
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS LĪDZ 2033.GADAM APSTIPRINĀŠANU UN RĒZEKNES NOVADA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024.GADAM APSTIPRINĀŠANU UN                       

SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU 

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 21.februāra domes sēdē (protokols Nr.5, 
95.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, bet 
2013. gada 1.augusta domes sēdē (protokols Nr.19, 1.§) ir apstiprināts Rēzeknes novada 
teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa”. 

KĀ PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS INTEGRĒTI VIDES APSVĒRUMI  

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam (turpmāk ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija) ir vietējās pašvaldības hierarhiski augstākais teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, 
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (turpmāk teritorijas plānojums) ir 
vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā 
infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas 
izmantošanas nosacījumi.  

Lai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar abu pašvaldības ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu tika izstrādāts stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējums (turpmāk Vides pārskats). Vides pārskatā tika pievērsta papildus uzmanība 
tam, kā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma izstrādes mērķi tiek 
sabalansēti ar vides un kultūrvēsturiskā mantojuma (ūdeņi, bioloģiskā daudzveidība, Natura 
2000 teritorijas un citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk ĪADT), kultūras 
pieminekļu teritorijas, gaisa kvalitāte, iedzīvotāju dzīves vides kvalitāte) saglabāšanu un 
uzlabošanu.  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un teritorijas plānojums paredz uzturēt līdzšinējo 
maznozīmīgo slodzi uz vidi - paaugstinot labiekārtojuma līmeni, koncentrējot blīvas 
dzīvojamās apbūves teritorijas esošo ciemu robežās, paaugstinot komunālās infrastruktūras 
efektivitāti (ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana), veicinot jaunu 
pieslēgumu pašvaldības centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem veidošanu, 
nosakot ierobežojumus lauksaimniecības zemju apmežošanai, ĪADT, dabas, ainaviskā un 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai. 

Lai samazinātu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzēto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi, 
tiek paredzēti pasākumi - vadlīnijas apdzīvojuma un galveno transporta koridoru un 
inženierkomunikāciju attīstībai, kā arī vadlīnijas dažādu telpiskās struktūras elementu 
(lauksaimniecības, mežsaimniecības, ražošanas un loģistikas, tūrisma un rekreācijas telpu 
u.c.) izmantošanai, kas netieši samazinās slodzi uz vidi un mazinās perspektīvās saimnieciskās 
darbības negatīvo ietekmi uz dabas un kultūrvēsturisko mantojumu. 



 

Savukārt teritorijas plānojumā, lai samazinātu dažādu saimniecisko darbību ietekmi uz 
apkārtējo vidi, paredzēta vesela virkne dažādu konkrētu pasākumu - aizsargjoslas (atbilstoši 
LR „Aizsargjoslu likumam”), teritoriju izmantošanas ierobežojumi ĪADT, kultūras pieminekļu 
un to aizsardzības zonu teritorijās, īpašas nozīmes ainavu telpās, ierobežojumi 
lauksaimniecības zemju apmežošanai, nosacījumi un ierobežojumi zemes lietošanas 
kategorijas maiņai, ierobežojumi blīvas apbūves (Rēzeknes novada ciemi un citas urbanizētās 
vietas) teritorijās un ražošanas teritorijās, nosacījumi kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai, derīgo izrakteņu ieguvei u.c.. Šie pasākumi gan tieši, gan netieši samazinās 
saimnieciskās darbības slodzi uz vidi un mazinās negatīvo ietekmi, vai arī aizliegs konkrētu 
darbību.  

Teritorijas plānojums konceptuāli paredz saglabāt pašreizējo teritorijas apdzīvojuma 
struktūru - esošos ciemus ar attīstības potenciālu, koncentrējot tur gan blīvu dzīvojamo 
apbūvi, gan sabiedriskos un komerciālos objektus, gan arī ražošanas teritorijas. Koncentrējot 
blīvas apbūves teritorijas ciemos un urbanizētajās teritorijās pie Rēzeknes, samazinot ciemu 
skaitu un to teritoriju robežas, nodalot ar zaļo buferzonu ražošanas teritorijas no dzīvojamās 
apbūves, pozitīvi tiks ietekmēta lauku ainava un samazināsies urbāno teritoriju ietekme uz 
vidi. Tā kā, salīdzinoši ar iepriekšējo plānošanas periodu, ir būtiski samazinātas plānotās 
blīvas apbūves teritorijas (dzīvojamās, ražošanas, publiskās), iekļauti nosacījumi dabas, tajā 
skaitā ainavisko, kultūrvēsturisko teritoriju izmantošanai un aizsardzībai, tehniskās 
infrastruktūras efektivitātes paaugstināšanai u.c., vērtīgo lauksaimniecības zemju 
apmežošanai, intensīvo audzēšanas kompleksu (cūkkopības un vistkopības), fermu 
izvietošanai u.c., novada teritorijā prognozējama vides kvalitātes paaugstināšanās. 

