.2013. vēstuli Nr.4-17/612 par atzinumu izstrādātajai Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotajai redakcijai, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk - Sabiedrība) Gāzapgādes attīstības 
departamenta Perspektīvās attīstības daļa informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto pilnveidoto redakciju. 
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Institūcija. 
Saņemšanas 
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Atzinums 

 
Komentārs 

departaments 
(24.04.2013. 

Nr.27.4-1/1611) 
 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 12.nodaļas „Inženiertehniskās infrastruktūras 
raksturojums” sadaļai „Gāzes apgāde” izsakām šādus priekšlikumus: 

1) precizēt konkrēti kāda centralizētās gāzes apgāde ir Rēzeknes novada pagastu daudzdzīvokļu mājās; 
 
 
 
 
 
 

2) sadaļu lūdzam papildināt ar informāciju par GRS „Rēzekne” un augstā spiediena (P<1.6 MPa) 
gāzesvadiem Rēzeknes novadā. 

 
Nav iebildumu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas tālākai apstiprināšanai. 
 

 
 
 
1) Paskaidrojuma raksts 

tika precizēts. Rēzeknes 
novada pagastu 
daudzdzīvokļu mājās nav 
pieejama centralizētā 
gāzes apgāde. 

2) Paskaidrojuma raksts 
tika papildināts. 

 
Pozitīvs atzinums. 

9. Valsts 
Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

Latgales reģiona 
brigādes Rēzeknes 

daļa 
(25.04.2013. 

Nr.22/9.8-2.27-20) 

VUGD Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas nosacījumi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
izstrādāšanai 2013.-2024.gadam: 

1) ņemt vērā ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanu (saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves”), ūdensapgādes rekonstrukcijas vai jaunas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas 
izbūvēšanas gadījumā, to saskaņot ar VUGD LRB Rēzeknes daļu; 
 

2) ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības piebraucamajiem ceļiem, piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm glābšanas tehnikai pie ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām, ēkām un būvēm; 
 

3) ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu 
ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm (jaunbūvēm); 
 

4) veicot teritorijas plānojuma grozījumus, tos saskaņot ar VUGD LRB Rēzeknes daļu. 

 
 
1) Tika ņemts vērā. 

Atbilstoši precizēts TIAN 
(iekļauts 
222.6.apakšpunkts); 

2) Tika ņemts vērā. 
Atbilstoši precizēts TIAN 
(iekļauts 205.punkts); 

3) Tika ņemts vērā. 
Atbilstoši precizēts TIAN 
105.punkts; 

4) Tiks ņemts vērā, ja tiks 
izstrādāti grozījumi. 

 
 

10. Latgales plānošanas 
reģions  

(15.04.2013. 
Nr.2-4.3/175) 

Latgales plānošanas reģions 26.03.2013. ir saņēmis Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli „Par atzinuma 
sniegšanu” Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai redakcijai un izskatījis 
pašvaldības mājaslapā pieejamos dokumentus. 
Latgales plānošanas reģions atzinīgi novērtē izstrādāto dokumentu kopumu un kvalitāti, kā arī pilnveidotajā 

Pozitīvs atzinums. 
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redakcijā iestrādātos 05.03.2013. vēstulē Nr.2-4.3/626 ieteiktos norādījumus un neiebilst Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas projekta tālākai virzībai. 
 

11. Lauku atbalsta 
dienests 

Austrumlatgales 
reģionālā 

lauksaimniecības 
pārvalde 

(23.04.2013. 
Nr.01.2-

15/15/13/197) 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) 27.03.2013. 
saņēma Rēzeknes novada pašvaldības iesniegumu (reģistrēts Pārvaldē ar Nr.01.2-14/13/216-R), turpmāk - 
Iesniegums, kurā lūgts sniegt atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
pilnveidoto redakciju. 
Pārvalde izskatīja iesniegumu un informē, ka Pārvaldes rīcībā nav tādas informācijas, ko varētu sniegt attiecībā 
uz teritorijas plānojuma izstrādi, līdz ar to Pārvaldei nav priekšlikumu vai iebildumu attiecībā uz minētā 
teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 
 

Pozitīvs atzinums. 

