
7. TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES DARBA GRUPU SANĀKSMJU MATERIĀLI 

 
7.1. Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu sanāksmes Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs: 

 
Datums Pagasts, ciems Laiks 
12.09.2011. Nagļu pagasts, Nagļi   9.00 – 11.00 
12.09.2011. Gaigalavas pagasts, Bikava 11.30 – 13.30 
12.09.2011. Dricānu pagasts, Dricāni 14.00 – 16.00 
12.09.2011. Strūžānu pagasts, Strūžāni 16.30 – 18.30 
13.09.2011. Vērēmu pagasts, Sondori   8.00 – 10.00 
13.09.2011. Bērzgales pagasts, Bērzgale 10.30 – 12.30 
13.09.2011. Nautrēnu pagasts, Rogovka 13.00 – 15.00 
13.09.2011. Ilzeskalna pagasts, Ilzeskalns 15.30 – 17.30 
14.09.2011. Ozolaines pagasts, Bekši   8.00 – 10.00 
14.09.2011. Maltas pagasts, Malta  10.30 – 12.30 
14.09.2011. Silmalas pagasts, Gorņica 13.00 – 15.00 
14.09.2011. Feimaņu pagasts, Feimaņi 15.30 – 17.30 
15.09.2011. Pušas pagasts, Puša   9.00 – 11.00 
15.09.2011. Lūznavas pagasts, Lūznava 11.30 – 13.30 
15.09.2011. Mākoņkalna pagasts, Lipuški  14.00 – 16.00 
15.09.2011. Kaunatas pagasts, Kaunata 16.30 – 18.30 
16.09.2011. Čornajas pagasts, Čornaja   9.00 – 11.00 
16.09.2011. Kantinieku pagasts, Liuža 11.30 – 13.30 
16.09.2011. Rikavas pagasts, Rikava 14.00 – 16.00 
19.09.2011. Sakstagala pagasts, Ciskādi 11.00 – 13.00 
19.09.2011. Audriņu pagasts, Audriņi 13.30 – 15.30 
19.09.2011. Lendžu pagasts, Lendži 16.00 – 18.00 
20.09.2011. Griškānu pagasts, Sprūževa   9.00 – 11.00 
20.09.2011. Stoļerovas pagasts, Stoļerova 11.30 – 13.30 
20.09.2011. Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža 14.00 – 16.00 

  
 

7.2. 
 
Teritorijas plānojuma izstrādes darba sanāksme 11.11.2011. plkst.13.00, Rēzeknes novada 
pašvaldībā. 

 
7.3. 

 
Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas „Par lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
apmežošanu, kritērijiem apmežošanas atļaušanai vai aizliegšanai” sanāksme 10.01.2012. 
plkst.11.00, Rēzeknes novada pašvaldībā. 

 
7.4. 

 
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 11.01.2012. plkst.10.00, Rēzeknes 
novada pašvaldībā.  
 

7.5. Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes darba grupas 
sanāksmes 15.05.2012. plkst.10.00; plkst.13.30, Rēzeknes novada pašvaldībā un 16.05.2012. 
plkst.8.00, Rēzeknes novada pašvaldībā. 

 
7.6. 

 
Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādes darba grupas 
sanāksmes 22.05.2012. plkst.13.30, Rēzeknes novada pašvaldībā un 23.05.2012. plkst.8.00, 
Rēzeknes novada pašvaldībā. 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 

„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2011. gada 12. septembrī, plkst. 14.00,  
Dricānu pagasta pārvaldē, Dricānos 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja  Skaidrīte Melne, Dricānu pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste Benita Gērikas un komunālās saimniecības pārzinis Antons Troška, 
Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Terēzija Kruste, SIA „Reģionālie projekti” projektu 
vadītāja Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe Vita Jumtiņa un SIA „Reģionālie 
projekti” projektu vadītāja asistente  Inese Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente  Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Dricānu ciema robežu precizēšana; 

2. Dricānu pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos un 
lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Dricānu pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana un vietējās 
nozīmes dabas un kultūrvēsturisko objektu noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Dricānu pagasta ceļu precizēšana. 

5. Iedzīvotāju un fizisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
1. Tiek pārskatītas Dricānu ciema robežas un nolemts tās nemainīt. 

2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un 
precizēts zonējums Dricānu ciemā un pagasta lauku teritorijā. 

3. Pagasta pārvaldes vadītāja un pagasta zemes lietu speciāliste precizē Dricānu pagasta 
infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos 
un dabas objektus. 

4. Dricānu autoceļi tiks pārskatīti Dricānu pagasta pārvaldē un precizēti, tiek atstāta karte, 
kurā tiks precizēti un iezīmēti pagasta autoceļi, kā arī norādīti to numuri. 

5. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju saņemtie iesniegumi no 
fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Dricānu ciema robeža paliek nemainīga, kā attēlota aktuālajā pagasta teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā, Dricānu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 

2. Precizētas atļautās izmantošanas Dricānu ciemā (DzM, RR, LA, P, T un Z teritorijas) un lauku 
teritorijās (L, RR, RD teritorijas). (skatīt Grafiskajā materiālā).  

3. Dricānu pagasta pašvaldības nozīmes dabas objekti un kultūrvēsturiskie objekti  tiek noteikti un 
attēloti grafiski – piemiņas akmens visu okupāciju upuriem Dricānos, piemineklis G. Manteifelim, 
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„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2011. gada 13. septembrī, plkst. 8.00,  
Vērēmu pagasta pārvaldē, Sondoros 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Vērēmu pagasta pārvaldes vadītājs Vladimirs Bistrovs, Vērēmu pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste Laimdota Melne, lietvede Aina Kudure, Rēzeknes novada 
pašvaldības teritorijas plānotāja Terēzija Kruste, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa 
Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe Vita Jumtiņa un SIA „Reģionālie projekti” projektu 
vadītāja asistente Inese Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Vērēmu pagasta ciemu robežu noteikšana un attēlošana grafiski; 

2. Vērēmu pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos un 
lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Vērēmu pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana, pašvaldības 
nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Tiek pārskatītas Škeņevas – Sondoru – Adamovas, Igulovas un Djogu ciemu robežas. Ciema 
robežas tiek mainītas tikai Djogu ciemam, pārējiem ciemiem paliek esošās ciema robežas. 

2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un precizēts 
zonējums ciemos un pagasta lauku teritorijā. 

3. Pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta zemes lietu speciāliste precizē Vērēmu pagasta 
infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos un 
dabas objektus, tiek nolemts, ka precīza informācija par Vērēmu pagasta ceļiem tiks saņemta 
no Rēzeknes novada pašvaldības, vēršoties pie pašvaldības ceļu speciālista Alberta Kindzuļa. 

4. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tiek izskatīti saņemtie 
iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Esošās ciema robežas Škeņevas – Sondoru – Adamovas, Igulovas ciemos un mainītās Djogu 
ciema robežas. 

2. Precizētas atļautās izmantošanas Škeņevas – Sondoru – Adamovas, Igulovas un Djogu ciemos 
(DzM, RR, LA, P, T un Z teritorijas) un lauku teritorijās (L, RR, RD teritorijas). (skatīt Grafiskajā 
materiālā).  

3. Vērēmu pagasta pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti tiek noteikti un grafiski 
attēloti: 

• Brāļu kapi Adamovā un Loboržos;   
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2011. gada 13. septembrī, plkst. 13.00,  
Nautrēnu pagasta pārvaldē, Rogovkā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska, Nautrēnu pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste Elita Velikāne, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja 
Terēzija Kruste, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” 
kartogrāfe Vita Jumtiņa un SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente Inese Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Nautrēnu pagasta ciemu robežu pārskatīšana un attēlošana grafiski; 

2. Nautrēnu pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos 
un lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Nautrēnu pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana pašvaldības 
nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Tiek pārskatītas Rogovkas, Dekteru, Rasnapuļu un Žogotu ciemu robežas un nolemts tās 
nemainīt. 

2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un precizēts 
zonējums Rogovkas, Dekteru, Rasnapuļu un Žogotu  ciemos un pagasta lauku teritorijā. 

3. Pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta zemes lietu speciāliste precizē Nautrēnu pagasta 
infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos un 
dabas objektus, tiek nolemts, ka precīza informācija par Nautrēnu pagasta ceļiem tiks saņemta 
no Rēzeknes novada pašvaldības, vēršoties pie pašvaldības ceļu speciālista Alberta Kindzuļa. 
Nautrēnu pagastā esošie krucifiksi netiks grafiski attēloti, tie tiks pievienoti Paskaidrojuma raksta 
pielikumu daļā. 

4. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tiek izskatīti saņemtie 
iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Esošās ciema robežas un tās nemainīt. 

2. Precizētas atļautās izmantošanas Rogovkas, Dekteru, Rasnapuļu un Žogotu ciemos (DzM, RR, 
LA, P, T un Z teritorijas) un lauku teritorijās (L, RR, RD teritorijas). (skatīt Grafiskajā materiālā).  

3. Nautrēnu pagastā kā pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti tiek noteikti: 

• Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca; 
• Nacionālo partizāņu piemiņas vieta Antonam Gabrānam un Antonam Gutānam; 
• Bīskapa un valsts vīra Jāzepa Rancāna un valsts vīra Antona Rancāna pieminekļu 

ansamblis; 
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„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2011. gada 13. septembrī, plkst. 15.30,  

Ilzeskalna pagasta pārvaldē, Ilzeskalnā  
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja  Genovefa Gailuma, Ilzeskalna 
pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Anna Kūkoja un lietvede Anita Rozenberga, Rēzeknes 
novada pašvaldības teritorijas plānotāja Terēzija Kruste, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja 
Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe Vita Jumtiņa un SIA „Reģionālie projekti” 
projektu vadītāja asistente  Inese Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente  Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Ilzeskalna ciema robežu precizēšana; 

2. Ilzeskalna pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos 
un lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Ilzeskalna pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana un pašvaldības 
nozīmes  kultūrvēsturisko un dabas objektu noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Ilzeskalna pagasta ceļu precizēšana. 

5. Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
1. Tiek pārskatītas Ilzeskalna ciema robežas. 

2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un precizēts 
zonējums Ilzeskalna ciemā un pagasta lauku teritorijā. 

3. Pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta zemes lietu speciāliste precizē Ilzeskalna pagasta 
infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos un 
dabas objektus. 

4. Tiek nolemts, ka precīza informācija par Ilzeskalna pagasta ceļiem tiks saņemta no Rēzeknes 
novada pašvaldības, vēršoties pie pašvaldības ceļu speciālista Alberta Kindzuļa. 

5. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tiek izskatīti saņemtie 
iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Ilzeskalna ciema robežas paliek nemainīgas, kā attēlotas Ilzeskalna pagasta teritorijas 
plānojuma Grafiskajā daļā, Ilzeskalna pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 

2. Precizētas atļautās izmantošanas Ilzeskalna ciemā (DzM, RR, LA, P, T un Z teritorijas) un lauku 
teritorijās (L, RR, RD teritorijas). (skatīt Grafiskajā materiālā).  

3. Ilzeskalna pagasta pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti tiek noteikti un grafiski 
attēloti – Gailumu kapsēta, Žogotu kapsēta, Stogošņu kapsēta, Jaunslobodas kapsēta, 
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2011. gada 14. septembrī, plkst. 10.30,  

Maltas pagasta pārvaldē, Maltā 
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, Maltas pagasta pārvaldes 
zemes lietu speciālists Viktors Šmaukstelis, Maltas pagasta pārvaldes  Ekonomikas un plānošanas 
nodaļas vadītāja Alīda Jasmane, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Terēzija Kruste, 
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe Vita 
Jumtiņa un SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente Inese Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Maltas pagasta ciemu robežu pārskatīšana; 

2. Maltas pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos un 
lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Maltas pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana pašvaldības 
nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Tiek palielinātas Maltas ciema robežas. 
2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un precizēts 

zonējums Maltas ciemā un pagasta lauku teritorijā. Tiek nolemts saglabāt esošo applūstošo 
teritoriju zonējumu, jo dabā regulāri teritorijas applūst. 

3. Pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta zemes lietu speciāliste precizē Maltas pagasta 
infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un 
dabas objektus, tiek nolemts, ka precīza informācija par Maltas pagasta ceļiem tiks saņemta 
no Rēzeknes novada pašvaldības, vēršoties pie pašvaldības ceļu speciālista Alberta Kindzuļa. 

4. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tiek izskatīti saņemtie 
iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Paplašinātas Maltas ciema robežas (ciema robežas jāprecizē atbilstoši aktualizētajai kadastra 
informācijai). 

