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SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 
2019.gada 21.martā Nr.7 
 

9.§ 
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes 
uzsākšanu” 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 
"Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu" 66. punktu, ņemot vērā saņemtos fizisko 
personu iesniegumus un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 
2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome n o l e m j: 

 
izdarīt Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 25, 
1.§),  turpmāk – Lēmums, šādus grozījumus:  

1. Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  
“ 1. Uzsākt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi.” 

2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Apstiprināt darba uzdevumu grozījumus teritorijas plānojuma izstrādei” (darba 

uzdevums pievienots). 
3. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rēzeknes novada 
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu.” 

4. Izteikt Lēmuma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.1. Darba grupas vadītāja: Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;” 
5. Izteikt Lēmuma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.2. Darba grupas locekļi: 
Tatjana Kārkliniece, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas 
nodaļas teritorijas plānotāja; 
Tatjana Volka, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja; 
Inga Aleksandroviča, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja; 
Kristaps Kaļva, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis; 
Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības 
speciāliste; 
Juris Zv īdri ņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta 
vadītājs; 



Alberts Kindzulis , Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma 
un infrastruktūras nodaļas komunālinženieris; 
Staņislavs Šķesters, Rēzeknes novada domes deputāts, Teritorijas attīstības 
plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 
komitejas priekšsēdētājs.” 

6. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: 
“5. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai piecu darba dienu laikā publicēt paziņojumu 
un ievietot lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 
3.novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”” pašvaldības mājas lapā 
www.rezeknesnovads.lv un valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā.”  

 
 
Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) Monvīds Švarcs 
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