12. VSIA „Zemkopības 
ministrijas 

nekustamie 
īpašumi” Latgales 

reģionālā 
meliorācijas nodaļa 

(22.04.2013. 
Nr.l2-2-13/98) 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļa (turpmāk tekstā 
ZMNI) izskatīja Rēzeknes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju un vides 
pārskata projektu. ZMNI nav iebildumu pret izstrādāto redakciju. 

Pozitīvs atzinums. 

13. AS „Latvijas valsts 
meži” 

Ziemeļlatgales 
mežsaimniecība 

(15.04.2013. 
Nr.4.1-1.2-

02en_228_13_66) 
 

Ziemeļlatgales mežsaimniecība ir izskatījusi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 
Lūdzam teritorijas plānojumā veikt izmaiņas:  
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
1) 18.lpp. 22.punktu izteikt šādā redakcijā: „Liela apjoma objektu (telekomunikāciju torņi virs 30 m, 

ražošanas vai noliktavu ēkas u.c.) tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietošanai, īpašas nozīmes 
ainavu telpās nepieciešams ainavu arhitekta atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu.” 

2) 25.lpp. dzēst 66.punktu, jo kā minēts 61.punktā: „Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka 
Aizsargjoslu likums.”, tātad visa veida saimnieciskā darbība aizsargjoslās notiek saskaņā ar normatīvajos 
aktos noteikto kārtību. 

 
 
 
 
3) 42.lpp. 87.punktu izteikt šādā redakcijā: „Meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot atsevišķus 

 
 
 
1) Saglabāta 22.p. 

redakcija. 
 

 
2) 66.p. izteikts sekojošā 

redakcijā „Visu veidu 
saimnieciskā darbība 
aizsargjoslās jāsaskaņo 
normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā”. 

3) Tika ņemts vērā. 87.p. 
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gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai, jaunaudžu aizsardzībai pret meža 
dzīvnieku postījumiem vai citu specifisku funkciju pildīšanai, saskaņojot to normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā”. 

4) 42.lpp. 88.punktu izteikt šādā redakcijā: „Apliecinājumu koku ciršanai mežā un atļauju koku ciršanai 
ārpus meža izsniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā”. 
 

5) 43.lpp. 105.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „vienlaidus meliorētās lauksaimniecības platībās, ja zemes 
auglība ir 40 balles un augstāka.” 

 
 
 
 
6) 43.lpp. dzēst 105.3.punktu, jo lauksaimniecības zemju apmežošanas aizliegums būs jau izteikts ar 

punktiem 105.1. un 105.2. 
 
 

7) 51.lpp. 187.3.punktu izteikt šādā redakcijā: „ierīkojot vai rekonstruējot ietves vai gājēju celiņus parku un 
rekreācijas teritorijās un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi segumu veidi”. 
 

8) 52.lpp. 188.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „zemes nekustamo īpašumu īpašniekiem un/vai tiesiskajiem 
valdītājiem jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un pašvaldības grāvjus gar savas zemes vienības 
ielas robežu, kā arī grāvji savas zemes vienības robežās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 

9) 59.lpp. 236.4.punktu izteikt šādā redakcijā: „izvietot pieminekļus un ierīkot piemiņas vietas drīkst 
kapsētu, parku, skvēru, mežu teritorijās un oficiāli noteiktos laukumos kā punktveida objektus ar 
apbūves laukumu līdz 25 m2. Veidojot piemiņas vietas vai monumentus ar apbūves laukumu lielākus par 
25 m2, nepieciešams veikt sabiedrisko apspriešanu. 

10) 80.lpp. 342.17.punktu izteikt šādā redakcijā: „mežsaimnieciska izmantošana, tajā skaitā plantāciju meži, 
veicot zemes lietošanas veidu maiņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 

 
 
 
 
11) 83.lpp. 311.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „Mežu teritoriju izmantošanu nosaka normatīvie akti”. 
 

redakcija precizēta. 
 
 

4) Daļēji tika ņemts vērā. 
88.p. redakcija 
precizēta. 

5) Noraidīts, saglabāts 
iepriekšnoteiktais 
kritērijs - zemes auglība 
ir 30 balles un augstāka 
(atbilstoši pašvaldības 
17.01.2013. lēmumam). 

6) Noraidīts, saglabāts 
105.3.apakšpunkts 
(atbilstoši pašvaldības 
17.01.2013. lēmumam). 