2. Precizētas atļautās izmantošanas Maltas ciemā (DzM, RR, LA, P, T un Z teritorijas) un pagasta 
lauku teritorijās (L, RR, RD teritorijas). (skatīt Grafiskajā materiālā). 

3. Maltas pagastā kā pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti tiek noteikti - skatu 
vieta "Velna kalns", akmeņains, ar mežu apaudzis kalns ar stāvu nogāzi, II Pasaules karā 
nogalināto ebreju kapi, Rozentovas muižas parks, parastā kļava DR virzienā no Garkolnu 
sādžas, parastā goba Maltā, Zamostjes ielā, parastais ozols Maltā, Andrupenes ielā 71, parastā 
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„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2011 

                    
 

 
 
 
 
 

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 

„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2011. gada 20. septembrī, plkst. 09.00,  
Griškānu pagasta pārvaldē,Sprūževā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Gžibovska, Griškānu pagasta 
pārvaldes zemes ierīcības speciālists Aivars Vigups, Griškānu pagasta pārvaldes lietvede Zoja 
Lipska, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Terēzija Kruste, SIA „Reģionālie projekti” 
projektu vadītāja Santa Pētersone un SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente  Inese 
Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente  Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Janopoles un Sprūževas ciemu robežu precizēšana; 

2. Griškānu pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos un 
lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Griškānu pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana un pašvaldības 
nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Griškānu pagasta ceļu precizēšana. 

5. Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Tiek pārskatītas Sprūževas ciema robežas un nolemts tās nemainīt. Janopoles ciemam tiek 
noteiktas ciema robežas. 

2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un precizēts 
zonējums Griškānu un Sprūževas ciemos un pagasta lauku teritorijā. 

3. Pagasta pārvaldes vadītāja un pagasta zemes lietu speciālists precizē Griškānu pagasta 
infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus un pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos un 
dabas objektus. 

4. Tiek nolemts, ka precīza informācija par Griškānu pagasta auceļiem tiks saņemta no Rēzeknes 
novada pašvaldības, vēršoties pie pašvaldības ceļu speciālista Alberta Kindzuļa. 

5. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tiek izskatīti saņemtie 
iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Sprūževas ciema robeža paliek nemainīga, kā attēlota Griškānu pagasta teritorijas plānojumā 
2008 – 2020, Grafiskajā daļā, Griškānu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 
Janopoles ciema noteiktā robeža (ciema robežas jāprecizē atbilstoši aktualizētajai kadastra 
informācijai). 
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„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2011 

                    
 

 
 
 
 
 

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 

„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
2011. gada 20. septembrī, plkst. 11.30,  

Stoļerovas pagasta pārvaldē,Stoļerovā 
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Muravskis, Stoļerovas pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste Valentīna Arbidāne, Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvede 
Ludmila Minina, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Terēzija Kruste, SIA „Reģionālie 
projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone un SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente  
Inese Čevere. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja asistente Inese Čevere 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Stoļerovas pagasta ciemu robežu noteikšana un attēlošana grafiski; 

2. Stoļerovas pagasta teritorijas izmantošanas veidu un apbūves noteikumu pārskatīšana ciemos 
un lauku teritorijā, vienošanās par vienotiem principiem visā novada teritorijā; 

3. Stoļerovas pagasta infrastruktūras objektu, kapsētu, tūrisma resursu precizēšana, pašvaldības 
nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti noteikšana un attēlošana grafiski; 

4. Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegto iesniegumu izskatīšana. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Tiek noteiktas Stoļerovas un Rosicas ciemu robežas. 
2. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tika pārskatīts un precizēts 

zonējums Stoļerovas un Rosicas ciemos un pagasta lauku teritorijā. 
3. Pagasta pārvaldes vadītājs un pagasta zemes lietu speciāliste precizē Stoļerovas pagasta 

infrastruktūras objektus, kapsētas, tūrisma resursus, pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskos un 
dabas objektus, tiek nolemts, ka precīza informācija par Stoļerovas pagasta ceļiem tiks 
saņemta no Rēzeknes novada pašvaldības, vēršoties pie pašvaldības ceļu speciālista Alberta 
Kindzuļa. Tiek norādītas applūstošās teritorijas lejpus Spruktu HES. Tiek nolemts pagasta vietējās 
nozīmes kultūrvēsturiskos objektus – krucifiksus iekļaut Paskaidrojuma raksta pielikumu daļā un 
grafiski neattēlot. 

4. Kopā ar klātesošajiem speciālistiem un pagasta pārvaldes vadītāju tiek izskatīti saņemtie 
iesniegumi no fiziskajām un juridiskajām personām. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKI VIENOJĀS IEKĻAUT TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.RED. PROJEKTĀ: 

1. Noteiktas Stoļerovas un Rosicas ciemu robežas (ciema robežas jāprecizē atbilstoši aktualizētajai 
kadastra informācijai). 

2. Precizētas atļautās izmantošanas ciemos (DzM, RR, LA, P, T un Z teritorijas) un lauku teritorijās (L, 
RR, RD teritorijas). (skatīt Grafiskajā materiālā). Jāiekļauj applūstošās teritorijas lejpus Spruktu 
HES. 

3. Stoļerovas pagastā pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti tiek noteikti un 
grafiski attēloti: 
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„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2012 

                    
 

 
 
 
 
 

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 „Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 
RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES DARBA GRUPA 

 
„PAR LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO ZEMJU APMEŽOŠANU, KRITĒRIJIEM APMEŽOŠANAS 

ATĻAUŠANAI VAI AIZLIEGŠANAI”. 
2012. gada 10. janvārī, plkst. 11.00,  

Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknē 
 

SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva, SIA „Reģionālie projekti” uzņēmuma vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Aivars Stafeckis (Silmalas pagasta pārvalde), Aleksandra Ostrovska (Silmalas 
pagasta pārvalde), Antons Laizāns (Dricānu pagasts), Antoņina Čistjakova (Ozolaines pagasta 
pārvalde), Vasīlijs Bašmakovs (Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs), Valdis Zujs (IK „Izidori”), Iveta 
Tiltiņa, Eduards Grišuļonoks (Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs), Viktors Augustāns (Kantinieku 
pagasts), Aija Gribuste (Mākoņkalna pagasts), Ingrīda Černiševa (Lūznavas pagasts), Jānis Vulāns, 
Jevgēnija Švarce (Verēmu pagasts), Janīna Adijāne (Bērzgales pagasta pārvalde), Dainis Viļums 
(Rēzeknes novada domes deputāts), Pēteris Stanka (Z/S „Līdumi”), Inga Erta (VMD Austrumlatgales 
virsmežniecība), Aivars Bernāns (Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome), Marija 
Jačeikina (Audriņu pagasta pārvalde), Artūrs Tjušs (Z/S „Meža Grumuši”), Jānis Tjušs (Z/S „Laukmaņi), 
Nikolajs Pildigovičs (Z/S „Jura Pērle”), Nikolajs Kurašovs (Z/S „Jaunupju”), Anna Kūkoja (Ilzeskalna 
pagasta pārvalde), Laimdota Melne (Vērēmu pagasta pārvalde), Jānis Staris (SIA „Verems”), 
Pēteris Batars (Z/S „Dainava”), Ineta Brizga (Rēzeknes novada pašvaldība), Raitis Raibais (Vērēmu 
pagasts), Uldis Juškevičs (VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” meliorācijas 
departaments), Staņislavs Škesters (Z/S „Dzintari”), Valērijs Safronovs (Z/S „Nios”), Jana Jakuškina 
(Ozolmuižas pagasta pārvalde), Jāzeps Deglis (SMA „Myrtillus”), Jānis Batars (SIA „Baltiks East”), 
Arvīds Dunskis (Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs), Ivars Igaunis (Strūžānu pagasts), Valentīna 
Arbidāne (Stoļerovas pagasta pārvalde), Viktors Šmaukstelis (Maltas pagasta pārvalde), Brigita 
Arbidāne (Rēzeknes novada pašvaldība), Edgars Silkāns (SIA „Skogssallskapet”), Sarmīte Melne (A/S 
„Latvijas valsts meži”), Viktors Reblis (A/S „Latvijas valsts meži”), Žanis Bacāns (SIA „Latvijas Finieris”), 
Anita Bringule (Rēzeknes novada pašvaldība), Marta Vizule (Rēzeknes novada pašvaldība), Aivars 
Vigups (Griškānu pagasta pārvalde), Gunārs Vigups (A/S „Latvijas valsts meži”), Vitālijs Butlers (Pušas 
pagasta pārvaldes vadītājs), Terēzija Kruste (Rēzeknes novada pašvaldība), Monvīds Švarcs 
(Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs), Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”), Santa 
Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”), Inese Brūvere (SIA „Reģionālie projekti”). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas asistente Inese Brūvere 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Teritorijas plānojuma koncepcija un risinājumi  
2) Darbs darba grupās 
3) Kopsavilkums 

 
SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1) Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca uzruna. 
2) Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

uzruna. 
3) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva aicināja klātesošos stādīties priekšā.  
4) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva iepazīstināja klātesošos ar teritorijas plānojumu sastāvu 

un koncepciju, saņemto iesniegumu skaitu no juridiskajām un fiziskajām personām par 
mežsaimniecisku izmantošanu un apmežošanu, kā arī darba grupas dienas kārtību. (skatīt 
pievienoto prezentāciju PREZENTACIJA_10_01_2012_Lauksaimn.pdf) 
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RĒZEKNES NOVADA  

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS  

2013.-2024.gadam  
 
 

Darba grupa 
10.01.2012. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ  NĀKOTNĒ 
 

Projekts 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/ 

VRAA/057 

 

Darba kārtība 

• Teritorijas plānojuma koncepcija un 
risinājumi  

• Darbs darba grupās 
• Kopsavilkums 

Paskaid-
rojuma 
raksts  

Grafiskā 
daļa 

Apbūves  
noteikumi 

Pārskats 
par 

izstrādi 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Sastāvs 

Vides  
Pārskats 

(SIVN) 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Iesniegumi (1494) 
Nosacījumi 

(26) 

Normatīvie akti 

Darba grupas 
25 pagastu 

teritorijas plānojumi 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Iesniegumi (1494) 
Nosacījumi 

(26) 

Normatīvie akti 

Darba grupas 
25 pagastu 

teritorijas plānojumi 

Teritorijas plānojuma KONCEPCIJA 

VIENOTAS NORMAS - visā novadā 
zemes izmantošanai un Apbūvei 

 
Vietas ar īpašiem noteikumiem – INDIVIDUALITĀTE    

 
ELASTĪGA teritorijas izmantošana   

   
VIEGLI LIETOJAMS pašvaldības darbā 

 
Vienkārši SAPROTAMS IEDZĪVOTĀJIEM 
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Individualitāte 

• Lauksaimniecībā neizmantotās zemes, to 
apmežošana. 

• Ilgtspējīga un sabalansēta attīstība  
 
 
 

•            ? KRITĒRIJI ? 

Latgales reģiona plānojums 

• Nosakot vietējo pašvaldību plānojumos perspektīvā 
apmežojamās teritorijas, jāievēro nosacījums, lai 
netiktu pārveidotas augstvērtīgās tradicionālas 
mozaīkveida ainavas, netiktu aizsegtas skatu 
panorāmas un vērtīgie skatupunkti, apmežotas 
teritorijas ap kultūras pieminekļiem. 

• Lai izvairītos no mežu ugunsgrēka riska, aizliegts 
apmežot teritorijas tuvāk par 50 m pie blīvi apdzīvoto 
robežām un izvietot apbūvi tuvāk par 100 m līdz mežu 
masīviem. 
 

Rajona teritorijas plānojums 

• Perspektīvās mežu teritorijas tiek noteiktas, lai 
sekmētu aizaugušo un citās saimniecības 
nozarēs neizmantojamo zemju apmežošanu. 
Atsevišķām teritorijām vietējo pašvaldību 
plānojumos var tikt kā prioritārais mērķis 
noteikts dabas daudzveidības saglabāšana vai 
arī citi mērķi. 

Esošo teritorijas plānojumu 
risinājumi 

• Čornajas pagastā – apmežošana paredzēta LIZ zemēs; 

• Dricānu, Nautrēnu – izdalītas atsevišķas; transformējamas LIZ 

zemes; 

• Nautrēnu, Rikavas, Stoļerovas – vietējas nozīmes LS zemes 

(pārsvarā nav ļauts apmežot); 

• Feimaņu, Gaigalavas, Nagļu – darbības saskaņojamas ar 

apkārtējo īpašumu īpašniekiem, pašvaldības lēmums, minētas 

nevērtīgās LIZ; 

• Griškānu – lemj atsevišķi par katru gadījumu; 

• Pušas – plānotās meža teritorijas; 

 

Attīstības programma (AP) 

• Silmalas, Griškānu, Rikavas un Nautrēnu 
pagasti – nozīmīgas lauksaimniecības 
teritorijas un resursi. 

