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SĒDES PROTOKOLS 
Rēzeknē 

2019.gada 20.jūnijā Nr.14 
 

7.§ 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumā “Par Rēzeknes 

dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu”   

 
Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr.40003344207, Gogoļa iela 3, LV-1050, 

iesniegumu Nr.2.1/4542: 
1.  tika konstatēta iesnieguma, proti, tajā ietvertas informācijas, pievienotās 

dokumentācijas un ievērotās procedūras, atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 22. pantam un Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu 
Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē 
paredzēto darbību” 67. un 68 punktiem. 

2. tika izvērtēts iesniegumam pievienots Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais 
atzinums Nr.5-04/2, kurā Birojs norāda, ka nekonstatē tādus apstākļus, kas kopumā 
nepieļautu paredzamās darbības realizāciju. Ietekmes uz vidi novērtējums uz cita 
saistītā informācija ir publiski pieejama biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv  

3. izvērtējot Latvijas valsts ceļu Tehniskās komisijas izvēlēto Rēzeknes dienvidu 
apvedceļa 1.variantu ar modifikācijām (iesniegumam pievienots kartogrāfiskais 
materiāls), konstatēts, ka lielākoties tas atbilst Rēzeknes novada teritorijas 
plānojumam (plānojumā apzīmēts kā Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstībai rezervētā teritorija un Perspektīvā svarīga transporta koridora teritorija), 
izņemot modifikāciju ~ 267 m garumā (tiks precizēts tehniskā projekta izstrādes 
laikā). Konstatēts, ka modifikācija tika veikta, pamatojoties uz sabiedrisko 
apspriešanu rezultātiem, maksimāli ievērojot sabiedrības un pašvaldības viedokli. 
Sabiedrisko apspriešanu protokoli ir publiski pieejami tīmekļa vietnē 
http://www.enviro.lv/apvads/  

Pamatojoties uz augstāk minēto, noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas 
atzinumu par noslēguma ziņojumu vispusīgu izvērtējumu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.1 panta sesto daļu, 
22.panta otro daļu un 23.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.18 
„Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, kā 
arī ņemot vērā ieinteresēto institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, Vides pārraudzības 
valsts biroja 2019.gada 12.jūnija vēstuli Nr.5-01/495 “Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa 
paredzētās būvniecības akceptu” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 
komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome n o l e m j: 

 
grozīt Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu “Par Rēzeknes dienvidu 

apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu” (protokols Nr.13, 45.§), un izteikt tā lemjošo daļu 
šādā redakcijā: 
 



“pieņemt lēmumu par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu 
(lēmums pievienots).” 

 

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) Monvīds Švarcs 
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Rēzeknes novada pašvaldības 
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas p.i. Iveta Ladnā 
Rēzeknē, 20.06.2019. 


