
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un                         

Vides pārskata publiskās apspriešanas rezultātiem 

 

 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tika uzsākta pamatojoties uz 

Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 6. augusta sēdē pieņemto lēmumu Nr.20 (protokols Nr. 20, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.  

Publiskā apspriešana notika no 2020. gada 14. augusta līdz 24. septembrim, kopumā 41 dienu. Informācija par apspriešanas termiņiem, 

iespējām iepazīties ar plānojuma materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un apmeklēt apspriešanas sanāksmes tika publicēta 

www.rezeknesnovads.lv (2020. gada 10. augustā un 4. septembrī), www.geolatvija.lv, laikrakstā “Rēzeknes Vēstis” 2020. gada 11. augusta un 1. 

septembra izdevumos, Rēzeknes novada bezmaksas informatīvajā izdevumā “Rēzeknes novada ziņas” 2020. gada 30. jūlija izdevumā, sociālajos 

tīklos, radio ziņās, kā arī informācijas punktos Rēzeknes novada 25 pagastos. 

Ar teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem elektroniskā formātā iedzīvotāji tika aicināti iepazīties 

Rēzeknes novada pašvaldības interneta vietnē www.rezeknesnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās 

informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Izdruku formātā – Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 

telpās (Atbrīvošanas alejā 95a, 17 kab.) un 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs.  Rakstveida priekšlikumi un iesniegumi tika pieņemti Rēzeknes 

novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmes laikā. Tika nodrošināta iespēja iesniegumus un 

priekšlikumus sūtīt attālināti – augšupielādējot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā vai sūtot e-pastu uz Rēzeknes novada pašvaldības 

oficiālo e-pastu. Interesentiem tika nodrošināta iespēja saņemt individuālas konsultācijas.  

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas 2 sanāksmes, lai varētu nodrošināt efektīvu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma 3.0 

redakcijas apspriešanā. Sanāksmes tika organizētas 2020. gada 25. augustā plkst. 12.00 un 18. septembrī plkst. 12.00. Publiskās apspriešanas 

pirmajā sanāksmē piedalījās 15 cilvēki un otrajā – 8 cilvēki. Tika saņemti jautājumi par Rūpnieciskās apbūves teritoriju, kā arī par teritoriju ar 

īpašiem nosacījumiem – Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu. Sanāksmē izteiktie viedokļi fiksēti protokolā un tika izskatīti darba grupā. 

Sanāksmes laikā izskanējuši priekšlikumi tika izvērtēti: 

-Netika ņemts vērā priekšlikums par noteikumu jauno dzīvojamo māju būvniecībai Rūpniecības apbūves teritorijā iekļaušanu Teritorijas 

plānojuma Apbūves noteikumos, jo tāda teritorijas izmantošana Rūpniecības apbūves zonējumā nav atļauta. 

http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.geolatvija.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.geolatvija.lv/


-Tika izskatīts  un vairākkārt izvērtēts priekšlikums par līdzatbildības noteikšanu Rūpniecības apbūves teritorijā esošajām dzīvojamām 

mājām par uzņēmumu radītiem trokšņiem, taču tas netika atbalstīts, ņemot vērā  lietderības un samērīguma principus, likumā Par piesārņojumu 

un  Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" ietvertas normas.  

-Saimniecisko ēku būvniecība Rūpniecības teritorijā esošām dzīvojamām mājām jau ir regulēta Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 

noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi", 6. punktā. Ogu un dārzeņu stādīšana netiek regulēta 

teritorijas plānojumā. 

Apspriešanas ietvaros kopumā saņemti 5 iesniegumi un priekšlikumi no juridiskām un fiziskām personām. 

• 5 iesniegumi un priekšlikumi tika saņemti no juridiskām un fiziskām personām. Tika jautāts par visa veida izmantošanas atļauju Rūpnieciskās 

apbūves funkcionālajā zonējumā. Kā arī saņemts priekšlikums atjaunot un saglabāt rūpnieciskās apbūves teritorijā noteiktās apakšzonas ar 

indeksiem, uzlikt slogu rūpniecisko objektu trokšņu mazināšanai arī uz esošo privātmāju īpašniekiem.  

Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidošanai 

apkopoti 1. tabulā.  

Iesaistītajām institūcijām, kas sniedza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī kaimiņu pašvaldībām, tika lūgti atzinumi par 

Publiskajai apspriešanai iesniegtajiem plānošanas dokumentiem. Kopumā tika saņemti 25 atzinumi.  

• 5 pašvaldības: Viļānu novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Aglonas novada dome, Madonas novada pašvaldība, Ludzas novada 

pašvaldība. 

• 20 institūcijas: AS “Augstsprieguma tīkls”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Akciju sabiedrība “Conexus Baltic 

Grid”, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, AS “Latvenergo”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Veselības inspekcija, 

Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Latgales plānošanas 

reģions, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija, Valsts vides dienests, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, AS 

“Latvijas valsts meži”, A/S “Latvijas valsts ceļi”, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, A/S “GASO”, VSIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, A/S “Sadales tīkls”, Vides pārraudzības valsts birojs. 

Sagatavoto teritorijas plānojuma 3.0 redakciju un Vides pārskata projektu institūcijas kopumā vērtējušas pozitīvi. 

Institūciju atzinumi par Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projektu apkopoti 2. tabulā.  



Pamatojoties uz iepriekšminēto, tika pieņemts lēmums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata 

apstiprināšanu, saostošo noteikumu izdošanu. 

 

Pielikumā:  

1.tabula. Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 

pilnveidošanai. 

2. tabula. Institūciju atzinumi par Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projektu. 

 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja 

Rēzeknes novada attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

                                       

30.09.2020.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Tabula Nr.1 

Fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidošanai  

Nr. 

p.k.  

Iebilduma/ 

priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 

priekšlikuma būtība 

Ņemts 

vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

Pamatojums, ja 

iebildums/ 

priekšlikums 

nav ņemts vērā 

1. 

SIA “NewFuels”, 

RSEZ 

04.09.2020. 

5.17/5180 

IESNIEGUMS 

Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakciju 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augustā pieņemtā lēmuma “Par 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, kā arī 

Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu, 

kas norisinās no 2020.gada 14.augustam līdz 4.septembrim, SIA “NewFuels”, RSEZ 

(turpmāk - Sabiedrība) iesniedz šādu iesniegumu par Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 3.0 redakciju.  

1. Rēzeknes novada pašvaldība konsekventi nav ņēmusi vērā privātpersonu 

priekšlikumus un iebildumus teritorijas plānojuma izstrādes procesā 

[1.] Sabiedrība norāda, ka Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 

nav izvērtējusi un iestrādājusi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijā 

(turpmāk – Jaunā redakcija) arī 2.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 

priekšlikumus. Problēmjautājumi, kas tiek atkārtoti un izvērsti, norādīti šajā 

iesniegumā, lai gan tie ir tikuši aktualizēti ne tikai Sabiedrības jau iepriekš 

iesniegtajos priekšlikumos, bet arī no citu fizisku un juridisku personu puses, it īpaši 

Daļēji 

ņemts 

vērā 

 

1.Skaidrojam, ka visi 

priekšlikumi ir rūpīgi 

izvērtēti. Informācija  

par priekšlikumu 

ņemšanu vai neņemšanu 

vērā ir ievietota  

Ziņojumā, kas ir 

publiski pieejams 

portālā 

www.geolatvija.lv.   

2.-8., 10. 

Apgalvojums neatbilst 

patiesībai.  

Lai informētu 

sabiedrību par teritorijas 

plānojuma izstrādes 

procesu un dokumentā 

ietvertiem risinājumiem 

http://www.geolatvija.lv/


no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk - RSEZ) komersantiem un citiem 

teritoriju īpašniekiem RSEZ teritorijā. Pašvaldība nodod publiskajai apspriešanai 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakciju un visus ar to saistītos 

dokumentus, kuri neietver labojumus un izmaiņas, kas saistītas ar iepriekš sniegtajiem 

priekšlikumiem. Pašvaldība šos priekšlikumus nav ņēmusi vērā nepamatoti, nav 

sniegusi argumentētu un pamatotu iemeslu to neņemšanai vērā.  

[2.] Ir būtiski pārkāpts interešu saskaņotības princips, kas, cita starpā, uzliek 

Pašvaldībai pienākumu apsvērt sabiedrības izteiktos priekšlikumus, kā arī izdarītos 

apsvērumus atspoguļot lēmumā un paziņot tos sabiedrībai, ņemot vērā, ka sabiedrības 

(t.i. privātpersonu) iesaiste ir neatņemama teritorijas plānošanā un uzskatāma par 

būtisku tās sastāvdaļu.  Sabiedrības ieskatā Pašvaldībai līdzšinējie pārkāpumi bija 

jānovērš teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas izstrādes laikā, ņemot vērā fizisko un 

juridisko personu priekšlikumus, kas  tika izteikti 2.0 redakcijas publiskās 

apspriešanas laikā. Vienlaikus ir jāievēro attīstības plānošanas principi, lai novērstu 

augstāka spēka tiesību normām neatbilstoša teritorijas plānojuma stāšanos spēkā 

gadījumā, ja Pašvaldība pieņemtu Rēzeknes novada teritorijas plānojumu tā 

pašreizējā redakcijā. 

[3.] Sabiedrībai ir pamatotas šaubas, ka šajā iesniegumā noradītie priekšlikumi un 

iebildumi tiks detalizēti un atbilstoši izvērtēti, apspriesti un iestrādāti teritorijas 

plānojuma galīgajā redakcijā, ņemot vērā, ka tās iepriekšējie iebildumi un 

priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei tikpat kā nav ņemti vērā.  

