
PIELIKUMS 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta lēmumu 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumā  

“Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 

 grozījumu izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr. 7, 9.§) 

 

 

Par grozījumiem “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma  

2013. - 2024. gadam grozījumu izstrādes DARBA UZDEVUMĀ” 

 

Izdarīt “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam grozījumu izstrādes  

darba uzdevumā” (turpmāk Darba uzdevums) šādus grozījumus:  

1. Izteikt Darba uzdevuma 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums”. 

2. Izteikt Darba uzdevuma 2. punktu šādā redakcijā:  

“2. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi”. 

3. Izteikt Darba uzdevuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2.1. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma izstrādes 

procesā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām”. 

 

4. Papildināt Darba uzdevuma 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2.6. Izvērtēt esošo ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt 

ciema robežu precizēšanu Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, kā arī 

izvērtēt jaunu ciemu izveidi un to robežas iezīmēt Teritorijas plānojuma 

grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā iekļaut šo izmaiņu 

pamatojumu”. 

5. Izteikt Darba uzdevuma 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2.8. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma izstrādes 

procesā, atbilstošo normatīvo aktu prasībām.” 

6. Izteikt Darba uzdevuma 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2.9. Informēt Vides pārraudzības valsts biroju par teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu un nepieciešamības gadījumā veikt stratēģiskās 

ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

7. Izteikt Darba uzdevuma 3. punktu šādā redakcijā:  

“3. Teritorijas plānojuma saturs”. 



8. Izteikt Darba uzdevuma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.1. Paskaidrojuma raksts: spēkā esošā teritorijas plānojuma 

īstenošanas izvērtējums, teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un tā 

atbilstība Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2033, kā arī 

ciema robežu izmaiņu pamatojums gadījumā, ja izstrādes ietvaros tiks 

paredzētas ciema robežu izmaiņas.” 

9. Izteikt Darba uzdevuma 4. punktu šādā redakcijā:  

“4. Institūcijas, no kurām saņemama informācija, nosacījumi un atzinumi 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei:” 

10. Izteikt Darba uzdevuma 5. punktu šādā redakcijā:  

“5. Teritorijas plānojuma grafisko daļu sagatavot uz aktuāli pieejamās 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes 

pamatnes, plānojuma izstrādei izmantojot aktuālus Valsts zemes dienesta 

izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

grafiskos datus:” 

11. Izteikt Darba uzdevuma 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“6.1. Teritorijas plānojuma izstrādes procesu organizēt saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām 

un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem.” 

12. Izteikt Darba uzdevuma 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“6.2. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma izstrādes 

procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, informējot sabiedrību par 

teritorijas plānojuma izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumentu 

izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļa izteikšanas iespējas, kā 

arī atbilžu un komentāru saņemšanas iespējas.” 

 

13. Izteikt Darba uzdevuma 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“6.3. Teritorijas plānojuma izstrādē nodrošināt un organizēt redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu uz laiku ne īsāku par četrām nedēļām, nodrošinot 

sabiedrībai iespēju iepazīties ar redakcijas materiāliem Rēzeknes novada 

pašvaldības telpās, pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un 

TAPIS.” 

 

 

 

 



14. Izteikt Darba uzdevuma 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“6.4. Teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

organizēt vismaz 5 sanāksmes (četros novada nozīmes centros un Rēzeknes 

novada pašvaldībā) un organizēt vienu sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmi Rēzeknes novada pašvaldībā katras nākošās plānojuma 

redakcijas publiskās apspriešanas laikā.” 

 

 

 

 

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 

 teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece 

 

 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja       (personiskais paraksts) Anna Jaudzema 

 