7) Tika ņemts vērā. 
188.3.apakšpunkta 
redakcija precizēta. 

8) Tika ņemts vērā. 
189.2.apakšpunkta 
redakcija precizēta. 

9) Tika ņemts vērā. 
239.4.apakšpunkta 
redakcija precizēta. 
 

10)  342.17.apakšpunkta 
redakcija precizēta, bet 
saglabājot atsauci uz 
TIAN noteiktajiem 
apmežošanas 
kritērijiem. 

11) Noraidīts, saglabāta 
357.1. apakšpunkta 
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12) 83.lpp. 311.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „Ciemu teritorijās mežu galvenais izmantošanas veids ir 
sociālo un ekoloģisko funkciju nodrošināšana. Pašvaldības īpašumā esošās mežu teritorijas ciemos 
jāsaglabā kā mežaparku - iedzīvotāju atpūtas un rekreācijas teritoriju, neparedzot mežistrādi, izņemot 
kopšanas cirtes, un apbūvi, izņemot teritorijas labiekārtošanas infrastruktūru”. 

13) 83.lpp. 311.5.punktu izteikt šādā redakcijā: „M-1 teritorijā (Meža aizsargjoslā ap pilsētu) lai samazinātu 
pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, ir aizliegta kailcirte, izņemot koku ciršanu galvenajā cirtē pēc Valsts 
meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.” 

14) 83.lpp. dzēst punktu 311.8., jo Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības 
lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem. 
Tas attiecas arī uz pašvaldības ārējo normatīvo aktu saistošo noteikumu veidā. Normatīvajos aktos par 
dabas aizsardzību nav definēts jēdziens „dabiskais meža biotops” uz kuru būtu attiecināmas speciālas 
dabas aizsardzības prasības, tāpēc nav tiesiska pamata šo teritoriju iekļaušanai teritorijas plānojumā un 
līdz ar to teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos lūdzam dzēst 311.8.punktu un 8.16.pielikumu, 
kā arī no grafiskās daļas dzēst biotopus. 

15) 144.lpp. 8.15.pielikumā minētos Svētiņu meža masīva ainavu telpu (XVI) izslēgt no īpašas nozīmes ainavu 
telpām un samazināt Šostu meža ainavu telpu (XIII) un Baldas meža masīva ainavu telpu (IX). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) A/S „Latvijas valsts meži” valdījumā un īpašumā esošos mežus izdalīt atsevišķi no pārējiem mežiem, 

kartēs atzīmēt zem mežu teritorijām M2. Teritorijās M2 paredzēt, ka resursu izmantošanā, 
infrastruktūras būvniecībā un citos ar mežsaimniecisko darbību saistītajos jautājumos, t.sk. arī l/s zemju 
apmežošanā, meliorācijas sistēmu uzturēšanā, atpūtas vietu ierīkošanā u.c. pašvaldība, nenosaka 
papildus ierobežojumus esošajiem likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. Šis nosacījums varētu 
attiekties arī uz platībām, kuras LVM nākotnē nopirks. 

 
 
 

redakcija. 
12) Daļēji ņemts vērā. 

357.2.apakšpunkts 
izteikts citā redakcijā. 

13) Daļēji ņemts vērā. 
357.5.apakšpunkta 
redakcija precizēta. 

14) Tika ņemts vērā un 
dzēsts. 
 
 
 
 

 
15) Noraidīts, noteiktās 

ainavu telpas 
saglabātas, paredzot 
rekomendējoša rakstura 
vadlīnijas šo ainavu 
telpu saglabāšanai, kuru 
piemērošana katrā 
gadījumā tiks skatīta 
atsevišķi, atkarībā no 
plānotās darbības 
ietekmes uz ainavu. 

16) Noraidīts, teritorijas 
plānojums neplāno 
teritorijas pēc īpašuma 
piederības. Mežu 
teritoriju izmantošanas 
noteikumi attiecas uz 
visu novada teritoriju. 
Prasība par M-2 
teritoriju izveidi a/s 

389



Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiskā d a ļ a :  
− No funkcionālā zonējuma kartēm izslēgt biotopus. 

 
 

− Īpašas nozīmes ainavu telpas, ceļus, skatu punktus atkārtoti lūdzam iesniegt digitālā veidā *.shp 
formātā. 