[4.] Jaunās redakcijas plānotās rūpniecības apbūves teritorijas (R) zonēšanas 

jautājumu apspriešanā galvenokārt ir iesaistījušies tikai RSEZ uzņēmēji. Līdztekus 

viena fiziska persona ir rakstiski izteikusi viedokli par rūpnieciskās apbūves teritoriju 

saistībā ar sev piederošo zemi, kad visiem ieinteresētajiem uzņēmējiem un fiziskām 

personām tika dotas tiesības izteikt priekšlikumus par Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 2.0 redakciju. Īpaši uzsverams, ka šīs fiziskās personas rakstveida viedoklī 

notika 8 sabiedriskā 

apspriešanas sanāksmes 

(neskaitot darba 

grupas), ir veiktas 

vairāk nekā 80 

publikācijas par 

publiskās apspriešanas 

norisi, pagastos tika 

izvietoti skaidrojošie 

materiāli kā lietot 

teritorijas plānojumu un 

pārliecināties par 

nosacījumiem, kas 

saistīti ar konkrēto 

īpašumu. Ir gatavoti 8 

skaidrojošie raksti  masu 

medijos, kur tai skaitā 

tika izskaidroti 

risinājumi rūpniecības 

apbūves teritorijās. Ir 

publicēti 5 raksti 

pašvaldībās bezmaksas 

informatīvajā izdevumā. 

Sniegtā informācija 

radio un televīzijā. 

Informācija joprojām ir 

atrodama 8 tīmekļa 

vietnēs un sociālajos 

tīklos. Pēc izskanējušās 



ietverti būtiski iebildumi pret smagās rūpniecības pieļaujamību tai piederošā zemes 

gabala tuvumā, kas tiktu radīta ar R apakšzonu ar indeksiem likvidāciju.    

[5.] Sabiedrība īpaši vērš uzmanību, ka ievērojams skaits zemes īpašnieku (t.sk. 

dzīvojamo apbūvju teritoriju īpašnieki) gan RSEZ, gan arī pārējā Rēzeknes novada 

teritorijā visticamāk vēl joprojām nav informēti par tiesiskās situācijas 

pasliktinājumu, ko tiem potenciāli radīs Jaunās redakcijas pieņemšana galīgā 

redakcijā. Pirmā publikācija Pašvaldības interneta vietnē un aģentūras LETA maksas 

ziņu portālā par izmaiņām rūpnieciskās apbūves teritorijās visā Rēzeknes novadā (ne 

tikai RSEZ teritorijā) tika izvietota 2020.gada 25.jūnijā. Plašāka publikācija masu 

medijā lsm.lv  tika publicēta 2020.gada 30.jūnijā.  

[6.] Sabiedrība nevar atļauties nenorādīt, ka šāda Pašvaldības rīcība ir būtiski 

novēlota, līdz ar ko informēšanas pienākums ir izpildīts vien formāli. Ziņām par tik 

nopietnām izmaiņām, kas skars pietiekami lielu zemes īpašnieku skaitu visā Rēzeknes 

novadā, bija jābūt publicētām, vēlākais, vienlaikus ar 2.0 redakcijas publiskās 

apspriešanas izsludināšanu. Turklāt, apzinoties tik lielu skarto personu loku, bija 

jāizmanto arī citi informācijas nodošanas rīki un kanāli, pārliecinoties, ka vismaz liela 

daļa personu informāciju patiešām ir saņēmušas un iepazinušās ar to. Uz šādu 

problēmu Pašvaldības komunikācijā ar tās iedzīvotājiem jau ir norādīts arī 2.0 

redakcijas publiskās apspriešanas laikā.  

[7.] Rezultātā, Sabiedrībai ir pamats sagaidīt, ka apstiprināšanas gadījumā galīgais 

teritorijas plānojums bieži tiks apstrīdēts tiesā. Tas nenodrošina pēctecību dzīvojamo 

apbūvju teritoriju īpašniekiem nedz RSEZ teritorijā, nedz pārējā Rēzeknes novada 

teritorijā, nedz tām tieši piegulošajās teritorijās, kaut gan šie iedzīvotāji visticamāk 

paļaujas uz pēctecību  sev piederošo vai tām tieši piegulošo teritoriju izmantošanā. 

Vienlaikus šāds galīgais teritorijas plānojums nenodrošina paredzamību un stabilitāti 

uzņēmējiem paplašināt rūpniecību (tostarp smago rūpniecību) vai attīstīt to līdz šim 

vēl rūpniecības vajadzībām neapgūtā teritorijā Rēzeknes novadā.  

informācijas pašvaldība 

griezušās personās, 

kurām tika izskaidroti, 

tai skaitā arī 

Rūpniecības apbūves 

teritorijas, risinājumi un 

šo personu tiesības 

izmantot likumdošanā 

noteiktos aizsardzības 

mehānismus.  Atkārtoti 

ir pārskatīti un noteikti 

R zonā citi noteikumi, 

kas pasargās gan 

uzņēmējus, uzreiz 

nosakot skaidrus 

noteikumus, gan blakus 

esošos teritoriju  

īpašniekus.  

Papildus arī RSEZ 

pārvalde īr īstenojusi  

projektu ‘Teritorijas 

attīstības plānošana 

Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas 

attīstībai-sabiedrības 

izpratnes veidošana’”, 

kuru mērķis bija 

pievērst iesaistīto pušu 

uzmanību RSEZ 



[8.] Vēršam uzmanību, ka Pašvaldībai, konsekventi neņemot vērā izteiktos 

priekšlikumus, kā arī nepārliecinoties, ka ikviena persona, uz kuru attieksies teritorijas 

plānojuma galīgā redakcija, ir ticami, savlaicīgi un samērīgi uzskatāma par informētu 

pēc būtības par tās tiesisko situāciju pasliktinošajām izmaiņām, pārkāpj ne tikai 

teritorijas attīstības un plānošanas principus, bet arī padara teritorijas plānojuma 

apspriešanu, t.sk. sabiedrības iesaisti interešu saskaņošanai, un redakciju izstrādāšanu 

un publicēšanu, par formālu darbību, kas nesasniedz ar augstākām tiesību normām 

noteiktos mērķus.  

[9.] Sabiedrība atkārtoti uzsver, ka Pašvaldība nav sniegusi racionālu, objektīvi 

pamatotu un juridiski būtisku pamatojumu, kādēļ nepieciešams likvidēt R zonas 

apakšzonas, ja pret šādu lēmumu ir vairāki RSEZ uzņēmēji, RSEZ pārvalde un 

privātpersonas, kas dzīvo iepriekš minētajā teritorijā vai tiešā to tuvumā. Pašvaldības 

vienīgās norādes saistāmas ar uzņēmēju interesēs pieņemtu apakšzonu likvidāciju, lai 

gan vairāki uzņēmēji nevēlas šādas likvidācijas īstenošanu. Pašvaldība ir ne tikai 

ignorējusi priekšlikumus, bet arī argumentējusi tās lēmumu ar nepamatotiem 

apstākļiem.  

[10.] Sabiedrība secina, ka Rēzeknes novada jaunā teritorijas plānojuma 3.0 

redakcijas izstrādē ir pastāvīgi ignorēti teritoriju īpašnieku priekšlikumi un iebildumi, 

kas nenodrošina teritorijas plānojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem 

mērķiem un sabiedrības kopējām interesēm. 

[11.] Turklāt, Pašvaldībai, nepieņemot kādu no izteiktajiem priekšlikumiem 

attiecībā uz teritorijas plānojumu, ir savlaicīgi jāsniedz noraidījuma pamatojums un 

tas pietiekami jāargumentē, tādējādi kliedējot šaubas par atteikuma pamatojumu, kā 

arī nodrošinot, ka sniegtais pamatojums liecina par objektīvu personu viedokļa 

izvērtēšanu.   

[12.] Šo priekšlikumu ietvarā Sabiedrība norāda, ka teritorijas plānojuma 2.0 

redakcijas publiskās apspriešanās laikā tā sniedza vairākus priekšlikumus, t.sk. arī 

situācijai teritorijas 

attīstības plānošanas 

kontekstā, veicinot 

izpratni par teritorijas 

attīstības plānošanu un 

to saistīto lēmumu 

pieņemšanu 

atbildīgajām 

institūcijām, 

amatpersonām, t.sk. 

nacionālā līmeņa 

pusēm, 

uzņēmējdarbības 

asociācijām, 

pašvaldības 

amatpersonām, kā arī 

kopumā sabiedrībai caur 

masu medijiem. 

Projekta realizācijas 

laikā tika veicināta un 

veidota izpratne par 

pašreiz piedāvāto 

Rēzeknes novada 

pašvaldības teritorijas 

plānojuma grozījumu 

iespējamo ietekmi un 

RSEZ 

komercsabiedrību 

turpmāko attīstību. 



attiecībā uz dzīvojamo apbūvi, kas atrodas RSEZ rūpniecības apbūves teritorijā, kā 

arī attiecībā uz R apakšzonu ar indeksiem saglabāšanu. Šie priekšlikumi un lūgumi ne 

tikai netika ņemti vērā, bet Pašvaldības sniegtie argumenti attiecībā uz tiem ir iekļauti 

tikai ziņojumā,  pirms Jaunās redakcijas publiskošanas neinformējot Sabiedrību par 

atteikuma iemesliem, kā arī ziņojumā ietvertās norādes ir uzskatāmas par 

nepietiekamām un neizvērstām.  