• Nelielas zemnieku saimniecības - 
nodarbinātības 
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AP stratēģiskā daļa 

• VP 4 – Dabas resursu un kultūrmantojuma 
saglabāšana un attīstība 
 

• RP 4.1. – Dabas resursu izmantošana, saskaņojot dabas 
un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar 
teritorijas ekonomisko attīstību 
 

• U.4.1.3. Saglabāt lauku teritorijām raksturīgās kultūrvides un 
dabas ainavas 

 
 

Teritorijas plānojuma uzdevums 

• Izvērtēt Rēzeknes novada pagastu 
teritoriju attīstības potenciālu un noteikt 
tā izmantošanai nepieciešamās prasības 
un ierobežojumus, radot labvēlīgus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un  
investīciju piesaistei 
 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Iesniegumi (1494) 
Nosacījumi 

(...) 

Normatīvie akti 

Darba grupas 
25 pagastu 

teritorijas plānojumi 
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Privātpers. 
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14% 

Juridisko 
pers. 

iesniegumi  
86% 

618 

876 

Pārējie iesniegumi

Apmežošanas
iesniegumi

Atslēgas vārdi 

Platība iesniegumiem mežsaimnieciskai izmantošanai 
– 7500 ha 

Nekustamā īpašuma nodokļa nepiemērošana (10-
40 gadi) 

Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana 

Sabalansēta resursu izmantošana 
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Tikšanās mērķis 

• Vienots redzējums uz lauksaimniecības 
zemju kā resursa saglabāšanu, attīstību, 
un apmežošanu Rēzeknes novada 
teritorijā 

Priekšlikums 

• Izdalīt / noteikt Rēzeknes novada 
attīstībai nozīmīgas lauksaimniecības 
teritorijas/areālus; 

• Noteikt kritērijus, pie kuriem atļauts / 
aizliegts apmežot lauksaimniecības zemes 

• Vienoties par elastīgiem nosacījumiem 

Darbs grupās 

Uzdevums... 
Diskusijas... 
Viedokļi...  

Darba 
organizēšana 

3 grupās: 

1.darba 
grupa: 
SANTA 

2.darba 
grupa: LĪNA 

480



3.Darba 
grupa: INESE 

Izdales materiāls: 

- Rēzeknes rajona teritorijas plānojuma 
risinājumi 
 

- LIZ dalījums pēc zemju auglības ballēm 
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Darbs grupās 

Uzdevums. 

• Sazīmēt (detalizācijas pakāpe); 
• Noteikt kritērijus 
1) Pie kādiem kritērijiem atļauts veikt apmežošanu 
vērtīgajās LIZ. 
2) Pie kādiem aizliegts pārējā novada teritorijā. 

• Izvērtēt nosacījumus (piemēri Apbūves 
noteikumos) 

KOPSAVILKUMS 
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„LAUKU ZEMES (L)”1 

Definīcija: Lauku zemes (L) nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes, ēku un būvju izmantošanas veids ir 
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība, dīķsaimniecība un ar to saistītie 
pakalpojumi - lauku tūrisms, lauksaimniecības produkcijas pārstrāde. 

Vietas ar īpašiem 
noteikumiem: 

1) L-1 - Krēslītes polderis - nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas; 

2) L-2 - lauku apbūves teritorijas (ciemu teritoriju perifērijā, Rēzeknes pilsētai pieguļošās 
teritorijas); 

3) L-3 - lauku zemes - perspektīvās loģistikas attīstības teritorija (pie autoceļiem A 12, A 13, 
A 15, pie dzelzceļa maģistrālēm – Rīga-Maskava, Sanktpēterburga-Varšava).  

Atļautā galvenā 
izmantošana: 

1) lauksaimnieciskā izmantošana; 

2) viensēta; 

3) savrupmāja; 

4) 1-2 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja; 

5) lauksaimniecības produkcijas ražošanai un glabāšanai nepieciešamās būves; 

6) lauksaimnieciskās un vispārīgās ražošanas objekti, ievērojot sanitārās, veterinārās un 
ugunsdrošības prasības, kā arī tehnoloģiskās projektēšanas normas; 

7) cūku un mājputnu intensīvās audzēšanas komplekss; 

8) lopkopības ferma, vistu u.c. mājputnu ferma, gliemežu u.c. dzīvu dzīvnieku ferma, 
audzētava; 

9) dīķsaimniecība, zivsaimniecība, akvakultūru audzēšana; 

10) biškopība; 

11) sēņu audzēšana; 

12) siltumnīcas; 

13) pakalpojumu objekti, kas funkcionāli saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu; 

14) lauku tūrisms, rekreācija, sports un ar to saistītās ēkas un būves; 

15) saimniecības ēkas un palīgēkas; 

16) mežsaimnieciska izmantošana, tajā skaitā plantāciju meži, veicot zemes lietošanas 
veidu maiņu; 

17) derīgo izrakteņu iegūšana, veicot zemes lietošanas veidu maiņu; 

18) veterinārā iestāde, dzīvnieku patversme. 

Atļautā 
palīgizmantošana: 

1) piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi; 
2) inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 
3) tirdzniecības vai pakalpojumu objekti; 
4) ceļa apkalpes objekti - degvielas uzpildes stacija vai gāzes uzpildes stacija (DUS, GUS), 

autoserviss, tehniskā stacija, autostāvlaukumi ar tiem nepieciešamo infrastruktūru; 
5) telpas saimnieciskās darbības veikšanai; 
6) dzīvoklis; 
7) alternatīvie energoapgādes objekti. 
 

Jaunveidojamās 
zemes vienības 
minimālā platība: 

1) 2 ha, bet atļauta esošo ēku vai būvju ar pagalmu atdalīšana no pārējās zemes vienības, 
neievērojot minimālo platību, ja ēkai vai būvei ir nodrošināts piebraucamais ceļš; 

2) L-1 - 10 ha; 

3) L-2 - 0,5 ha; 

                                                           
1 Precizējumi pēc 10.01.2012. darba grupas - sarkanā krāsā 
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4) tirdzniecības vai pakalpojumu objektiem, ceļa apkalpes objektiem - degvielas uzpildes 
un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS), autoservisiem, tehniskajām stacijām, 
autostāvlaukumiem ar tiem nepieciešamo infrastruktūru pie valsts autoceļiem - pēc 
funkcionālās nepieciešamības. 

Maksimālais 
apbūves blīvums: 30% 

Ēku un būvju skaits 
uz zemes vienības: 

Ēku un būvju skaits, ievērojot atļautos apbūves rādītājus. 

 

Apbūves 
maksimālais 
augstums: 

1) dzīvojamajām ēkām - 12 m; 

2) ražošanas objektiem (kaltēm, angāriem utml) - 16 m. /Precizēs vai nevajag augstāku.../ 

Citi izmantošanas 
noteikumi: 
 

1) lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategoriju maiņu veic tikai zem ēkām, 
būvēm un ceļiem; 

2) mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā un derīgo izrakteņu ieguves gadījumā, zemes 
lietošanas veidu maiņa atļauta. Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā jāievēro 
„Mežu (M)” teritoriju izmantošanas noteikumi, derīgo izrakteņu ieguves gadījumā – 
„Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju (RD)” noteikumi; 

3) „Mežu (M)” un „Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju (RD)” izmantošana nav atļauta L-1 
teritorijās. Teritorijas plānojumā noteiktajās aizsargājamajās ainavu telpās, pie 
ainaviskajiem ceļiem - Vai tiek aizliegta? Vai atļauta, izpildot nosacījumus...;  

4) zemes lietošanas kategoriju maiņa meliorētajās lauksaimniecības zemēs jāsaskaņo ar 
VAS Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi Latgales reģiona meliorācijas nodaļu; 

5) ierīkojot dīķus un ūdenskrātuves ar platību virs 0,1 ha (meliorētajās lauksaimniecības 
zemēs visos gadījumos) ir jāizstrādā tehniskais projekts, kas saskaņojams normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā; 

6) no jauna būvējamo cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksu minimālais 
attālums līdz ciema robežām - 3 km, līdz viensētai lauku teritorijā - 1 km. Attālumu drīkst 
samazināt, saskaņojot ar Pašvaldību un tieši ietekmēto nekustamā īpašuma 
īpašnieku/iem; 

7) jaunas mājlopiem paredzētās ēkas un būves nav atļauts ierīkot ciemos - mazstāvu un 
vairākstāvu daudzdzīvokļu māju teritorijās, izņemot vēsturiski veidojušajās teritorijās pie 
daudzdzīvokļu mājām, saskaņojot ar Pašvaldību; 

8) jaunas mājlopiem paredzētās ēkas un būves nav atļauts ierīkot tuvāk par 20 m /vai nav 
pa mazs attālums?/ no dzīvojamo telpu logiem blakus zemes vienībās; 

9) tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un 
gāzes uzpildes staciju (DUS, GUS), autoservisu, tehnisko staciju, autostāvlaukumu ar 
tiem nepieciešamo infrastruktūru izbūve atļauta pie autoceļiem, saskaņojot ar ceļa 
īpašnieku. 
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„MEŽI (M)”1 

Definīcija: Mežu (M) teritoriju galvenais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība, kā arī ar attiecīgo 
izmantošanu saistītas infrastruktūras būves. Mežu teritorijās ietilpst meži, jaunaudzes, 
izcirtumi, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie 
purvi. 

 

Atļautā galvenā 
izmantošana: 

 

1) mežsaimnieciska izmantošana, tajā skaitā plantāciju meži; 

2) meža ceļi; 

3) ar mežsaimniecisko darbību, medību saimniecību un medību tūrismu saistītas ēkas un 
būves; 

4) savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs; 

5) ar tūrismu un rekreāciju saistītas būves un ēkas;  

6) ar tūrismu, sportu un rekreāciju saistīta infrastruktūra - takas, labiekārtotas atpūtas 
vietas, slēpošanas trases utml.; 

7) būves un infrastruktūra teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, t.sk. ceļi, skatu un 
novērošanas torņi, meliorācijas sistēmas u.c. objekti; 

8) lauksaimnieciska izmantošana,  

9) derīgo izrakteņu iegūšana,  

10) ogu, sēņu, augļu, ārstniecības augu audzēšana un ieguve. 

Atļautā 
palīgizmantošana: 

1) piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi; 

2) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti; 

3) savrupmāja, tikai privātajos mežos un saskaņojot normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā; 

4) sporta būve; 

5) palīgēkas. 

 

Jaunveidojamās 
zemes vienības 
minimālā platība: 

 

2 ha, bet atļauta mazākas platības atdalīšana, ja tā tiek pievieno blakus esošajai meža 
teritorijai, to konsolidējot. 

Maksimālais 
apbūves blīvums: precizējams detālplānojumā vai būvprojektā, bet ne vairāk kā 5%. 

 

Ēku un būvju skaits 
uz zemes vienības: 

nepārsniedzot atļautos apbūves rādītājus. 

Apbūves 
maksimālais 
augstums: 

precizējama detālplānojumā vai plānošanas un arhitektūras uzdevumā, bet ne augstāk par 10 
m, izņemot skatu un novērošanas torņus. 

Citi izmantošanas 
noteikumi: 
 

1) mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas 
plāni, kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā; 

2) atļauta meža infrastruktūras (meža ceļi, meliorācijas sistēmas utml.) uzturēšana, 
būvniecība un rekonstrukcija; 

3) lauksaimnieciskas izmantošanas gadījumā jāievēro „Lauku teritoriju (L)” izmantošanas 
                                                           
1 Precizējumi pēc 10.01.2012. darba grupas - sarkanā krāsā 
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noteikumi, derīgo izrakteņu ieguves gadījumā - „Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju (RD)” 
noteikumi; 

4) ciemu teritorijās esošos pašvaldības mežus jāsaglabā kā meža parku – iedzīvotāju 
atpūtas un rekreācijas teritoriju, neparedzot to apbūvi - izņemot teritorijas 
labiekārtošanas infrastruktūru. 
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„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2012 

                    
 

 
 
 
 

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
„Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 
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”. 