Pēc izmaiņu veikšanas lūdzam iesniegt plānojuma grafisko daļu vektoru datu formātā (*.shp vai *.dgn) 

„Latvijas valsts meži" 
īpašumiem un nākotnes 
iegādājamām 
teritorijām, tādējādi 
vienam zemes 
īpašniekam radot 
izņēmuma tiesības, 
neatbilst plānojuma 
izstrādes vienlīdzīgas 
pieejas principam visiem 
īpašniekiem. 
 

Grafiskā d a ļ a :  
Ņemts vērā. Biotopi no 
funkcionālā zonējuma 
kartēm izslēgti. 
Tā kā plānotās izmantošanas 
kartē tiek attēlotas vienīgi 
augstvērtīgā ainavu telpa un 
augstvērtīgie ainavu ceļi, uz 
kuriem attiecas obligātās 
prasības, tad arī šī 
informācija ir pieejam *.shp 
formātā. Informāciju 
nosūtām uz 
adresi s.meLne@lvm.lv. 

AS „Latvijas valsts 
meži” 

Ziemeļlatgales 
mežsaimniecība 

(21.05.2013. 
Nr.4.1-1.2-

03an_228_13_81) 
 

Veidojot Rēzeknes novada teritorija plānojuma galīgo redakciju, lūdzam papildus vēl ņemt vērā arī šos 
Ziemeļlatgales mežsaimniecības iebildumus: 
1) 18.lpp. 22.punktu izteikt šādā redakcijā: „Liela apjoma objektu (telekomunikāciju torņi virs 30 m, 

ražošanas vai noliktavu ēkas u.c.) tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietošanai, īpašas nozīmes 
ainavu telpās nepieciešams ainavu arhitekta atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu.” Pašreizējā 
redakcijā nav skaidrs, kāpēc liela apjoma objektu (telekomunikāciju torņi (virs 30 m), ražošanas vai 
noliktavu ēkas u.c.), tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietošanai īpašas nozīmes ainavu telpās 
nepieciešams tieši Latvijas arhitektu savienības vai Latvijas ainavu arhitektūras biedrības atzinums par 

 
 

1) Atkārtoti noraidīts.  
 
 
 
 
 

390

mailto:s.meLne@lvm.lv


Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi tās mazināšanai. 
2) 25.lpp. 66.punktu izteikt šādā redakcijā: „Visu veidu saimnieciskā darbība aizsargjoslās jāsaskaņo 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.” 
3) 42.lpp. 88.punktu izteikt šādā redakcijā: „Apliecinājumu koku ciršanai mežā izsniedz normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. Atļauju koku ciršanai ārpus meža izsniedz normatīvajos aktos un Pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktā kārtībā”. 

4) 43.lpp. 105.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „vienlaidus meliorētās lauksaimniecības platībās, ja zemes 
auglība ir 40 balles un augstāka.” 43.lpp. dzēst 105.3.punktu, jo lauksaimniecības zemju apmežošanas 
aizliegums ir jau izteikts ar punktiem 105.1. un 105.2. 

5) Teritorijas plānojumā Rēzeknes novada lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanas ierobežojumi 
ir balstīti uz pašvaldības 17.01.2013. lēmumu, kas pieņemts, atsaucoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu -tikai dome var pieņemt lēmumus citos likuma paredzētos gadījumos un 
16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 86.punktu - Pēc publiskās apspriešanas beigām pašvaldība apkopo tās rezultātus, veic 
nepieciešamos precizējumus teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma redakcijā un izstrādes vadītājs 
sagatavo ziņojumu, kurā ietver pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem 
priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma 
pamatojumu.”Atsauce, nosakot šos ierobežojumus saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.Panta pirmās 
daļas 27.punktu un nenorādot nekādu citu konkrētu likumu nav pamatota. Savukārt, attiecībā uz minēto 
Ministru kabineta noteikumos ietverto prasību, vēršam uzmanību, ka Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma pirmās redakcijas pārskatā par izstrādi, redzams, ka ļoti daudzi uzņēmumi un fiziskās personas 
ir iebildušas pret lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanas ierobežošanu, kā arī daudzi zemju 
īpašnieku rakstījuši iesniegumus ar prasību - atļaut lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārveidot meža. 
Tāpēc nav skaidrs, kāpēc novads tomēr teritorijas plānojumā paredz būtiskus ierobežojumus 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanā. 