[13.] Tā, piemēram, Pašvaldības argumentācija ziņojumā Sabiedrības izteikto 

priekšlikumu R apakšzonu ar indeksiem saglabāšanai neņemšanai vērā bija šāda:  

“Saņemtie iesniegumi un priekšlikumi tiek rūpīgi izvērtēti darba grupā. Hierarhiski 

augstākajā Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentā “Rēzeknes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033” nodaļā ‘Telpiskās attīstības 

perspektīva” sadaļā 4.4.1. “ Dinamiskā telpa” - ražošanas un loģistikas attīstības 

teritorijas noteikts, ka “Dinamiskās telpas” prioritāte ir rūpniecisko/industriālo zonu, 

transporta un loģistikas pakalpojumu - transporta terminālu, loģistikas centru u.c., 

tehniskās infrastruktūras attīstība. Ir noteikts, ka Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā 

zonā tiek atbalstīta visa veida industriālā ražošana, tajā skaitā smagās rūpniecības 

nozares. Līdz ar to viedoklis netiek ņemts vērā.” 

Šāds Pašvaldības arguments nepamato, kāpēc nav iespējams saglabāt R apakšzonas 

ar indeksiem vai ir būtiski nepieciešams mainīt (šajā gadījumā - pasliktināt) RSEZ 

teritorijā esošo teritoriju īpašnieku tiesisko stāvokli, apakšzonas likvidējot. Vēl jo 

vairāk, Pašvaldības arguments nonācis klajā pretrunā ar Pašvaldības faktisko rīcību 

teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, kurā pastāvīgi tiek ignorēti vairāki RSEZ 

komersanti, to iesniegtie viedokļi, priekšlikumi un iebildumi. Proti, teritorijas 

plānojuma Jaunās redakcijas izstrādē Pašvaldība ir izvēlējusies aktīvi neatbalstīt 

RSEZ komersantus, līdz ar to arī industriālās ražošanas un smagās rūpniecības 

nozares RSEZ teritorijā. 

Projekta ietvaros tika 

uzsvērts par speciālo 

ekonomisko zonu 

nozīmi tautsaimniecībā 

un reģionālajā attīstībā, 

kā arī tika runāts par 

potenciālajiem riskiem 

ārvalstu investīciju 

iespējām, ko var radīt 

dažādi precedenti, 

tādējādi atturot investēt 

speciālajās 

ekonomiskajās zonās. 

Īstenojot projektu par 

kopējo summu  

12050EUR, veiktas trīs 

publikācijas masu 

medijos ”Investīciju 

piesaisti reģionos 

ietekmē teritorijas 

attīstības prioritātes”, 

“Rēzeknes SEZ 

pārvaldniece: Šis laiks 

ļaus pārstrukturēt un 

pārdomāt darbu” un 

“Izmaiņas novada 

teritorijas plānojumā 

rada riskus lielāko 

Latgales uzņēmumu 



[14.] Pašvaldība ne tikai nav ņēmusi vērā izteiktos lūgumus saglabāt R apakšzonas 

ar indeksiem, bet arī attiecībā uz likumīgu jautājumu sakārtošanu saistībā ar esošo 

dzīvojamo apbūvi rūpniecības apbūves teritorijā ir aprobežojusies ar atsauci uz RSEZ 

likumu, kas nav attiecināma uz faktisko situāciju RSEZ teritorijā. Pašvaldība 

argumentācijā uz Sabiedrības izteikto priekšlikumu likumīgi sakārtot dzīvojamās 

apbūves jautājumu ziņojumā ir norādījusi: 

“Skaidrojam, RSEZ statuss teritorijai nenosaka atļauju vai aizliegumu dzīvojamās 

apbūves būvniecībai. Līdz ar to viedoklis netiek ņemts vērā.” 

[15.] Lai gan šāds apgalvojums tehniski ir pareizs, jo RSEZ likums tiešām šādus 

ierobežojumus nenosaka, tomēr, sniedzot tikai šādu viena teikuma argumentāciju, 

Pašvaldība klaji ignorē faktu, ka visā RSEZ teritorijā noteikta rūpniecības (R) apbūves 

teritorija. Šos apstākļus nav iespējams skatīt atrauti vienu no otra. Pašvaldībai bija 

jāņem vērā, ka ir citi augstāka spēka normatīvie akti, kā arī uz to pamata izdoti 

normatīvie akti, kas nepieļauj dzīvojamo apbūvi rūpniecības apbūves teritorijā.  

[16.] Iepriekšējā paragrāfā minētie normatīvie akti Pašvaldībai ir atkārtoti norādīti, 

tomēr Pašvaldības skaidrojums par viedokļa neņemšanu vērā tos neaptver. Vēl jo 

vairāk, Pašvaldība ir kļūdaini piemērojusi RSEZ likumu attiecībā uz tiesisko situāciju, 

kuru tas neregulē. RSEZ likums pastiprina rūpniecības uzņēmēju, kas atrodas RSEZ, 

tiesisko stāvokli un tiem piešķirtās tiesības īstenot rūpniecisko darbību RSEZ 

teritorijā. Pašvaldībai, norādot uz normatīvo regulējumu attiecībā uz dzīvojamo māju 

atrašanos rūpniecības apbūves teritorijā, bija jāatsaucas vismaz uz atbilstošu un 

piemērojamu normatīvo aktu (-iem) un tajā (-os) ietvertajām normām tieši.    

[17.] Esošo dzīvojamo apbūvju jautājums RSEZ teritorijā joprojām nav sakārtots. 

Proti, RSEZ teritorijā joprojām atrodas vairākas dzīvojamās apbūves, kas tur 

neatrodas vēsturiski, t.i., pirms RSEZ likuma pieņemšanas. Minētais neatbilst 

2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.240) 

darbībai un daudz 

miljonu investīcijām”. 

Jautājums par 

Rūpnieciskās apbūves 

teritorijas zonu tika 

skatīts  Saeimas 

apakškomisijas sēdē, 

kas tika translēta 

tiešsaites režīmā visiem 

interesentiem. Par šo 

sēdi  informācija tika 

pārraidīta arī televīzijā. 

Līdz ar to, secinām, 

ka ir daudz darīts, lai 

sabiedrības informēšana 

notiktu pamatīgāk, nekā 

tas ir formāli prasīts 

likumdošanā. 

Skat. 1. punktā 

skaidrojumu. Kā 

redzams, personām ir 

interese par plānojumā 

iekļautajiem 

risinājumiem. Atbilstoši 

veikts ari izskaidrojošs 

darbs.  

Skaidrojam, ka  

atļauta izmantošana 

nenozīmē obligāto 



6. punktam. Ar šo apgalvojumu Sabiedrība nepauž uzskatu, ka visas RSEZ teritorijā 

esošās dzīvojamās apbūves ir prettiesiskas, kā to ziņojumā neprecīzi norādījusi 

Pašvaldība.  

[18.] Jaunā redakcija paredz, ka visā RSEZ teritorijā tiks noteikta rūpnieciskās 

apbūves teritorija R. Tādējādi, blakus jebkurai pašlaik faktiski esošai (pastāvošai) 

dzīvojamai apbūvei RSEZ teritorijā būs pieļaujama smagā vai jebkura cita veida 

rūpniecība. Šāda plānošanas pieeja vēl vairāk apdraud dzīvojamo apbūvju 

iedzīvotājus un uzņēmējus, kas vēlēsies īstenot uzņēmējdarbību RSEZ teritorijā.  

[19.] Atkārtoti uzsveram un norādām, ka šādu apbūvju tiesiskā statusa noteikšana 

un pārskatīšana ir uzskatāma par prioritāru, kā arī veicama, pirms tiek pieņemta 

teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Proti, Sabiedrība norāda, ka tas būtu veicams 

atsevišķā procesā pirms teritorijas plānojuma pieņemšanas, nevis tā izstrādes ietvaros 

vai pēc tā pieņemšanas. Šim lēmumam ir būtiska nozīme, lai aizsargātu gan uzņēmēju 

tiesisko paļāvību un leģitīmi iegūtās tiesības, gan nodrošinātu dzīvojamo apbūvju 

īpašnieku tiesības uz veselību un dzīvošanu labvēlīgā vidē.  

[20.] Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pašvaldībai ir pienākums izstrādāt 

risinājumu rūpniecības apbūves teritorijās (īpaši – RSEZ teritorija) esošo to 

dzīvojamo apbūvju jautājuma sakārtošanai, kuras nav uzskatāmas par vēsturisko 

dzīvojamo apbūvi, kas pastāvējusi pirms RSEZ likuma pieņemšanas.   

[21.] Tāpat vēršam uzmanību, ka Pašvaldība ir pārkāpusi interešu saskaņotības 

principu attiecībā uz izvērstas un objektīvi skaidras argumentācijas sniegšanu par 

jautājuma, kas skar dzīvojamās apbūves rūpniecības apbūves teritorijā, neņemšanu 

vērā.  

[22.] Ņemot vērā visu iepriekš minēto, atkārtoti lūdzam Pašvaldību skatīt 

Sabiedrības priekšlikumus attiecībā uz Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

iepriekšējām redakcijām. Uzsveram un lūdzam Pašvaldību ievērot teritorijas 

plānošanas principus, kas ir aizsargāti ar augstāka spēka tiesību normām.  

izmantošanu, un 

īpašnieks izvēlas 

darbības veidu, saskaņā 

ar piedāvāto atļautas 

izmantošanas sarakstu. 

Līdz ar to, nav 

nepieciešams katra 

īpašnieka zemes 

īpašumam noteikt tikai 

tādu izmantošanas 

veidu, kuru tas plāno 

īstenot. Pašvaldībā 

nosaka konkrētās zonas 

attīstības virzienus. 