Vides pārskatā situācijas uzlabošanai vides jomā tiek piedāvāti secinājumi un 
rekomendācijas, kas palīdzēs pašvaldības darbībā tieši vides kvalitātes uzlabošanā. Katrā no 
nodaļām tiek dots raksturojums attiecīgajai vides problēmai, kā arī sniegti ieteikumi šo 
iespējamo ietekmju samazināšanai. Uzsvērts, ka svarīgi ir pašvaldībai plānot un domāt par 
vides problēmām tieši ilgtermiņā. Pašvaldības teritorijā plānojot attiecīgās saimnieciskās 
darbības, paredzēt arī vides problēmas, kas varētu rasties ilgtermiņā šo plānoto darbību 
īstenošanas rezultātā un pieņemt attiecīgos lēmumus, darbības, kas varētu šīs ietekmes uz 
vidi novērst vai samazināt.  

KĀ ŅEMTS VĒRĀ VIDES PĀRSKATS, IZTEIKTIE ATZINUMI, SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS 
REZULTĀTI  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un Vides pārskats tika izstrādāts 
vienlaicīgi, tādejādi jau izstrādes laikā abos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos tika 
ietverti Vides pārskata priekšlikumi un rekomendācijas.  

Sagatavojot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, teritorijas plānojums un Vides pārskatu, 
izvērtēti un ņemti vērā vai arī noraidīti, atbilstoši katra plānošanas dokumentu darba 
uzdevumam, kompetencei, darba grupu un pašvaldības lēmumiem, saņemtie valsts 
institūciju nosacījumi un atzinumi, fizisko un juridisko personu iesniegumi/priekšlikumi, kā arī 
Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas.  

Sabiedrības informēšanai par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, teritorijas plānojuma un 
Vides pārskata izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām.  



Sabiedrības pārstāvji aktīvi iesaistījās plānošanas dokumentu un vides pārskata publiskās 
apspriešanas pasākumos. Visvairāk priekšlikumu (virs 700) no iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
citām juridiskajām personām tika saņemti uzsākot teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādi. 
Visaktuālākie jautājumi bija – lauksaimniecības zemju apmežošana, dīķu rakšana, derīgo 
izrakteņu ieguve, alternatīvo energoapgādes objektu izvietošana, iespēja nodarboties ar 
tūrismu, jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, dzīvojamo, saimniecības u.c. ēku 
un būvju būvniecība.   

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata 
projekta publiskās apspriešanas sanāksmes notika visu Rēzeknes novada pagastu lielākajos 
apdzīvojumu centros (kopā 25), kā arī noslēgumā - Rēzeknes novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Rēzeknē. Visaktīvākie novada iedzīvotāji un uzņēmēji piedalījās Silmalas, 
Gaigalavas, Ozolaines, Maltas, Kaunatas un Feimaņu pagastu sanāksmēs, kā arī noslēguma 
sanāksmē pašvaldības administratīvajā centrā Rēzeknē. Sanāksmēs pašvaldības vadības un 
Attīstības plānošanas nodaļas un dokumentu izstrādātāju SIA „Reģionālie projekti” pārstāvji 
izskaidroja interesantiem plānošanas dokumentos noteiktās normas, kā arī atbildēja uz 
jautājumiem. 

Par teritorijas plānojuma 1.redakciju no fiziskajām un juridiskajām personām tika saņemti 37 
priekšlikumi, bet par pilnveidoto redakciju - 2 priekšlikumi. 

Visi saņemtie priekšlikumi tika apkopoti un izvērtēti pēc atbilstības konkrētā plānošanas 
dokumenta kompetencei un pēc iespējas iestrādāti plānošanas dokumentos un Vides 
pārskatā. 

Par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tika saņemts pozitīvs atzinums no Latgales plānošanas 
reģiona administrācijas, kas atzinīgi novērtēja izstrādāto pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentu un tā sasaisti ar reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. 

Par teritorijas plānojuma 1.redakciju tika saņemti atzinumi no 19 kompetentajām 
institūcijām un 6 kaimiņu pašvaldībām, savukārt par pilnveido redakciju – no 17 
kompetentajām institūcijām un 7 kaimiņu pašvaldībām. Būtiskākos ieteikumus, informāciju 
un rekomendācijas papildinājumiem un precizējumiem teritorijas plānojuma un Vides 
pārskata projekta pilnveidošanai sniedza Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides 
pārvalde, AS „Latvijas Valsts meži Ziemeļlatgales mežsaimniecība, VMD Austrumlatgales 
virsmežniecība, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija un 
pašvaldības kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”. Visbūtiskākie 
iebildumi tika saņemti no VAS „Latvijas Valsts meži”, kas iebilda pret TIAN noteiktajiem 
kritērijiem vērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanas ierobežošanai. Šie iebildumi netika 
ņemti vērā, jo pašvaldība uzskata, ka ir būtiski saglabāt novada teritorijā esošās meliorētās 
un iekoptās lauksaimniecības zemes lauksaimnieciskajai ražošanai. Diskusijas izraisīja arī 
ainaviski vērtīgo teritoriju noteikšanas kritēriji. 

