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Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrāde 

uzsākta, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 25, 1.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. 

gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.  

Nepieciešamība veikt izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā radās, 

pamatojoties uz saņemtajiem privātpersonu iesniegumiem. Lielākoties tajos tika lūgs 

mainīt apbūves parametrus (apbūves blīvumu un stāvu skaitu) vasarnīcu un dārzkopības 

kooperatīvu teritorijā. Tā kā pašvaldībā tika saņemta informācija no Nacionālās 

Kultūras mantojuma pārvaldes (toreiz vēl Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija) par atsevišķu valsts nozīmes kultūras pieminekļu nosaukumu un atrašanās 

vietu precizēšanu, lai nodrošinātu aktuālas un precīzas informācijas attēlošanu, radās 

nepieciešamība veikt Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas aktualizēšanu.  

2016. gada 3. novembra domes sēdē par Teritorijas plānojuma 2013.-2024. 

gadam grozījumu izstrādes vadītāju tika apstiprināta Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga Romančuka. Tāpat sēdē tika 

apstiprināta darba grupa, Darba uzdevums, kurā noteikts Teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes pamatojums, izvirzīti grozījumu izstrādes uzdevumi un definēts 

grozījumu saturs, nosauktas institūcijas, no kurām saņemama informācija, nosacījumi 

un atzinumi grozījumu izstrādei, kā arī aprakstīti plānotie sabiedrības līdzdalības veidi 

un pasākumi spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu tika publicēts reģionālā laikraksta “Rēzeknes Vēstis” 

(10.01.2017.), Rēzeknes novada informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” 

(25.11.2016), ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv 

(08.11.2016.), kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).  

Grozījumu izstrādes laikā tika ņemtas vērā spēkā esošo normatīvu noteiktās 

jaunās prasības, līdz ar to radās papildus uzdevumi: izvērtēt Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu Grafiskās daļas atbilstību normatīvajiem aktiem, 

pārskatīt ciemu ielu klasifikāciju un ciemu robežas, apgrūtinātām teritorijām noteiktās 

aizsargjoslas, Apbūves noteikumu prasības attiecībā uz funkcionālo zonu apbūves 

parametriem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgās korekcijas. Lai 

nodrošinātu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, 

iedzīvotāji tika aicināti paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus. 

Uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, radās 

nepieciešamība sakārtot arī citus jautājumus, iekļaut citu dienestu aktualizētos datus. 

Piemēram, Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa tiek izstrādāta uz Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras nodrošinātās aktuālās topogrāfijas 1:10000.  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā tika konstatēts, ka izmaiņu 

apjoms ir lielāks par 50% (Apbūves noteikumi tika izstrādāti atbilstoši Ministru 

kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, kartogrāfiskajā materiālā bija veicams 

ievērojams daudzums izmaiņu un korekciju). Izvērtējot visus augstāk minētos faktorus, 

Rēzeknes novada dome grozīja savu līdzšinējo lēmumu par teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumu” 66. punktam. Lēmums par jauna Teritorijas 
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plānojuma izstrādi tika pieņemts 2019. gada 21. martā domes sēdē (lēmums Nr.7. 

(9.§)). Līdz ar lēmuma pieņemšanu tika apstiprināts jauns Darba uzdevums un cita 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 

plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Tāpat izmaiņas tika veiktas plānošanas 

dokumenta izstrādes darba grupas locekļu sastāvā.  

Paziņojums par 2019. gada 21. marta lēmumu Nr. 7 (9.§) “Par grozījumiem 

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

teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu uzsākšanu”” tika publicēts 

Rēzeknes novada informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” (17.04.2019.), 

ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezeknesnovads.lv (27.03.2019.), kā arī 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).  

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika aicināti piedalīties Rēzeknes 

novada iedzīvotāji, uzņēmēji, institūcijas u.c. Kopumā no 2015. gada pašvaldībā tika 

saņemti 67 fizisko un juridisko personu iesniegumi (2015.gadā – 14, 2016. gadā – 4, 

2017. gadā – 15, 2018. gadā – 16, 2019. – 13 un 2020. – 5 iesniegumi). Daži no 

iesniegumiem tika rakstīti vairāku personu vārdā. Galvenie iesniegumos paustie 

aicinājumi pašvaldībai bija saistīti ar apbūves parametru paaugstināšanu (26 

iesniegumi), funkcionālā zonējuma maiņu (35 iesniegumi), applūstošo teritoriju 

precizēšanu (5 iesniegumi) un citiem ar teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem. Saņemto priekšlikumu gala izvērtēšana notika teritorijas plānojuma 

izstrādes darba grupas sanāksmē 07.01.2020. (fizisko un juridisko personu 

priekšlikumu apkopojumu skat. 1. pielikumā). 

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika organizēta 61 darba grupu 

sanāksme, kurās tika iesaistītas Rēzeknes novada pagasta pārvalžu darbinieki, 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) pārvaldes administrācija, Rēzeknes 

novada uzņēmēji. Tāpat norisinājās plānošanas dokumenta izstrādes darba grupas 

iekšējās sanāksmes.  

 

Institūciju sadarbība Teritorijas plānojuma izstrādē 

Pēc Rēzeknes novada domes sēdē pieņemtā lēmuma par teritorijas plānojuma 

grozījumu izstrādes uzsākšanu, pamatojoties uz apstiprināto plānošanas dokumenta 

Darba uzdevumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55. punktam, Darba 

uzdevumā minētajām institūcijām un kaimiņu pašvaldībām tika nosūtīts paziņojums par 

dokumenta izstrādes uzsākšanu un nepieciešamību sniegt nosacījumus un datus 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.  

Tāpat, pieņemot lēmumu par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi, institūcijām 

un kaimiņu pašvaldībām tika nosūtīts paziņojums likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

Papildus Darba uzdevumā minētajam, paziņojums par izstrādes uzsākšanu ar 

aicinājumu sniegt nosacījumus, informāciju tika nosūtīts šādām institūcijām:  

 Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcija; 

 AS "Gaso" 

 AS "Conexus Baltic Grid" 

Tā kā paziņojums par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tika publicēts arī 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), līdz ar to bija pieejams 
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Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, četras institūcijas 

izrādīja iniciatīvu un atsūtīja savus nosacījumus attīstības plānošanas dokumenta 

izstrādei:  

 AS "Augstsprieguma tīkls",  

 VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs", 

 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 

 LR Satiksmes ministrijas Sakaru departaments. 

Apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai 

noraidīšanu skatīt 2. pielikumā. 

Risinājumi Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 

1. Sadarbojoties ar Rēzeknes novada pagasta pārvaldēm, pagastu teritorijā tika 

apsekoti ceļi un ielas, veiktas to garumu, statusu izmaiņas (izveidotas jaunas 

ielas, pagasta ceļu statuss tika mainīts par ielu, no reģistra izņemti ceļi utt.). 

2. Izpētītas un izmainītas aizsargjoslas 40 kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. 

3. Tika apstiprināti vienoti robežciemu nosaukumi, diviem vēsturiskajiem 

ciemiem – precizēti. 

4. Tika izveidots ciemu ielu sarkano līniju plāns. 

5. Tika noteikts ciema statuss blīvi apdzīvotām vietām Ozolaines pagastā 

(Pleikšņi) un Griškānu pagastā (Greiškāni, Jupatovka, Jaunie Čači, Lielie 

Dreizi). 

6. Plānošanas procesā, ievērojot Vispārīgajos teritorijas plānošanas,  izmantošanas 

un apbūves noteikumu Teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru, secināts, ka 

netiek sadalīta atsevišķajā klasifikācijas kodā smagās rūpniecības un 

pirmapstrādes uzņēmumu apbūve. Līdz ar to zaudēja savu aktualitāti iepriekšējā 

plānojumā praktizēta Rūpnieciskās apbūves zonas indeksācija, kas tieši sadalīja  

smago un pirmapstrādes rūpniecību. Arī Rēzeknes novada pašvaldībā savā 

darbībā ir konstatējusi grūtības skaidri identificēt, vai  konkrēta darbība pieder 

pie smagās vai vispārējas rūpniecības, jo mūsdienu tehnoloģiju ietekmē daudzi 

sarežģīti ražošanas procesi tika vienkāršoti un kļuva drošāki. Ņemot vērā 

Rēzeknes pilsētas kā attīstības centra ietekmi, kā arī abu pašvaldību kopīgo 

uzņēmējdarbības veicināšanas rīku - Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, 

svarīgi bija radīt vienotus noteikumus ar Rēzeknes pilsētu, lai investoriem 

maksimāli novērstu birokrātiskos šķēršļus. Nosakot skaidrus nosacījumus, kas 

darbojās visā novada Rūpnieciskas apbūves teritorijā, pašvaldība iegūst 

priekšrocības investoru piesaistē un darba vietu radīšanā un veicina gan 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas, gan arī Latgales speciālās ekonomiskās 

zonas pozitīvo ietekmi uz biznesa vidi novadā. 

7. Tika precizētas ciemu un pagastu robežas. 

8. Tika veiktas korekcijas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9. Tika izvērtēta Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma atbilstība Ministru 

kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas neparedz ārpus ciemiem 

un pilsētām tādus funkcionālos zonējumus kā Savrupmāju apbūves teritorija 

(DzS),  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM),  Daudzstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) un Jauktas centra apbūves teritorija (JC). 
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10. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir konkretizēts plānotā Rēzeknes dienvidu 

apvedceļa (autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar starptautiskās 

nozīmes maģistrāli - valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-

Krievijas robeža (Terehova)) koridors Rēzeknes novada Ozolaines un Griškānu 

pagasta teritorijā. 

2020. gada 6. februārī Rēzeknes novada dome apstiprināja lēmumu (lēmuma Nr.5, 

3.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Attīstības plānošanas nodaļa organizēs piecas publiskās apspriešanas sanāksmes 

atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Atbilstoši augstāk 

minētā likuma 82. punktam četras nedēļas plānošanas dokumenta Paskaidrojuma 

raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kartogrāfiskais materiāls un 

Vides pārskats būs aplūkojams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 

www.geolatvija.lv, pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes 

novada pašvaldības telpās administrācijas darba laikā – darba dienās no plkst. 8.00 līdz 

11.45 un no 12.15 līdz 16.30.  

Likumdošanā noteikto 30 dienu laikā Attīstības plānošanas nodaļa rīkos piecas 

publiskās apspriešanas sanāksmes: četrās Rēzeknes novada pagastu apvienībās 

(Rikavā, Kaunatā, Rogovkā, Maltā) un Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 

telpās. Šajā periodā iespēja izteikt savu viedokli par plānošanas dokumentu ir  ikvienai 

fiziskai un juridiskai personai. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošana 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 5. punktam un likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

23.’ panta pirmajai daļai 04.01.2017. Rēzeknes novada pašvaldība nosūtīja vēstuli 

Valsts vides dienesta Rēzeknes Reģionālai vides pārvaldei un Dabas aizsardzības 

pārvaldei ar lūgumu sniegt viedokli par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

(SIVN) nepieciešamību Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 

grozījumiem.  

Valsts vides dienesta Rēzeknes Reģionālā vides pārvalde atsūtīja vēstuli  

Nr.7.5-7/26 (06.01.2017.), kurā nerekomendē SIVN piemērošanu. Tāpat pašvaldībā 

tika saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes 10.01.2017. vēstule Nr. 4.9/2017-N-E, kurā 

pārvalde savas kompetences ietvaros pauž viedokli, ka Rēzeknes novada Teritorijas 

plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumiem stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums nav nepieciešams.  

Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23’ panta pirmo 

daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 5. un 6. punktu Rēzeknes novada pašvaldība sagatavoja 

iesniegumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību un ar tam 

pievienotajiem Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes konsultāciju 

rezultātiem, teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes darba 

uzdevumu iesniedza Vides pārraudzības valsts birojā (Vēstule Nr. 4.11/83, 

18.01.2017.). Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem izvērtējot augstāk minētos nosūtītos dokumentus un tā rīcībā 

esošo informāciju, pieņēma lēmumu nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi 

http://www.geolatvija.lv/
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novērtējuma procedūru Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 

grozījumiem (Lēmums Nr. 2, 08.02.2017.) 

Pēc Rēzeknes novada domes 21.03.2019. pieņemtā lēmuma (lēmums Nr. 7 (9.§) 

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

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

uzsākšanu””), kas paredz jauna teritorijas plānojuma izstrādi,  augstāk minēto 

procedūru kārtība tika atkārtota.  

29.04.2019. Valsts vides dienesta Reģionālai vides pārvaldei, Dabas 

aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālai administrācijai tika nosūtīta vēstule  

Nr. 4.17/753 un LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijai – vēstule Nr. 4.17/754 

ar lūgumu sniegt savu vērtējumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Institūcijas 

sniedza atbildi, ka plānošanas dokumentam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

nav nepieciešams. Novada pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem Vides 

pārraudzības valsts birojam nosūtīja 29.05.2019. vēstuli Nr. 4.17/1010 ar tai 

pievienotiem dokumentiem:   

 iesniegumu par plānošanas dokumenta “Rēzeknes novada teritorijas 

plānojums” izstrādes uzsākšanu (uz 2 lapām), 

 Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas vēstuli Nr. 

4.6.2.-10./11638 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību (uz 1 lapas), 

 Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vēstuli  

Nr. 4.8/2530/2019-N Par nosacījumiem un informācijas sniegšanu 

Rēzeknes novada teritorijas plānojumam (uz 2 lapām), 

 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr. 7.5.-

7/703 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei (uz 2 lapām). 

Rēzeknes novada pašvaldībā ir saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule 

(Nr. 4-01/524, 21.06.2019.) un lēmums Nr. 4-02/33 par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu.  

Ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu var iepazīties 

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības 

mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības telpās 

administrācijas darba laikā – darba dienās no plkst. 8.00 līdz 11.45 un no 12.15 līdz 

16.30. Augstāk minētā dokumenta publiskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota reizē ar 

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. 

 

 

Teritorijas plānojuma 

izstrādes vadītāja 

 

06.02.2020. 

Rēzeknes novada Attīstības plānošanas  

nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

http://www.geolatvija.lv/
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1. Pielikums 

 

Pārskats par fizisko un juridisko personu iesniegumiem Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei 

Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

 2015.gads   

1. Fiziska persona 

24.08.2015. 

Nr. 3445 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20%, lai būtu iespēja legalizēt esošās 

būves, kuras būvētas 1989. g.  

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

2. Fiziska persona 

04.09.2015. 

Nr. 5.16/3622 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu. Kadastra nr. 7876 001 1863 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

3. Fiziska persona 

23.09.2015. 

Nr. 5.16/3855 

Mainīt Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema mazdārziņu teritorijās 

apbūves blīvumu no 10% uz 20%. Kadastra nr. 7876 001 1249 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

4. Fiziska persona 

30.09.2015. 

Nr. 5.16/3939 

Pārskatīt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu, lai būtu iespēja legalizēt esošās būves 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā. 

5. Fiziska persona 

14.10.2015. 

Nr. 5.16/4193 

Pārskatīt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu no 10% uz 20%, lai būtu iespēja izbūvēt pie esošās 

dzīvojamās ēkas piebūvi 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/151/cooperations?cooperation_type=cooperations&direction=asc&sort=cooperation_organisations.coop_4_type_flag&type_id=4
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

6. Fiziska persona 

02.11.2015. 