9.,13.14. 

Pamatojumu 

risinājumiem R zonā 

skat.  Paskaidrojuma 

rakstā sadaļā 3.2. 

Funkcionālais 

zonējums. 

11.Pašvaldība 

atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām sniedza 

un turpina sniegt 

atbildes uz personu 

iesniegumiem.   

12.Pašvadlībā ir 

saņemti Sabiedrības 



 

2. Rūpniecības apbūves teritorijā jāsaglabā esošās apakšzonas ar to indeksiem kā 

nepieciešama funkcija, nodalot teritorijas, kurās pieļaujama smagā rūpniecība.  

[23.] Jaunā redakcija pēc būtības paredz ievērojamas izmaiņas un grozījumus 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Rēzeknes novada 

teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa” (turpmāk – Spēkā esošā redakcija). Īpaši šie grozījumi 

Jaunajā redakcijā skar apjomīgās funkcionālā zonējuma izmaiņas rūpnieciskās 

apbūves teritorijās gan RSEZ, gan arī pārējā Rēzeknes novadā, kuras ir iecerējusi 

Pašvaldība. 

[24.] Jaunā redakcija paredz rūpnieciskās apbūves teritorijās izdalīto apakšzonu ar 

indeksiem R1, R2, R3, R4, R5 likvidāciju, tā vietā nosakot šīs teritorijas kā vienkāršu 

rūpnieciskās apbūves teritoriju R, bet šobrīd esošo R5 teritoriju pārkvalificējot kā R1. 

Šādi izteiktu rūpnieciskās apbūves teritoriju R Jaunajā redakcijā ir paredzēts attiecināt 

vienādi gan uz Rēzeknes novada teritoriju, kas ietilpst RSEZ, gan arī uz visu pārējo 

Rēzeknes novada teritoriju. 

[25.] Spēkā esošās redakcijas rūpnieciskās apbūves teritorijas sadalījums 

apakšzonās ar indeksiem ir saglabājams, lai arī turpmāk nodrošinātu efektīvu 

funkcionālo rūpniecības apbūves sadalījumu vismaz Rēzeknes novada teritorijā, kas 

ietilpst RSEZ. Ņemot vērā, ka apakšzonu ar indeksiem likvidācija nav pamatota 

Jaunās redakcijas paskaidrojuma rakstā, un MK noteikumu Nr.240 6.punkts, cita 

starpā, paredz, ka, stājoties spēkā jaunam Pašvaldības teritorijas plānojumam, var 

turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu, loģiski secināms, ka nepastāv ar 

normatīviem aktiem noteikts aizliegums rūpnieciskās apbūves teritoriju apakšzonas 

saglabāt arī Jaunajā redakcijā. 

[26.] Šādi Spēkā esošās redakcijas grozījumi Jaunajā redakcijā ir pretēji arī RSEZ 

likuma 3.pantā noteiktajam RSEZ izveidošanas mērķim, jo pēc būtības ievērojami 

priekšlikumi publiskās 

apspriešanas laikā, uz 

kuriem 03.07.2020. tika 

sniegta atbilde Nr. 

9.3/1075.  Ārpus 

publiskās  apspriešanas 

laika tika saņemta 

vēstule    (21.07.2020), 

kurā norādīts, ka  

Sabiedrība pilnībā uztur 

30.06.2020. norādītus 

priekšlikumus. 

Iepazīstoties ar vēstulē 

izteiktiem 

priekšlikumiem ir 

secināts, ka atbilde jau ir 

sniegta uz jautājumu par 

esošās izmantošanas 

attēlošanu TP- atkārtoti 

skaidrojam, ka 

teritorijas plānojumā 

netiek attēlotās ēkas un 

būves   atbilstoši  

lietošanas mērķim, 

savukārt  norādījums par 

plānojumā izmantotiem 

terminiem atbilstoši  

Iesniegumu likuma 5. 

pants 4.daļai, pieņemts 



ierobežo rūpnieciskās darbības veicēju tiesības un uzliek tiem lielāku administratīvo 

un komercdarbības slogu (piemēram, piesārņojuma vai trokšņu izplatības zonu 

ietvarā). Jaunās redakcijas paskaidrojuma rakstā Pašvaldība nav sniegusi 

skaidrojumu, kāds nozīmīgs sabiedrības labums attaisno pēctecības nenodrošināšanu 

un tiesiskās situācijas pasliktinājumu tik lielam zemes īpašnieku skaitam.  

[27.] RSEZ uzņēmējiem ir būtiski, lai teritorijā būtu skaidri izprotams (šajā 

gadījumā jau vēsturiski izveidots) teritorijas izmantošanas veids. Jaunajā redakcijā ir 

paredzēts likvidēt indeksus,  tātad arī skaidru izmantošanas veidu noteikšanu RSEZ 

teritorijā. Smago un vieglo rūpniecību ir plānots atļaut visā RSEZ un pārējā Rēzeknes 

novada teritorijā, neņemot vērā, kāda veida rūpniecība tā ir, ar kādām teritorijām ir 

faktiskās robežas, kā arī – kāda veida rūpnieciskā darbība jau šobrīd tiek īstenota 

noteiktās zonās. Šajā gadījumā, jebkura vispārīgā un lauksaimnieciskā rūpniecība var 

tikt īstenota blakus smagajai rūpniecībai. Sabiedrības ieskatā, tik ļoti plaša pilnīgi visu 

veidu rūpniecības teritoriju noteikšana RSEZ un pārējā Rēzeknes novadā ir 

nesamērīga un uzņēmējdarbības attīstībai kopumā nav nepieciešama. 

[28.] Rēzeknes novada teritorijas ārpus RSEZ, kurās līdz šim nebija pieļauta smagā 

rūpniecība, aptver 781ha zemes. Sabiedrības rīcībā nav precīzu datu, cik no šīm 

teritorijām ir tādas, kurās atrodas dzīvojamās mājas vai kas tieši robežojas ar 

dzīvojamām mājām. Sabiedrībai ir pamats uzskatīt, ka Pašvaldība jau līdz šim izvairās 

risināt dzīvojamo apbūvju jautājumu RSEZ rūpniecības apbūves teritorijā. 

Sabiedrībai ir bažas, ka Pašvaldība, attiecinot R teritorijas arī uz 781ha zemes ārpus 

RSEZ teritorijas, tikai paplašinās un padziļinās iespējamās konflikta situācijas starp 

dzīvojamo māju iedzīvotājiem un rūpniecības uzņēmumiem (lai tie būtu no RSEZ, 

Latgales SEZ vai jebkuri citi uzņēmumi) un radīs pamatu vēl apjomīgākiem 

risinājumiem, kas nākotnē būs nepieciešami, lai risinātu jautājumu par rūpniecības 

apbūves un dzīvojamās apbūves atrašanos tieši piegulošās zemes vienībās. Jebkurā 

gadījumā, Sabiedrībai ir pamatotas bažas par ļoti augstu varbūtību, ka lielākā daļa šo 

zināšanai.   Visas 

atbildes tiek sniegtas 

normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. 

15.-16. Pašvaldība ir 

ņēmusī vērā 

likumdošanu, līdz ar to 

Rēzeknes novada 

teritorijas plānojumā 

Rūpniecības apbūves 

teritorijā nav atļauta 

dzīvojamā apbūve. 

Jaunā dzīvojamā apbūve 

nav atļauta arī spēkā 

esošajā plānojumā. 

Sabiedrības 

apgalvojums, ka visā 

RSEZ teritorijā noteiktā 

R zonējums neatbilst 

patiesībai. 

17., 21., 22. Atkārtoti 

skaidrojam, ka vienīgi 

RSEZ teritorijas statuss 

nenosaka atļauju vai 

aizliegumu  būvēt ēkas 

un būves, to nosaka 

normatīvie akti un 

teritorijas plānojumā 

noteikts zonējums. Ja 



teritoriju ir ar dzīvojamo apbūvi vai tieši robežojas ar to. Secīgi ne tikai rūpniecisko 

darbību īstenojošās personas, bet arī iepriekš minēto dzīvojamo māju īpašnieki un 

iemītnieki būs pakļauti augstam konflikta riskam, ja to teritoriju tiešā tuvumā tiks 

uzsākta smagās rūpniecības projekta attīstīšana. 

[29.] Pēctecības nenodrošināšana Jaunajā redakcijā attiecībā uz Rēzeknes novada 

teritoriju, kas ietilpst RSEZ, un visu pārējo Rēzeknes novada teritoriju, kas atrodas 

ārpus RSEZ, būtiski ierobežo un skar ne tikai rūpniecības uzņēmumu, bet arī 

dzīvojamo apbūvju īpašnieku tiesības, pasliktinot esošo tiesisko situāciju. Pašvaldība 

nav nodrošinājusi, ka visas skartās personas izprot reālās izmaiņas, kādas radīsies pēc 

teritorijas plānojuma pieņemšanas Jaunajā redakcijā. Šāda pieeja plānošanai drīzāk 

rada vietu biežiem un grūti argumentējamiem konfliktiem starp pašlaik vēl precīzi 

neapzinātam, tomēr pietiekami plašam fizisku un juridisku personu lokam. Šāda 

rīcība ir būtisks labas pārvaldības principa pārkāpums un neatbilst teritorijas attīstības 

un plānošanas pamatprincipiem un mērķiem, ka arī ir pretrunā ar likumu noteiktajam 

RSEZ mērķim. 

[30.] Ņemot vērā visu iepriekš minēto, atkārtoti lūdzam Pašvaldību skatīt 

priekšlikumus attiecībā uz dzīvojamo apbūvi rūpniecības apbūves teritorijās, kā arī R 

apakšzonu ar indeksiem saglabāšanu.  