Par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju atzinumi tika saņemti no 16 kompetentajām 
institūcijām un sešām kaimiņu pašvaldībām.  

Par Vides pārskata projektu atzinumus sniedza 5 kompetentās institūcijas - Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, Valsts vides dienesta Rēzeknes 
reģionālā vides pārvalde, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa, Latgales 
plānošanas reģiona administrācija un Vides pārraudzības valsts birojs. Vides pārraudzības 
valsts birojs rekomendēja Vides pārskatā ņemt vērā sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos 
priekšlikumus, kas tika veikts. 



Visi saņemtie kompetento institūciju atzinumi tika izskatīti un izvērtēti pēc būtības 
plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās, kā arī būtiskākie – Rēzeknes novada domes 
sēdē, pieņemot lēmumus par to iekļaušanu, daļēju iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā. Dokumenti tika precizēti un papildināti atbilstoši 
kompetento institūciju rekomendācijām, darba grupās un pašvaldības domes sēdēs 
pieņemtajiem lēmumiem.  

Kopumā atbildīgās institūcijas un sabiedrība ir pozitīvi novērtējušas sagatavotos ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokumentus - ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un teritorijas 
plānojumu. Publiskās apspriešanas laikā norādītās neprecizitātes ir novērstas un plānošanas 
dokumenti izstrādāti atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas un 
aizsardzības mērķiem, kā arī saskaņā ar kultūras mantojuma, ainavu, sugu un biotopu 
aizsardzības prasībām.  

PAMATOJUMS, KĀPĒC NO VISIEM IESPĒJAMIEM RISINĀJUMA VARIANTIEM IZRAUDZĪTS 
PIEŅEMTAIS VARIANTS 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma risinājumiem netika piedāvāti 
alternatīvie varianti. Vides pārskatā tika secināts, ka attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošana, ja tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu, atbildīgo institūciju un pašvaldības 
izvirzītās prasības, neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti un iedzīvotāju veselību, kā ir 
pašlaik. To realizācija neradīs būtisku ietekmi uz ĪADT, tajā skaitā Natura 2000 teritorijām, kā 
arī kultūrvēsturisko mantojumu.  

Saistībā ar plānošanas dokumentu tiešu īstenošanu nav paredzamas pārobežu ietekmes. 

Kopumā secināts, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija un teritorijas plānojums nav pretrunā 
ar dabas aizsardzības normatīviem un tā mērķi atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem 
vides un dabas aizsardzības mērķiem. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošana veicinās ilgtspējīgu un videi draudzīgu Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas 
attīstību.  

ZIŅAS PAR PASĀKUMIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA 
VEIKŠANAI, NORĀDOT MONITORINGA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅUS 

Lai novērstu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma varbūtējo negatīvo 
ietekmi uz vides kvalitāti un iedzīvotāju veselību, tiks veikts plānošanas dokumentu 
īstenošanas monitorings. Monitorings tiks izpildīts ar nolūku konstatēt plānošanas 
dokumentu īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi. Monitorings tiks veikts, izmantojot 
valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata teritoriju, 
t.i. Rēzeknes novada teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība Vides pārskatā 
norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai, veidojot statistiku ilgākā laika 
periodā (monitoringu), varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un prognozēt tā iespējamo 
attīstību. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings tiks 
veikts pēc katrām nākamajām pašvaldības vēlēšanām (nākamās - 2018.gadā), lai katra 
jaunievēlētā Rēzeknes novada dome varētu novērtēt plānošanas dokumentu ieviešanas 
sekmes un noteikt vai plānošanas dokumentam/iem nav nepieciešama aktualizācija, kā arī 
plānošanas dokumentu darbības beigu posmos 2025.gadā (teritorijas plānojums) un 
2034.gadā (ilgtspējīgas attīstības stratēģija), lai novērtētu plānošanas dokumentu 



panākumus un trūkumus un sastādītu darba uzdevumu jaunu izstrādei. Rēzeknes novada 
domei Vides pārskatā norādītajos gados ir jāizstrādā monitoringa ziņojums un tas jāiesniedz 
Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai. 

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

 

                                                                                                                                          
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!             