Nr. 5.16./4560 

Palielināt apbūves blīvumu līdz 40% no zemes vienības platības Ozolaines pagasta 

Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijās. 

Ņemts vērā daļēji.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

7. Fiziska persona 

16.11.2015. 

Nr. 5.16/4803 

Palielināt Kaunatas pagasta Malukštas ciemā vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

8. Fiziska persona 

16.11.2015. 

Nr. 5.16/4793 

Palielināt Kaunatas pagasta Astiču ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

9. Fiziska persona 

16.11.2015. 

Nr. 5.16/4802 

Palielināt Kaunatas pagasta Malukštas ciemā vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

10. Fizisku personu grupa 

23.11.2015. 

Nr. 5.16/4999 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% un atļauto stāvu skaitu no 1 līdz 

2 stāviem 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%, maksimālais 

stāvu skaits – līdz 3. 

11. Fiziska persona 

16.11.2015. 

Nr. 5.16./4795 

Palielināt Kaunatas pagasta Malukštas ciemā vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

12. Fiziska persona 

16.11.2015. 

Nr. 5.16/4801 

Palielināt Kaunatas pagasta Malukštas ciemā vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

13. Fiziska persona 

23.11.2015. 

Nr. 5.16/4998 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% un paredzēt divstāvu apbūvi 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

14. Fiziska persona 

16.11.2015. 

Nr. 5.16/4796 

Palielināt Kaunatas pagasta Malukštas ciemā vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

 2016. gads   

15. Fiziska persona 

20.01.2016. 

Nr. 5.17/313 

Palielināt vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu 

no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%, maksimālais 

stāvu skaits – līdz 3. 

16. Fiziska persona 

16.03.2016. 

Nr. 5.17/1455 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% un atļaut divstāvu apbūvi 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%, maksimālais 

stāvu skaits – līdz 3. 

17. Fiziska persona 

13.07.2016. 

Nr. 5.17/3620 

Palielināt vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu 

no 10% uz 20%. Kad. nr. 7876 001 1152, Ozolaines pagasts, Pleikšņi 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%, maksimālais 

stāvu skaits – līdz 3. 

18. Fiziska persona 

06.12.2016. 

Nr. 5.17/6242 

Paaugstināt apbūves blīvumu vasarnīcu un dārzkopības teritorijā no 10% uz 20%, lai 

būtu iespējams izbūvēt uz zemes gabala saimniecības ēku (palīgēku) Griškānu 

pagasta Dreizu ciemā, Atpūta Griškāni 227 (zemes vienības kadastra apzīmējums 

785 600 10 545) un 228 (zemes vienības kadastra apzīmējums 785 600 10 546) 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

 2017. gads   

19. Juridiska persona 

31.01.2017. 

Nr.5.17/559 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7876 001 

0408 un 7876 001 2441, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā Rēzeknes 

speciāli ekonomiskās zonas teritorijā, no R-2 uz R-1 

Ņemts vērā.  

Minētā zemes vienība atrodas RSEZ 

teritorijā, tāpēc īpašumam tika 

noteikts Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums, kurā atļauta visa veida 

rūpniecība.  

20. Fiziska persona 

24.02.2017. 

Nr.9.3/1123 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Annas 2” zemes gabalā ar 

kadastra apzīmējumu 7876 001 2436, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolaines 

pagastā Rēzeknes speciāli ekonomiskās zonas teritorijā, no R-2 uz R-1 

Ņemts vērā.  

Minētā zemes vienība atrodas RSEZ 

teritorijā, tāpēc īpašumam tika 

noteikts Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums, kurā atļauta visa veida 

rūpniecība. 

21. Fiziska persona 

24.02.2017. 

Nr.5.17/1097 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Annas 2” zemes gabalā ar 

kadastra apzīmējumu 7876 001 2436, kas atrodas Rēzeknes novada Ozolaines 

pagastā Rēzeknes speciāli ekonomiskās zonas teritorijā, no R-2 uz R-1 

Ņemts vērā.  

Minētā zemes vienība atrodas RSEZ 

teritorijā, tāpēc īpašumam tika 

noteikts Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums, kurā atļauta visa veida 

rūpniecība. 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

22. Fiziska persona 

13.02.2017. 

Nr.5.17/836 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes gabalam ar 

kadastra apzīmējumu 0020, kas atrodas Rēzeknes novada Griškānu pagastā, no 

Savrupmāju dzīvojamā apbūve (DzS) uz Lauku zemes (L-3) 

Ņemts vērā. Zemes vienībai tika 

noteikts Lauksaimniecības teritorijas 

funkcionālais zonējums (L1) 

atbilstoši jauno Rēzeknes novada 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 4.11.2. nodaļai. 

23. Fiziska persona 

15.02.2017. 

Nr.5.17/880 

Precizēt un dzēst Rēzeknes upes applūstošo teritoriju zemes vienībās ar kadastra 

apzīmējumu 7886 001 0231, 7886 001 0191, 7886 001 0026, 7886 001 0096, 7886 

001 0028, 7886 001 0064, 7886 001 0177, 7886 003 0548, 7886 001 0202, 7886 001 

0241, 7886 001 0027 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

24. Fiziska persona 

15.02.2017. 

Nr.5.17/879 

Precizēt un dzēst Rēzeknes upes applūstošo teritoriju zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7886 001 0107 

 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

25. Juridiska persona 

15.02.2017. 

Nr.5.17/878 

Precizēt un dzēst Rēzeknes upes applūstošo teritoriju zemes vienībās ar kadastra 

apzīmējumu 7882 007 0470, 7886 001 0106, 7886 001 0125, 7886 002 0007, 7886 

003 0561, 7886 003 0488, 7886 001 0205 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

26. Fiziska persona 

15.02.2017. 

Nr.5.17/877 

Precizēt un dzēst Rēzeknes upes applūstošo teritoriju zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7886 001 0011 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

27. Fiziska persona 

15.02.2017. 

Nr.5.17/876 

Precizēt un dzēst Rēzeknes upes applūstošo teritoriju zemes vienībās ar kadastra 

apzīmējumu 7886 001 0194, 7898 005 0023, 7886 001 0158, 7886 001 0165, 7886 

001 0017, 7886 001 0196, 7886 001 0197, 7886 001 0192, 7886 001 0160, 7886 001 

0161, 7886 001 0058, 7886 001 0032, 7878 001 0162, 7878 001 0163 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

28. Fiziska persona 

22.03.2017. 

Nr.9.3/1569 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Gateris” zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7874 005 0289 daļai (atbilstoši robežu pārkārtošanas projektam), kas 

atrodas Rēzeknes novada Nagļu pagastā, no Lauku zemes (L3) uz Rūpnieciskās 

apbūves teritoriju (R) 

Ņemts vērā.  

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

29. Fiziska persona 

10.05.2017. 

Nr.5.17/2530 

Mainīt nekustamā īpašuma “Vītoli” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 

0036 un nekustamā īpašuma “Akmeņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 

001 0037 un 7856 001 0039 funkcionālo zonējumu no Savrupmāju dzīvojamās 

Ņemts vērā daļēji. 

Minētās zemes vienības tiek iekļauts 

ciema teritorijā. 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

apbūves teritorija (DzS) uz Lauku zemes ar atļautām mazākām jaunveidojamajām 

zemes vienībām (L-3) 

Zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0039 tiek 

saglabāts Savrupmāju dzīvojamās 

apbūves (DzS) funkcionālais 

zonējums. Zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7856 001 

0036 un 7856 001 0037 tika 

apvienotas, piešķirts kadastra 

apzīmējums 7856 001 1096 un 

noteikts Lauksaimniecības zemes 

(L1) funkcionālais zonējums  

atbilstoši TIAN 4.11.2. nodaļai.  

30. Fiziska persona 

06.12.2017. 

Nr.5.4/6627 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0040 

no rūpnieciskās apbūves teritorijas uz jauktas apbūves teritoriju un zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7870 003 1349 no publiskās apbūves teritorijas uz jauktās 

apbūves teritoriju 

Ņemts vērā.  

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.  

31. Juridiska persona 

14.12.2017. 

Nr.5.4/6781 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0238, 

7896 007 0286, 7896 007 0138, 7896 007 0285, 7896 007 0287 un 7896 007 0132 

no Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R-3) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R-1) 

 Atteikts. 

Minētās zemes vienības atrodas 

RSEZ teritorijā, un Rēzeknes novada 

teritorijas plānojumā 2013.-2024. 

tām noteikts Rūpniecības apbūves 

teritorijas funkcionālais zonējums. 

Apkārt šīm zemes vienībām esošai 

teritorijai arī ir noteikts Rūpniecības 

apbūves funkcionālais zonējums, 

blakus atrodas darbojošies 

uzņēmumi. Tāpēc, saglabājot 

plānošanas dokumenta pēctecību un 

funkcionālā zonējuma nedalāmību 

atbilstoši Teritorijas attīstības 

plānošanas principiem, īpašumiem 

tika noteikts Rūpnieciskās apbūves 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums. 

32. Fiziska persona 

21.03.2017. 

Nr.5.17/1531 

Izslēgt nekustamā īpašuma “Rietumi” (kadastra Nr. 7896 005 0079) zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0079 no Rūpnieciskās apbūves teritorija R-1 zonas 

un noteikt minētajai zemes vienībai plānoto (atļauto) zemes izmantošanas mērķi – 

jauktā apbūve ar atļauto individuālo māju apbūves zemi. 

Atteikts. 

Minētais lūgums neatbilst  MK 

noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi”   

21. punktam. 

33. Fiziska persona 

04.07.2017. 

Nr.5.17/3555 

Lūdz izslēgt steidzamības kārtā no teritorijas plānojuma grafiskās daļas nekustamā 

īpašuma “Rietumi” (kadastra Nr. 7896 005 0079) zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7896 005 0079 no R-1 zonas, nemainot teritorijas plānojumu vai 

apbūves noteikumus kopumā. 

 

Atteikts. 

Teritorijas plānojums ir saistošie 

noteikumi, un tā grozījumi ir veicami 

atbilstoši Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, 

ievērojot plānošanas dokumentu 

pēctecību un funkcionālā zonējuma 

nedalāmību, lūgums tiek noraidīts.  

 2018. gads   

34. Fiziska persona 

12.01.2018. 

5.17/239 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Gulbis” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7856 006 0401 no Publiskās apbūves teritorija (P) uz 

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS) 

 

Neņemts vērā.  

Noraidīts, pamatojoties uz zemes 

vienības īpašnieka jauno iesniegumu 

(saņemts pašvaldībā 31.01.2020.  

Nr. 9.3/659).  

35. Fiziska persona 

15.01.2018. 

Nr.9.3/280 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma Stacijas iela 6, Malta zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0142 no Dabas un apstādījumu teritorija 

uz Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju 

Ņemts vērā daļēji.  

Zemes vienības daļai noteikts 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 

funkcionālais zonējums atbilstoši 

pašreizējai izmantošanai, daļai - 

Dabas un apstādījumu teritorijas 

funkcionālā zonējuma (DA) vietā 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

noteikts zonējums Lauksaimniecības 

teritorijas (L1), jo atrodas ciema 

teritorijā. 

36. Fiziska persona 

01.02.2018. 

Nr.9.3/640 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

37. Fiziska persona 

09.02.2018. 

Nr.9.3/797 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās DzS-2  apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

38. Juridiska persona 

16.02.2018. 

Nr.5.17/1033 

Mainīt funkcionālo zonējumu uz tehniskās izmantošanas veidu Jums piederošo 

nekustamo īpašumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0259, 7868 

001 0154, 7870 003 0041, 7876 001 2362, 7876 001 2374 un 7856 003 0006 

Ņemts vērā. 

Zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7842 004 0259 tiek 

saglabāts, pārējām iesniegumā 

minētām zemes vienībām noteikts 

Publiskās apbūves teritorijas (P) 

funkcionālais zonējums atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.240 un ievērojot teritorijas esošo 

izmantošanu. 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada 

TIAN 4.4. nodaļu, Publiskās apbūves 

teritorijai (P) viens no galvenajiem 

izmantošanas veidiem ir tirdzniecības 

un/vai pakalpojumu apbūve. 

39. Fizisku personu grupa 

12.03.2018. 

Nr.9.3/1457 

Paplašināt Griškānu pagasta Greiškānu ciema robežas Ņemts vērā. 

Greiškāniem tiek noteikts ciema 

statuss. Izmaiņas tika iekļautas jaunā 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/151/cooperations?cooperation_type=cooperations&direction=asc&sort=cooperation_organisations.coop_4_type_flag&type_id=4
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

Rēzeknes novada teritorijas 

plānojumā. 

40. Fiziska persona 

20.03.2018.  

Nr.9.3/1659 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7856 001 1078 

no savrupmāju apbūves teritorijas uz lauksaimniecības teritoriju (L) 

Ņemts vērā daļēji. 

Daļai zemes vienības tiks saglabāts 

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 

zonējums, jo tā esošā uzsākta 

izmantošana atbilst MK noteikumus  

Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 25.punktam. Atbilstoši 

uzsāktai izmantošanai, daļai tiks 

noteikts Lauksaimniecības teritorijas  

(L1) funkcionālais zonējums.  

41. Fiziska persona 

20.03.2018. 

Nr.9.3/1658 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1022 

no Mežu teritorija uz Rūpniecības apbūves teritoriju 

Atteikts. 

Zemes vienība atrodas perspektīvā 

Rēzeknes dienvidu apvedceļa  

transporta koridora attīstībai un 

būvniecībai rezervētā teritorijā, kurā 

atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

5.7. nodaļai atļauts turpināt 

pašreizējo zemes izmantošanas veidu 

un uzsākt tikai tādu jaunu 

izmantošanu, veikt saimniecisko 

darbību vai cita veida darbības, kas 

nevar traucēt transporta 

infrastruktūras attīstību un 

būvniecību.  

42. Fiziska persona 

26.03.2018. 

Nr.5.17/1783 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0185 

no Lauku zemes uz Tehniskā apbūves teritoriju. 

Neņemts vērā.  

Iesniegumā paustais lūgums vairs 

nav aktuāls, zemes vienība šobrīd ir 

citas fiziskas personas īpašumā, kura 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/151/cooperations?cooperation_type=cooperations&direction=asc&sort=cooperation_organisations.coop_4_type_flag&type_id=4
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

vēlas saglabāt esošo funkcionālo 

zonējumu.  

43. Juridiska persona 

19.04.2018.  

Nr.9.3/2343 

Mainīt RSEZ SIA “NewFuels” piederošā nekustamā īpašuma “Zvaniņi 2” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0617 un nekustamā īpašuma “Pļaviņi” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0311 funkcionālo zonējumu no R-

2 uz R-1 

Ņemts vērā.  

Minētās zemes vienības atrodas 

RSEZ teritorijā, tāpēc īpašumam tika 

noteikts Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums, kurā ir atļauta visa veida 

rūpniecība.  

44. Fiziska persona 

14.05.2018.  

Nr.9.3/2956 

Palielināt Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijās apbūves blīvumu no 10% uz 20% 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

45. Fiziska persona 

13.04.2018.  

 

Palielināt vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijās DzS-2 apbūves blīvumu 

no 10% uz 20%. 78560010763 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

46. Fiziska persona 

28.02.2018. 