 

 

KOPSAVILKUMS 

Pamatojoties uz visu minēto, atkārtoti lūdzam Rēzeknes novada pašvaldību: 

1) pienācīgi un atbilstoši tiesību principiem izvērtēt visus Sabiedrības iesniegtos 

iebildumus un priekšlikumus, kas iesniegti Pašvaldībai visā teritorijas plānojuma 

izstrādes procesā; 

2) teritorijas plānojuma 3.0 redakcijā atgriezties pie rūpniecības apbūves 

teritoriju saglabāšanas RSEZ, pielietojot funkcionālās apakšzonas ar indeksiem; 

sabiedrībai ir 

informācija par 

Rēzeknes novada 

teritorijā nelegālo 

būvniecību, aicinām 

ziņot par to pašvaldībai. 

Pašvaldība vairakkārt 

sabiedriskās 

apspriešanas 

sanāksmēs, darba 

grupās un atbildes 

vēstulēs skaidroja  

jautājumu, kas skar 

dzīvojamo apbūvi 

rūpniecības apbūves 

teritorijā 

18., 20. Pamatojumu 

risinājumiem R zonā 

skat.  Paskaidrojuma 

rakstā sadaļā 3.2. 

Funkcionālais 

zonējums. Lai ievērotu 

pēc iespējas plašākas 

sabiedrības intereses, 

tiek noteikti citi 

noteikumi. 

19. teritorijas 

plānojumā netiek 

noteikts vai noņemts 



3) pirms teritorijas plānojuma galīgās redakcijas pieņemšanas izstrādāt 

risinājumu faktiski eksistējošajai dzīvojamai apbūvei RSEZ rūpnieciskās apbūves 

teritorijā; 

jebkādu būvju tiesiskais 

statuss. 

2.Pamatojumu 

risinājumiem R zonā 

skat.  Paskaidrojuma 

rakstā sadaļā 3.2. 

Funkcionālais 

zonējums. Detalizēts 

izklāsts par šo jautājumu 

tika nosūtīts sabiedrībai 

03.07.2020. vēstulē 

Nr9.3/1075. Sabiedrība 

piedalījās arī vairākās 

sanāksmēs, un tai bija 

pieejamas prezentācijas, 

kas izskaidro R zonas 

risinājumus un 

pēctecības principa 

ievērošanu. 

Pēctecības principa 

ievērošanā ir jāņem vērā 

visas sabiedrības 

interesēs, nevis izlases 

kārtā izvēloties normas, 

un īpašumus, kuriem 

pēctecība ir ievērota.  

 



2. 

SIA LEAX 

RĒZEKNE RSEZ 

04.09.2020. 

Nr.V-22/2020 

 

Nav 

ņemts 

vērā 

Ņemot vērā to, ka pēc 

būtības vēstule sakrīt ar 

RSEZ pārvaldes atzinumu, 

kā arī pauž RSEZ 

pārvaldes viedokli, 

pamatojumu skat. 

2.tabulas  15. rindā. 



 



 



3. 

“VEREMS” 

RSEZ SIA 

04.09.2020. 

Nr.04/09/2020 

 

 

Ņemot vērā to, ka pēc 

būtības vēstule sakrīt ar 

RSEZ pārvaldes 

atzinumu, kā arī pauž 

RSEZ pārvaldes 

viedokli, pamatojumu 

skat. 2.tabulas 15. rindā. 











 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

“Rēzeknes 

dzirnavnieks” 

RSEZ AS 

04.09.2020. 

Nr.1-22/304 

 

 

Ņemot vērā to, ka pēc 

būtības vēstule sakrīt ar 

RSEZ pārvaldes 

atzinumu, kā arī pauž 

RSEZ pārvaldes 

viedokli, pamatojumu 

skat. 2.tabulas  15. 

rindā. 



 



 

 



 



 

5. 

Fiziskā persona 

24.09.2020. 

 

 

Rakstiskie priekšlikumi 

Tēma: Rakstisku priekšlikumu iesniegšana  Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 3.0 redakcijas un vides pārskata sabiedriskā apspriešanai līdz 2020.gad 

24.septembrim.  

Dabas vides aizsardzības tiesības 21.gadsimtā mūsdienu pasaulē un arī 

Latvijā ir īpaši svarīga joma, kas palīdz  juridiski saglābāt un aizsargāt cilvēces 

un valstu būtiskākās vērtības- dabiskos dzīves apstākļus un dabas vides 

objektus. Dabas vides aizsardzībai nepieciešama pastiprināta tiesiskā 

aizsardzība.  

Tēmas aktualitāte: eksperti atzīst:, ka “diemžēl arī Latvijā šobrīd 

pieejamie attīstības resursi galvenokārt tiek un tiks izmantoti pagātnes problēmu 

risināšanai, nevis ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu radīšanai.» (Rompczyk, E. 

Gribam ilgtspējīgu attīstību, Pasaules Dabas fonda direktors Uģis Rotbergs 

Aģentūra DUE, Rīga, 2007, 2.lpp.-152.lpp). Pagatnes problēmas galvēnokārt ir 

Pieņemts 

zināšanai 

 



saistītas ar Zemes reformu laikā pielaistām kļūdām un tiesiskā regulējuma 

nepilnībām. 20.gadsimta kļūdas ir iepējams labot 21.gadsimtā. 

Pakstiskie piekšlikumi pieejami: prezentācijās (max un min prezentācijās) un 

Rīgas Stradiņa universitātesn juridiskās fakultātes akadēmiskā maģistra studiju 

programmas „Tiesību zinātne” Ludmilas Vaņšinas maģistra darbā: „Valsts 

aizsargājamo dabas vides objektu apdraudējumi: raksturojums un novēršanas 

problēmas“. Maģistra darba vadītājs RSU Juridiskās fakultātes profesors Andrejs 

Vilks akceptēja maģistra darba priekšlikumus valsts aizsargājamo dabas vides objektu 

apdraudējumu novēršanai. 

Jāatzīst, ka ilgtspējīgai attīstībai ir nepieciešama sabiedrība, kuras lielākā daļa 

identificējas ar līdzdalību ilgtspējīgas attīstības mērķu formulēšanā un sadarbojas gan 

vietējā, gan reģionālā līmenī, ņemot vērā kopdzīves strukturālās nepilnības, saskaņā 

ar vidi un minēto vadība atsevišķu ietekmīgu spēlētāju rokās, kuri darbojas spēcīgi, 

bet lielā mērā autokrātiski. Lai apkarotu vides un cilvēku  dzīves apdraudējumus ir 

japaplasīna redzesloks, stratēģija un koncepcijas. Uzkrātā pieredze varētu līdzēt 

ilgtspējīgākas attīstības risinājumos. 

Pirmās piekļuves laikmeta paaudzei personīgā brīvība vairāk asociējās ar 

tiesībām īpašumtiesībām un iespēju neļaut citiem tajā iekļūt, bet internets ietekmē 

cilvēku apziņu un uztvēres spēju ātri pārslēgties, lai pieskaņotos strauji mainīgajām 

realitātēm, ar kurām cilvēki saskaras. Jaunās paaudzes aug tīklu un savienojumu 

pasaulē, kurā agresīvie jēdzieni “mans”un “tavs”, kas bija raksturīgi mantiskajai 

tirgus ekonomikai, tiek aizstāti ar savstarpēji atkarīgām un fiksētām realitātes 

uztveršanas iespējam, kas vairāk mudina cilvēkus sadarboties, nevis sacensties savā 

starpā, un daudz lielākā mērā saistītas ar līdzīgas domāšanas attīstīšanu un 

vienprātības veicināšanu. Veidojas jaunā apziņa. Pāreja no ģeogrāfiskas atrašanās 

vietas uz kibertelpu, no industriālā uz kultūras kapitālismu, no īpašuma tiesībām uz 



piekļuvi kibertelpai, liks cilvēkiem mainīt attieksmi pret savstarpējiem darījumiem. 

Industriālais laikmets savā būtībā balstās uz attieksmi pret īpašumu, kas tiek uzskatīts 

par kaut ko personīgu, piejamu vienīgi tā īpašniekam, un preci, ko var mainīt tirgū. 

Piekļuves laikmets- laiks, kas atnes sev līdzi jaunu skatījumu uz komerciālajām 

attiecībām un politiskajām saistībām, kā arī maina mūsu attieksmi pašiem pret sevi 

apziņas dziļākajā līmenī, ko ietekmē ES koncepcijas, kas ir pieejamās prezentācijās, 

to starp Agenda 21, klimata pārmaiņas u.c. 

Globalizācija un lokalizācija. 21.gadsimtā domājam globāli- rīkojamies 

lokāli!   