2012. gada 11. janvārī, plkst. 10.10 
Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknē 

 
SANĀKSMI VADA: Līna Dimitrijeva, SIA „Reģionālie projekti” uzņēmuma vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Terēzija Kruste (Rēzeknes novada pašvaldība), Jānis Vulāns (Rēzekne), Jānis 
Skrinda (Bērzgales pagasts), Jana Jakuškina (Ozolmuižas pagasta pārvalde), Vitālijs Butlers (Pušas 
pagasta pārvalde), Eugēnijs Upenieks (VMD Austrumlatgales virsmežniecība), Aleksandra Ostrovska 
(Silmalas pagasta pārvalde), Jānis Čudarāns (VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģions), Vladislavs 
Tukišs, Laimdota Melne (Verēmu pagasta pārvalde), Marija Jačeikina (Audriņu pagasta pārvalde), 
Skaidrīte Melne (Dricānu pagasta pārvalde), Aivars Stafeckis (Silmalas pagasta pārvalde), Solvita 
Kučere (Čornajas pagasta pārvalde), Ilona Igovena (Rēzeknes pilsētas dome), Einārs Vilcāns 
(Rēzeknes augstskola, REGI), Zinaīda Skredele (Ozolaines pagasta pārvaldes vadītāja), Inga 
Zapāne (Rēzeknes novada pašvaldība), Viktors Reblis (A/S „Latvijas valsts meži”), Biruta Trukšāne 
(A/S „Latvijas valsts meži”), Anita Bringule (Rēzeknes novada pašvaldība), Līvija Plavinska (Nautrēnu 
pagasta pārvalde), Sergejs Bašmakovs (Mākoņkalna pagasta pārvalde), Aivars Vigups (Griškānu 
pagasta pārvalde), Pēteris Stanka (Z/S „Līdumi”), Brigita Arbidāne (Rēzeknes novada pašvaldība), 
Eduards Grišuļonoks (Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs), Jāzeps Zdanovskis (A/S „Latvijas valsts 
meži”), Antoņina Čistjakova (Ozolaines pagasta pārvalde), Marta Vizule (Rēzeknes novada 
pašvaldība), Sarmīte Melne (A/S „Latvijas valsts meži”), Rihards Melnis, Jevgēnija Švarce (Z/S 
„Kreimenes”, Vērēmu pagasts), Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”), Santa Pētersone (SIA 
„Reģionālie projekti”), Inese Brūvere (SIA „Reģionālie projekti”). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas asistente Inese Brūvere. 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Teritorijas plānojuma koncepcija un risinājumi;  
2) Darbs darba grupās; 
3) Kopsavilkums. 

 
SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1) Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 
uzruna. 

2) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva iepazīstināja klātesošos ar teritorijas plānojumu sastāvu 
un koncepciju, saņemto iesniegumu skaitu no juridiskajām un fiziskajām personām par 
derīgo izrakteņu iegūšanu, derīgo izrakteņu raksturojumu novada teritorijā, kā arī darba 
grupas dienas kārtību. (skatīt pievienoto prezentāciju 
PREZENTACIJA_11_01_2012_Derigie_izr.pdf) 

3) Notika dalībnieku diskusijas par derīgo izrakteņu atradņu teritoriju attēlošanu teritorijas 
plānojuma grafiskajā materiālā. 

4) Sanāksmes dalībnieki tika sadalīti trīs darba grupās, kurām tika dots uzdevums sniegt savus 
priekšlikumus par iekļaujamajiem nosacījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai un derīgo izrakteņu ieguves 
uzsākšanas atļaušanai/aizliegšanai novada teritorijā. Atsevišķām darba grupām tika dots 
papildus uzdevums, atbilstoši teritoriālajam novietojumam, izteikt priekšlikumus izstrādātā 
Strūžānu kūdras purva teritorijas perspektīvajai izmantošanai (1.darba grupai) un meža 
aizsargjoslas ap Rēzeknes pilsētas noteikšanai (2.darba grupai). 1. darba grupu vadīja Santa 
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„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2012 

Pētersone (SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja), 2. darba grupu vadīja Līna 
Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti” uzņēmuma vadītāja) un 3. darba grupu vadīja Inese 
Brūvere (SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas asistente).  

5) Darba grupu vadītāji prezentēja darba gaitā iegūtos rezultātus atsevišķās darba grupās. 
6) Sanāksmes vadītāja Līna Dimitrijeva apkopoja kopējos darba grupas rezultātus. 

 
SANĀKSMES DALĪBNIEKU PRIEKŠLIKUMI - KOPSAVILKUMS: 

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

2) „Elastīgais, atvērtais risinājums” - Derīgo izrakteņu ieguve tiks atļauta arī lauksaimniecības 
zemēs (zonējums „lauku zemes (L)”, meža zemēs (zonējums„meži (M)” un ezeros (sapropelis) 
(zonējums „ūdeņi (Ū-x)”), ārpus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT), kultūras 
pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijām, ainaviskajām teritorijām, ciemu teritorijām, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
iekļautajiem nosacījumiem derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas atļaušanai vai aizliegšanai. 
Attiecīgi katru pieteikumu pašvaldībā perspektīvajai zemes lietošanas veidu maiņai vai 
transformācijai teritorijas plānošanas dokumenta darbības laikā izvērtējot atsevišķi, 
neatļaujot vai atļaujot derīgo izrakteņu ieguvi, atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos (priekšlikumus skatīt pievienotajā dokumentā: 
Derigie_izrakteni_AN_apkopojums.doc). Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas 
kategorijas maiņa vai meža zemes transformācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Pēc zemes lietošanas kategorijas maiņas vai transformācijas jāievēro „derīgo 
izrakteņu ieguves teritorija (RD)” noteikumi. 
 

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 tehnoloģiskās procesa iekārtu uzstādīšana vai rūpniecības 
uzņēmuma izvietošana. 
 

4) Strūžānu izstrādāto kūdras purvu teritorijas turpmāko izmantošanu jāsaskaņo ar tās īpašnieku 
(Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvji sazināsies ar nekustamā īpašuma īpašnieku, lai 
noskaidrotu viņa perspektīvos plānus attiecībā uz teritoriju). 1.darba grupas dalībnieki iesaka 
to izmantot dzērveņu audzēšanai, kārklu plantāciju vai dīķu izveidei. Priekšlikums - teritorijas 
plānojumā noteikt izstrādāto kūdras purva teritoriju kā „degradēta teritorija”, jo tad 
perspektīvā varbūt iespējama finansējuma piesaiste no ES vai citiem pieejamajiem fondiem, 
teritorijas rekultivācijai. 
 

5) Lai noteiktu meža aizsargjoslu ap Rēzeknes pilsētu, kas teritoriāli atradīsies Rēzeknes novada 
teritorijā un par kuras iekļaušanu aizsargjoslas statusā jāslēdz pašvaldību vienošanās (līgums 
starp Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada domi), tika nolemts rīkot vēl papildus 
darba grupu teritorijas plānojuma izstrādes vadības līmenī, pieaicinot pārstāvjus 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 ar Rēzeknes pilsētas teritoriju robežojošo pagastu teritorijās. Lielākā daļa no 
darba grupas dalībniekiem atbalstīja, ka aizsargjoslā ietilpstošie meži galvenokārt varētu būt 
VAS „Latvijas Valsts meži” un/vai valsts un pašvaldību īpašumā esošie meži, lai neradītu 
papildus ierobežojumus, kurus būtu grūti juridiski pamatot, privātīpašniekiem sava 
privātīpašuma izmantošanā. 
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RĒZEKNES NOVADA  

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS  

2013.-2024.gadam  
 
 

Darba grupa 
11.01.2012. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ  NĀKOTNĒ 
 

Projekts 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/ 

VRAA/057 

 

Darba kārtība 

• Teritorijas plānojuma koncepcija un 
risinājumi  

• Darbs darba grupās 
• Kopsavilkums 

Paskaid-
rojuma 
raksts  

Grafiskā 
daļa 

Apbūves  
noteikumi 

Pārskats 
par 

izstrādi 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Sastāvs 

Vides  
Pārskats 

(SIVN) 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Iesniegumi (1494) 
Nosacījumi 

(26) 

Normatīvie akti 

Darba grupas 
25 pagastu 

teritorijas plānojumi 

TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Iesniegumi (1494) 
Nosacījumi 

(26) 

Normatīvie akti 

Darba grupas 
25 pagastu 

teritorijas plānojumi 

Teritorijas plānojuma KONCEPCIJA 

VIENOTAS NORMAS - visā novadā 
zemes izmantošanai un Apbūvei 

 
Vietas ar īpašiem noteikumiem – INDIVIDUALITĀTE    

 
ELASTĪGA teritorijas izmantošana   

   
VIEGLI LIETOJAMS pašvaldības darbā 

 
Vienkārši SAPROTAMS IEDZĪVOTĀJIEM 
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Individualitāte un elastība 

• Derīgo izrakteņu ieguve. 
• Alternatīvie energoapgādes objekti. 
• Strūžānu purvs – turpmākā izmantošana. 
• Meža aizsargjosla ap Rēzeknes pilsētu. 
• Ilgtspējīga un sabalansēta attīstība.  

 
 
 

•            ? KRITĒRIJI ? 

Latgales reģiona plānojums 
• Lai racionāli izmantotu reģiona dabas resursus, vietējo pašvaldību jānosaka 

un jāprecizē tās teritorijas, kuru prioritāte ir derīgo izrakteņu ieguve un 
pārstrāde, ja vien tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības nosacījumiem. 

 
• Vietējo pašvaldību plānojumos jāizanalizē šo teritoriju attīstības iespējas un 

jāsabalansē attiecības ar citām funkcijām – tūrismu, dabas aizsardzību un 
lauksaimniecību, lai negatīvi neietekmētu vidi un nepasliktinātu iedzīvotāju 
dzīves apstākļus. 
 

• Rajonu un vietējo pašvaldību plānojumos jānosaka ierobežojumi šo teritoriju 
transformācijai un sadalīšanai, nosakot arī minimālo nesadalāmā 
zemesgabala platību. 
 

• Vietējo pašvaldību plānojumos jāizstrādā prasības, lai mazinātu ražošanas 
procesa negatīvos efektus – troksni, piesārņojumu, satiksmes drošību u.c., 
kā arī nodrošinātu izmantoto karjeru rekultivēšanu. 

 

Esošo teritorijas plānojumu 
risinājumi 

• Nacionālas nozīmes atradnes «Pērtnieki» (Sakstagala pag.) un 
«Griščāti» (Maltas pag.). 
 

• Izdalītas grafiskajā daļā derīgo izrakteņu atradņu teritorijas – 

visos teritorijas plānojumos – dažādi tehniski risinājumi. 

• Apbūves noteikumos parādās atradnes , kuros notiek ieguve 

(Pušas, Ozolaines u.c. pagastos) 

• Esošie karjeri, plānotie karjeri, karjeru izstrādes teritorijas, 

derīgo izrakteņu ieguves teritorijas utml. 

 

 

Attīstības programma (AP) 

• Aprakstīti derīgo izrakteņu resursi. 
• Stratēģiski mērķi nav noteikti. 

Teritorijas plānojuma uzdevums 

• Izvērtēt Rēzeknes novada pagastu 
teritoriju attīstības potenciālu un noteikt 
tā izmantošanai nepieciešamās prasības 
un ierobežojumus, radot labvēlīgus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un  
investīciju piesaistei 
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TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

Iesniegumi (1494,  
(t.sk.-53)) 

Nosacījumi 
(26) 

Normatīvie akti 

Darba grupas 
25 pagastu 

teritorijas plānojumi 
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Atradņu skaits pagastos 

Atradnes kopā

Nacionālas nozīmes atradnes «Pērtnieki» 
(Sakstagala pag.) un «Griščāti» (Maltas 
pag.). 
 

Tikšanās mērķis 

Vienots redzējums par:  
• derīgo izrakteņu ieguves iespējām un nosacījumiem 

novada teritorijā, 

• alternatīvās energoapgādes objektu izvietošanu, 

• meža aizsargjoslu ap Rēzeknes pilsētu, 

• Strūžānu kūdras atradnes teritorijas turpmāko 
izmantošanu.  
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Priekšlikums 
• Noteikt perspektīvās derīgo izrakteņu teritorijas – jau 

esoši karjeri, izsniegtas licences, veikta detāla 
ģeoloģiskā izpēte (arī apsekojot pagastus, tika 
precizēts). 

• Atzīmēt nacionālas nozīmes atradnes. 

• Noteikt kritērijus, pie kuriem atļauts / aizliegts iegūt 
derīgos izrakteņus pārējā novada teritorijā - lauku 
zemēs, meža zemēs, ezeros (sapropelis). 

• Noteikt kritērijus vēja ģeneratoru, saules kolektoru, 
koģenerācijas staciju u.c. objektu izvietošanai. 

• Noteikt meža aizsargjoslu 

Darbs grupās 

Uzdevums... 
Diskusijas... 
Viedokļi...  