Nr.5.17/1250 

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamā īpašuma “Lejas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7882 007 0388 no Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) uz 

Lauku zemi (L) 

Ņemts vērā. 

Izmaiņas iekļautas jaunā Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 

grafiskajā daļā. 

47. Fiziska persona 

16.07.2018.  

Nr.9.3/4092 

Veikt izmaiņas apbūves noteikumos, iekļaujot šādas prasības: aizliegt stādīt kokus 

kā dzīvžogu uz robežas, noteikt atļauto attālumu, ņemot vērā koku sakņu sistēmu un 

lapotni; liekot žogu, saskaņot žoga dizainu no kaimiņu puses ar attiecīgo kaimiņu. 

Ņemts vērā. Žogu un dzīvžogu 

ierīkošanas un kopšanas nosacījumi 

ir iekļauti jauno Rēzeknes novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu 3.3.6. nodaļā. 

48. Fiziska persona 

22.08.2018.  

Nr.9.3/4741 

Palielināt apbūves blīvumu no 10 % uz 30 % vasarnīcu un dārzkopības apbūves 

teritorijā Ozolaines pagasta Pleikšņos 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/151/cooperations?cooperation_type=cooperations&direction=asc&sort=cooperation_organisations.coop_4_type_flag&type_id=4
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

49. Fiziska persona 

01.06.2018. 

Nr.5.17/3217 

Izskatīt nepieciešamību teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, paredzot zemes 

īpašnieku tiesības sava īpašuma labiekārtošanai, attiecīgi - teritorijas labiekārtošanas 

un piebraucamā ceļa izbūves darbības nekustamā īpašuma “Priežkalni” zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0025, kas atrodas Rēzeknes novada 

Čornajas pagastā 

Ņemts vērā.  

Teritorijas labiekārtošana un 

piebrauktuves izveide atbilstoši 

Rēzeknes novada TIAN 2. nodaļai ir 

atļauta.  

 2019. gads   

50. Fiziska persona 

30.01.2019. 

9.3/605 

Veikt izmaiņas teritorijas plānojumā, palielinot apbūves apjomu zemes vienībā ar 

kadastra nr. 7896 005 0411 līdz 20% vasarnīcu un dārzkopības apbūves teritorijā 

Rēzeknes novada Vērēmu pagasta “Rožmuižā”. 

Ņemts vērā. 

Zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7896 005 0411 tika 

apvienota ar zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7896 005 0581, 

izveidojot z.v. 7896 005 0630, kurai 

noteikts Lauksaimniecības teritorijas 

(L) funkcionālais zonējums. 

Atbilstoši Rēzeknes novada TIAN 

4.11. nodaļai maksimālais apbūves 

blīvums ir noteikts 30%. 

51. Fiziska persona 

01.04.2019.  

Nr. 5.17/2018 

Veikt izmaiņas teritorijas plānojumā, palielinot apbūves blīvumu vasarnīcu un 

dārzkopības kooperatīvu teritorijā uz 30 % zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7862 006 0173 Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Malukštā. 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%. 

52. Fiziska persona 

28.03.2019. 

Nr. 5.17/1936 

Veikt izmaiņas teritorijas plānojumā, paredzot maksimālo apbūves blīvumu 

vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijā 30%, stāvu skaits – 3, maksimālo 

apbūves augstumu – 10 m Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņos 

Ņemts vērā.  

Jaunu Rēzeknes novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu  

4.1.2. nodaļā maksimālais apbūves 

blīvums ir definēts 30%.stāvu skaits 

– 3, apbūves maksimālais augstums – 

9 m. 

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/151/cooperations?cooperation_type=cooperations&direction=asc&sort=cooperation_organisations.coop_4_type_flag&type_id=4
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

53. Fiziska persona 

10.04.2019. 

Nr. 5.17/2324 

Lūdz pārskatīt funkcionālo zonējumu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7862 

001 0221, kas atrodas Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Rogā, saimniecība 

“Brekši”. 

Ņemts vērā.  

Funkcionālais zonējums ir pārskatīts 

un esošais funkcionālais zonējums 

(Lauksaimniecības zeme (L)) tiek 

saglabāts atbilstoši MK Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

54. Fiziska persona 

30.05.2019.  

Nr. 01-05/2019 

Veikt grozījumus Rēzeknes novada Vērēmu pagasta teritorijas plānojumā, mainot 

z/s “Ezermala” piederošo nekustamo īpašumu funkcionālo zonējumu no 

Rūpnieciskās apbūves teritorijas uz Lauku zemi.  

1. nekustamā īpašuma “Lielie Ezerkalni” (kadastra numurs 7896 007 0238) 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0238, 

2. nekustamā īpašuma “Dadži” (kadastra numurs 7896 007 0286) zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0286, 

3. nekustamā īpašuma “Svirinova” (kadastra numurs 7896 007 0138) zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0138, 

4. nekustamā īpašuma “Salnas” (kadastra numurs 7896 007 0285) zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0285, 

5. nekustamā īpašuma “Jaunbirzes” (kadastra nr. 7896 007 0287) zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0287, 

6. nekustamā īpašuma “Kalniņi 1” (kadastrs nr. 7896 007 0132) zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0132. 

 

 Atteikts.  

Minētās zemes vienības atrodas 

RSEZ teritorijā, tāpēc, saglabājot 

plānošanas dokumenta pēctecību un 

funkcionālā zonējuma nedalāmību 

atbilstoši Teritorijas attīstības 

plānošanas principiem, īpašumiem 

tika noteikts Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums. 

55. Juridiska persona 

10.06.2019. 

 

Izmainīt zemes lietošanas mērķi no ūdens teritorijas uz transporta (stāvvietas 

ierīkošanai) infrastruktūras teritoriju zemes vienībā ar kadastra nr. 7874 007 0004. 

Neņemts vērā. Jaunajos teritorijas 

apbūves un izmantošanas noteikumos 

esošajā zonējumā ir atļauta 

inženiertehniskās infrastruktūras, 

transporta lineārās infrastruktūras un 

transporta pakalpojumu 

infrastruktūras izveide, t.i., atļauta 

plānotā darbība. 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

56. Fiziska persona 

12.09.2019. Nr. 9.3/5722 

Lūdz veikt grozījumus teritorijas plānojumā, mainot funkcionālo zonējumu no L2 

uz DzS nekustamā īpašumā Upmala2, kadastra nr. 7868 001 0175. 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

57. Fiziska persona 

12.09.2019. Nr. 9.3/5723 

Lūdz veikt grozījumus teritorijas plānojumā, mainot funkcionālo zonējumu no L2 

uz Dzs nekustamā īpašumā “Upmala 72”, kadastra nr. 7868 001 0199, 7868 001 

0212, 7868 001 0211.  

Par z.v. 7868 001 0212 - ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

Par z.v. 7868 001 0199, 7868 001 

0211 – neņemts vērā, jo tās nepieder 

šai fiziskai personai.  

58. Fiziska persona 

08.10.2019. Nr. 9.3/6384 

Lūdz veikt grozījumus teritorijas plānojumā, mainot funkcionālo zonējumu no 

rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) uz lauku zemi (L) nekustamā īpašuma “Bitīte”, 

kadastra nr. 7870 001 0033.  

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

59. Juridiska persona 

10.10.2019. Nr. 9.3/6424 

Aicina visai Rēzeknes novadā esošajai Rēzeknes SEZ teritorijai noteikt 

izmantošanas un apbūves zonu R1. 

Daļēji ņemts vērā, daļēji atteikts. 

 

1. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 240  

“Vispārīgie teritorijas plānošanas,  

izmantošanas un apbūves noteikumi”  

4.7.daļai un Teritorijas izmantošanas 

veidu klasifikatoram (šo noteikumu 

3. pielikums), Rēzeknes SEZ 

teritorijā noteikts vienots 

Rūpnieciskās apbūves  zonējums, 

kurā atļauta visu veidu rūpnieciska 

apbūve, teritorijās, kur “Rēzeknes 

novada teritorijas plānojumā 2013.-

2024.” bija noteikts Rūpniecības 

apbūves teritorijas zonējums.    

Pārējās teritorijās, ievērojot 

plānošanas dokumentu pēctecību un 

saglabājot tiesisko paļāvību, ir 

saglabāti tādi zonējumi, kas tika 

noteikti “Rēzeknes novada teritorijas 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

plānojumā 2013.-2024.”, vai arī 

mainīti atbilstoši esošajai situācijai, 

ievērojot MK noteikumu  

Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas,  izmantošanas un 

apbūves noteikumi”  20., 21. un 

22.punktus. 

60. Juridiska persona 

21.11.2019 Nr. 5.17/7585 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2337 funkcionālā zonējuma 

noteikšana par rūpniecības teritoriju (R-1) (tika apvienoti 7876 001 2365, 7876 001 

0408 un 7876 001 2441) 

Ņemts vērā.  

Minētā zemes vienība atrodas RSEZ 

teritorijā, tāpēc īpašumam tika 

noteikts Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas (R) funkcionālais 

zonējums, kurā atļauta visa veida 

rūpniecība. 

61. Fiziska persona 

14.08.2019. Nr. 9.3/1539 

Lūdz mainīt zonējumu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0411, 

7896 005 0416, 7896 005 0581 no savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas 

(DzS2) uz lauku zemi (L). 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

62. Fiziska persona 

26.11.2019. Nr.7653 

Lūdz mainīt zonējumu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0630 no 

savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS2) uz lauku zemi (L). 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

 2020.gads   

63. Divas fiziska personas 

06.01.2020. Nr. 9.3/37 

Lūdz mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībā 7862 006 0213 no Lauku zemes 

(L) uz Publiskās apbūves teritoriju (P) 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

64. Fiziska persona 

21.01.2020. Nr. 9.3/443 

Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, lūdz mainīt funkcionālo zonējumu 

no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju 

(DzS) nekustamā īpašuma “Avots” (kadastra nr. 7886 002 0400) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 7886 002 0400 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

65. Fiziska persona 

28.01.2020. Nr. 582 

Lūdz noteikt nekustamā īpašuma “Adamova-1” ar kadastra apzīmējumu 7896 005 

0546 funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS) 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 
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Nr. 

p.k.  

Priekšlikuma iesniedzējs 

(reģ. datums un Nr.) 
Priekšlikumi 

Priekšlikuma ņemšana vērā vai 

noraidīšana 

66. Juridiska persona 

28.01.2020. Nr. 1-11.2/209 

Lūdz mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai 7876 001 2354 Ozolaines pagastā 

no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R) 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.  

67. Fiziska persona 

31.01.2020. Nr. 9.3/659 

Lūdz veikt grozījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojumā, mainot nekustamā 

īpašuma “Gulbis” (kadastra nr. 7856 006 0401) funkcionālo zonējumu no Publiskās 

apbūves teritorijas (P) uz Jaukto centra apbūves (JC). 

Ņemts vērā. 

Iekļauts jaunā Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

 

  

https://tapis.gov.lv/tapis/lv/projects/151/cooperations?cooperation_type=cooperations&direction=asc&sort=cooperation_organisations.coop_4_type_flag&type_id=4
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2.pielikums 

Institūciju nosacījumu un priekšlikumu apkopojums 

Nr. 

p.k. 

Institūcija/ 

atzinuma, 

nosacījumu nr., 

datums 

Nosacījumi 

Atzīmes par 

nosacījumu 

ievērošanu 

1. Valsts vides dienesta 

Rēzeknes reģionālā 

vides pārvalde 

30.04.2019.  

Nr.7.5.-07/635) 

VVD Rēzeknes RVP ieskatā 2016. gada 28. decembra vēstulē Nr.7.5.7/1859/261342 sniegtie 

nosacījumi zaudējuši aktualitāti, līdz ar to ir jāizsniedz jauni nosacījumi paredzētajai Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma (turpmāk – Plānojums) izstrādei.  

VVD Rēzeknes RVP saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 14. panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628) 53.3., 56.2. apakšpunkta un 58.punkta prasībām, izvirza 

sekojošus nosacījumus Plānojuma izstrādei: 

1) Plānojumu izstrādāt atbilstoši 2019. gada 21. marta Rēzeknes novada domes lēmumam „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§). un 

šī lēmuma Pielikumā dotajam darba uzdevumam, kā arī atbilstoši Rēzeknes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai 2033, kura nosaka Rēzeknes novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, 

stratēģiskos mērķus un prioritātes ( it sevišķi vērtējot veicamās funkcionālā zonējuma korekcijas 

atbilstoši saņemtajiem attīstības priekšlikumiem); 

2) Plānojumu izstrādāt atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Noteikumu Nr.628 prasībām 

un Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.240) prasībām, kā arī citu spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām;  

3) plānojot jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredzēt vietās, kur nevar tikt 

pārsniegts smaku mērķlielums, kā arī piesārņojošo objektu ietekme nevar pārsniegt normatīvajos 

aktos piesārņojuma jomā noteiktos piesārņojuma robežlielumus trokšņa, gaisu piesārņojošo vielu 

u.c. emisijām;  

4) izstrādājot Plānojumu, jāparedz teritorijas, kurām ir izstrādājami detālplānojumi, lokālplānojumi 

un jāatzīmē šīs teritorijas grafiskajā daļā; 

5) Plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības par objektu, kuru 

darbības laikā var veidoties smakas un troksnis, izvietošanu rūpnieciskās apbūves teritorijās, kas 

nerobežojas ar dzīvojamās apbūves teritoriju funkcionālā zonējuma teritorijām; 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 
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Nr. 

p.k. 

Institūcija/ 

atzinuma, 

nosacījumu nr., 

datums 

Nosacījumi 

Atzīmes par 

nosacījumu 

ievērošanu 

6) ja rūpnieciskās apbūves teritorija robežojas ar citām funkcionālā zonējuma teritorijām, izņemot 

rūpnieciskās apbūves teritoriju, tehniskās apbūves teritoriju un transporta infrastruktūras teritoriju, 

detālplānojumā vai lokālplānojumā paredzēt buferzonas ierīkošanu operatoram piederošajā 

teritorijā gar zemes vienības/u robežu; 

7) plānojot teritorijas lielām inženierbūvēm, transporta un loģistikas objektiem, rūpnieciskās 

ražošanas objektiem, paredzēt pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām 

teritorijām, piemēram, norādīt kā organizējama transporta plūsma, lai netiktu ietekmētas 

dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas. Jānosaka pasākumi attiecībā uz notekūdeņu (tajā 

skaitā ražošanas, sadzīves, lietus ūdeņu) no ražošanas teritorijām savākšanu, attīrīšanu; 

8) noteikt minimālos attālumus starp potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo, 

publisko apbūvi, tūrisma un rekreācijas objektiem; 

9) gan aprakstošajā, gan grafiskajā teritorijas plānojuma daļā, precizēt informāciju par visiem 

ūdensapgādes urbumiem, kas atrodas novada teritorijā. Iekļaut sekojošu informāciju: urbumu 

saraksts, atrašanās vieta, īpašnieks, lietotājs, urbuma stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā 

apsaimniekošana. Noteikt saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslu teritorijās atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma 35.un 39. panta prasībām; 

10) iekļaut informāciju par ūdensobjektiem, norādot to platību, garumu, citus parametrus, kā arī to 

atbilstību MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 ,,Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti” prasībām. Atzīmēt vai ūdensobjekts ir publisks, un vai zvejas tiesības tajā pieder valstij, 

atbilstoši Civillikuma pielikumiem. Grafiskajā daļā atzīmēt ūdensobjektu aizsargjoslas. Noteikt 

saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslu teritorijās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35.un 

37. panta prasībām; 

11) teritorijas kartēs saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, jāprecizē un jāiezīmē vides un dabas 

resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas, kā arī jānosaka 

saimnieciskās darbības aprobežojumi minētajās teritorijās atbilstoši Aizsargjoslu likumā 

noteiktajam; 

12) teritorijas kartēs atzīmēt potenciālo pludmaļu ierīkošanas vietas, kā arī publiskās peldvietas un 

atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem; 

13) riska ūdensobjektiem paredzēt riska samazināšanas pasākumus saistībā ar virszemes ūdens 

piesārņojuma novēršanu, ņemot vērā MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 ,,Noteikumi par riska 

ūdensobjektiem” prasības;  
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Nr. 

p.k. 