Lokalizācijas mērķis ir vietējiem atgriezt tiesības un kontroli par vietējo 

politiku un ekonomiku, kas tos ietekmē. Tas veicinātu vietējo kohēziju un saliedētību, 

samazinātu nabadzību un nevienlīdzību, uzlabotu dzīves apstākļus, sociālo 

infrastruktūru, vides kvalitāti un palielinātu drošību. Viens no priekšnosacījumiem, 

lai to realizētu, ir stingra, decentralizēta un demokrātiska pašpārvalde uz ko balstās 

vietējā lēmumu pieņemšana. Tai ir jābūt finansiāli un morāli spējīgai risināt vietējās 

problēmas un sadarboties ar vietējiem iedzīvotājiem un institūcijām vietējā nacionālā  

un starptautiskā līmenī. Lokalizācija nenozīmē norobežošanos no ārpasaules, bet 

vietējo iedzīvotāju kontrolētu attīstību, kas, izmanto vietējos resursus( finanses, 

darbaspēku un dabas resursus) un apmierina vietējās vajadzības un patēriņu. Tā 

nozīmē: 

1. Pašnodrošinātu ekonomiku un mazāku, atkarību no ārējiem faktoriem: finansu 

un preču tirgiem; 

2. Atgriezt vietējiem iedzīvotājiem kontroli pār ekonomiku un politiku; 

3. Varas decentralizāciju; 

4. Tādas politikas nodrošināšanu, kas stiprina vietējo daudzveidību kultūras, 

ekonomikas un citās sfērās; 



 

  

5. Cilvēku tiesības uz pašnoteikšanos u.tml. 

Citiem vārdiem- par politisko diskrimināciju par labu vietējiem. 

 Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par katra reģiona teritorijas- pašvaldības 

iedzīvotāju interesēm, uzmanība tiek vērsta uz piecām galvenajām jomām, 

nosakot attīstības prioritātēs un piesaistot resursus integrācijas un sociālizācijas 

nodrošināšanai: 

1. Satiksmi 

2. Ekonomisko attīstību un nodokļu iekasēšanu. 

3. Drošā vide: teritoriālvides organizāciju un attīstību, nevis degradācijas 

attīstību (novērst valsts aizsargājamo dabas vides objektu apdraudējumus). 

Lai gan ekosistēmu degradācijas apturēšana saduras ar pieaugošām 

prasībām, tā būtu iespējam, ja tiktu izdarītas būtiskas politikas un 

institucionālās izmaiņas.  

4. Veselības aprūpi un sociālo nodrošināšanu. 

5. Izglītību, kultūru un izklaidi. 

Cerams, ka Latvijā šobrīd pieejamie attīstības resursi galvenokārt tiks 

izmantoti ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu radīšanai. 

 



Tabula Nr. 2 

INSTITŪCIJU ATZINUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJU UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTU 

N.p.k. Institūcija/ 

datums, Nr. 

Atzinums Komentārs/ darbība 

Pašvaldības 

1. Viļānu novada 

pašvaldība 

13.08.2020. 

Nr.1.3.6/1221 

Viļānu novada pašvaldība, [..] dara zināmu, ka Viļānu novada 

pašvaldībai nav pretenziju pret iepriekš minētā plānošanas dokumenta 

redakciju. 

Pieņemts zināšanai. 

2. Madonas 

novada 

pašvaldība 

17.08.2020. 

Nr.MNP/2.1.3.1/

20/2215 

[..] Madonas novada pašvaldības speciālisti ir iepazinušies un atbalsta 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas apstiprināšanu 

un Vides pārskata redakcijas apstiprināšanu. 

Pieņemts zināšanai. 

3. Kārsavas 

novada 

pašvaldība 

18.08.2020. 

Nr.1.3.17/372 

[..] Kārsavas novada pašvaldība atzinīgi novērtē plānošanas 

dokumenta izstrādi un atbalsta tā turpmāko virzību. 

Pieņemts zināšanai. 

4. Ludzas novada 

pašvaldība 

19.08.2020. 

Nr.3.1.1.8/2020/

1192-N 

Ludzas novada pašvaldība ir iepazinusies ar Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta 

materiāliem un sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātā attīstības 

plānošanas dokumenta redakcijai. 

Pieņemts zināšanai. 

5. Aglonas 

novada dome 

21.08.2020. 

Aglonas novada dome ir saņēmusi Rēzeknes novada pašvaldības 

vēstuli un izskatījusi Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas dokumentus 

un Vides pārskata projektu, kas saskaņā ar Rēzeknes novada 

Pieņemts zināšanai. 



Nr. 2-

1.10/20/415-N 

pašvaldības 2020. gada 6. augustā pieņemto lēmumu (Nr.20 (2. §)) 

nodots publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

Papildus nosacījumi vai iebildumi Teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas 

dokumentiem un Vides pārskata projekta redakcijai netiek izvirzīti. 

Institūcijas 

6. Akciju 

sabiedrība 

“Conexus 

Baltic Grid” 

12.08.2020. 

Nr.COR-N-

2020/1137 

[..] Sabiedrība, izvērtējusi Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Vides 

pārskatu, Paskaidrojuma rakstu un Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos veiktās korekcijas, konstatēja, ka Teritorijas 

plānojums atbilst Sabiedrības 2020. gada 10. jūnijā izsniegtajiem 

nosacījumiem Nr. COR-N-2020/0604 un neiebilst par to tālāku 

virzīšanu publiskai apspriešanai.  

Pieņemts zināšanai. 

7. Latvijas 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

aģentūra 

13.08.2020. 

Nr.600/7/1-14 

[..] Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un Aģentūras sniegtie 

nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par 

valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti. 

 

Pieņemts zināšanai. 

8. Dabas 

aizsardzības 

pārvaldes 

Latgales 

reģionālā 

administrācija 

14.08.2020. 

Nr. 

4.8/4059/2020-

N 

[..] Pārvalde, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 59. punktu un 

Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr.507 “Dabas 

aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, atbilstoši tās 

kompetencei sniedz atzinumu, ka tai nav iebildumu par izstrādāto 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakciju. 

Pieņemts zināšanai. 



9. Veselības 

inspekcijas 

Latgales 

kontroles 

nodaļa 

17.08.2020. 

Nr.4.6.2.-12./ 

[..]  

9. SLĒDZIENS 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas risinājumi atbilst 

higiēnas prasībām 

Pieņemts zināšanai. 

10. VAS  “Latvijas  

Valsts  radio  

un  televīzijas  

centrs” 

13.08.2020. 

Nr.30FAD.04-

01/15/01/2287 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) 

izskatīja Jūsu vēstuli par atzinuma sniegšanu Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 3.0. redakcijai un Vides pārskata projektam.   

LVRTC iepazinās ar izstrādātā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

3.0. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem un sniedz 

atzinumu, ka LVRTC nav iebildumu par sagatavotajiem teritorijas 

plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta risinājumiem. 

Pieņemts zināšanai. 

11. A/S 

"Latvenergo" 

18.08.2020. 

01VD00-

13/1526 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" informē, ka ir izskatījusi Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas materiālus un nav 

iebildumu par izstrādāto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu. 

Pieņemts zināšanai. 

12. Akciju 

sabiedrība 

“Latvijas valsts 

meži” 

21.08.2020. 

4.1-

2_06sm_101_20

_622 

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales reģionā 

(turpmāk- LVM) iepazināmies un izskatījām Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projektu. 

 Papildus nosacījumu un citu priekšlikumu nav, atbalstam dokumentus 

izstrādātajā redakcijā. 

Pieņemts zināšanai. 

13. Latvijas valsts 

ceļi  

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rēzeknes nodaļa (turpmāk – LVC) ir 

izskatījusi Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakciju 
 Nav ņemts vērā, sniegts paskaidrojums. 

1. Priekšlikums netiek ņemts vērā. 



/Pagarinājums/ (turpmāk – TP-3.0). TP-3.0 nav ņemtas vērā LVC 2019. gada 30. aprīļa 

nosacījumu Nr. 4.6.1/5235 “ Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādei” prasības, kā arī norādes uz 

būtiskiem Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijā 

(atbilstoši 2020. gada 10. marta LVC vēstulei par atzinuma sniegšanu 

Nr. 4.6.1/3042) veicamajiem papildinājumiem un labojumiem. TP-3.0 

izstrādāts neievērojot 2020. gada 29. jūnija LVC atzinumā Rēzeknes 

novada teritorijas plānojumam 2.0 redakcijā Nr. 4.6.1/8537 izvirzītās 

prasības. 

LVC atkārtoti vērš uzmanību uz svarīgākajām ar transporta 

infrastruktūru saistītajām neatbilstībām: 

1. TP-3.0 tiek sabiedrībai neizprotami un kļūdaini lietoti 

svarīgi normatīvajos aktos izmantotie termini, piemēram, kas ir “ceļš”, 

“autoceļš”, “iela”, “sarkanā līnija” u.t.t.. LVC uzskata, ka teritorijas 

plānojumā jābūt ceļu nozares būtiskāko terminu definīcijām (sadaļā – 

definīcijas) ar atsauci uz likumiem, kuros tie pielietoti, analoģiski kā 

tas ir teritorijas plānojuma “Vides pārskatā”. Minētais nepieciešams, 

lai nodrošinātu vienotu pieeju dokumenta izstrādē un nodrošinātu tā 

uztveramību. Šobrīd nav viennozīmīgi saprotams iepriekš minēto 

terminu pielietojums pēc to jēgas un būtības, kāda tā ir noteikta 

(atrunāta) attiecīgajos normatīvajos aktos. Ņemot vērā minēto aicinām, 

ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumos Nr.108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” prasības, iekļaut 

LVC minēto terminu definīcijas. 

2. Atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 1., 2. un 4. pantam, 

“Aizsargjoslu likuma” 1. un 13. pantam, “Zemes pārvaldības likuma” 

8¹. pantam, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 89. un 91. punktam, Ministru kabineta 2017. gada 27. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. 

februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi"  3. punktam, 

normatīvā akta projektā neietver normas, kas ir 

deklaratīvas; dublē augstāka vai tāda paša spēka 

normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo 

regulējumu; dublē pašā normatīvā akta projektā 

ietverto normatīvo regulējumu. Atbilstoši šo 

noteikumu 18.1. punktam, nosaka likumā lietoto 

terminu skaidrojumu, ja nepieciešams. Izvērtējot 

abas augstāk minētas normas, secināts, ka 1. 

punktā minētie termini jau ir definēti citos 

normatīvajos aktos, līdz ar to, nav dublējami 

teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojums 

izstrādājams atbilstoši MK noteikumiem Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, pašvaldībai plānojuma 

izstrādes procesā nav dots deleģējums  izskaidrot 

vai saskaņot citos normatīvajos aktos noteiktās 

normas. Savukārt, Vides pārskats tiek izstrādāts 

pēc MK noteikumiem Nr.157 ’Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums”, un arī tajā netiek veikta  augstāk 

stāvošo normatīvo aktu saskaņotība vai 

izskaidrošana. Līdz ar to, plānojumā netiek 

ietvertas citos normatīvajos aktos noteiktas 

normas. 



jūnija noteikumu Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un 

uzskaites kārtība” 2. punktam pašvaldība nav tiesīga valsts 

autoceļiem ciemu teritorijās piešķirt ielas statusu un noteikt 

sarkanās līnijas. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar likuma “Par 

autoceļiem” 2.panta piekto daļu, autoceļiem ārpus pilsētas robežām 

apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina 

autoceļa piederību un tiesisko statusu.  Piešķirt ielas statusu un 

noteikt sarkanās līnijas ciemu teritorijās drīkst tikai pašvaldību 

autoceļiem, pati pašvaldība, ietverot datus teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos. Kamēr valsts autoceļu posmi ciemu 

teritorijās nav pārņemti pašvaldības īpašumā, tiem, kā valsts 

autoceļiem, saglabājamas aizsargjoslas atbilstoši “Aizsargjoslu 

likumā” noteiktajam platumam, t.i., to platums gar autoceļiem no ceļa 

ass uz katru pusi ir:  

a) valsts galvenajiem autoceļiem — 100 metru, 

b) valsts reģionālajiem autoceļiem — 60 metru, 

c) valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem — 30 metru. 

3. Teritorijas plānojumā, iestrādājot ceļu kategorijas, 

valsts autoceļiem jāparedz tikai A (AI – AVI) kategorijas. B – E 

kategorijas pilsētu un ciemu teritorijās drīkst piešķirt tikai ielām, kas ir 

pašvaldības īpašumā. 

4. Lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13.pantā izvirzīto 

aizsargjoslu noteikšanas mērķi – “Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem 

un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un 

dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta 

maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves 

2. Aizsargjoslu likuma 1.panta Likumā lietotie 

termini 13) sarkanā līnija — līnija, kas norobežo 

ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju 

koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības 

aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no 

apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās 

teritorijas un ko pilsētās un ciemos nosaka vietējā 

pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

Atzīmējot aizsargjoslas, saskaņā ar likuma 

“Par autoceļiem” 16. pantu “Autoceļu 

aizsargjoslas”, kas nosaka, ka (1) Aizsargjoslas 

gar valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem 

nosaka, izmanto un uztur saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu.  

Aizsargjoslu likuma 13.panta otrā daļa noteic, 

ka aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem nosaka 

šādi: 

1) pilsētās un ciemos kā sarkano līniju (esoša 

vai projektēta ielas robeža); 

2) lauku apvidos aizsargjoslu platums gar 

autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: 

a) valsts galvenajiem autoceļiem — 100 metru, 

b) valsts reģionālajiem autoceļiem — 60 

metru, 

c) valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem — 

30 metru. 

https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
https://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums


brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu pārbūvei” – LVC savos 

nosacījumos “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. 

gadam grozījumu izstrādei” aicināja gar valsts autoceļiem ciemu 

robežas (vietās kur nav esošās apbūves) noteikt ne tuvāk par valsts 

autoceļu aizsargjoslām. Šī prasība netiek ņemta vērā ne paredzot jaunu 

ciemu izveidi (Pleikšņi, Greiškāni, Jaunie Čači, Lielie Dreizi), ne 

mainot ciemu robežas (piemēram – Janapole, Ilzeskalns, Vertukšne 

u.c.), ne arī pārskatot esošās robežas (piemēram – Lūznava, Iugulova, 

Bekši u.c.). Piemēram: 

1) Jaunveidojamā ciema Greiškāni pašreizējai 

lauksaimniecības zemes teritorijai valsts autoceļu tuvumā tiek plānots 

mainīt funkcionālo zonējumu uz dzīvojamās savrupmājas apbūves 

teritoriju. Tas ir pretrunā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 147.punktu, atbilstoši kuram jaunu dzīvojamo 

apbūvi var paredzēt tikai vietās, kur netiek pārsniegti trokšņa 

robežlielumi. 

2) Jaunveidojamo ciemu Lielie Dreizi un Pleikšņi 

pašreizējai vasarnīcas un dārkopības kooperatīvu teritorijai valsts 

autoceļu tuvumā, kurās savrupmāju būvniecība nav atļauta, tiek 

plānots mainīt funkcionālo zonējumu uz dzīvojamās savrupmājas 

apbūves teritoriju. Arī pretrunā ar Ministru kabineta 2013.gada 

30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 147.punktu, atbilstoši kuram 

jaunu dzīvojamo apbūvi var paredzēt tikai vietās, kur netiek pārsniegti 

trokšņa robežlielumi. 

Savukārt, ielas ciemos ir noteiktas saskaņā ar 

Adresācijas likumu, kas nosaka, ka iela ir 

adresācijas objekts. 

Kā norādīts anotācijā Grozījumiem Zemes 

pārvaldības likumā, ko ir gatavojusi Satiksmes 

ministrija un ir parakstījis Satiksmes ministrs 

(datēts 27.09.2017.), “saskaņā ar Aizsargjoslu 

likuma 13.pantu pilsētās un ciemos aizsargjoslas 

gar autoceļiem un ielām nosaka kā sarkano līniju 

(esoša vai projektēta ielas robeža)”. 

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 

noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu” 

2.6. punkts noteic, ka būvlaide – projektētā līnija, 

kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano 

līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un 

ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko 

virszemes būvi (lauku teritorijās);  

Tātad pilsētās un ciemos aizsargjoslas gar 

ielām un autoceļiem nosaka kā sarkano līniju 

(esoša vai projektēta ielas robeža).  

Teritorijas plānojumā netiek noteikta vai 

mainīta īpašumu piederība. Tas netika darīts arī 

Rēzeknes novada teritorijas plānojumā, kas tiek 

izstrādāts atbilstoši Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma un attīstības plānošanas 

dokumentu regulējošiem normatīviem aktiem 

(t.sk.  MK not. 628, MK not.240).  



5. TP-3.0 joprojām nav izstrādāts transporta attīstības 

plāns, tai skaitā netiek norādīti plānotie ceļi un to pievienojumu vietas 

(arī jaunveidojamo ciemu teritorijām), kā arī nav norādīti LVC 

reģistrētie pievienojumi valsts autoceļiem un to kategorijas. 

 Atbilstoši “Zemes pārvaldības likuma” 7. pantam “paplašinot 

pilsētas un ciemus vai veidojot jaunas apbūves teritorijas, pirms 

teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma 

apstiprināšanas vietējā pašvaldība un zemes īpašnieki vienojas par 

ielu būvniecībai to sarkanajās līnijās vai ceļu būvniecībai 

nepieciešamās zemes atsavināšanu vietējai pašvaldībai, kā arī par 

inženierbūvju būvniecību”. 

6. Teritorijas plānojumā, kā nacionālas nozīmes transporta 

infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7), nav noteikta autoceļa A12 

Jēkabpils - Rēzekne - Ludza – Krievijas robeža posma Rēzekne – 

Ludza perspektīvās trases un turpmākās izpētes josla (2. trases 

variants) Griškānu un Vērēmu pagasta teritorijā. Attīstībai un 

būvniecībai rezervētās teritorijas jāiestrādā ar noteiktu apzīmējumu 

grafiskajā daļā un attiecīgu ierakstu tekstā. 

7. Uzskatām, ka TP-3.0 teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 20. punkts nav pašvaldības kompetencē. 

Autostāvietu projektēšanu reglamentē Latvijas valsts standarti un citi 

saistošie normatīvie dokumenti. 

8. Uzskatām, ka TP-3.0 teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 3.3.6. punktā “Žogi un aizsargsienas” – žogu 

būvniecība gar valsts autoceļiem (arī ciemu teritorijās) pieļaujama tikai 

pēc Latvijas Valsts ceļu nosacījumu saņemšanas.  

Priekšlikums netiek ņems vērā, jo pretrunā ar 

normatīviem aktiem. 

3. Skaidrojam, ka TP-3.0 1.pielikumā “Ielu 

klasifikācija un ielu sarkano līniju platums 

ciemos” ir noteikta atbilstoši 2013.gada 30.aprīļa 

MK noteikumu 240 86. punktam, kas nosaka, ka 

ielas un ceļus pēc to funkcijām un nozīmes iedala 

kategorijās atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam   

“Ielu un ceļu kategorijas”. Savukārt 2. pielikumā 

noteikts, ka lauku teritorijās piešķir A kategoriju 

grupu, savukārt pilsētu un ciemu teritorijās  

piešķiramas kategoriju grupas B,C,D,E atbilstoši 

ceļa vai ielas nozīmei un funkcijai.  Šo noteikumu 

87.punkts nosaka, ka Ielu tehniskos parametrus 

nosaka atkarībā no ielas kategorijas, ņemot vērā 

konkrētās apdzīvotās vietas telpiskās struktūras 

īpatnības (piemēram, šauras maģistrālās ielas 

vēsturisko centru apbūvē vai plašas ielu sarkanās 

līnijas perifērijas teritorijās). 