6) 80.lpp. 342.17.punktu izteikt šādā redakcijā: „mežsaimnieciska izmantošana, tajā skaitā plantāciju meži, 
veicot zemes lietošanas veidu maiņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” 

7) 144.lpp. 8.15.pielikumā minētos Svētiņu meža masīva ainavu telpu (XVI) izslēgt no īpašas nozīmes ainavu 
telpām un samazināt Šostu meža ainavu telpu (XIII) un Baldas meža masīva ainavu telpu (IX), jo nav 
norādīts nekāds pamatojums, kāpēc šajās teritorijās ir izveidotas ainavu telpas. Uzskatām, ka Pašvaldības 
izveidotās īpašas nozīmes ainavu telpas nākotnē var kļūt par būtisku saimnieciskās darbības ierobežojošu 
faktoru, kā arī radīt papildus birokrātiskus šķēršļus pašreizējā mežu apsaimniekošanā sakarā ar to 
neskaidro, normatīvajos aktos neformulēto statusu. Meža teritorijās mežsaimniecisko ierobežojumu 
noteikšana nav pašvaldības kompetencē. 

 
2) Tika ņemts vērā, 

redakcija precizēta. 
3) Tika ņemts vērā, 

redakcija precizēta. 
 

4) Atkārtoti noraidīts. 
 
 

5) Pieņemts zināšanai. 
Pašvaldība uzskata par 
nepieciešamu saglabāt 
vērtīgos 
lauksaimniecības zemju 
resursus 
lauksaimnieciskajai 
ražošanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Atkārtoti noraidīts. 
 

7) Atkārtoti noraidīts. 
 

 
 
 
 
 

391



Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

8) Prasības ievērošana par M2 teritorijas izveidi A/S „Latvijas valsts meži” valdījumā un īpašumā esošajiem 
mežiem tikai radītu pārskatāmāku situāciju visiem teritorijas plānojuma lietotājiem, jo attiecībā uz valsts 
mežiem normatīvajos aktos ir noteikts speciāls regulējums to lietošanai, piemēram, attiecībā uz fizisko 
personu brīvu pārvietošanos mežā, meža nekoksnes vērtību iegūšanu ( Meža likuma 5. un 16. panti). Bez 
tam Rēzeknes novada teritorijas plānojumā paredzēt, ka pašvaldība mežu teritorijās M2 nenosaka 
papildus ierobežojumus bez jau esošajiem normatīvajos aktos ietvertajām prasībām meža resursu 
izmantošanā, infrastruktūras būvniecībā un citos ar mežsaimniecisko darbību saistītajos jautājumos, t.sk. 
arī lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanā, meliorācijas sistēmu uzturēšanā, atpūtas vietu 
ierīkošanā. 
 

8) Atkārtoti noraidīts. 
 
Skatīt arī komentārus 
tabulas 13.punktā augšā. 

14. Valsts meža 
dienests 

Austrumlatgales 
virsmežniecība 

(11.04.2013. 
Nr.VM 1.7-7/130) 

 

Atbildot uz 22.03.2013. iesniegumu Nr.4-17/612 „Par atzinuma sniegšanu” informēju, ka Austrumlatgales 
virsmežniecība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto 
redakciju un izvērtējusi plānojuma atbilstību Valsts meža dienesta 14.03.2011. nosacījumiem un 23.10.2012. 
atzinumam, kā rezultātā konstatēts, ka lielākā daļa trūkumu ir novērstas, palikušas tikai atsevišķas nepilnības: 
1) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu p.311.8. būtu jāprecizē atbilstoši Valsts meža dienesta 

sniegtajiem nosacījumiem un jāieraksta šāda redakcija: meža teritorijās, kur konstatēti dabiskie meža 
biotopi (skatīt 8.16.pielikumu) pirms mežsaimnieciskās darbības uzsākšanas nepieciešams veikt īpaši 
aizsargājamu meža biotopu ekspertīzi, ekspertīzes rezultātus jāiesniedz Valsts meža dienesta 
Austrumlatgales virsmežniecībai lēmumu pieņemšanai par darbības atļaušanu vai saskaņošanu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) jāpapildina teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.5.3.daļa ar prasību visos atmežošanas 

gadījumos pirms meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā veikt īpaši aizsargājamu biotopu 