Institūcija/ 

atzinuma, 

nosacījumu nr., 

datums 

Nosacījumi 

Atzīmes par 

nosacījumu 

ievērošanu 

14) jāņem vērā, ka ir apstiprināts jauns Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 

2016.-2021. gadam, kas raksturo esošo ūdens kvalitāti ezeros, upēs, slodzes, ietekmes, sniedz riska 

izvērtējumu un, ja ūdeņu kvalitāte nav laba vai pastāv risks, ka tā pasliktināsies, piedāvā 

iespējamos risinājumus, kurus būtu jāiekļauj, izstrādājot Plānojumu; 

15) noteikt prasības notekūdeņu savākšanai. Apbūves teritorijās nodrošināt notekūdeņu centralizētu 

savākšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 ,,Noteikumi par piesārņojošo 

vielu emisiju ūdenī’’ prasībām; 

16)  Plānojumā paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu ciemu decentralizētajās sistēmās radušos 

notekūdeņu un ar tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām; 

17) plānojot jaunu dzīvnieku novietņu izvietošanu, jāiekļauj prasības attiecībā uz minimālajiem 

attālumiem no dzīvojamās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei, 

saskaņā ar Noteikumu Nr.240 7.8.sadaļas prasībām; 

18) iekļaut informāciju par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām novadā (tajā skaitā 

rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves), atzīmējot tās arī grafiskajā daļā, un noteikt darbības 

aprobežojumus šajās teritorijās; 

19) Plānojumā jāiekļauj un teritorijas kartēs jāiezīmē esošās un ierīkot plānotās derīgo izrakteņu 

atradnes; 

20) izstrādājot Plānojumu, ņemt vērā riska teritorijas, piemēram, paaugstinātas bīstamības objektus, 

plūdu riska teritorijas. 

21) Plānojuma izstrādē ievērot likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasības un Ministru 

kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 ,,Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības 

ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” prasības. 
 

VVD Rēzeknes RVP iesaka teritorijas plānojuma izstrādē izmantot: 

1.  Valsts SIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’ tīmekļvietnē (www.meteo.lv) 

pieejamo informāciju un datus, tajā skaitā par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām, 

klimatisko, meteoroloģisko un hidroloģisko informāciju, informāciju par uzņēmumu un iestāžu 

sarakstu, kuri sniedz statistikas pārskatus par ūdens, gaisa piesārņojumu un atkritumu radīšanu. 

Šeit pieejama informācija arī par ūdens apgādes urbumiem. 

2. Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļvietnē (www.vpvb.gov.lv ) ir pieejama informācija par 

operatoriem, kuriem ir izsniegtas un spēkā esošas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas. 

http://www.meteo.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/
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Nr. 

p.k. 

Institūcija/ 

atzinuma, 

nosacījumu nr., 

datums 

Nosacījumi 

Atzīmes par 

nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienesta tīmekļvietnē (www.vvd.gov.lv) ir pieejama informācija par izsniegtajām 

atļaujām un licencēm.  

      VVD Rēzeknes RVP norāda, ka Plānojuma grafisko daļu sagatavot uz aktuāli pieejamās Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfiskās kartes pamatnes. Plānojuma izstrādei izmantot aktuālus 

Valsts zemes dienesta izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus. 
 

2. Vides pārraudzības 

valsts birojs 

18.04.2019 

Nr. 4-01/327 

 

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2019. gada 8. aprīlī ir saņēmis Rēzeknes novada 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2019. gada 8. aprīļa vēstuli Nr. 4-17/618 “Par nosacījumu un/vai 

informācijas sniegšanas pieprasījumu”. 

  Pašvaldība vēstulē informē, ka 2019. gada 21. marta sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. 

– 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu””, ar kuru tiek paredzēts izstrādāt Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma grozījumus, lūdzot Biroju izsniegt nosacījumus plānošanas dokumenta izstrādei.  

Šādā kontekstā sniedzam skaidrojumu, ka Birojs neizsniedz nosacījumus plānošanas dokumenta 

izstrādei, bet saskaņā ar likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) un Ministru kabineta 

2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 

(turpmāk – Noteikumi Nr. 157) noteiktajam Birojs pieņem lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu plānošanas dokumentam. 

Lai Birojs pieņemtu lēmumu par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu plānošanas dokumentam, 

atbilstoši Likuma 23. prim panta pirmā daļā un Noteikumu Nr. 157 5. un 6. punktā noteiktajam, izstrādātājs 

sagatavo iesniegumu un iesniedz to Birojā. Pirms iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar attiecīgo 

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par 

stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību un šo konsultāciju rezultātus vienlaicīgi ar iesniegumu iesniedz 

Birojā. Iesnieguma forma pieejama Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-

ivn/informacija. 

Līdz ar to Birojs lūdz iesniegt iesniegumu un konsultāciju rezultātus ar Valsts vides dienesta 

Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par plānošanas 

dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 

Ņemts vērā. 

http://www.vvd.gov.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacija
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/informacija
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Nr. 

p.k. 

Institūcija/ 

atzinuma, 

nosacījumu nr., 

datums 

Nosacījumi 

Atzīmes par 

nosacījumu 

ievērošanu 

nepieciešamību atbilstoši Likuma 23. prim panta pirmā daļā un Noteikumu Nr. 157 5. un 6. punktā 

noteiktajam. 

Vienlaicīgi, lai Birojs pieņemtu motivētu lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

piemērošanu vai nepiemērošanu, lūdzam iesniegumā norādīt, vai ar plānotajiem Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma grozījumiem tiek plānotas jaunas ar ražošanu vai citas Likuma 1. un/vai 2. pielikumā minētas 

darbības/objekti, kā arī vai plānošanas dokumenta īstenošana var radīt iespējamu ietekmi uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijām. 
 

3. Dabas aizsardzības 

pārvalde 

10.05.2019. Nr. 

4.8/2530/2019-N 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi 

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 08.04.2019. iesniegumu Nr.4.17/618 un 

Rēzeknes novada pašvaldības 29.04.2019. iesniegumu Nr.4.17/753. Iesniegumos sniegta informācija par 

jauna Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu. 

Iesniegumos lūgts pārskatīt iepriekš sniegtos nosacījumus un informāciju un nepieciešamības gadījumā sniegt 

to korekcijas, kā arī sniegt viedokli par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. 

 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56. un 58. punktam un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija 

noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktam, Pārvalde sniedz sekojošu 

informāciju un nosacījumus teritorijas plānojumam: 

1. Pārvaldes 21.12.2016. vēstulē 4.8/150/2016-N-E sniegtā informācija par Rēzeknes novada teritorijā 

ietilpstošajām īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (Nacionālo parku, dabas liegumiem, dabas 

parku, dabas pieminekļiem) un to aizsardzību un izmantošanu reglamentējošajiem normatīvajiem 

aktiem nav mainījusies. 

2. Attiecībā par reģistrētajiem dižkokiem, aizsargājamām sugām un biotopiem, izveidotajiem 

mikroliegumiem dati tiek periodiski aktualizēti un precizēti atbilstoši konstatētajai situācijai dabā. 

Līdz ar to pirms teritorijas attīstības plānošanas uzsākšanas nepieciešams iepazīties ar Dabas datu 

pārvaldības sistēmā “Ozols” (www.ozols.gov.lv ) esošo informāciju. 

3. Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21. punktu, veicot teritorijas 

plānošanu, jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi. Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 “Noteikumi 

par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu 

un to buferzonu noteikšanu” 53. punktam, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, jāņem vērā 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 

http://www.ozols.gov.lv/
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p.k. 

Institūcija/ 

atzinuma, 

nosacījumu nr., 
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Nosacījumi 
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nosacījumu 

ievērošanu 

arī mikroliegumu izvietojums un jāievēro to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības. 

4. Teritorijas plānojumā nepieciešams ņemt vērā maz pārveidotās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamo 

sugu un biotopu atradnes, bioloģiski vērtīgos zālājus un ainaviski augstvērtīgās teritorijas un veidot 

ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu novada plānojumu, lai saglabātu vietējo ainavu, 

rekreācijas resursus un nodrošinātu dabas resursus nenoplicinošo saimniecisko darbību, jo atbilstoši 

Sugu un biotopu aizsardzības likuma 7. pantam, īpaši aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības 

statuss nedrīkst pasliktināties.  

5. Laika periodā no 2017. līdz 2020. gadam visā Latvijas teritorijā tiek īstenots projekts 

“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 

aizsardzībai Latvijā “ jeb "Dabas skaitīšana", kura laikā tiek iegūta un aktualizēta informācija par 

aizsargājamo sugu un biotopu izplatību. Pēc projekta īstenošanas apkopotie dati būs pieejami Dabas 

datu pārvaldības sistēmā “Ozols” (www.ozols.gov.lv ). 

 

Attiecībā uz Rēzeknes novada teritorijas plānojuma Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, 

Pārvalde uzskata, ka: 

Tā kā attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir nepieciešams ņemt vērā īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju aizsardzības prasības, kā vispārējos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas nepieļauj 

teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva ietekme uz dabas 

vērtībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 51. punktu, Ministru kabineta 2004. gada 23. 

marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. punktu un 

Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. 

apakšpunktu,  Rēzeknes novada teritorijas plānojumam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums nav 

nepieciešams. 
4. Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvalde 

07.05.2019.  

Nr. 06-05/2163 

(Reģistrēts 

09.04.2019. 

Nr. 02860/2019) 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 51. un 56. punktu, Pārvalde sagatavojusi aktualizētu tās rīcībā esošo 

informāciju par Rēzeknes novadā esošiem nekustamiem kultūras pieminekļiem, kā arī sniedz nosacījumus un 

ieteikumus jauna teritorijas plānojuma izstrādei. 

 

1. INFORMĀCIJA. 

1.1. Rēzeknes novadā atrodas 195 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 

http://www.ozols.gov.lv/
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ministrija ar rīkojumu Nr. 128. Tie ir: 111 arheoloģiskie, 73 arhitektūras, 9 mākslas, 1 vēstures 

piemineklis un 1 vēsturiska notikumu vieta (sk. pielikumā pievienoto sarakstu, aktualizētus grafiskos 

datus par arhitektūras pieminekļiem un atsevišķiem arheoloģiskiem pieminekļiem).  

1.2. Plānojot funkcionālās zonas, teritorijas izmantošanu un apbūvi vai paredzot jebkāda veida 

saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 

 Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 

 MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 

 citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu 

aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem laukos noteikta 500 m, ja 

aizsardzības zona nav noteikta īpaši.  

1.4. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa 

teritorijā vai aizsardzības zonā individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – „nulle”.  

1.5. Ja nekustams mākslas piemineklis atrodas kultūras pieminekļa iekštelpās, tam atsevišķa aizsardzības 

zona nav jānosaka. Savukārt, nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras 

pieminekļu teritorijas vai to aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas 

perimetru. 

1.6. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļa aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Pārvaldes 

atļauju. 

2. NOSACĪJUMI. 

2.1. Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās jābūt tādiem teritorijas plānojuma risinājumiem, kuri 

nerada draudus kultūras pieminekļu saglabāšanai, nepazemina kultūras pieminekļa un 

kultūrvēsturiskās ainavas vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, 

reljefa un apzaļumojumu sistēmu, vēsturisko plānojuma struktūru, kultūrslāni, apbūves arhitektonisko 

veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas u. tml.), kā arī, kas nodrošina piemineklim atbilstošās 

vides, ainavas, apzaļumošanas un labiekārtošanas rakstura saglabāšanu un kultūras pieminekļa vizuālo 

uztveri. 

2.2. Īpašu uzmanību pievērst atļautās izmantošanas un apbūves parametru nosacījumiem teritorijas 

plānojumā noteiktajās funkcionālajās zonās, kas atrodas kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, 

nepieļaujot kultūrvēsturiskai videi neatbilstošu būvju būvniecības iespējas, piemēram, liela apjoma un 

kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas būves. Nodrošināt, lai kultūras pieminekļos un to aizsardzības 
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zonās netiktu noteiktas funkcionālās zonas ar standartizētām prasībām apbūvei (īpaši kvantitatīviem 

apbūves rādītājiem), kas ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību un nonāk pretrunā 

gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas 

principiem.  

2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu un ielu, karjeru, 

ūdenstilpņu izveide, kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

2.4. Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartē ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie 

kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem, kā arī pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar 

katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. Grafiskajā daļā pievērst uzmanību 

kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu, īpaši individuāli noteikto aizsardzības zonu, attēlojuma 

kvalitātei. 

2.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šādus nosacījumus:  

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert prasības kultūras pieminekļu 

aizsardzībai un pārvaldībai, tostarp izvērtējot spēkā esošajos teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos ietvertos nosacījumus kultūras mantojuma saglabāšanai. 

 Nodrošināt, lai noteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma, tostarp kultūras pieminekļu, aizsardzībai 

kā speciālie noteikumi prevalē attiecībā uz pārējiem attiecīgās funkcionālās zonas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem, un lai tajos noteiktie atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri, 

nav pretrunā ar noteikumiem kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai. 

 Lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu privātpersonām teritorijas izmantošanai kultūras 

pieminekļu aizsardzības zonās, ieteikums izstrādāt noteikumus kā metodiku fasāžu apdares 

renovācijai, fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu iesegumu nomaiņai kultūras pieminekļu 

aizsardzības zonā. Ja ir izpildīti šie kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi un noteiktās 

prasības attiecībā uz būvniecības iecerēm, kuru īstenošanai, saskaņā ar būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts, 

apliecinājuma karte vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, Pārvaldes izdoti īpašie noteikumi, 

būvniecības dokumentācijas saskaņošana un atļauja ar nosacījumiem darbu veikšanai nav 

nepieciešama. 

2.6. Ņemot vērā, ka Pārvaldē tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu teritoriju 

un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas iespējamas pieminekļu 

teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka 

pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties 
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valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās 

izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem. 

2.7. Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas iesniegt Pārvaldē izskatīšanai un atzinuma saņemšanai. 