Darba 
organizēšana 

3 grupās: 

1.darba 
grupa: 
SANTA 

2.darba 
grupa: LĪNA 

3.Darba 
grupa: INESE 
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Izdales materiāls: 

- Apbūves noteikumu normas 
 

- Lauku zemes,  
- Meža zemes,  
- Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, 
- Ūdeņi. 

 

Darbs grupās 

Uzdevums... 
Diskusijas... 
Viedokļi...  
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„DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS (RD)”1 

Definīcija „Derīgo izrakteņu ieguves teritoriju (RD) ” galvenais zemes izmantošanas veids ir rūpnieciskie 
derīgo izrakteņu ieguves karjeri un ar derīgo izrakteņu ieguvi saistīta apbūve 

 

Atļautā galvenā 
izmantošana: 

 

1) derīgo izrakteņu ieguves karjeri; 

2) būves, kas nodrošina karjeru izmantošanu; 

3) ražošanas uzņēmums, kas saistīts ar derīgo izrakteņu ieguvi un pārstrādi; 

4) noliktava; 

5) inženiertehnisko komunikāciju objekts; 

6) mežsaimnieciska izmantošana, pēc karjeru rekultivācijas un veicot zemes lietošanas 
kategorijas maiņu; 

7) lauksaimnieciska izmantošana, pēc karjeru rekultivācijas un veicot zemes lietošanas 
kategorijas maiņu; 

8) zivsaimniecības izmantošana, pēc karjera rekultivācijas un veicot zemes lietošanas 
kategorijas maiņu; 

9) ar tūrismu, rekreāciju un sportu saistīta izmantošana, pēc karjera rekultivācijas un 
veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu. 

Atļautā 
palīgizmantošana: 

 
1) piebraucamie ceļi, laukumi, stāvvietas; 
2) palīgēkas. 

Jaunveidojamās 
zemes vienības 
minimālā platība  

 

Pēc funkcionālās nepieciešamības. 

Maksimālā apbūves 
intensitāte 

jānosaka detālplānojumā vai ar arhitektūras un plānošanas uzdevumu (PAU). 

Minimālā brīvā zaļā 
teritorija 

jānosaka detālplānojumā vai ar arhitektūras un plānošanas uzdevumu (PAU), bet nemazāk kā 
10%. 

Ēku un būvju skaits 
uz zemes vienības 

ievērojot atļautos apbūves rādītājus. 

Apbūves 
maksimālais 
augstums 

Atbilstoši tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas nepieciešamībai. 

Citi izmantošanas 
noteikumi 

Pēc karjeru rekultivācijas, zivsaimnieciskas vai ar tūrismu, rekreāciju un sportu saistītas 
izmantošanas gadījumā jāievēro „Ūdeņu (Ū)” un „Lauku zemju (L)” teritoriju izmantošanas 
noteikumi. 

 

 

 

                                                           
1 Precizējumi pēc 11.01.2012. darba grupas – sarkanā krāsā 
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DERĪGIE IZRAKTEŅI 

Priekšlikumi iekļaujamajiem nosacījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 

1. Lai uzsāktu derīgo izrakteņu ieguvi, nepieciešams veikt detālu ģeoloģisko izpēti, saņemt derīgo izrakteņu 
pasi, noteikt limitus, saņemt atļauju/licenci atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 
 

2. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta ciemu teritorijās, kultūras pieminekļu teritorijās, īpaši vērtīgo ainavu 
teritorijās, kā arī īpaši vērtīgajās lauksaimniecības zemēs. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) 
derīgo izrakteņu ieguve pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj spēkā esošie īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu aizsardzības zonās - ja tiek saskaņots ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI). 

3. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņojot darbību ar atbildīgajām 
valsts uzraudzības iestādēm un pašvaldību. Paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi 
novērtējums veicams normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc iespējas agrākā derīgo izrakteņu 
ieguves plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā.  

Priekšlikums - karjeru izstrādi neatļaut tiešā ezeru tuvumā (noteikt attālumu), jo institūcijas nekontrolē, kas 
notiek pie mazajiem ezeriem. Mainās ūdens līmenis, tiek pārveidoti ezeru krasti. 

4. Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus, īpaša uzmanība jāpievērš pasākumiem, kas ierobežo 
trokšņa un putekļu izplatību dzīvojamo māju tuvumā, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Katrā 
atsevišķā gadījumā pašvaldība izvērtē vai nepieciešams saskaņojums ar blakus esošās/o dzīvojamo māju 
īpašnieku/iem.  

5. Derīgo izrakteņu karjeru izstrādātājiem jāuztur kārtībā derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamie ceļi, 
neatkarīgi no īpašuma piederības, kā arī jāvienojas par pašvaldības un privāto ceļu izmantošanu. Stingri 
jāievēro drošības pasākumi un jāierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā. 

6. Pie „sapropeļa ezeriem” (Ū-x) pieguļošajās teritorijās atļauta iegūtā sapropeļa uzglabāšana, 
tehnoloģiskajā procesā nepieciešamo iekārtu vai rūpniecības uzņēmuma izvietošana. Sapropeļa ieguve 
tiek atļauta arī citos novada ezeros, ja pēc detālas ģeoloģiskās izpētes veikšanas tajos tiek konstatēti 
izmantojami sapropeļa krājumi. 

7. Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguves teritorijā atrodas jebkādas inženiertehniskās komunikācijas vai  
derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešama jaunu ceļu ierīkošana vai esošo ceļu rekonstrukcija 
šķērsojot komunikācijas, karjera izstrādātājām sava darbība ir jāsaskaņo ar attiecīgās komunikācijas/u 
īpašnieku/iem. 

8. Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā arī sekmētu ieguves 
vietas iekļaušanos ainavā, pēc derīgo izrakteņu karjera ekspluatācijas beigām, derīgo izrakteņu ieguvējam ir 
jāveic karjera teritorijas rekultivācija saskaņā ar projektu, kā arī jāsakārto karjeru izstrādes laikā bojātā 
infrastruktūra - piebraucamie ceļi u.c.. Karjera rekultivācija jāveic 2 gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves 
pabeigšanas. 
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ALTERNATĪVIE ENERGOAPGĀDES OBJEKTI1 

Priekšlikumi iekļaujamajiem nosacījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 

1. Vēja elektrostacijas virs 20 kW nav atļauts izvietot īpaši aizsargājamo dabas teritorijās, ja to nosaka spēkā 
esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības 
zonās, izņemot, ja saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, īpaši vērtīgajās ainavu 
telpās un pie ainaviskajiem ceļiem, izņemot, ja ir saskaņots ar Pašvaldību. 

Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk atļauts izvietot tikai ārpus ciemu teritorijām. Šī prasība 
neattiecas uz vēja elektrostacijām individuālās lietošanas vajadzībām.  

2. Izbūvējot vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk, nepieciešams: 
• pirms paredzētās darbības uzsākšanas, veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN), kas 

ietvertu ieceres ietekmes izvērtējumu arī no ornitoloģijas viedokļa, ka ari nepieciešamības gadījumā, 
pēc atbildīgo institūciju slēdziena, jāveic pilns ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), 

• pirms vēja elektrostacijas izvietošanas veikt ainavas izpēti un izvērtējumu mastu izvietojumam un 
krāsojumam, vizuāli veiksmīgi iekļaujot ainavā, 

• īpašniekam pēc vēja elektrostacijas izbūves nodrošināt pastāvīgu ietekmes uz vidi monitoringu un 
uzstādīt putnu atbaidīšanas ierīces, 

• vēja elektrostaciju izvietojumu plānot tā, lai to aizsargjosla nepārkāptu konkrētās zemes vienības 
robežas, izņemot, ja ir panākta notariāli vai bāriņtiesā apstiprināta vienošanās ar blakus esošā 
nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma - aizsargjoslas uzlikšanu zemes vienībai, kas 
reģistrēta Zemesgrāmatā.  

3. Vēja elektrostacijas individuālās lietošanas vajadzībām (ražo elektroenerģiju pašpatēriņam, pārpalikumu 
var pārdot tīklā) ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts izvietot ciemu teritorijās, izņemot visās daudzstāvu 
un mazstāvu daudzdzīvokļu māju teritorijās, ja: 
• masta augstums ir saskaņots ar Pašvaldības būvvaldi, 
• zemes vienības robežās ir iespējams nodrošināt vēja ģeneratora aizsargjoslu, kas vienāda ar masta 

augstums x 1,5 vai, ja ir panākta notariāli vai bāriņtiesā apstiprināta vienošanās ar blakus esošā 
nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma - aizsargjoslas uzlikšanu zemes vienībai, kas 
reģistrēta Zemesgrāmatā; 

4. Lai samazinātu trokšņa, vibrācijas un mirgošanas efekta ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti, attālumam no 
vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 10 kW un vairāk līdz dzīvojamām mājām Rēzeknes pilsētas, novada 
ciemu un lauku teritorijā nedrīkst būt mazāks par 500 m, izņemot, ja ar zemes vienības īpašnieku, kuru 
īpašumu skar noteiktais attālums, noslēgta notariāli apstiprināta vienošanās par šī attāluma samazināšanu; 

5. Minimālais attālums no vēja elektrostacijas vai sakaru masta līdz blakus zemes vienības robežām - ne 
mazāks par pusotru reizi no attiecīgās būves augstuma metros, izņemot gadījumus, ja ir saņemts notariāli 
saskaņots blakus zemes vienības nekustamā īpašuma īpašnieka saskaņojums. 

6. Lai nodrošinātu ceļu, dzelzceļu vai arī citu infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju, minimālajam 
rekomendējamajam attālumam no vēja elektrostacijas līdz ceļam, dzelzceļam, vai citam nozīmīgam 
infrastruktūras objektam jābūt vismaz 1,5 reizes lielākam nekā vēja elektrostaciju maksimālais augstums, ja 
normatīvajos aktos nav noteiktas stingrākas prasības. 

7. Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru ar virsmas laukumu virs 2 m2 izvietošana 
jāsaskaņo ar būvvaldi. 

8. Siltumsūkņu zemes kolektora ārējā kontūra jāizvieto ne tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas, izņemot 
gadījumus, kad ir panākta notariāli vai bāriņtiesā apstiprināta vienošanās ar blakus esošā nekustamā 
īpašuma īpašnieku.  

Dziļurbumu kolektoru izbūvei jāsaņem VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes atļauja. 

                                                           
1 1 Precizējumi un ieteikumi pēc 11.01.2012. darba grupas - sarkanā krāsā 
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9. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas ciemu teritorijās atļauts izvietot tikai „Tehniskās 
apbūves (T)” un „Ražošanas un noliktavu (RR)” teritorijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām un, ja to 
tehnoloģiskās darbības rezultātā nerodas spēcīgas smakas vai citas negatīvas ietekmes, kas būtiski 
samazina ciema iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un veikta sabiedriskās apspriešanas procedūra ar 
pozitīvu rezultātu. 

Izvietojot koģenerācijas stacijas lauku teritorijā tiešā ciemu teritoriju tuvumā, jāņem vērā valdošo vēju 
virzieni, to novietne ir jāsaskaņo ar Pašvaldību. 

 

Ieteikums padomāt par kokogļu ražošanas rūpnīcām, jo kā blakus produktu tās var ražot siltumu. Neļaut 
ciemu teritorijās, jo izdala lielu daudzumu melno putekļu. 

 

10. MAZĀS HIDROELEKTROCIJAS...?   

Vai perspektīvē tiks atļautas? - pētīt pastiprināti... atļaut tikai tādas, kurās tiek izmantotas bezaizsprostu vai 
citas tehnoloģijas, kas neizmaina upes ekosistēmu, nenosprosto zivju ceļus.. 