 
 
 
 
1) TIAN 311.8.punkts, 8.16. 

pielikums un meža 
biotopu attēlojums 
grafiskajā daļa tiek 
dzēsts, jo uz doto brīdi 
valsts normatīvajos 
aktos nav noteikts meža 
biotopu kā aizsargājamo 
dabas teritoriju statuss 
un 8.16. pielikumā 
minēto meža biotopu 
aizsardzību jau paredz 
2000.gadā starp a/s 
„Latvijas Valsts meži " 
un Valsts meža dienestu 
noslēgtā vienošanās; 

2) TIAN 3.5.3. daļā prasība 
par atmežošanas 
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ekspertīzi. Šāds nosacījums bija iekļauts 14.03.2011. Austrumlatgales virsmežniecības nosacījumos (skat. 
4.punktu); 
 
 
 
 

3) noteikumu 69.2.punktā atsevišķiem purviem nav norādīta to platība (Harčenku, Garanču, Dorotpoles, 
u.c.purviem), kas var radīt neskaidrības purvu aizsargjoslu administrēšanā. Šajā sakarā lūdzu trūkstošo 
informāciju pieprasīt no Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras vai Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra, kas uztur datu bāzes par vides datiem Latvijā. 
 

gadījumos veicamo 
biotopu ekspertīzi 
netiek iestrādāta, jo to 
nenosaka spēkā esošie 
normatīvie akti; 

3) Tika ņemts vērā, 
platības norādītas 
visiem purviem. 

15. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

(25.04.2013. 
Nr.4.8./62/2013-N) 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk-Pārvalde) izskatīja iesniegumu ar 
lūgumu sniegt atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam pilnveidoto redakciju. 
Izvērtējot iesniegtos plānojuma dokumentus, atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 57.punktam Pārvalde sniedz sekojošu atzinumu. 
Tā kā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā ir novērstas Pārvaldes atzinumā norādītās 
nepilnības, teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotā redakcija ir izstrādāta atbilstoši Pārvaldes 
14.03.2011. Nr.D3.15/16 sniegtajiem nosacījumiem. 
Izvērtējot pilnveidoto Rēzeknes novada Vides pārskata projektu, atbilstoši MK 23.03.2004. noteikumu Nr.157 
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 17.punktam, Pārvalde sniedz sekojošu 
atsauksmi. 
Vides pārskata projektā ir izvērtēta plānojuma risinājumu ietekme uz Rēzeknes novada īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, aizsargājamām sugām un biotopiem, kā arī sniegti priekšlikumi paredzamās ietekmes 
mazināšanai. 
 

Pozitīvs atzinums. 

16. Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 
centrs 

(05.04.2013. 
Nr.4-6/718) 

Atbildot uz 22.03.2013. vēstuli Nr.4-17/612 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
(turpmāk Centrs), sniedz atzinumu, ka Centra nosūtītā informācija Rēzeknes novada domei 10.03.2011. vēstulē 
Nr.4-3/351 par tā īpašumā esošajiem objektiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā un to 
aizsargjoslām ir pilnībā iekļauta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotajā 
redakcijā. 
 

Pozitīvs atzinums. 

17. SIA „Lattelecom” 
 

 Atzinums netika sniegts. 

393



Nr. 
p.k. 

Institūcija. 
Saņemšanas 
datums. Nr. 

 
Atzinums 

 
Komentārs 

18. SIA „Tele2” 
 

 Atzinums netika sniegts. 

19. SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons” 

 

 Atzinums netika sniegts. 

20. SIA „BITE Latvija” 
(28.03.2013. 

Nr. LV 4000-11) 

Kopumā SIA „BITE Latvija” nav iebildumu pret Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu. 

Pozitīvs atzinums. 