 

3. IETEIKUMI. 

3.1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem, kuriem nav izstrādāts 

individuālās aizsardzības zonas priekšlikums, to var izstrādāt, ņemot vērā konkrētā pieminekļa 

atrašanās vietu, tā ainavisko uztveri un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai 

situācijai dabā noteikta aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu 

un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Izstrādājot individuālo 

aizsardzības zonu, tās priekšlikums teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes laikā – pirms plānošanas 

dokumenta nodošanas publiskajai apspriešanai, saskaņojams Pārvaldē. Individuālā aizsardzības zona 

izstrādājama atbilstīgi Ministru kabineta 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 Kultūras pieminekļu 

aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika.  

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novada nozīmes kultūrvēsturiskās ainavas un 

objektus, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas 

teritorijas, ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas u.c., kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā un sadarbībā ar Pārvaldi izvērtēt šo objektu atbilstību vietējās nozīmes 

kultūras pieminekļu statusam, ievērojot grozījumus likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. 

Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras potenciāla 

papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama 

pašvaldības līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā iesakām konsultēties ar Latgales 

reģionālo nodaļu (tālr. 646625159), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritorijas precizēšanu – ar 

Pārvaldes Arheoloģijas un vēstures daļu (tālr. 67228503) un Arhitektūras daļu (tālr. 67223328) 

Pielikumā.  

1. Rēzeknes novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu saraksta. 

2. Grafiskie dati par valsts aizsargājamiem arhitektūras pieminekļiem DGN formātā. 

3. Grafiskie dati par atsevišķiem valsts aizsargājamiem arheoloģiskajiem pieminekļiem. 

Piezīme no izstrādātāja: pielikuma dokumentus skatīt Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 
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5. LR Satiksmes 

ministrija, 

08.05.2019.  

Nr. 15-01/1405 

Satiksmes ministrija (turpmāk – ministrija) ir izvērtējusi Rēzeknes novada pašvaldības lūgumu par 

nosacījumu sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Plānojums) izstrādei. Papildus 

nosacījumiem, kas tika nosūtīti ar ministrijas 29.12.2016. vēstuli Nr.15-01/4407, sniedzam sekojošu 

informāciju: 

1. Satiksmes infrastruktūras un organizācijas uzlabošanai Rēzeknes novadā nepieciešams izvērtēt 

iespēju izveidot paplašināto stāvparku (“Park & Ride”) “Rēzekne-2” dzelzceļa pasažieru stacijas tuvumā. 

Stāvparks nodrošinātu vadītājiem iespēju novietot savu transportlīdzekli, lai tālāk pārvietotos ar pasažieru 

vilcienu. Tāpat jāizvērtē iespēja stāvparka attīstību konceptuāli saistīt ar  Rēzeknes autoostu. 

2. Nākotnē paredzot Rēzeknes un Dricānu lidlauku attīstību, Plānojumā jāietver nosacījumi gaisa kuģu 

lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecībai, ierīkošanai, izvietošanai un apzīmēšanai saskaņā ar 

likuma „Par aviāciju” 41.pantu, aprobežojumu zonas ap lidlaukiem norādot arī Plānojuma Grafiskajā daļā. 

3. Lūdzam ņemt vērā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nosacījumus, ko nosūtām 

vēstules pielikumā. Vienlaikus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu 

pieejamību atbilstoši Eiropas Savienības dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī, ņemot vērā jauno mobilo 

elektronisko sakaru tehnoloģiju (piektās paaudzes 5G) tīklu attīstību tuvākajā nākotnē, aicinām Rēzeknes 

novada pašvaldību sadarboties ar elektronisko sakaru komersantiem un pieprasījuma gadījumā rast 

risinājumu vietas nodrošināšanā minētās elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanai pašvaldības 

teritorijā (kabeļu izvietošanai kanalizācijā, “mazo šūnu” iekārtu izvietošanai, piemēram, pie apgaismojuma 

stabiem utt.). Iesakām Plānojumā paredzēt vietu arī elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izbūvei līdz 

Rēzeknes novadam nozīmīgiem objektiem (ēkām).   

4. Lūdzam ņemt vērā VAS “Latvijas valsts ceļi” 30.04.2019. sniegtos nosacījumus Nr.4.6.1/5235. 

Pielikumā:  

1. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 17.04.2019. vēstule Nr. 30FAD.04-01/15/01/997  

ar pielikumu kopā uz 4 lp.  

 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 

6. VAS “Latvijas Valsts 

radio un televīzijas 

centrs”  

17.04.2019.  

Nr. 30FAD.04-

01/15/01/997   

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) izskatīja Jūsu vēstuli par 

informācijas un nosacījumu sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādei. Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā LVRTC ir izbūvējusi elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - 

EST) infrastruktūru un sniedz sekojošu informāciju par esošiem un plānotiem LVRTC EST objektiem un 

infrastruktūru Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā: 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 
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1. LVRTC izbūvētā maģistrālā un platjoslas EST infrastruktūra (kabeļu kanalizācija, kurā ieguldīti optisko 

šķiedru kabeļi) Rēzeknes pilsētas teritorijā: 

- pa Viļakas ielu no Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas robežas līdz Maskavas ielai (ar atzarojumu līdz 

LVRTC pieslēguma punktam Rēzekne, Viļakas iela 4a), tālāk pa Maskavas ielu (ar atzarojumu līdz LVRTC 

pieslēguma punktam Rēzekne, Maskavas iela 5) līdz Maskavas/ Noliktavu ielas krustojumam, tālāk pa 

Maskavas ielas un Noliktavu ielas krustojuma rajonu – virzienā uz Meļņovu, līdz Rēzeknes pilsētas un 

Rēzeknes novada robežai. 

2. LVRTC esošie sakaru infrastruktūras objekti Rēzeknes novada teritorijā: 

- Ignašānos, Griškānu pagastā, atrodas LVRTC RTS ēkas un sakaru tornis. 

3. LVRTC izbūvētā maģistrālā un platjoslas EST infrastruktūra (kabeļu kanalizācija, kurā ieguldīti optisko 

šķiedru kabeļi) Rēzeknes novada teritorijā: 

- no LVRTC RTS torņa Ignašānos, Griškānu pagastā, līdz autoceļam A12, gar autoceļu A12 līdz Rēzeknes 

novada un Viļānu novada robežai; 

- no autoceļa A12 pagrieziena uz Meļnovu līdz Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas 

robežai; 

- no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežas pa Viļakas ielu līdz autoceļam P36, 

gar autoceļu P36 līdz autoceļa P36/ autoceļa V556 krustojumam, gar autoceļu V556 līdz 

autoceļa V556/ autoceļa V560 krustojumam, tālāk gar autoceļu V560 līdz Rēzeknes novada un Madonas 

novada robežai; 

- no LVRTC RTS torņa Ignašānos, Griškānu pagastā, līdz autoceļam A12, gar autoceļu A12 līdz autoceļa 

A12/ autoceļa A13 krustojumam, tālāk gar autoceļu A13 līdz autoceļa A13/ autoceļa V593 krustojumam, 

tālāk gar autoceļu V593, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Ilzeskalna “Pagastmāja”, tālāk 

gar autoceļu V593 autoceļa V593/ autoceļa V555 krustojumam, tālāk gar autoceļu V555, līdz LVRTC 

pieslēguma punktam Rogovkas “Pagastmāja”; 

- no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada robežas pa Viļakas ielu līdz autoceļam P36, 

gar autoceļu P36, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Audriņi, Lidicas iela 17, tālāk gar 

autoceļu P36, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Dricāni, tālāk gar autoceļu P36 līdz autoceļa 

P36/ autoceļa V556 krustojumam, gar autoceļu V556 līdz LVRTC pieslēguma punktam Gaigalava, 

Rēzeknes iela 2; 

- no autoceļa A12/ autoceļa P36 krustojuma gar autoceļu A12, līdz pagriezienam uz 

Uļjanovu, tālāk līdz LVRTC pieslēguma punktam Uļjanova, Jaunatnes ielā 10; 
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- no autoceļa A12/ autoceļa V552 krustojuma gar autoceļu V552, līdz LVRTC pieslēguma punktam Liuža, 

“Administratīvais centrs”; 

- no autoceļa A12/ autoceļa V552 krustojuma gar autoceļu V552, ar atzarojumu līdz 

LVRTC pieslēguma punktam Sakstagals, Kalna iela 2, tālāk gar autoceļu V552 līdz 

autoceļa V552/ autoceļa V580 krustojumam, gar autoceļu V580, ar atzarojumu līdz 

LVRTC pieslēguma punktam Ciskādi, Baznīcas iela 10, tālāk līdz autoceļa V580/ autoceļa V572 

krustojumam, gar autoceļu V572 līdz pagriezienam uz Strupļiem, tālāk līdz LVRTC pieslēguma punktam 

Strupļi, “Gaisma”; 

- no pagrieziena uz LVRTC RTS torni Ignašānos, Griškānu pagastā, gar autoceļu A12 

līdz autoceļa A12/ autoceļa V563 krustojumam, tālāk gar autoceļu V563 līdz autoceļa 

V563/ autoceļa V579 krustojumam, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam 

Sprūževa, Parka iela 3, tālāk gar autoceļu V579, līdz autoceļa V579/ autoceļa V587 

krustojumam, tālāk gar autoceļu V587, līdz autoceļa V587/ autoceļa P55 krustojumam, 

tālāk gar autoceļu P55, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Janopole, tālāk 

gar autoceļu P55 līdz autoceļa P55/ autoceļa P551 krustojumam, tālāk gar autoceļu V551, ar atzarojumu 

līdz LVRTC pieslēguma punktam Lūznava, pretī Jaunatnes ielai 1, tālāk gar autoceļu V551 līdz autoceļa 

V551/ autoceļa A13 krustojumam, tālāk gar autoceļu A13, līdz autoceļa A13/ Franča Trasūna ielas, Maltā, 

krustojumam, tālāk gar Franča Trasūna ielu, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Malta, Skolas 

iela 25, tālāk gar Franča Trasūna ielu līdz Stacijas ielai, tālāk gar Stacijas ielu līdz Stacijas ielas/ autoceļa 

P59 krustojumam, tālāk gar autoceļu P59, ar atzarojumu līdz LVRTC pieslēguma punktam Gornica, tālāk 

gar autoceļu P59 līdz LVRTC pieslēguma punktam Silmala; 

- no autoceļa P55 pagrieziena uz Ratniekiem, gar ceļu līdz līdz LVRTC pieslēguma 

punktam Ratnieki. 

4. LVRTC projektēšanas un būvniecības stadijā esošā platjoslas EST infrastruktūra (kabeļu kanalizācija, 

kurā ieguldīti optisko šķiedru kabeļi) Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā: 

- no autoceļa P36/ autoceļa V556 krustojuma gar autoceļu P36 līdz Rēzeknes novada un 

Balvu novada robežai; 

- no autoceļa A13/ autoceļa V571 krustojuma gar autoceļu V571 līdz Bērzgalei, tālāk no 

Bērzgales gar autoceļu V549 līdz autoceļa 549/ autoceļa A13 krustojumam, tālāk gar 

autoceļu A13 līdz Rēzeknes novada un Kārsavas novada robežai; 

- no autoceļa A13 un autoceļa A12 krustojuma, Spundžānos gar ceļu līdz Dreijerovkai, 

tālāk gar ceļu līdz Mazajiem Garančiem, gar autoceļu V580 līdz Viļānu ielai, gar Viļānu 
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ielu līdz Brīvības ielai līdz LVRTC pieslēguma punktam; 

- no autoceļa P36/ autoceļa V575 krustojuma gar autoceļu V575 līdz LVRTC pieslēguma punktam. 

5. Informēju, ka patreiz LVRTC plāno jaunas EST infrastruktūras izbūvi Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes 

novada teritorijā. Orientējošais trašu izvietojums: 

- no autoceļa P36/ autoceļa V557 krustojuma gar autoceļu V557 līdz LVRTC pieslēguma punktam 

Strūžānos; 

- no autoceļa A13 pagrieziena uz Kozlovu, gar ceļu līdz Kozukolniem, gar ceļu līdz 

Dekšņiem, gar ceļu līdz Liuzinīkiem, gar ceļu līdz krustojumam ar autoceļu V567, tālāk gar autoceļu V567 

līdz LVRTC pieslēguma punktam Lendžos; 

- no LVRTC pieslēguma punkta Ratnieki gar autoceļu V564 līdz autoceļa 564/ autoceļa 

V579 krustojumam, tālāk gar autoceļu V579 līdz LVRTC pieslēguma punktam Stoļerovā; 

- no autoceļa A12/ autoceļa V588 krustojuma gar autoceļu V588 līdz autoceļa V588/ 

autoceļa V561 krustojumam, tālāk gar autoceļu V561 līdz LVRTC pieslēguma punktam 

Rikavā. 

Pēc klientu pieprasījuma iespējami arī citi pieslēgumi esošai LVRTC EST infrastruktūrai. 

Papildus informācija par Rēzeknes novada teritorijā esošo LVRTC EST infrastruktūru 

ir saņemama LVRTC Fizisko dzīslu daļā Ierēdņu ielā 3, Rīgā. 

Lai aizsargātu esošo LVRTC EST infrastruktūru šajā vēstulē norādītajās trasēs un to 

aizsargjoslās, lūdzam paredzēt informācijas sniegšanu LVRTC par visiem plānotajiem 

būvdarbiem Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijā, kā arī pieprasīt LVRTC 

tehniskos noteikumus šo darbu veikšanai. 

Tehniskajos noteikumos LVRTC noteiks prasības būvdarbu veikšanai, kas jāievēro, 

lai tiktu nodrošināta ierīkoto komunikāciju aizsardzība. Ja šie būvdarbi neietekmēs plānotos LVRTC darbus 

EST infrastruktūras ierīkošanai un esošo LVRTC komunikāciju saglabāšanu, LVRTC sniegs informāciju, 

ka būvdarbiem tehniskie noteikumi netiek izvirzīti. 

Papildus norādu, ka veicot rakšanas darbus Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novadā 

iepriekš minētajās esošo LVRTC EST trašu atrašanās vietās, ir jāsaņem no LVRTC darbu atļauja, kā arī par 

šiem darbiem ir jāinformē LVRTC Tīkla vadība daļu ne mazāk kā 3 darba dienas iepriekš zvanot pa tālr. 

67029540. 

Pielikumā: LVRTC optikas trases novietojuma shēma. 

Izstrādātāja komentārs: Shēmu skatīt teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 
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7. VAS „Latvijas Valsts 

ceļi” 30.04.2019. 

 Nr. 4.6.1/5235 

 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam grozījumu izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus: 

1) Teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs plāns atbilstoši Ministru kabineta 

2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana". Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo 

un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos 

pievienojumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz 

pievienojumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes 

drošības apstākļus. Jaunu pievienojumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet 

reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā 

apkārtnē. 

2) Teritorijas plānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības plāns atbilstoši Ministru kabineta 

2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana", ja nav nodrošināta piekļūšana kādam 

atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi 

uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos. Detalizētajā transporta attīstības plānā: 

- jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, ievērojot 

„pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. 1) punktu), norādot vietējā ceļu 

(ielu) tīkla pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu 

pievienojumu skaitu valsts autoceļam; 

- jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām. 

3) Teritorijas plānojumā iestrādāt LVC Tehniskās komisijas apstiprināto Rēzeknes Dienvidu 

apvedceļa 1. variantu ar visām modifikācijām. 

4) Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu 

tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai 

atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā 

plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem. 

5) Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā jānorāda plānotie ceļi un plānotās pievienojumu vietas valsts 

un pašvaldību autoceļiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.665 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus un 

ievērojot plānošanas 

dokumenta mērķus 

un 13.04.2013. 

Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 240 

“Vispārīgie 

teritorijas 

plānošanas, 

izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 
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Plānojot teritoriju apbūvi, ņemt vērā LVC izveidoto valsts autoceļu ceļu pievienojumu reģistru un 

reģistrā noteiktās ceļu pievienojumu kategorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem 

Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”. Gadījumā, ja 

plānotās apbūves rezultātā būs nepieciešama ceļu pievienojumu kategoriju izmaiņas, aicinām sagatavot un 

iesniegt attiecīgo ceļu pievienojumu sarakstu saskaņošanai ar LVC.  

6) Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu 

nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, atbilstoši 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 147.punktam. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2014.gada 

7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības  

7) Lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai 

samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu 

ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema 

robežas, aicinām noteikt tās ne tuvāk par valsts autoceļa aizsargjoslu. 

8) Autoceļu aizsargjoslās pieļaujams plānot tikai tādus objektus, kuri apkalpo blakus esošā autoceļa 

lietotājus, tādi kā - degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta 

būs jānosaka detālplānojumā, respektējot attiecīgā autoceļa pārbūves vai paplašināšanas vajadzības un LVS 

190 grupas standartos izvirzītās prasības. Autoceļu aizsargjoslās var būt pieļaujami arī inženiertīkli, ja to 

izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa pārbūves un paplašināšanas vajadzības. 
9) Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km 

stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu saskaņot individuāli. 

10) Informējam, ka Rēzeknes novada teritoriju šķērso šādi valsts autoceļi: 

 

Autoceļa nosaukums Minimālā 

ceļa zemes 

nodalījuma 

josla (m) 

Aizsargjosla 

no ceļa ass (m) 

Minimālā 

apbūves līnija 

no ceļa ass (m) 

A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza- Krievijas robeža 27 100 

 

100 
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A13 Krievijas robeža – Rēzekne - Daugavpils-

Lietuvas robeža 

31 100 100 

A15 Rēzeknes  apvedceļš 31 100 100 

P36 Rēzekne - Gulbene 22 60 30 

P54 Rēzekne - Greiškāni 22 60 30 

P55 Rēzekne - Dagda 22 60 30 

P56 Malta - Kaunata 22 60 30 

P57 Malta - Sloboda 22 60 30 

P59 Viļāni- Ružina-Malta 22 60 30 

V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova 19 30 30 

V500 Rogovka-Dekteri-Zobļeva 19 30 30 

V524 Nukši – Rosica 19 30 30 

V526 Rontorta - Auziņi - Stoļerova 19 30 30 

V528 Nautrēni-Dekteri 19 30 30 

V529 Rogovka-Zaļmuiža 19 30 30 

V530 Livzinīki–Krīvu Stiglova 19 30 30 

V549 Bērzgale-Rogovka 19 30 30 

V550 Bērzgale-Sarkaņi- Greiškāni 19 30 30 

V551 Bratova-Lūznava- Vertukšņa 19 30 30 

V552 Ciskādi-Dricēni 19 30 30 
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V553 Tiskādi-Kruki-Riebiņi 19 30 30 

V555 Dziļāri-Vecstružāni- Rogovka 19 30 30 

V556 Dziļāri-Gaigalava-Darvaskalns 19 30 30 

V557 Dricēni-Nautrēni 22 30 30 

V558 Dricēni-Pilcene 19 30 30 

V559 Dricēni- Dricēnu skola 19 30 30 

V560 Gaigalava-Kvāpāni-Degumnieki 22 30 30 

V561 Gaigalava-Viļāni 22 30 30 

V562 Greivuļi-Ilzeskalns 19 30 30 

V563 Greiškāni - Sprūževa 22 30 30 

V564 Janapole-Rozuļmuiža 19 30 30 

V565 Kantinieki-Kaulači 19 30 30 

V566 Kaunata-Rundāni 19 30 30 

V567 Krieviņi-Lendži 22 30 30 

V568 Lipušķi-Rukmaņi 19 30 30 

V569 Malta-Lazareva- Priežmale 19 30 30 

V570 Malta-Silajāņi 19 30 30 

V571 Marientāle- Bērzgale 19 30 30 

V572 Murāni-Mortišķi-Denelišķi 19 30 30 
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V573 Nagļi-Īdeņi 19 30 30 

V574 Pievedceļš Burzavas ABR  19 30 30 

V575 Pievedceļš  lidlaukam 19 30 30 

V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai 19 30 30 

V577 Puša-Krāce-Silajāņi- Riebiņi 19 30 30 

V578 Ratnieki-Baltiņi 19 30 30 

V579 Rēzekne-Stoļerova- Kaunata 22 30 30 

V580 Rēzekne-Ciskādi-Ružina 19 30 30 

V581 Ritiņi-Markovka-Zosna 22 30 30 

V582 Silmala-Kruki 19 30 30 

V583 Silmala-Prezma-Pušbori 19 30 30 

V584 Silmala-Štikāni-Saveļi 19 30 30 

V586 Sondori-Burzava 19 30 30 

V587 Staroščiki-Sprūževa 19 30 30 

V588 Subinaite-Pertniki-Dūņukrogs 22 30 30 

V589 Škūškova-Dricēni 19 30 30 

V590 Utāni-Virauda-Andrupene 19 30 30 

V591 Vainova-Rogozovka 19 30 30 

V592 Varakļāni-Nagļi-Žogoti 19 30 30 
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V593 Verēmi-Rogovka 19 30 30 

V594 Viļāni-Gurilišķi- Mortišķi 19 30 30 

V596 Viļāni-Pilskalns-Nagļi 19 30 30 

V597 Priežmale – Puša 19 30 30 

V598 Zabolotje-Maltas Trūpi 19 30 30 

V599 Zosna-Puša 19 30 30 

V600 Zvirgzdene-Bērzgale- Brinģi 19 30 30 

V609 Sloboda – Rudiški – Zelenpole - Šļakoti 19 30 30 

V742 Preiļi – Gailīši – Krāces stacija 19 30 30 

 

* Tabulā norādīti ceļu zemes nodalījuma joslas minimālie platumi (m), atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 27.1 pantam. 

** Minimālais ceļu zemes nodalījuma joslas platums attiecas uz posmiem, kur nav veikta mērniecība. 

*** Aizsargjoslas platums noteikts saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta 2.daļas otro apakšpunktu. 

 

11) Informējam, ka valsts autoceļiem reģistrētās ceļu pievienojumu vietas un to kategorijas atbilstoši 

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju 

ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” ir iegūstama LVC Rēzeknes nodaļā.  

12) Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā papildus 

precizējoša informācija iegūstama LVC Rēzeknes nodaļā.  

13) Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. 

14) Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) 

jāsaņem LVC Rēzeknes nodaļā. 
 

8. Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 

18.04.2019 

Nr.307/7/1-11 

Atbildot uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 8. aprīļa vēstuli Nr.4.17/618 “par nosacījumu un/vai 

informācijas sniegšanas pieprasījumu”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) 

sniedz sekojošus nosacījumus: 

Ņemts vērā. 
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 1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama 

teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. atbilstoši Rēzeknes novada domes 2019. gada 21.martā apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 7. punktam pašvaldības teritorijas 

plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var 

izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti. 

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, plānojuma 

teritorijai ir pieejama 2015. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 

0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2018. gada aerofotografēšanas materiāliem. 

Informējam, ka Rēzeknes novada dome savu funkciju veikšanai 2019.gadā ir saņēmusi aktuālāko 

LĢIA piedejamo ģeotelpisko pamatdatu informāciju. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam 

jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un 

saskaņojot tās ar LĢIA. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot 

normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu 

tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes 

pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā 

informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās 

daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde 

uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 

 

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas noteikumi” IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņā ar 

Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā 

tīkla punktiem: 
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3.1. Teritorijas plānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu 

skaitu un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot informācijas avotu un datumu.  Ja 

plāna grafiskā noteiktība atļauj, tad teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla 

punktu aizsargjoslas (50 un 5 m).  

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011.gada 15. novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās 

atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts. 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā 

informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, 

lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 

http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā 

Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze. 

3.2. Teritorijas plānojumā teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt 

valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai 

skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, 

teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta 

aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūrā par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.  
3.3. Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo valsts ģeodēziskā tīkla 

punkti. 

Informējam, ka teritorijas plānojuma teritorijā uz 2019. gada 15. aprīli ir 56 (piecdesmit seši) valsts ģeodēziskā 

tīkla punkti – 17 (septiņpadsmit) globālās pozicionēšanas 2. klases (G2) punkti, 14 (četrpadsmit) nivelēšanas tīkla 1. 

klases (N1) punkti un 25 (divdesmit pieci) nivelēšanas tīkla 2. klases (N2) punkti. 

 
9. Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 

25.04.2019   

Nr.4-6/621 

Atbildot uz Jūsu 2019. gada 8. aprīļa vēstuli Nr. 4.17/618, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) informē, ka sakarā ar ģeotelpisko datu aktualizāciju 2018. gadā 

un valsts monitoringa tīkla meteoroloģiskās novērojumu stacijas “Rēzekne” pārvietošanu uz jaunu vietu sākot 

ar 2019. gada 11. aprīli, 2016. gada 19. decembra vēstulē Nr. 4-6/2074 sniegtie nosacījumi Rēzeknes novada 

teritorijas plānojumam tiek precizēti, nosūtot aktualizētus ģeotelpiskos datus.  

Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā valsts monitoringa tīklā atrodas: 

 meteoroloģiskā novērojumu stacija “Rēzekne”; 

 hidroloģiskās novērojumu stacijas “Kaunata” un “Griškāni”; 

 pazemes ūdens novērojumu stacija “Dricāni” un tajā atrodoši 16 pazemes ūdens urbumi. 

Ņemts vērā. 
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Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu ap novērojumu stacijām noteiktas aizsargjoslas. 

Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kurā noteikts, ka aizsargjoslās ir 

aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC. 

Papildus lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām ūdensobjekti ir 

jāapsaimnieko atbilstoši upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos noteiktajiem vides kvalitātes 

mērķiem un izvirzītajiem pasākumiem. Saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 

2016.-2021.gadam iekļauto informāciju, Rēzeknes novada teritorijā atrodas 10 upju ūdensobjekti (D441SP 

Meirānu kanāls, D456SP Iča, D459 Malta, D463 Rēzekne, D464SP Rēzekne, D466 Sūļupe, D480SP 

Feimanka, D530SP Aiviekste, kā arī daļa no D514 Rītupe un D505 Sarjanka), un 27 ezeru ūdensobjekti (E084 

Lielais Kūriņa ezers, E085SP Lubāns, E086 Salājs, E087 Tiskada ezers, E088 Umaņu ezers, E089 Vertukšņas 

ezers, E090 Viraudas ezers, E094 Kauguris, E095 Adamovas ezers, E096 Gaiduļu ezers, E097 Bižas ezers, 

E098 Sološu ezers, E100 Pārtavas ezers, E101SP Spruktu ūdenskrātuve, E102 Rāznas ezers, E103 Ismeru-

Žagatu ezers, E104 Zosnas ezers, E111 Feimaņu ezers, E132 Rušons, E135 Pušas ezers, E136 Svātavas ezers, 

E141 Černostes ezers, E247 Sedzeris, E249 Viraudas ezers, E250 Meirānu ezers, E251 Micānu ezers un daļa 

no E248 Lielā Ludzas ezera sateces baseina teritorijas). Tāpat lūdzam ņemt vērā arī Daugavas upju baseinu 

apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam iekļauto informāciju. Abi iepriekš minētie 

dokumenti ir pieejami LVĢMC mājaslapā. 

Pielikumā: 

1. Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām – 2 lapas; 

2. Novērojumu staciju izvietojums Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā – 1 lapa; 

3. Hidroloģiskās novērojumu stacijas “Kaunata” un tās aizsargjoslu izvietojuma shēma – 1 lapa; 

4. Hidroloģiskās novērojumu stacijas “Griškāni” un tās aizsargjoslu izvietojuma shēma – 1 lapa; 

5. Meteoroloģiskās novērojumu stacijas “Rēzekne” un tās aizsargjoslas izvietojumu shēma – 1 lapa; 

6. Pazemes ūdens novērojumu stacijas “Dricāni”, to urbumu un aizsargjoslu izvietojumu shēmas – 8 lapas. 

7. Novērojumu staciju un to aizsargjoslu aktualizētie ģeotelpiskie dati .dwg un .shp formātā. 

Izstrādātāja piezīme: pielikumu dokumentus skatīt Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

10. VSIA Zemkopības 

ministrijas 

“Nekustamie 

īpašumi”, Latgales 

reģionālā 

meliorācijas nodaļa 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā – VSIA) „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” Latgales reģionālā meliorācijas nodaļa 2019. gada 08. aprīlī saņēma vēstuli no Rēzeknes novada 

pašvaldības par izvirzīto priekšlikumu papildināšanu, saistībā ar “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

2013. gada - 2024. gadam grozījumu izstrādi”. 

       VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģionālā meliorācijas nodaļa 

Ņemts vērā. 

http://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424
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16.04.2019 Nr. L-1-

12/219 
informē, ka sniegtie priekšlikumi vēstule 01.02.2017. Nr. L/1-14/29 paliek nemainīgi. Papildināt būtu 

nepieciešams Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma kartēs, tajās iekļaujot VSIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” pārvaldījumā esošos aizsargdambjus. 
11. AS “Sadales tīkls” 

11.04.2019. 

Nr.30AT20-05/382 

Nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei: 

1.  Objekts: Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam grozījumi. 

2.  Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 

kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, 

ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, 

dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā 

ar MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi". 

4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu 

izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS 

"Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. 

5. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. 

pantā. 

6. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 

(īpaši 35. un 45. panta prasībām). 

7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku 

aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika" - 3., 8. - 11. punkts. 

8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas 

operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi 

Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi". 

9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem 

elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". 

10. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 

24. pants: 

11. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 

saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: 

12. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 

Ņemts vērā. 
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Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM 

izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000. 

13. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar 

elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS "Sadales tīkls" Austrumu tehniskajā daļā 

(Klusā ielā 2, Daugavpilī), vai sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv. Plānojuma atzinums tiks sagatavots 

pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas. 

 

Teritorijas plānojumamRēzeknes novada teritorijā esošo ST elektrolīniju vektoru dati 10.04.2019. nosūtīti uz 

e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv.  

 
12. AS Gaso   

03.05.2019  

Nr. 15.1-1/1700 

Atbildot uz Jūsu 08.04.2019. vēstuli par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma nosacījumiem 

(turpmāk – Plānojums), akciju sabiedrības “Gaso” (turpmāk – Gaso) informē, ka Jēkabpils novada 

teritorijā atrodas:  

1. Gaso Jēkabpils iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši: 

1.1. gāzesvads ar spiedienu līdz 1.6 MPa;  

1.2. gāzesvadu iekārtas.  

Informāciju par Gaso esošiem sadales gāzesvadiem un to iekārtām var saņemt Jēkabpils iecirknī, 

Madonas ielā 95, Jēkabpilī, tālrunis: 65237502, epasts: jekabpils@gaso.lv. 