 

503



504



505



506



507



„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2012 

                    
 

 
 
 
 
 

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 
 

„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU IZSTRĀDES DARBA GRUPAS 

2012.gada  15.-16.maijs 

Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknē, Atbrīvošanas al.95 

 
 
15.maijs  
(Rēzeknes novada domes ēkas lielajā zālē – 1.stāvā) 
 

10.00 - 13.00 Jaunā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 
apbūves noteikumu izstrādes darba grupa  

 
 
No 13.30 seko individuāla katra pagasta plānotās izmantošanas karšu pārbaude 
(Rēzeknes novada domes ēkas kamīnzālē – 4.stāvā) 
 

13.30 - 15.00 Malta 
15.00 - 15.45 Mākoņkalns 
15.45 – 16.30 Lūznava 
16.30 – 17.00 Puša 

  
 
16.maijs  
(Rēzeknes novada domes ēkas kamīnzālē) 
 
Individuāla katra pagasta plānotās izmantošanas karšu pārbaude   
 

8.00 –     9.00 Feimaņi 
9.00 –   10.00 Ozolmuiža 
10.00 – 11.00 Sakstagals 
11.00 -  12.00 Stoļerova 
12.00 -  13.00 Pusdienlaiks 
13.00 – 14.00 Lendži 
14.00 – 15.00 Ilzeskalns 
15.00 – 16.00 Audriņi 
16.00 – 17.00 Bērzgale 
17.00 -  18.00 Kaunata 
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„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” izstrāde 

Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2012 

                    
 

 
 

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
„Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 
RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES DARBA GRUPA 

 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU IZSTRĀDES  

DABA GRUPAS PROTOKOLS 
2012. gada 15. maijā, plkst. 10.15,  

Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknē 
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja. 
SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Benita Čehova (Dricānu pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste), Iveta 
Misjūne (Strūžanu pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste), Ināra Samuša (Mākoņkalna pagasta 
pārvaldes lietvede), Sergejs Bašmakovs (Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs), Elita Velikāne 
(Nautrēnu pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste), Liene Līce (Rēzeknes novada pašvaldības 
būvvaldes vadītāja), Arnolds Taranda (Feimaņu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists), Līvija 
Plavinska (Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja), Jānis Troška (Rēzeknes novada pašvaldības 
izpilddirektors), Arvīds Dunskis (Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs), Skaidrīte Melne (Dricānu 
pagasta pārvaldes vadītāja), Vladimirs Špeļs (Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs), Ingrīda 
Černiševa (Lūznavas pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste), Aivars Skrebinkis (Rēzeknes 
novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis), Anita Bringule (Rēzeknes novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja), Antoņina Čistjakova (Ozolaines pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste), Janīna Adijāne (Bērzgales pagasta pārvaldes zemes lietu 
speciāliste), Silvija Kipļuka (Lendžu pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste), Viktors Grišunovs 
(Kaunatas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists), Vitālijs Butlers (Pušas pagasta pārvaldes 
vadītājs), Ineta Brizga (Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu 
vadītāja), Aivars Stafeckis (Silmalas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists), Anna Jaudzema  
(Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja), Līga 
Romančuka (Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja), 
Sandra Ežmale (RSEZ pārvaldes vadītāja), Aivars Vigups (Griškānu pagasta pārvaldes zemes lietu 
speciālists), Genovefa Gailuma (Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja), Brigita Arbidāne (Rēzeknes 
novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja), Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti” projektu 
vadītāja), Inese Brūvere (SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas asistente), Terēzija Kruste 
(Rēzeknes novada pašvaldības  Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides speciāliste), Tatjana 
Kārkliniece (Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja), 
Marta Vizule (Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu 
speciāliste), Inta Rimšāne (Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ārējo 
sakaru organizatore). 
 
SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas asistente Inese Brūvere. 
 
SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1) Sanāksmes vadītāja S. Pētersone iepazīstina klātesošos ar teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem; 

2) Darba grupas dalībnieki sniedz savus priekšlikumus par iekļaujamajiem nosacījumiem 
apbūves u. c. rādītājiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

SANĀKSMES DALĪBNIEKU PRIEKŠLIKUMI - KOPSAVILKUMS: 
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Rēzeknes novada pašvaldība,  SIA „Reģionālie projekti”, 2012 

1) IV NOTEIKUMI ATĻAUTAJAI IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI CIEMOS  UN CITĀS URBANIZĒTĀS 
VIETĀS.  
Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam SAVRUPMĀJU APBŪVE (DzS): 

• Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība DzS-2 - vasarnīcu un dārzkopības 
kooperatīvu ciemos - 600 m2; 

• Atļautajā galvenajā izmantošanā iekļaut - vietējas nozīmes mazumtirdzniecības vai 
pakalpojumu objektu, vai sabiedrisko iestādi, vai atklātu sporta būvi, viesu māju, 
amatniecību, autotransporta līdzekļu remontu un apkopi, pārtikas produktu 
izgatavošanu un pārstrādi,  ja to paredz lokālplānojums, detālplānojums vai veikta 
publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu iznākumu; 

• Ēku un būvju skaits uz zemes vienības netiek ierobežots, bet jāievēro atļautos 
apbūves rādītājus; 

• Maksimāls stāvu skaits - 2 stāvi un mansarda stāva izbūve; 
• Apbūves maksimālais augstums jānosaka arī saimniecības ēkām, priekšlikums 8 m un 

pēc nepieciešamības saskaņojot ar būvvaldi; 
• Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide) – maģistrālajā ielā - 6 m, vietējas 

nozīmes ielā - 3 m izņemot iedibinātās būvlaides gadījumus. 
• Jaunveidojamajām apbūves teritorijām, obligāti jāparedz pieslēgšanās esošajiem 

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un 
/vai maģistrālie ūdensvada kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai 
pieguļošo ielu;  

• Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez 
kaimiņa rakstiskas piekrišanas tuvāk kā 5 m no kaimiņa zemes vienības robežas. 

             Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE (DzM): 
• Atļautajā galvenajā izmantošanā iekļaut - vietējas nozīmes mazumtirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu, vai sabiedrisko iestādi, vai atklātu sporta būvi, viesu māju, 
amatniecību, autotransporta līdzekļu remontu un apkopi, pārtikas produktu 
izgatavošanu un pārstrādi, ja to paredz lokālplānojums, detālplānojums vai veikta 
publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu iznākumu; 

• Aizliegtas darbības, kas var pasliktināt kaimiņu dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai 
cita veida piesārņojumu - degvielas un gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS), 
kokapstrāde, akmens pieminekļu izgatavošanu, dzīvnieku patversmes; 

• Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība1200 m2, katrai no dvīņu mājas 
daļām - 600 m2; 

• Apbūves maksimālais augstums 14 m; 
• Pie atļautās papildizmantošanas papildināt ar nosacījumu par šķūnīšu izbūvi, ka to 

izskats jāsaskaņo ar pašvaldību. 
Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀ APBŪVE (DzD): 
• Pie atļautās papildizmantošanas palīgēkas - šķūnīši, kūtiņas u.tml. - atļautas tikai 

vēsturiski veidojušajās teritorijās ciemos pie daudzdzīvokļu mājām un saskaņojot ar 
Pašvaldību; 

• Punktu par daudzdzīvokļu māju zemes vienību iežogošanu tiek nolemts ņemt ārā; 
• Visām jaunveidojamajām vairākstāvu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta 

ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī vietējā/autonomā siltumapgāde. 
Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam PUBLISKĀ APBŪVE (P): 
• Atļautā galvenā izmantošana: sabiedrisko iestāžu apbūve - valsts un pašvaldības 

pārvaldes iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās 
aprūpes iestāžu, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku, sakaru un masu mediju 
iestāžu apbūve, reliģisko iestāžu ēku, muzeju un bibliotēku ēku, kultūras un sporta u.c. 
apbūve; 
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• Atļautā galvenā izmantošanā pie komerciestāžu apbūves minēt arī viesnīcu, viesu 
māju, moteļu ēku apbūve u.c. tūrisma mītnes, mazumtirdzniecības un sadzīves 
pakalpojumu ēku apbūve, tirgus; 

• Minimālā brīvā zaļā teritorija 30%, bet komercobjektiem 10%; 
• Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās jāveido publiski pieejama ārtelpa 

(apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi u.c.), pie sabiedriskajām teritorijām vismaz 20% no 
teritorijas kopējās platības; 

Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam JAUKTAS APBŪVES TERITORIJAS (J): 
• Minimālā brīvā zaļā teritorija 30%, bet komercobjektiem 10%; 
• Maksimāls stāvu skaits - 3 stāvi un mansarda stāva izbūve; 
• Apbūves maksimālais augstums - 16 m; 
• Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide) - ievērojama iedibinātā būvlaide vai 

izvērtējot katru gadījumu atsevišķi būvvaldē; 
• Jaunveidojamajām apbūves teritorijām, obligāti jāparedz pieslēgšanās esošajiem 

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un 
/vai maģistrālie ūdensvada kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai 
pieguļošo ielu; 

• Punktu par daudzdzīvokļu māju zemes vienību iežogošanu tiek nolemts ņemt ārā. 
Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam RŪPNIECĪBAS TERITORIJAS (R): 
• Kā „Vieta ar īpašiem noteikumiem” tiek izdalīta Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas (RSEZ) – teritorija, kuru atļautās izmantošanas tiks precizētas atsevišķi tiekoties ar 
RSEZ pārstāvi; 

• Pie atļautās galvenās izmantošanas papildināt ar loģistikas un industriālo parku 
teritorijām; 

• Intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas 
ārpus ciemu teritorijām, tikai lauku teritorijā; 

• Priekšpagalma minimālais platums (būvlaide) - ievērojot iedibināto būvlaidi, vai citos 
gadījumos saskaņojot ar Būvvaldi; 

• Diskusijas par to, kā noteikt buferzonu, ja ražošanas teritorija robežojas ar citas 
atļautās izmantošanas teritorijām. Pie vienota lēmuma netiek nonākts un jautājums 
paliek atklāts; 

• Kokogļu ražošanas rūpnīcas nav atļauts izvietot ciemu teritorijās vai citās blīvas 
dzīvojamās apbūves (Rēzeknes pilsētas tiešā tuvumā un citur) teritorijās vai tiešā to 
tuvumā, izņemot RSEZ teritoriju. 

Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam  TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS 
(Tr): 
• Vietas ar īpašiem noteikumiem: Tr-1 – lidlauks „Rēzekne” Audriņu pagastā, Dricānu 

pagasta mazais lidlauks. 
Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS (DA): 
• Neatkarīgi no īpašuma piederības īpašniekam jānodrošina esošo parku, skvēru, 

apstādījumu un citu kopto zaļumvietu uzturēšana un atjaunošana; 
• Blakus kapsētu teritorijām (DA-1) jāplāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumi 

un norādes; 
• Ētisku apsvērumu dēļ nav atļauta jaunas apbūves plānošana un derīgo izrakteņu 

ieguve tuvāk par 100 m no kapsētu teritorijas (DA-1 teritorijas) robežas. 
Priekšlikumi teritorijas izmantošanas veidam ŪDEŅI (Ū): 
• Atļautā palīgizmantošana: būves ūdenī - „peldošs kultūras objekts vai sabiedriskās 

ēdināšanas uzņēmums”, izstrādājot detālplānojumu vai būvprojektu; 
• ĪADT publisko ūdeņu teritorijās un publiskajos ezeros, pie kuriem ir noteiktas publiskās pieejas 

aizliegta braukšana ar ūdensmotocikliem. Motorizētā transporta izmantošana atļauta, tikai 
saskaņojot ar pārvaldi un saskaņojot pasākumus. 
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R ZEKNES NOVADA
TERITORIJAS

IZMANTOŠANAS UN
APB VES NOTEIKUMI

2013.-2024.gadam 

Darba grupa
15.05.2012.

IEGULD JUMS TAV N KOTN

Projekts
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/ 

VRAA/057

Tikšan s m r is

• Noteikumu teritorijas izmantošanai un apb vei 
atseviš iem izmantošanas veidiem ciemos un 
lauku teritorij  izskat šana, vienošan s;

• Visp r gie noteikumi teritorijas izmantošanai un 
apb vei – izlemjamo jaut jumu izskat šana, 
vienošan s

Apb ves noteikumi
I Visp r gie jaut jumi

II Termini

III Visp r gie noteikumi teritorijas izmantošanasi un apb vei

IV Noteikumi teritorijas izmantošanai un apb vei
atseviš iem izmantošanas veidiem ciemos un cit s
urbaniz t s viet s

V Noteikumi teritorijas izmantošanai un apb vei
atseviš iem izmantošanas veidiem lauku teritorij

VII Teritorijas pl nojuma stenošana

VIII Pielikumi

FUNKCION L  ZONA KR SA PASKAIDROJUMS

Savrupm ju apb ves teritorijas /DzS/ - DzS-1... L dz 2-st vu dz vojam s m jas  

Mazst vu dz vojam  apb ve /DzM/ - DzM-1... L dz 3-st vu dz vojam s m jas 

Vair kst vu dz vojam  apb ve /DzV/ - DzV-1... Vair k par 3-st vu m jas

Publisk  apb ve /P/ - P-1... Sabiedrisk s un komerciest des

Jauktas apb ves teritorijas /J/ - J-1... Daudzveid gas funkcijas

R pniec bas teritorijas /R/ - R-1... Ražošanas objekti un noliktavas

Transporta infrastrukt ras teritorijas /Tr/ - Tr-1... Satiksmes infrastrukt ra

Tehnisk  apb ve/Ta/ - Ta-1... Inženiertehnisk  infrastrukt ra

Dabas un apst d jumu teritorijas/DA/ - DA-1... Parki, atp tas vietas, kaps tas 

de u teritorijas / / - -1... de i

Mežu teritorijas /M/ - M-1... Meži

Lauku zemes /L/ LIZ, piem jas saimniec bas

Lauku apb ves /L-1/ kart  LA Lauku zemes – 0,5 ha

Mazd rzi u teritorijas /L-2/ Mazd rzi i

Funkcion l s zonas – CIEMI
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Noteikumu at autajai teritorijas 
izmantošanai un apb vei 
CIEMOS izskat šana...