21. Pašvaldību kopīgā 
iestāde „Rēzeknes 

speciālās 
ekonomiskās zonas 

pārvalde” 
(15.04.2013. 
Nr.1-7.1/49) 

 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk - RSEZ pārvalde) ir 
iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam projekta pilnveidoto redakciju, kas 
nodota publiskai apspriešanai. 
Izvērtējot minēto dokumentu redakciju, RSEZ pārvalde sniedz pozitīvu atzinumu Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotajai redakcijai pie nosacījuma, ka teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 4.6.sadaļā 318.punktā tiks veikti redakcionāli labojumi, kas piedāvāti 12.03.2013. vēstulē 
Nr.1.7.1/31, kuru mērķis ir novērst minētā punkta dažādas interpretācijas iespējas nākotnē. 
Pielikumā: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 12.03.2013. vēstules Nr.1.7.1/31 kopija uz 2 lp. 
 

Pozitīvs atzinums 
(redakcionālie labojumi 
veikti). 
 

Pašvaldību kopīgā 
iestāde „Rēzeknes 

speciālās 
ekonomiskās zonas 

pārvalde” 
(12.03.2013. 
Nr.1.7.1/31) 

 

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk - RSEZ pārvalde) ir 
iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem pilnveidoto redakciju un atkārtoti aicina veikt redakcionālus labojumus Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu TIAN 4.6.nodaļā, izsakot 234.punktu šādā redakcijā: 
„234. Vietas ar īpašiem noteikumiem, ir teritorijas, kurās papildus 235.punktā -minētajai atļautajai galvenajai 
izmantošanai ir noteiktas papildus izmantošanas:  
234.1. R1 - teritorija Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā (turpmāk RSEZ), kurā atļauta visa veida ražošanas 
uzņēmumu apbūve, tajā skaitā smagās ražošanas apbūve; 
234.2. R2 - teritorija RSEZ, kurā ir atļauts saglabāt esošo dzīvojamo apbūvi un veikt nepieciešamos 
uzlabojumus; 
234.3. R3 - teritorija RSEZ, kurā atļauta vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve, lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve; 
234.4. R4 - teritorija RSEZ, kurā atļauta vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve, tajā skaitā elektroenerģijas 
ražošana un koģenerācijas stacijas, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 
234.5. R5 - derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritorijas, (izmantošanas noteikumus skatīt V nodaļas 
5.3.apakšpunktā).” 
 

TIAN precizēti atbilstoši 
norādītājiem. 
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Atkārtoti norādām, ka RSEZ pārvalde, Rēzeknes novada pašvaldībai izsniegtajos nosacījumos, aicināja RSEZ 
teritorijā paredzēt jaunas līnijbūves apbūves teritorijas (ceļi, gāzes vads u.c.), lai nodrošinātu piekļuves 
iespējas, kā arī nodrošinātu iespējas pieslēgties jau esošiem inženierkomunikāciju tīkliem, kas ir vitāli svarīgi 
teritoriju attīstībai nākotnē. Rēzeknes novada pašvaldība ir izstrādājusi pētījumu par Rēzeknes novada 
pašvaldības perspektīvo rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām, kurā ir noteikti 
nepieciešamie piebraucamie ceļi, lai nodrošinātu pieejamību RSEZ teritorijās. Esošajā Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam redakcijā nav paredzēta plānoto ceļu izbūve atbilstoši augstāk 
minētajam pētījumam un tajā nav saglabāta arī iepriekšējā teritorijas plānojumā plānotā ceļa izbūve, kuras 
mērķis bija padarīt pieejamu RSEZ teritoriju Vērēmu pagastā, kas izvietota pie E 22 autoceļa. Atkāroti aicinām 
papildināt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam ar plānotajām līnijbūves teritorijām 
Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā atbilstoši pētījumam par Rēzeknes novada pašvaldības perspektīvo 
rūpniecības teritoriju esošo situāciju un to attīstības iespējām, vai sniegt argumentētu atteikumu. 
Aicinām veikt augstākminētos labojumus Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam. 
 

Grafiskā daļa papildināta, 
atbilstoši teritorijas 
plānojuma izstrādes 
kompetencei un mēroga 
precizitātei. 
 
 
 

22. Rēzeknes pilsētas 
dome 

(29.04.2013. 
Nr.3.1.1.19/773) 

 

Rēzeknes pilsētas domē ir saņemta Rēzeknes novada pašvaldības vēstule Nr.4-17/612 Par atzinuma sniegšanu, 
kurā lūgts sniegt atzinumu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidoto redakciju. 
Pēc iepazīšanas ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas 
materiāliem, Rēzeknes pilsētas dome sniedz pozitīvu atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam pilnveidotās redakcijas dokumentu kopumu un neiebilst plānojuma projekta tālākai 
virzībai. 
 