Izstrādājot Plānojuma inženierkomunikāciju sadaļu – Gāzes apgāde, lūdzam:  

1. Grafiskajā daļā attēlot: 

esošos augstā spiediena (P < 1,6 MPa) sadales gāzesvadus un to iekārtas, kā arī augstākminēto 

gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 

2.1. iekļaut informāciju par esošās gāzapgādes sistēmu un tās aizsargjoslām, 

2.2. lūdzam iekļaut informāciju, ka Gaso izsniedz: 

2.2.1. tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, 

2.2.2. nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot 

Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un 

to iekārtām. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 

patērētājiem Jēkabpils novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un ielu 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus, 

atbilstoši 

13.04.2013. Ministru 

kabineta noteikumus 

Nr. 240 “Vispārīgie 

teritorijas 

plānošanas, 

izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 

mailto:st@sadalestikls.lv
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rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceļu 

nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un citiem normatīvajiem aktiem. 

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī 

to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos 

plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus.  

Informējam, ka Jēkabpils novadā atrodas pārvades gāzesvadi un to iekārtas, lūdzam pieprasīt nosacījumus no 

AS „Conexus Baltic Grid” Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001. 

 

13. Rēzeknes pilsētas 

dome 

13.05.2019.  

Nr. 3.1.1.19/729 

Rēzeknes pilsētas domē ir saņemta Rēzeknes novada pašvaldības vēstule Nr. 4.17/618, kurā lūgts 

sniegt nosacījumus un/vai informāciju Rēzeknes novada jaunam teritorijas plānojumam (turpmāk tekstā – 

Teritorijas plānojums).  

Rēzeknes pilsētas dome informē, ka Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam ar 

Rēzeknes pilsētas domes 2018. gada 12.aprīļa lēmumu Nr. 321 (protokola Nr.28, 3.punkts) "Par Rēzeknes 

pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu" ir apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 4 

"Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi" (turpmāk – Saistošie noteikumi). Tāpēc lūdzam, izstrādājot Teritorijas plānojumu, ņemt 

vērā Saistošajos noteikumos noteiktās prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, funkcionālo zonējumu un 

publisko infrastruktūru teritorijās, kas robežojās ar Rēzeknes pilsētas teritoriju. Ar saistošajiem noteikumiem 

var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Rēzeknes pilsētas 

pašvaldības tīmekļa vietnē  www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstības plānošanas dokumenti. 
 

Ņemts vērā. 

14. Kārsavas novada 

pašvaldība 

23.04.2019. 

1.3.17/198 

Kārsavas novada pašvaldība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada pašvaldības domes 2019.gada 

21.marta sēdes lēmumu par jauna Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.   

  Kārsavas novada pašvaldība lūdz, izstrādājot jauno Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, ievērot 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma, kas 2012.gada 22.oktobrī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” un Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 2014. 

grozījumus, kas 2015.gada 26.martā apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Kārsavas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 2014.gada grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa”, risinājumus abu novadu kopīgo interešu teritorijās: aizsargjoslas; aizsargājamas 

Ņemts vērā. 

https://www.lursoft.lv/adrese/aristida-briana-iela-6-riga-lv-1001
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teritorijas u.tml.  

Kārsavas novada pašvaldībai nav citu nosacījumu Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma izstrādei.   

Lūdzam informēt par plānošanas gaitu. 
15. AS "Latvenergo"  

01VD00-13/1408; 

23.04.2019. 

AS "Latvenergo" lūdz, izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gada 

grozījumus, ņemt vērā šādus nosacījumus: 

1. Rēzeknes novada teritorijā atrodas AS "Latvenergo" pazemes elektronisko sakaru līnijas, kā arī 

gaisvadu elektronisko sakaru tīklu līnijas, kas instalētas uz AS "Augstsprieguma tīkls" pārziņā esošiem 110kV 

elektrolīniju balstiem, kā arī divi radiosakaru torņi. Minētās trases un būves ir reģistrētas pašvaldības augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas sistēmā. 

2. Veicot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam grozījumu izstrādi, lūdzam 

ievērot Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu 

ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" prasības. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā 

lūdzam plānot tā, lai tas atbilstu Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" prasībām. 

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 78700030622 Raiņa iela 21, Malta, Maltas pagasts, 

Rēzeknes novads saglabāt / iekļaut tehniskās apbūves teritorijā. 

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka sākot no 2016.gada 1.oktobra, AS "Latvenergo" sniedz 

nosacījumus un atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), 

telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem.  

Nosacījumus un atzinumus attiecībā par AS "Sadales tīkls" 0,4-20 kV sprieguma elektrotīkliem Jums 

ir jāpieprasa no šo elektrotīklu īpašnieka AS "Sadales tīkls" (Šmerļa ielā 1, Rīga,  LV-1160). 

Ņemts vērā. 

16. AS Augstsprieguma 

tīkls 

02.04.2019.   

Nr. 2.5/2019/1296 

Sakarā ar Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) sniegto informāciju par 

Rēzeknes novada domes lēmumu par novada teritorijas plānojuma grozījumu sagatavošanu, sniedzam Jums 

nosacījumus un informējam, ka Rēzeknes novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" 

valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV un 330kV gaisvadu 

elektrolīnijas. Maltā, Raiņa ielā 21, uz zemes vienības 7870 003 0622 atrodas pārvades tīkla transformatoru 

apakšstacija "Malta". 

Sagatavojot novada teritorijas plānojumu ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 

45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 

metodika" (2006.g.), Latvijas būvnormatīva  LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), 

elektroiekārtu, citu inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības par nepieciešamajiem 

pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai, tai skaitā: 

Ņemts vērā. 
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1. Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli 

vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos 

savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-

14 "Inženiertīklu izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, Ministru kabineta noteikumos 

Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu 

inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 

2. Plānojot apbūves teritorijas 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā, ēkas paredzēt ārpus 

elektrolīniju aizsargjoslām. 

3. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to paredzēt 

tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīnijām. 

4. 110kV un 330kV elektrolīnijas un to balstus neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās ar mērķi 

ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasības. Sarkano līniju 

novietojuma attālumam līdz šīm elektrolīnijām piemērot būvnormatīva prasības par ielu un ceļu, 

elektrolīniju un to balstu savstarpējo novietojumu (būvnormatīva 23.punkts; 7.tabulas punkti 1.1., 

1.2., 2.1. un 2.2.). 

Plānojuma grafiskajās daļās: 

1. Attēlot 110kV, 330kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas. 

2. Apakšstacijas "Malta" teritoriju noteikt par tehniskās apbūves teritoriju un atbilstoši apzīmēt 

grafiskajās daļās. 

3. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1316 attēlot piebraucamo ceļu apakšstacijai 

"Malta" un noteikt to par teritoriju ceļa servitūta nodibināšanai. 

Plānojuma teksta daļā lūdzam iekļaut šādus nosacījumus: 

1. Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kuras atrodas 110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslās, 

saņemt tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls". 

2. Plānojot būvniecību novērtēt nepieciešamību veikt 110kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi ar mērķi 

ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pārbūves nepieciešamības gadījumā 

noslēgt vienošanos ar AS "Augstsprieguma tīkls" un saņemt projektēšanas uzdevumu. Visus 

izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, 

iekārtu iegāde, nojaukšana, būvdarbi u.c.) apmaksā pārbūves ierosinātājs. 
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3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV 

elektrolīniju malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes 

projektu. 

Pārvades tīkla 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijas attēlotas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūras kartēs (Ģeoportāls), iespējama to lejupielāde. 

 
17. Veselības inspekcija;  

4.6.2.-10./11638/ 

02.05.2019. 

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa (turpmāk - Inspekcija) 

savas kompetences ietvaros izskatīja Jūsu 2019. gada 29. aprīļa vēstuli Nr. 4.17/754 „Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, kur lūdzat sniegt nosacījumus / vai informāciju teritorijas 

plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas izstrādei un viedokli par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.  

Konstatēts, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam risinājumi nav saistīti ar 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā noteikto darbības īstenošanu un neparedz 

darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un radīt sabiedrības veselības riskus. 

Uzskatām, ka jauna dokumenta izstrāde nav saistīta ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām 

salīdzinājumā ar iepriekš plānoto. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Inspekcija neuzstāj uz Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu dokumentam „Rēzeknes novada teritorijas plānojums”, jo Rēzeknes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2033 un Rēzeknes novada teritorijas plānojumam 2013. - 2024. gadam ir 

veikta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra un ir publiski apspriesti un apstiprināti Vides 

pārskati. 

Informējam, ka Inspekcija periodiski saņem sūdzības no īpašuma “Rietumi” Vērēmu pagasta 

iedzīvotājiem par ietekmējošiem faktoriem uz cilvēka veselību un teritorijas plānojuma zonējumu neatbilstību 

esošai situācijai. 

Inspekcija rekomendē dokumenta izstrādāšanas laikā pievērst uzmanību jautājumiem, kam ir būtiska 

ietekme cilvēka veselību, ja tiks mainīta apbūves teritorija par pastāvīgi dzīvojamo apbūves teritoriju, 

piemēram prettrokšņa pasākumiem, objektu pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem, atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus un 

atbilstoši Teritorijas 

attīstības plānošanas 

likumā definētiem 

teritorijas attīstības 

plānošanas 

principiem. 

18. VAS “Latvijas 

dzelzceļš” 

16.04.2019.  

Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts Rēzeknes novada pašvaldības iesniegums par 

nosacījumu un/vai informācijas sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

Informējam, ka Rēzeknes novadā izvietoti publiskās lietošanas dzelzceļa iecirkņi Rēzekne -

Ņemts vērā. 
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Nr. DN-6.3.1./100-

2019. 

 

Daugavpils, Krustpils -Rēzekne II, Rēzekne Il-Zilupe-valsts robeža, Rēzekne I-Kārsava-valsts 
robeža. 

Izstrādājot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, ievērot sekojošus nosacījumus un veikt 

grozījumus, kuri saistīti ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru un tās zemes nodalījuma 

joslu: 

1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m 

uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums 

attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas 

aizsargjoslu noteikt 100m uz katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu - 50m, 

bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē. 

2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. 

ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. Topogrāfiskā plāna pamatnē norādītie ceļi 

dzelzceļa zemes nodalījuma joslā nevar būt par pamatu piebraucamo ceļu ierīkošanai, tāpēc lūdzam 

dzēst no plānojuma grafiskā pielikuma: 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no Sutrovas (Sutrovas 

kapi) līdz Ilzēniem, 

- sliežu ceļu krustojumu Ilzēnu dzelzceļa stacijas teritorijā; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no īpašuma “Mežvīteņi” 

līdz novada robežai; 

- piebraucamos ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā pie īpašumiem 

“Guļāni”, “Laizāni”, “Pūces”, “Dunduri”; 

- piebraucamos ceļus publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no īpašuma "Dzelzceļa 

māja 717. km", no īpašuma "Upenes" un no īpašuma “Oskars” līdz pašvaldības ceļam Subinaite-

Uļjanova- Gurilišķi; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no īpašuma "Dzelzceļa 

ēka 713. km" līdz Stacijas ielai, Sakstagalā; 

- -piebraucamos ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā blakus nekustamajam 

īpašumam "Dzelzceļa māja 709,1. km"; piebraucamo ceļu pie sliežu ceļa publiskās lietošanas 

dzelzceļa zemes nodalījuma joslā blakus nekustamajam īpašumam “Kalējs”; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no pašvaldības ceļa 
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Litavnieki - Gajeva līdz Gajevai; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no īpašuma "Jautrini", 

Zemesgols līdz autoceļam V550; 

- pašvaldības ceļa Skangali - St.Taudejāni daļu, kas publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma 

joslā, pie stacijas Taudejāņi; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no īpašuma "Ezermala 2", 

Biži līdz nekustamajam īpašumam “Mežlazda”; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no autoceļa V550 līdz 

pašvaldības ceļam Ciskova - Cirmas st.; 

- piebraucamo ceļu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā no autoceļa AI 2 līdz 

stacijai Cirma. 

3. Ielu sarkanās līnijas projektēt ārpus publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslas. 

4. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu, 

saskaņā ar 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma 

joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē 

ievērot šo noteikumu prasības. 

Parādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslu 5m uz katru pusi no malējās sliedes publiskās lietošanas 

pievedceļam sekojošās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 78960050599, 78960050615, 

78960050614, 78960050525, 78960050233. Minētajam pievedceļam noteikt ekspluatācijas 

aizsargjoslu 50m katrā pusē no malējās sliedes. 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78780030521, 78560010972 iekļaut publiskās lietošanas 

dzelzceļa zemes nodalījuma joslā. 

5. Teritorijas atļautās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu 

funkcionālo izmantošanu - transporta infrastruktūras teritorijas (TR). 

Maltas stacijas teritorijā noteikt vienotu publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 

izmantošanu- Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), un dzēst Ražošanas teritoriju izmantošanu. 

6. Teritorijas plānojumā uzrādīt esošās un plānotās gājēju/velobraucēju un autotransporta dzelzceļa 

šķērsojuma vietas, kā arī pievedceļus pie tām. Noteikt dzelzceļa šķērsojuma veidus (tilts, tunelis, 

vienlīmeņa pāreja vai pārbrauktuve). 

7. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma grozījumus iesniegt izskatīšanai un atzinuma sagatavošanai 
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valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš”. 

19. Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas 

pārvalde 

12.04.2019.  

Nr. 1.7.1/19/27 

Informējam, ka pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

(turpmāk - Rēzeknes SEZ pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli Nr. 4.17/618 par nosacījumu un/vai informācijas 

sniegšanas pieprasījumu, kurā ir iekļauts lūgums sniegt nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

2013. - 2024. gadam grozījumu izstrādei. 

Savas kompetences ietvaros informējam, ka atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma 

nosacījumiem, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas mērķi ir veicināt Rēzeknes, Rēzeknes novada un visa 

Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu 

radīšanai. Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu veido Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā 

veic komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti, un tā tiek noteikta saskaņā ar 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, t.sk. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu, 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

teritorijas plāna nogabalu robežu apraksta shēmu. 

Kā zināms, pašvaldības nodrošina savu administratīvo teritoriju plānojumu izstrādi atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu prasībām. Kā ari nodrošina to ievērošanas pārraudzību un ir atbildīgas par to, lai teritorijas 

plānojuma un detālplānojumu prasības tiktu ievērotas visa veida būvniecībā un cita veida saimnieciskajā 

darbībā visā pašvaldības teritorijā. Tāpēc Rēzeknes SEZ pārvalde aicina Rēzeknes novada pašvaldību, veicot 

izmaiņas plānotajai (atļautajai) teritorijas izmantošanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, 

veikt tās atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā 

ari respektēt spēkā esošu teritorijas plānojumu, kas ir attiecināms uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

teritoriju, t.i., stingri ievērot spēkā esošo pašvaldību teritorijas plānojumu pēctecību un saglabāt Rēzeknes 

speciālas ekonomiskās zonas teritorijā noteikto plānoto (atļauto) zonējumu, t.i., rūpniecības apbūves 

teritorijas (R). 

Gadījumos, kad ir saņemti priekšlikumi zonējuma maiņai un citām izmaiņām teritorijas plānojumā 

vai citos Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos attiecībā uz Rēzeknes SEZ teritoriju, 

Ņemts vērā. 
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aicinām skaņot tos ar Rēzeknes SEZ pārvaldi. 

