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APSTIPRINĀTI 

ar Rēzeknes novada domes   
2009.gada 17.jūlija lēmumu  

(protokols Nr.2, 8 .§) 
 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALD ĪBAS 2009.GADA 17.JŪLIJA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2 

“PAR RĒZEKNES NOVADA TERITORIJAS PL ĀNOJUMU” 
  

                                                          Izdoti saskaĦā ar likuma "Par pašvaldībām"  
21.panta pirmās daĜas 1.punktu un 3.punktu un 24.pantu; 

                                    Teritorijas plānošanas likuma  
7.panta sestās daĜas 2.punktu, pārejas noteikumu 13.punktu; 
Ministru kabineta  2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu 
 

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojums sastāv no spēkā atstātajiem bijušo 
pašvaldību teritoriju plānojumiem, un tieši: 

1.1. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās AudriĦu pagasta padomes 2007.gada  30.janvāra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2 ”AudriĦu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.2. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Bērzgales pagasta padomes 2008.gada  29.janvāra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2 ”Bērzgales pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 

1.3. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Čornajas pagasta padomes 2007.gada  19.septembra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3 ”Čornajas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.4. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Dricānu pagasta padomes 2007.gada 20.decembra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.8 ”Dricānu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.5. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās FeimaĦu pagasta padomes 2007.gada  18.decembra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2 ”FeimaĦu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.6. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Gaigalavas pagasta padomes 2007.gada  26.septembra 



saistošajiem  noteikumiem  Nr.6 ”Gaigalavas pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”; 

1.7. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Griškānu pagasta padomes 2008.gada  17.marta saistošajiem  
noteikumiem  Nr.7 ”Griškānu pagasta teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam grafiskā daĜa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”; 

1.8. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Ilzeskalna pagasta padomes 2007.gada  3.oktobra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.4 ”Ilzeskalna pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
2007.-2019. grafiskā daĜa, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”; 

1.9. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Kantinieku pagasta padomes 2003.gada  23.oktobra saistošajiem  
noteikumiem  nr. 1 "Apbūves noteikumi" un saistošie noteikumiem nr. 2 
"Teritorijas esošā un plānotā situācija kartogrāfiskā veidā" 

1.10. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Kaunatas pagasta padomes 2007.gada  8.jūnija saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3 ”Kaunatas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.11. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Lendžu pagasta padomes 2003.gada  9.jūnija saistošajiem  
noteikumiem  Nr.1/2003 ”Par Lendžu pagasta teritorijas plānojumu” 

1.12. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Lendžu pagasta padomes 2009.gada  16.jūnija saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3/2009 ”Lendžu pagasta teritorijas plānojuma 2003.-
2015.g. 2007 gada grozījumu grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”; 

1.13. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Lūznavas pagasta padomes 2007.gada 2.marta saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2 ”Lūznavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.14. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās MākoĦkalna pagasta padomes 2008.gada  30.maija saistošajiem  
noteikumiem  Nr.5 ”MākoĦkalna pagasta teritorijas plānojums 2008.-
2020.”; 

1.15. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Maltas pagasta padomes 2006.gada  19.oktobra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.6 ”Maltas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.16. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās NagĜu pagasta padomes 2008.gada  30.septembra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3 ”NagĜu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.17. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Nautrēnu pagasta padomes 2007.gada  19.jūlija saistošajiem  
noteikumiem nr. 2. „Par Nautrēnu pagasta teritorijas plānojuma 



apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojums” izdošanu”. 

1.18. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Ozolaines pagasta padomes 2007.gada  18.aprīĜa saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2007/3 ”Par Ozolaines pagasta grafisko daĜu un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”; 

1.19. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Ozolmuižas pagasta padomes 2005.gada  10.augusta saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3 ”Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagasta teritorijas 
plānojums 2004.-2016.”; 

1.20. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Pušas pagasta padomes 2007.gada  13.augusta saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3 ”Pušas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.21. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Rikavas pagasta padomes 2009.gada  31.marta saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2 ”Rikavas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.22. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Silmalas pagasta padomes 2003.gada  23.oktobra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.1 ”Rēzeknes rajona Silmalas pagasta teritorijas 
plānojums” 1.sējums; 

1.23. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Silmalas pagasta padomes 2003.gada  23.oktobra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2 ”Rēzeknes rajona Silmalas pagasta teritorijas 
plānojums” 2.sējums; 

1.24. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās StoĜerovas pagasta padomes 2002.gada 28.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 1 “StoĜerovas pagasta apbūves vispērējie noteikumi”; 

1.25. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Strūžānu pagasta padomes 2006.gada  28.augusta saistošajiem  
noteikumiem  Nr.3 ”Par Strūžānu pagasta teritorijas plānojumu”; 

1.26. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Vērēmu pagasta padomes 2008.gada  28.janvāra saistošajiem  
noteikumiem  Nr.2/2008 ”Par Vērēmu pagasta teritorijas plānojuma 
2006.-2018.g. grafisko daĜu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem”; 

1.27. Rēzeknes novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās 
bijušās Sakstagala pagasta padomes saistošajiem  noteikumiem  
prot.nr.11/2003 ”Sakstagala pagasta teritorijas plānojums; 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta 
publicēšanas laikrakstā. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                         M.Švarcs 