Pozitīvs atzinums. 

23. Ciblas novada 
pašvaldība 

(02.04.2013. 
Nr.3-9/58) 

 

Ciblas novada dome ir izskatījusi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata 
pilnveidoto redakciju un neiebilst pret izstrādāto dokumentu tālāku virzību. 
 

Pozitīvs atzinums. 

24. Kārsavas novada 
pašvaldība 

 

 Atzinums netika sniegts.  

25. Viļānu novada 
pašvaldība 

(08.04.2013. 
Nr.1.3.6/431) 

Viļānu novada pašvaldība ir saņēmusi un iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju un ir konstatējusi, ka tā ir izstrādāta saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajā ir ietverti Viļānu novada pašvaldības izvirzītie nosacījumi. 
Viļānu novada pašvaldība sniedz pozitīvu atzinumu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
un Vides pārskata projekta pilnveidotajai redakcijai. 

Pozitīvs atzinums. 
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26. Riebiņu novada 
dome 

(28.03.2013. 
Nr.1.3-08/169) 

Informējam, ka Riebiņu novada pašvaldībā ir saņemta 22.03.2013. Nr.4-17/612 vēstule, kur tiek lūgts sniegt 
atzinumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju. 
Riebiņu novada dome ir iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto 
redakciju, priekšlikumu un papildinājumu nav. 
 

Pozitīvs atzinums. 

27. Aglonas novada 
dome 

(04.04.2013. 
 Nr.3-4/414) 

Atbildot uz 22.03.2013. vēstuli Nr.4-17/612, kas Aglonas novada domē saņemta un reģistrēta ar Nr.300, 
27.03.2013., informējam, ka Aglonas novada dome ir iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam un vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju. 
Aglonas novada pašvaldība savas kompetences ietvaros atzinīgi novērtē izstrādāto Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju. 
 

Pozitīvs atzinums. 

28. Dagdas novada 
pašvaldība 

(16.04.2013. 
Nr.7-1/13/546) 

Informējam, ka esam iepazinušies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās 
redakcijas materiāliem un secinājām, ka Rēzeknes novada Mākoņkalna kartē nav attēlota Dagdas novada, 
Andrupenes pagasta Stalidzānu senkapu aizsargjosla (pie Soļoja ezera). 
 
 

Pozitīvs atzinums. 

29. Balvu novada 
pašvaldība 

(02.04.2013. 
Nr.3.5.1/992) 

Informējam, ka Balvu novada pašvaldība saņēmusi 22.03.2013. Nr.4-17/612 vēstuli Par atzinuma sniegšanu. 
Balvu novada pašvaldība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam 
pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu pilnveidoto redakciju, kas publicēta novada mājas lapā. 
Teritorijas plānojums redakcija izstrādāta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un nav pretrunā ar jau spēkā 
esošo Balvu novada teritorijas plānojumu. 
 

Pozitīvs atzinums. 

30. Ludzas novada 
pašvaldība 

(11.04.2013. 
Nr.3.1.1.7.2/621) 

Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi 22.03.2013. vēstuli Nr.4-17/612 par atzinuma sniegšanu 
Rēzeknes novada Teritorijas plānojumam 2013.-2024.gadam, kas saņemta 27.03.2013. un reģistrēta ar 
Nr.3.1.1.7.1/335. 
Informējam, ka Ludzas novada pašvaldība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada mājas lapā 
http://www.rezeknesnovads.lv ievietotiem teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem. 
Izvērtējot teritorijas plānojuma materiālus, informējam, ka Ludzas novada pašvaldībai nav iebildumu pret 
izstrādāto Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidoto redakciju. 
 

Pozitīvs atzinums. 
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6. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS UN ATZINUMS 
 

 
6.1. 

 
Vēstule Vides pārraudzības valsts birojam 02.05.2011. Nr.4-13/975 „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu”.  

 
6.2. Vides pārraudzības valsts biroja 09.05.2011. lēmums Nr.26 „Par stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.  
 

6.3. Vides pārraudzības valsts biroja 22.04.2013. atzinums Nr.15 „Par Rēzeknes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 un Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam Vides pārskatu”.  
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