FUNKCION L  ZONA KR SA PASKAIDROJUMS

Publisk  apb ve /P/
P-3 – R zeknes speci laj  ekonomiskaj  zon

Sabiedrisk s un komerciest des

R pniec bas teritorijas /R/
R-3 – R zeknes speci laj  ekonomiskaj  zon

Ražošanas objekti un noliktavas

R-4 – der go izrakte u ieguves karjeri Karjeri

Transporta infrastrukt ras teritorijas /Tr/ - Tr-1... Satiksmes infrastrukt ra

Tehnisk  apb ve/Ta/ - Ta-1... Inženiertehnisk  infrastrukt ra

Dabas un apst d jumu teritorijas/DA/ 
DA-1 – kaps tu teritorijas; DA-2 – dz vnieku kaps ta

Parki, atp tas vietas, kaps tas 

de u teritorijas / / 
x – saprope a ezeri

de i

Mežu teritorijas /M/ - M-1... Meži

Lauku zemes /L/
L-4 – perspekt v s lo istikas att st bas teritorijas

LIZ, piem jas saimniec bas

Lauku apb ves /L-1/ kart  LA Lauku zemes – 0,5 ha

Nacion las noz mes teritorijas /L-2/ Kr sl tes polderis

Funkcion l s zonas – LAUKU TERITORIJA

Noteikumu at autajai teritorijas 
izmantošanai un apb vei 
LAUKU TERITORIJ S izskat šana...

Visp r gi noteikumi 
izmantošanai un apb vei

• 3.3.4. apakšnoda a 48.punkts;
• 3.4.3. apakšnoda a; 
• 3.4.4. apakšnoda a; 
• 3.5.6. apakšnoda a; 
B vlaides? – 6 m vai iedibin t  b vlaide /132.p./
• 3.10. apakšnoda a 210., 211., 212.punkti;
• 3.11. apakšnoda a 217., 218. punkti;
• 3.12. apakšnoda a 224., 227. punkti
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 
 „IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ” 

 
 

„RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE” 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU IZSTRĀDES DARBA GRUPAS 

2012. gada  22.-23.maijs 

Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknē, Atbrīvošanas al.95 

 
22.maijs  
(Rēzeknes novada domes ēkas kamīnzālē – 4.stāvā) 
 
Individuāla katra pagasta plānotās izmantošanas karšu pārbaude 
 

13.30 - 15.00 Silmala 
15.00 - 16.00 Griškāni 
16.00– 17.00 Vērēmi 
17.00 – 18.00 Ozolaine 

  
 
23.maijs  
(Rēzeknes novada domes ēkas kamīnzālē – 4.stāvā) 
 
Individuāla katra pagasta plānotās izmantošanas karšu pārbaude   
 

8.00 –     9.00 Strūžāni 
9.00 –   10.00 Dricāni 
10.00 – 11.00 Čornaja 
11.00 -  12.00 Nautrēni 
12.00 -  12.30 Pusdienas 
12.30 – 13.30 Rikava 
13.30 – 14.30 Nagļi 
14.30 – 15.30 Gaigalava 
15.30 – 16.30 Kantinieki 
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8. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES  
 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata 
projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika 
no 26.09.2012. līdz 08.11.2012. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:  

• 2012.gada 8.oktobrī:  
− plkst. 13:00 Ozolaines pagasta tautas namā; 
− plkst. 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 pamatskolā; 
− plkst. 15:00 Čornajas tautas namā; 

• 2012.gada 17.oktobrī: 
− plkst. 13:00 Kantinieku pagasta pārvaldē; 
− plkst. 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. 

 
 

(sanāksmju protokolus, dalībnieku reģistrācijas lapas un prezentāciju skatīt nākamajās lapās) 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 8. oktobrī, plkst. 13.00 
Ozolaines pagasta tautas namā, c. Bekši, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Ozolaines pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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īstenošana varētu ietekmēt vides stāvokli, it īpaši Natura 2000 teritorijas. Vides pārskatā tika 
konstatēts: „ja tiks ievērotas plānošanas dokumentu prasības, to realizācija neradīs būtisku ietekmi 
uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) un kultūrvēsturisko un dabas mantojumu”.  

JAUTĀJUMI, ATBILDES, DISKUSIJAS: 
Iedzīvotājs:  
„Kāpēc situācija dabā neatbilsts ar kartē norādīto?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Teritorijas plānojumā izstrādē par pamatkartogrāfisko materiālu tiek izmantota no Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras saņemtā Latvijas ģeodēziskajā sistēmā LKS-92 izstrādātā 
aktuālās topogrāfiskā karte ar mēroga noteiktību 1: 10 000, kā arī ortofoto lapas. Diemžēl tās dati 
precīzi neatspoguļo esošo situāciju un bieži vien ir kļūdaini attiecībā uz vietvārdiem (māju, mežu, 
purvu u.c. nosaukumiem), mazajiem ceļiem, pēdējos gados apmežojušām lauksaimniecības 
zemēm u.c. Mūsu kartogrāfs, pēc pagastu darba grupās precizētā, iespēju robežās to labo. Tomēr 
jāatzīmē, ka teritorijas plānojuma pamatuzdevums nav labot topogrāfisko materiālu, bet gan – 
noteikt zonējumu (plānoto izmantošanu). Vēlreiz gribu akcentēt, ka teritorijas plānojums tieši 
neatspoguļo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (NILM), par to nav jāuzraucas, ka tas ne visos 
gadījumos sakrīt ar ”. 

Iedzīvotājs:  
„Jautājumi par kapu sakopšanu, ceļu uz tiem, ūdens ņemšanas vietu labiekārtošanu, kapsētu 
nosaukumu uzrādīšanu pie kapiem, lai būtu atpazīstamas. Pie „Kapsētu teritorijas (DA-1)” 
izmantošanas iekļauts būtu jāiekļauj, ka blakus kapsētu teritorijām jāplāno apmeklētāju 
transportlīdzekļu stāvlaukumi un norādes”. 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Ciktāl tas attiecas uz teritorijas plānojuma kompetenci, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos pie „Dabas un apstādījumu teritorijas – kapsētu teritorijas (DA-1)” izmantošanas iekļauts 
319.8.apakšpunkts: „Blakus kapsētu teritorijām (DA-1) jāplāno apmeklētāju transportlīdzekļu 
stāvlaukumi un norādes”. Šo apakšpunktu varētu vēl noprecizēt, ka, veicot teritorijas 
labiekārtojumu, izvietojamas informatīvas zīmes ar kapsētu nosaukumu.” 

 
 
SANĀKSME BEIDZAS: 2012. gada 8.oktobrī plkst.14.05 
 
 
SANĀKSMES VADĪTĀJA:                            S. Pētersone 

 
SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:                V. Jumtiņa 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 8. oktobrī, plkst. 15.00 
Lūznavas pagasta pārvaldē, Pils ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Lūznavas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 8. oktobrī, plkst. 18.00 
Maltas pagasta kultūras namā, 1.maija ielā 80, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Maltas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 9. oktobrī, plkst. 13.00 
Strūžānu pagasta kultūras namā, Miera ielā 14, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Strūžānu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to  
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 9. oktobrī, plkst. 15.00 
Nautrēnu vidusskolā, c. Rogovka, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Nautrēnu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
īstenošana varētu ietekmēt vides stāvokli, it īpaši Natura 2000 teritorijas. Vides pārskatā tika 
konstatēts: „ja tiks ievērotas plānošanas dokumentu prasības, to realizācija neradīs būtisku ietekmi 
uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) un kultūrvēsturisko un dabas mantojumu”.  

JAUTĀJUMI, ATBILDES, DISKUSIJAS: 

Anda Zubko Melne:  
„Kāpēc Dekteru ciemam mainītas robežas? Ierosinu samazināt līdz mehāniskajām darbnīcām un 
meža nogabalu?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
 „Visu ciemu teritoriju robežas tika pārskatītas un precizētas darba grupās ar Rēzeknes novada 
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas un pagastu pārstāvjiem, atbilstoši aktuālajai šī brīža 
situācijām un perspektīvajām attīstības prognozēm līdz 2024.g., izslēdzot no ciemu teritorijām 
iepriekšējā plānošanas periodā nepamatoti noteiktās lauksaimniecības un mežu teritorijas. Situācija 
katrā ciemā, protams, ir atšķirīga un tā kā šobrīd notiek teritorijas plānojuma sabiedriskā 
apspriešana, tad Jūs variet iesniegt priekšlikumu par Dekteru ciema robežu izmaiņām. Priekšlikums 
tiks pilnveidotās redakcijas sagatavošanas darba grupā par iekļaušanu vai neiekļaušanu.” 

Anda Zubko Melne:  
„Rasnupļu-Žogotu ciemā – kāpēc kaltes ir norādītās kā lauksaimniecības teritorija? Vai atbilstošāka 
nebūtu Rūpnieciskā?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
 „Šajā gadījumā atbilstoši būs abi zonējuma veidi, jo lauksaimnieciskā ražošana ir atļauta gan 
„Lauku zemēs (L)”, gan „Rūpniecības apbūves teritorijās (R)”. R un L teritorijās atšķirsies nekustamā 
īpašuma nodoklis, R teritorijā - būs augstāks, tāpēc vajadzētu sazināties ar īpašniekiem un 
noskaidrot viņu vēlmes.” 

M.Švarcs ierosina informēt īpašniekus par tiem nosacījumiem, kuri mainīsies līdz ar zonējuma maiņu. 

L.Plavinska norāda, ka minētajiem īpašumiem ir vairāki īpašnieki, līdz ar to ir grūti rast kopsaucēju. 

Anda Zubko Melne norāda uz neprecizitātēm kapsētu aizsargjoslu attēlošanā gan ciemos, gan 
lauku teritorijā. Jāizvērtē vai visiem ir jāliek aizsargjosla, lai vairāk kā 25 gadus apbedīšana tajos 
netiek veikta (piem. Vācu kapi). 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Piekrītu, ja kapsētā apbedījumi nav veikti vairāk kā 25 gadus, aizsargjosla nav nepieciešama. Mēs 
precizēsim kapsētu aizsargjoslas.” 

Anda Zubko Melne: 
„Plānojumā nav ietverta informācija par ģeodēziskajiem punktiem, kas Rēzeknes novadā ir 462. 
Ierosina iekļaut informāciju no Aizsargjoslu likuma, vai vismaz paskaidrojuma rakstā uzskaitīt valsts 
nozīmes ģeodēziskos punktus.” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Visu ģeodēzisko punktu uzskaitīšana nav vietējas pašvaldības teritorijas plānojuma uzdevums, bet 
piekrītu par valsts nozīmes ģeodēziskajiem punktiem, tos uzskaitīsim, mums tikai nepieciešama 
informācija no VĢA.” 

Anda Zubko Melne: 
„Daudzviet teksta daļā ir atsauce uz Rēzeknes rajona teritorijas plānojumu, sniedzot neprecīzas 
ziņas par ezeriem un to platību Nautrēnu pagastā. Pielikumā ir izlaists Nautrēnu pagasta ezeru 
saraksts.” 
Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Tā kā nav vienotas informācijas bāzes ar absolūti ticamu informāciju, tika izmantoti visi iespējamie 
informācijas avoti, tādēļ lūgums pagastiem pārskatīt informāciju par savu teritoritoriju, lai mēs kopīgi 
varam noprecizēt.” 

Anda Zubko Melne: 
„Ar ko atšķiras ūdensteces no ūdensnotekām? Aizsargjoslas ierosina precizēt ņemot vērā spēkā 
esošo teritorijas plānojumu.” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
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„Visas ir ūdensobjekti (ūdensteces dabiskas izcelsmes, ūdensnotekas - mākslīgas izcelsmes, parasti 
meliorācijas grāvji”. Aizsargjoslas pārskatīsim un precizēsim.” 

Anda Zubko Melne: 
„Kāpēc peisi ir palikuši par purviem?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Tā tika nolemts darba grupā, lietot latviešu vārdu „purvs”, lai kartes būtu nolasāmas un visiem 
saprotams.” 

Sapulces dalībnieku diskusija par to, ka „peisam” nav atbilstoša skaidrojuma latviešu valodā 

Anda Zubko Melne norāda, ka plānojumā nav norādīta Dekteru ciema bibliotēka. 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Pievienosim.” 