20.  Valsts aizsardzības 

militāro objektu un 

iepirkumu centrs 

28.10.2019.  

Nr. NOS/2019-7220 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs) papildus 2019. gada 

23. aprīlī vēstulē Nr. NOS/2019-2773 sniegtajiem nosacījumiem Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādei lūdz teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot aizsargjoslu 7 km rādiusā ap valsts aizsardzības 

vajadzībām paredzēto Audriņu navigācijas tehnisko līdzekli (būves kadastra apzīmējums 7842 005 0393 005) 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 246 “Noteikumi par to valsts aizsardzības 

vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, 

ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības 

ierobežojumiem” 2. punktu. Izstrādājot teritorijas plānojumu, lūdzam ņemt vērā minētajos Ministru kabineta 

noteikumos noteiktos būvniecības ierobežojumus aizsargjoslā ap Audriņu navigācijas tehnisko līdzekli. 

Kā arī informējam, ka Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras padome 2018. gada 12. septembrī ir 

pieņēmusi lēmumu (sēdes protokola Nr.165, §11., p.1.) neatbalstīt Rēzeknes novada pašvaldības piedāvājumu 

pārņemt Aizsardzības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu “Lidlauks Rēzekne 1” (kadastra 

Nr. 78420050028), jo Nacionālie bruņotie spēki nesaskata lidlauka attīstības iespējas valsts aizsardzības 

vajadzībām.   
 

Ņemts vērā. 

21. Valsts aizsardzības 

militāro objektu un 

iepirkumu centrs 

05.11.2019  

Nr. NOS/2019-7357 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (turpmāk – Centrs) 2019. gada 28. oktobrī 

vēstulē Nr. NOS/2019-7220 “Par papildus nosacījumu sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādei” ir neprecīzi sniegta informācija attiecībā uz nekustamo īpašumu “Lidlauks Rēzekne 1” Audriņu 

pagastā, Rēzeknes novadā (kadastra Nr. 78420050028, turpmāk – Nekustamais īpašums).  

Centrs precizē: 

1. Aizsardzības ministrija atbalsta Nekustamā īpašuma pārņemšanu Aizsardzības ministrijas 

valdījumā. 

2. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 353 Nekustamais īpašums, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420050377 21,38 ha platībā un 

lidlauka skrejceļa (būves kadastra apzīmējums 78420050377004) 59335,20 m2 platībā, kas 

atrodas uz piecām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 78420050377, 

78420050237, 78420050233, 78420050232 un 78420050293), tiek pārņemts Aizsardzības 

ministrijas valdījumā valsts aizsardzības vajadzībām. 

Ņemts vērā.  
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Ņemot vērā minēto, Centrs lūdz noteikt Rēzeknes novada teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma 

sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 78420050377 funkcionālo zonējumu Transporta 

infrastruktūras teritorija (TR), kurā būtu atļauta militārā lidlauka apbūve, noliktavu apbūve, kā arī 

aizsardzības un drošības iestāžu apbūve. 

 
22. Valsts aizsardzības 

militāro objektu un 

iepirkumu centrs  

Nr. NOS/2019-2773; 

23.04.2019 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs savas kompetences ietvaros sniedz 

nosacījumus Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādei attiecībā uz Aizsardzības ministrijas valdījumā 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem:  

1. nekustamā īpašuma Bērzu aleja 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (īpašuma 

kadastra Nr.7868 002 0467), sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0526 lūdzam saglabāt funkcionālo zonējumu “Publiskās apbūves teritorija”, kurā atļauta 

aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006); 

2. nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 2A, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (īpašuma 

kadastra Nr.7868 002 0539) sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0529 lūdzam saglabāt funkcionālo zonējumu “Publiskās apbūves teritorija”, kurā atļauta 

aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006); 

3. nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 4, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads (īpašuma 

kadastra Nr.7868 002 0530) sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0527 lūdzam saglabāt funkcionālo zonējumu “Publiskās apbūves teritorija”, kurā atļauta 

aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006); 

4. nekustamajā īpašumā “Poligons”, Šķeldas, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads 

(īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0485), kas pārņemts Aizsardzības ministrijas valdījumā saskaņā 

ar Ministru kabineta 2018. gada 28. marta rīkojumu Nr.129 “Par valsts nekustamajiem īpašumiem 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā” 1.1.1. apakšpunktu, plānots attīstīt Lūznavas militāro bāzi. 

Lai nodrošinātu militārās bāzes attīstību, minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošajām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0086 un 7868 002 0111 lūdzam mainīt funkcionālo 

zonējumu no “Lauksaimniecības teritorija (L, L3)” uz “Publiskās apbūves teritorija (P)”, kurā 

atļauta aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006); 

5. nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne”, Kuciņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads (īpašuma 

Ņemts vērā. 
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kadastra Nr. 7842 005 0393) sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7842 005 0393 lūdzam saglabāt funkcionālo zonējumu “Transporta infrastruktūras teritorija 

(TR)”, kurā atļauta militārā lidlauka vajadzībām nepieciešamo objektu un ar tiem saistītās 

infrastruktūras apbūve; 

6. precizēt aizsargjoslu ap valsts aizsardzības objektu “Lidlauks Rēzekne”, Kuciņi, Audriņu pagasts, 

Rēzeknes novads (īpašuma kadastra Nr. 7842 005 0393) saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 

27. jūnija noteikumu Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un 

šo aizsargjoslu platumu” 2.16. punktu – 25 metru platumā no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7842 005 0393 robežas. 

 
23. LR Satiksmes 

ministrija 

29.12.2016.  

Nr. 15-01/4407 

Satiksmes ministrija sniedz šādus nosacījumus un informāciju Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma grozījumu (turpmāk - teritorijas plānojums) izstrādei: 

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr.240) 234.punktam lūdzam 

teritorijas plānojumā noteikt un attēlot teritorijas ar īpašiem noteikumiem - nacionālas nozīmes infrastruktūras 

attīstības teritorijas, ņemot vērā valsts autoceļu attīstības projektus. Informāciju lūdzam iekļaut gan teritorijas 

plānojuma paskaidrojuma rakstā, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Attiecībā uz plānotajiem valsts autoceļu attīstības plāniem lūdzam ņemt vērā VAS „Latvijas Valsts 

ceļi” sniegtos nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, savukārt attiecībā uz esošo dzelzceļu ņemt vērā 

VAS “Latvijas dzelzceļš” sniegtos nosacījumus. 

2. Atbilstoši noteikumu Nr.240 6.sadaļai “Transporta infrastruktūras plānošana” lūdzam teritorijas 

plānojumā ietvert transporta attīstības plānu. 

3. Teritorijas attīstību (funkcionālo zonējumu) plānot, rēķinoties gan ar esošajiem valsts nozīmes 

transporta infrastruktūras objektiem un to radīto ietekmi, gan arī ņemot vērā valsts nozīmes transporta 

infrastruktūras attīstības plānus un projektus, neparedzot jaunu dzīvojamo apbūvi tiešā valsts autoceļu vai 

dzelzceļa tuvumā. Lūdzam ņemt vērā, ka, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, aizsargjoslas gar autoceļiem un 

dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu 

transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu 

un autoceļu pārbūvei. 

4. Pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas teritorijas plānojuma grafisko daļu lūdzam iesniegt 

izvērtēšanai Satiksmes ministrijā (elektroniskā formā, *.pdf un arī vektordatos - *.shp vai *.dwg, vai *.dgn 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 
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formātā). 

Aicinām Rēzeknes novada pašvaldību uz savstarpēju sadarbību teritorijas plānojuma izstrādes 

procesā un, ja ir nepieciešama papildus informācija par Satiksmes ministrijas kompetences jautājumiem, 

lūdzam sazināties ar Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības plānošanas departamenta vecāko referentu 

Valdi Bāru (e - pasts: valdis.bars@sam.gov.lv; tālr. 67028021). 

24. VSIA Zemkopības 

ministrijas 

Nekustamie īpašumi, 

Latgales reģionālā 

meliorācijas nodaļa 

01.02.2017.  

Nr. L/1-14/29 

Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gada grozījumiem 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Latgales reģionālā meliorācijas nodaļa atsaucoties uz Rēzeknes novada pašvaldības vēstuli Nr. 

4.17/375 ir izstrādājusi priekšlikumus Rēzeknes novada teritoriālajam plānojumam 2013.-2024. 

gada grozījumu ietvaros. 

Pielikumā: saraksts ar izstrādātajiem priekšlikumiem. 

Papildus aizsargjoslas, kuras jāiekļauj teritoriālajā plānojumā ap meliorācijas būvēm un 

ierīcēm: 

• aizsargdambim aizsargjoslas robežu nosaka piecu metru attālumā abās pusēs no 

aizsargdambja nogāzes pakājes. 

• drenu sistēmu kolektoriem -8m atstatumā no kolektora ass līnijas, drenu akām - 

8 m aizsargjosla, 4 m uz katru pusi no kolektora ass līnijas 

• ap polderu sūkņu stacijām, krāj baseiniem un slūžām aizsargjoslas robežu nosaka 

20 metru attālumā no ēkas vai būves ārējās malas, ap hidrometriskajiem 

posteņiem - piecu metru attālumā no būves ārējās malas. 

Prasības meliorācijas sistēmu uzturēšanai: 

Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības projektēšanas sagatavošanas, 

būvprojektu izstrādāšanas un būvdarbu veikšana veicama atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Zemes īpašniekiem (lietotājiem) jāuztur un jāsaglabā darba kārtībā viņu īpašumā (lietojumā) 

nodotās meliorācijas sistēmu būves un ierīces atbilstoši meliorācijas sistēmu ekspluatācijas 

noteikumiem. 

Meliorācijas sistēmu aizliegts pārveidot tā, ka tiek pasliktināta situācija blakus esošajās 

Ņemts vērā, 

nedublējot spēkā 

esošus ārējos 

normatīvos aktus. 

mailto:valdis.bars@sam.gov.lv
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zemes vienībās un izjaukta virszemes ūdeņu un lietus ūdeņu dabiskā notece, kā arī 

gruntsūdeņu režīms. Meliorācijas sistēmas pārkārtojumus, kas ietekmē meliorāciju kaimiņu 

zemes vienībā, atļauts veikt, saņemot kaimiņu zemes īpašnieka rakstisku piekrišanu. 

Meliorētajās lauksaimniecības zemēs, neatkarīgi no ierīkojamā dīķa platības, visos 

gadījumos jāsaņem tehniskie noteikumi no valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas. 

 Nosaukums meliorācijas 

kadastra datubāzē 

ŪSIK kods, meliorācijas 

kadastra datu bāzē 
Novads, pagasts 

 - S7 ---------------------- “ ' 
 Vagaļu strauts 428776:01 Cornajas 
 Križutu strauts 42876:01 Griškānu, Stoļerovas 
    
 Vertukšne 428274:01 Lūznavas, Maltas 
Geikinu strauts 428772:01 

V 
Griškānu, Cornajas 

Reva 428774:01 Cornajas 

Batņu grāvis 42877952:01 Kaunatas, Stoļerovas 

Pārtova 42878:01 Kaunatas 

Orehovas strauts 428782:01 Kaunatas 
Aukstie avoti 42892:01 Kaunatas Mākoņkalna 

Malta 4282:01 Mākoņkalns, Malta, Silmalas, 

Rikavas, Nagļu 
Pušica 432694:01 Pušas 

Balda 42828:01 Pušas 

Liska 42824:01 Feimaņu, Silmalas 

Mozgupe 428272:01 Feimaņu, Maltas, Silmalas 

Ainaseņš 428276:01 Maltas 

Kozupe 428278:01 Lūznavas, Mākoņkalna, Maltas 
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Rubčinskas strauts 428942:01 Lūznavas 

Ismeru strauts 428952:01 Lūznavas 

Deimankas 3.grāvis 4282622:01 Lūznavas, Silmalas, Ozolaines 
Deimanka 428262:01 Ozolaines, Silmalas 

Šaloņa 428236:01 Silmalas 

Čornaja 428234:01 Gaigalavas 

Leičupe 428232:01 Silmalas 

Ciskoda 42822:01 Silmalas, Sakstagala 
Čečora 4286:01 Sakstagala, Ozolmuižas, Ozolaines 

Piveļu grāvis 42862:01 Silmalas, Sakstagala 
N-III 428532:01 Rikavas 

Suļka 423442:01 Nagļu 

Draudzības grāvis 428512:01 Rikavas 

Kozupe 42864:01 Saksatgala 
Liužonka 42852:01 Ilzeskalna, Audriņu, Kantinieku, 

Rikavas 
Murdiuls 428522:01 Audriņu, Kantinieku 

Jaunive 4287322:01 Ozolmuižas 

Medine 428732:01 Ozolaines, Ozolmuižas 

Taudejāņu strauts 42874:01 Vērēmu, Griškānu 

N-I 684962:01 Lendžu 

Leidaceite 68496:01 Lendžu, Bērzgales 

Rītupe 684:01 Bērzgales 

Dasas strauts 42694:01 Bērzgales 
Červonka 42696:01 Bērzgales 

N-2(133) 426962:01 Bērzgales 
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Iča 426:01 Ilzeskalns 

Ūdzins 42698:01 Ilzeskalns 

Vozņankas strauts 4269312:01 Ilzeskalna 

Moziča 4264101 Dricānu, Strūžānu, Gaigalava 

Krēsle 4272:01 Gaigalavas 

Tarasīne 42812:01 Gaigalavas 
Sūļupe 4284:01 Audriņu, Kantinieku, Dricānu, 

Gaigalavas 
Raudas strauts 428242:01 Feimaņu 

Feimanka 4324:01 Feimaņu 

N-8 42344422:01 Nagļu, Rikavas 
Strodu strauts 42652:01 Nautrēnu 

 

Rēzeknīte 4234442:01 Rikavas, Nagļu 

Vecmalta 423444:01 Nagļu 
Īdenas kanāls 42344:01 Nagļu 

Rēzekne 428:01 

Kaunatas, Griškānu, Stoļerovas, 

Audriņu, Ozolmuižas, Sakstagala, 

Kantinieku, Rikavas, Gaigalavas 
Prezma 42826:01 Silmalas 

Zušupe 42674:01 Nautrēnu 
Starnica 42672:01 Nautrēnu 

N-2 42652:01 Nautrēnu 

Juzupīte 426752:01 Nautrēnu 
Daukstu strauts 426754:01 Nautrēnu 

Lozdu strauts 426742:01 Nautrēnu 

Ancovas strauts 428778:01 Stoļerovas 
 ___ 2 ___________________________   
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VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” apsaimnieko vienu Krēslītes 

poldera sūkņu stacija un deviņi aizsargdambjus: Rēzeknes kreisā krasta dambis D-l, 

Krēslītes polderis Rēzeknes labā krasta dambis, Krēslītes polderis Krēsles upes dambis, 

Lubānas ezera Ziemeļu dambis, Maltas un Rēzeknes pārrakuma dambis D-l, Maltas un 

Rēzeknes pārrakuma dambis D-2, Rēzeknes kreisā krasta dambis, Lubānas ezera 

Dienvidaustrumu dambis, Nagļu ūdenskrātuves dambis. 
 

 

 