Anda Zubko Melne: 
„Kāpēc kartē applūstošās teritorijas, kas atrodas Nautrēnu pagastā beidzas līdz ar Gaigalavas 
pagasta robežu?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Piekrītu, ka tā tas nevar būt, ka situācija krasi mainās tieši uz pagastu robežas un ir jāpārskata.” 

Anda Zubko Melne: 
„Vai Nautrēnu pagastam nav nepieciešams izmantot pirmpirkuma tiesības uz kādu īpašumu?” 

L.Plavinska norāda, ka nav. 

Anda Zubko Melne norāda, ka Šķesteru ceļam neprecīzi norādīta aizsargjosla – tā beidzas pirms 
ciema robežas, „Tovo Tulio” jālabo uz „Teo Tulio”, Kaunatas pagasts, pamatojoties uz likuma 
grozījumiem, arī ir kā pierobežas pagasts. 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Precizēsim.” 

Anda Zubko Melne: 
„Kāpēc kā potenciāli piesārņota vieta ir norādīta arī Pušas ciema kapsēta?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Jo tā ir norādīta LVĢMC datu bāzē. Potenciāli piesārņoto vietu precizēšana/izslēgšana netiks 
uzskatīta par teritorijas plānojuma grozījumiem.” 

Iedzīvotājs: „Jāpievieno Dekteru ciema bibliotēku. Vācu kapiem aizsargjoslu nevajag likt, jo 25 gadi 
neapbedī. Šķesteru ceļam neprecīzi norādīta aizsargjosla.” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Papildināsim.” 

Anda Zubko Melne: 

„Par latgaliskās identitātes saglabāšanu - kāda ir pašvaldības nostāja attiecībā uz vēsturisko sādžu, 
ciemu nosaukumu un robežu saglabāšanu? Vai plānots saglabāt veco ciemu robežas?  

Diskusija par seno/vēsturisko vietvārdu un ciemu saglabāšanu. 

 
 
SANĀKSME BEIDZAS: 2012. gada 9.oktobrī plkst.16.30 
 
 
SANĀKSMES VADĪTĀJA:                            S. Pētersone 

 
SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:                V. Jumtiņa 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 10. oktobrī, plkst. 13.00 
Pušas pagasta tautas namā, Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Pušas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 10. oktobrī, plkst. 15.00 
Feimaņu pagasta kultūras namā, Feimaņos, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Feimaņu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 15. oktobrī, plkst. 13.00 
Mākoņkalna pagasta kultūras namā, Līgo ielā 1, c. Lipuški, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 

554



555



556



557



                    
 

 
 
 
 

 
Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 15. oktobrī, plkst. 15.00 
Kaunatas pagasta tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Kaunatas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 16. oktobrī, plkst. 13.00 
Rēznas pamatskolā, Skolas ielā 2, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Stoļerovas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 16. oktobrī, plkst. 15.00 
Čornajas tautas namā, Miera ielā 1, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Čornajas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 17. oktobrī, plkst. 13.00 
Kantinieku pagasta pārvaldē, „Administratīvais centrs” c. Liuža, Kantinieku pagastā, Rēzeknes 

novadā 
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Kantinieku pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 17. oktobrī, plkst. 15.00 
Sakstagala pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Sakstagalā, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Sakstagala pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 22. oktobrī, plkst. 13.00 
Silmalas pagasta kultūras namā, Saules ielā 4, c.  Gornica, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Silmalas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 22. oktobrī, plkst. 15.00 
Ozolmuižas pagasta kultūras namā, Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Ozolmuižas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 23. oktobrī, plkst. 13.00 
Vērēmu pagasta tautas namā, J.Zvīdra ielā 4, c. Sondori, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Vērēmu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 23. oktobrī, plkst. 15.00 
Audriņu pagasta kultūras namā, Piemiņas ielā 7a, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Audriņu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 24. oktobrī, plkst. 13.00 
Dricānu pagasta kultūras namā, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Dricānu pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
īstenošana varētu ietekmēt vides stāvokli, it īpaši Natura 2000 teritorijas. Vides pārskatā tika 
konstatēts: „ja tiks ievērotas plānošanas dokumentu prasības, to realizācija neradīs būtisku ietekmi 
uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) un kultūrvēsturisko un dabas mantojumu”.  

JAUTĀJUMI, ATBILDES, DISKUSIJAS: 
Iedzīvotājs: 
„Jautājums par liepu aleju gar ceļu - vai tā ir iekļauta plānojumā un kādi ir ierobežojumi  
saimnieciskai darbībai?” 

Santa Pētersone (SIA „Reģionālie projekti”): 
„Konkrētā liepu aleja nav noteikta kā pašvaldības nozīmes dabas aizsargājamā teritorija. Teritorijas 
grafiskajā daļā attēloti dižkoki. Ierobežojumi attiecībā uz dižkokiem noteikti Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos.” 

Diskusija par plānoto pašvaldības autoceļu Lizdiki-Rūtaļas. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā tas 
tiks uzrādīts kā plānotais pašvaldības autoceļš. Šobrīd notiek šī ceļa tehniskā projekta izstrāde, kurā 
tiks precizēts gan ceļa trasējums, gan plānotās izmaksas. Pašvaldība finansējumu ceļu remontam 
un rekonstrukcijai ik gadu plāno no ierobežotā ceļu fonda budžeta. Konkrēti remontdarbi tiks uzsākti 
un plānoti tikai pēc ceļa tehniskā projekta izstrādes. Nolemts ielikt plānoto pašvaldības autoceļu 
Lizdiki-Rūtaļas. 

 
SANĀKSME BEIDZAS: 2012. gada 24.oktobrī plkst.14.10 
 
 
SANĀKSMES VADĪTĀJA:                            S. Pētersone 

 
SANĀKSMI PROTOKOLĒJA:                V. Jumtiņa 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 24. oktobrī, plkst. 15.00 
Gaigalavas pagasta kultūras namā, Rēzeknes ielā 2, Gaigalavā,  

Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā 
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Gaigalavas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 31. oktobrī, plkst. 13.00 
Ilzeskalna pagasta tautas namā, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Ilzeskalna pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 31. oktobrī, plkst. 15.00 
Bērzgales pagasta kultūras namā, Rītupes ielā 34, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Ilzeskalna pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 1. novembrī, plkst. 13.00 
Lendžu pagasta kultūras namā, Viraudas ielā 3, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Ilzeskalna pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 1. novembrī, plkst. 15.00 
Griškānu pagasta kultūras namā, Centrālajā ielā 27, Sprūževa, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Ilzeskalna pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītājas Līgas 

Romančukas ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga Romančuka 
vēlreiz informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības 
plānošanas dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un 
„Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes 
uz vidi novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Līga 
Romančuka akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās 
attēlots teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 
2024.g.) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības 
teritorijas izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram 
zonējuma veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt 
apstiprināts 2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie 
noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 2. novembrī, plkst. 13.00 
Rikavas pagasta kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Čornajas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

  
RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 

2012. gada 2. novembrī, plkst. 15.00 
Nagļu pagasta tautas namā, Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā 

 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Čornajas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
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Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 

RĒZEKNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2033, RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA 2013.-2024.G. 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 
2012. gada 7. novembrī, plkst. 15.00 

Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē. 
 

SANĀKSMI VADA: Santa Pētersone, SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja.  

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji, SIA „Reģionālie 
projekti” pārstāvji, Čornajas pagasta iedzīvotāji, uzņēmēji (skatīt dalībnieku reģistrācijas lapā). 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: SIA „Reģionālie projekti” kartogrāfe, teritorijas plānotāja Vita Jumtiņa 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 
1. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Brigitas Arbidānes 

ievadvārdi; 
2. SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītājas Santas Pētersones prezentācija par plānošanas 

dokumentu sastāvu un risinājumiem (skatīt pievienoto prezentāciju); 
3. Jautājumi, atbildes un diskusijas. 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne vēlreiz 
informēja klātesošos sapulces dalībniekus, ka ir izstrādātas divu svarīgu pašvaldības plānošanas 
dokumentu „Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakcijas, kā arī to stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums (Vides pārskats), šobrīd notiek un līdz 8.novembrim turpināsies šo dokumentu 
sabiedriskā apspriešana. Lūdza visus iepazīties ar plānošanas dokumentiem, it īpaši teritorijas 
plānojumu, kas ļoti tieši skar katra zemes īpašnieka vai lietotāja intereses attiecībā uz zemes 
izmantošanu un apbūves veidošanu, un ja, nepieciešams vēlreiz rakstīt iesniegumu. Brigita Arbidāne 
akcentēja, ka teritorijas plānojuma svarīgākas daļas ir grafiskā daļa jeb kartes, kurās attēlots 
teritorijas zonējums (atļautā (plānotā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam līdz 2024.g.) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir noteiktas gan vispārīgās prasības teritorijas 
izmantošanai visā novada teritorijā, gan atsevišķie izmantošanas noteikumi katram zonējuma 
veidam kartē. Provizoriski jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums varētu tikt apstiprināts 
2013.g. vasaras sākumā, tad tam būs „vietējā likuma” spēks (pašvaldības saistošie noteikumi).  
SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja Santa Pētersone iepazīstināja klātesošos ar „Rēzeknes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” un „Rēzeknes novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.g.” 1.redakciju sastāvu un risinājumiem. Galvenās ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas sastāvdaļas ir stratēģiskā daļa, kas ietver pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu 
(vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko specializācija un telpisko 
perspektīvu - telpiskās attīstības vadlīnijas rakstiski un grafiski (apdzīvojuma līmeņi un pakalpojumi, 
galvenās transporta un inženierkomunikācijas, telpas un to attīstības virzienus). Ir svarīga, lai 
pašvaldība un uzņēmēji varētu pretendēt uz ES vai citu fondu līdzekļiem tehniskās infrastruktūras 
rekonstrukcijai, būvniecībai, atbalstam uzņēmējdarbībai u.c.) Savukārt teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts 12 gadu periodam un nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei - 
uzsākot jebkuras zemes vienības sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, uzsākot 
būvprojektēšanu un būvniecību, uzsākot inženierkomunikāciju, ceļu būvniecību, uzsākot derīgo 
izrakteņu ieguvi, veicot teritorijas labiekārtošanu vai apmežošanu u.tml. Teritorijas plānojums sastāv 
no 4 daļām - Paskaidrojuma raksta, Grafiskā daļas, Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi.  Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas būs saistoši 
visām fiziskajām un juridiskajām personām (detalizētāku plānošanas dokumentu raksturojumu skatīt 
pievienotajā prezentācijā). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmumam, abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts arī Vides pārskats, kurā tika vērtēts kā to 
īstenošana varētu ietekmēt vides stāvokli, it īpaši Natura 2000 teritorijas. Vides pārskatā tika 

630



631



632



633



634



Nr.1DP/1.5.3.2.0./

 

R  
 

I
2033

2013.-2024.G 1.

 

S S S APSPRIEŠANAS SAN S E  
 
 
 

7.11.2012.

  
  

   
-  

A A  A A   

P  AP P A A 

26.SEPTEMBRIS - 08.NOVEMBRIS
26.09.-02.11.2012.

P A  A A  A A  
 

V A 2033 

R NOVADS -

CENTRS L UN
, STARP LATVIJAS

EZERIEM, AR
RAŽOŠANU,

LAUKU , UN
, UN

VIDI
635



A    
A P  P  

 R   
  

  
 
 

   
 

  
R  

R  

  
 

   
-

  

 R   
  
 

   
  

 
 

 P A A 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

R   
  

   
 

   
R   

 
   

 

AP V A A A 

   

R    

   R  

   R  
 

   

T P  P P T VA 

636



T T A  P   
AP V  T  – A T  V  
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T T  
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a ru m ju z ojam s a es teritorija  z  
(DzS-1 – Sondoros- -
DzS-2 –

z 2-st u z ojam s 
m jas  
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i au i 
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AIZSARGJOSLAS: likumu

A12 posma Ludza -
trases joslas, -

TERITORIJAS, SKATU PUNKTI: ezera un
ainavu telpa, 23 ainaviski ainavu telpas - Rušona ezera un

ainavu telpa, ainavu telpu u.c.
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9. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI 

 
9.1. Saņemta vēstule no AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona 26.03.2012. Nr.30R1A0-02.01/367 

„Par informācijas sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei”. 
 
9.2. Līgums 26.04.2012. Nr.8-5/644. 
 
9.3. Saņemta vēstule no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 18.04.2013. Nr.04- 

6.2/849 „Par objekta iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā”. 
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