Ielu sarkanās līnijas noteiktas  pēc metodikas, 

kas noteikta MK noteikumos Nr.  240 6.3. sadaļā. 

Ielu sarkanās līnijas.  

Priekšlikums netiek ņemts vērā, jo ir pretrunā 

ar normatīviem aktiem. 

4. Skaidrojam, ka izskatot alternatīvas 

apdzīvojamā struktūras sakārtošanai, Rēzeknes 

novada pašvaldība konsultējās ar par teritorijas 

plānošanu atbildīgo Vides aizsardzības un 



TP-3.0 negarantē normatīvajos aktos paredzēto valsts 

autoceļu lietošanas, pārvaldes, aizsardzības un attīstības kārtību. 

LVC nepiekrīt piedāvātajai TP-3.0 redakcijai, uzskata to par 

pārstrādājamu, ņemot vērā normatīvo aktu prasības autoceļu 

pārvaldības nodrošināšanā un sabiedrības intereses kvalitatīvā un 

satiksmes kustībai drošā valsts autoceļu uzturēšanas un 

rekonstrukcijas darbu veikšanā.  

 

reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – 

VARAM), kas metodiski vada un pārrauga 

teritorijas attīstības plānošanu reģionālajā un 

vietējā līmenī. VARAM sniedza skaidrojumu un 

ieteikumu noteikt ciemu statusu: “Kā izriet no 

Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu 

Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūve noteikumi” Noslēguma 

jautājumu 245.1.apakšpunkta, tad šo noteikumu 

21.punkta nosacījumi nav attiecināmi uz tiem 

gadījumiem, kad lauku teritorijā ārpus pilsētas vai 

ciema administratīvās robežas jau ir izveidojusies 

un pastāv blīva dzīvojamā apbūve (kas arī ir 

esošais izmantošanas veids), tai skaitā sadalīti 

apbūves gabali un uzsākta būvniecība, kā tas ir 

teritorijās ap Rēzeknes pilsētu. Pēc būtības tie ir 

ciemi ar savu vēsturisko nosaukumu un teritoriju, 

kaut arī oficiāls ciema statuss ar pašvaldības 

domes lēmumu tiem nav piešķirts. Ministrijas 

ieskatā jaunajā teritorijas plānojumā būtu 

jāpamato šo ciemu izveides nepieciešamība un 

jānosaka to robežas, kas ļautu turpmāk izvairīties 

no pretrunām un pārpratumiem. Kā ieguvums būs 

šo ciemu identitātes oficiāla nostiprināšana, kā arī 

tas, ka iespējams būtiski samazināt vairākus 

apgrūtinājumus, nosakot aizsargjoslu platumu 

atbilstoši Aizsargjoslu likumam.” 

Attiecībā uz LVC aicinājumu noteikt ciema 

robežu  gar autoceļa aizsargjoslām, skaidrojam, ka 

ciema robežas noteiktas pa kadastra  robežām, kas  



neatceļ īpašumam noteiktos ierobežojumus, 

atbilstoši Aizsargjoslu likumam u.c. normatīvu 

prasībām. Paskaidrojuma rakstā plaši aprakstītas 

ciemu robežas precizēšanas iemesli. LVC 

minētiem ciemiem robežas precizētas pa kadastra 

robežām, lai izvairīties no situācijas, kad viena 

vienotā īpašuma daļa atrodas ciemā un cita ārpus 

ciema. Piem. Janopoles ciemā tika vienīgi iekļauts 

viss kadastrālā vienība; Vertukšnes ciema 

teritorija tika samazināta, izslēdzot no blīvi 

apdzīvotās vietas robežām austrumu un ziemeļu 

daļā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

un meža teritorijas; Ilzeskalna ciems tiek 

palielināts, iekļaujot ciema teritorijā notekūdeņu 

attīrīšanas ietaises, apbūvētos nekustamos 

īpašumus un daudzdzīvokļu māju mazdārziņu 

teritorija; Lūznavas ciema robežas ir saglabātas, 

nebūtiski mainot to pa rietumu daļu gar ūdensteci, 

Bekšu un Iugulovas ciemu robežas netika 

mainītas.  

Nosakot ciema robežas un zonējumus, 

pašvaldība vadās pēc sabiedrības interesēm, jo, 

gan valsts, gan pašvaldības iestādes un to 

infrastruktūra ir paredzēta kalpošanai sabiedrībai, 

nevis otrādi. 

 

4.1. Pašvaldība ir izpētījusi publiski pieejamo 

informāciju par trokšņu mērījumiem gar valsts 

autoceļiem, t.sk. arī LVC publicēto satiksmes 

intensitāti. Ņemot vērā, ka robežlielumi tika 



pārsniegti ceļos, kur ceļa intensitāte ir 500, 1000, 

3000 automašīnu stundā, savukārt  autoceļiem 

A12 un A13 ceļa intensitāte Rēzeknes novada 

administratīvajā teritorijā ir 144 un 36 automašīnu 

stundā, tika secināts, ka arī robežlielumi visdrīzāk 

nav pārsniegti. Veicot izpēti, netika konstatēta 

informācija, kas apliecinātu trokšņu robežlielumu 

pārsniegšanu. Atbilstoši Likuma  "Par 

piesārņojumu",   18.1 pantam Trokšņa novērtēšana 

un samazināšana:(1) Trokšņa kartēšanu un trokšņa 

stratēģisko karšu izstrādi aglomerācijas teritorijai 

nodrošina attiecīgā pašvaldība, bet ārpus 

aglomerācijas teritorijas esošiem infrastruktūras 

objektiem — dzelzceļa līnijām, autoceļiem un 

lidostām, kurās satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 

50 000 gaisa kuģu gadā, — attiecīgā transporta 

infrastruktūras objekta pārvaldītājs.  

Ja LVC rīcībā bija trokšņu kartes vai kāda cita 

informācija, kas ir būtiska ar plānošanas procesu 

saistītai lēmumu pieņemšanai, tad tā bija jāsniedz 

pašvaldībai atbilstoši MK not.628 4. sadaļai. 

Ciema noteikšana vai nenoteikšana nemaina jau 

esošo faktu, ka dzīvojamā apbūve pastāv, tur dzīvo 

cilvēki (pamatojumu, cilvēku skaitu un pieejamo 

infrastruktūru skat. Paskaidrojuma rakstā).  

Pašvaldības un valsts iestāžu pienākums 

nodrošināt viņiem drošību un komfortu.  

Greiškānu ciema izveidošana tika uzsākta, saskaņā 

ar Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 



12.panta pirmā daļu un Būvniecības likuma 

7.panta pirmās daļas 4.punkt, balstoties uz 

iesniegumu no 40 mājsaimniecībām ar lūgumu un 

pamatojumu izveidot ciemu šobrīd blīvi apdzīvotā 

un apbūvētā teritorijā. Tika vērtēta arī publiski 

pieejama informācija par negadījumu skaitu 

minētajā teritorijā. Iekšlietu ministrijas oficiālajos 

datos Greiškānu ciema teritorija akcentēta pēc ceļu 

negadījuma skaita (avots: 

http://gis.ic.iem.gov.lv/giswebcais/). 

Ņemot vērā, ka notiek arī negadījumi ar  letālu 

iznākumu, ciema statusa noteikšana palīdzēs 

noregulēt arī šo problēmu. Kā redzams kartē ciems 

ir noteikts tur, kur jau pastāv dzīvojamā apbūve 

(dzīvojamo māju būvniecības gadi: 1920., 1939., 

1935., 1946., 1954., 1958., 1964., 1969., 1970., 

1985. un 1990. pie valsts ceļa atrodas daudzīvokļu 

mājas), deklarēti 180 iedzīvotāji, un kur 

nepieciešams kontrolēt dažādus t.sk. ar vides 

aizsardzību saistītus aspektus (t.sk. decentralizēta 

kanalizācija).  

 



 Papildus norādām, ka trokšņu robežlielumus 

nosaka, saskaņā ar MK not. 16 “Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikuma 

3.2. punktu, kas nosaka, ka vides trokšņa līmeņa 

atbilstību trokšņa robežlielumiem novērtē 

teritorijā, kura ietver dzīvojamo apbūvi, kas 

reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā kā apbūves zeme vai zeme 

zem dzīvojamo ēku pagalmiem, kā arī 2 m 

attālumā no fasādes, kura ir visvairāk pakļauta 

trokšņa iedarbībai.   

 

4.2. Punkts neatbilst faktiskai situācijai.  

Minētajās teritorijās spēkā esošajā plānojumā  

tika atļauta dzīvojamā apbūve un teritorijas 

izmantošana (klasifikāciju skat. MK 240 

3.pielikuma 11.punktā). Vasarnīcu un dārzu māju 

teritorijām bija  noteikts zonējums DZS ar 

indeksu,  savukārt, jaunajā plānojumā noteikts 

zonējums DzS ar indeksu (skat. TIAN 4.2.sadaļu), 

kas nosaka funkcionālo zonu  vasarnīcu un dārza 

māju apbūves teritorijai ciemos, kur savrupmāju 

apbūve ir iespējamā, izpildot nosacījumus. 

Nosakot ciemu statusu esošajām blīvi 

apbūvētajām teritorijām tiks risināta virkne 

jautājumu, kas ir saistīti ar iedzīvotāju drošību un 

komfortu, kā arī vides prasību izpildi. 

 



5. Atbilstoši MKN 240 76.punktam, Rēzeknes 

novada teritorijas plānojumā 3.redakcijā 

Paskaidrojuma rakstā sadaļā 3.7.Transporta 

infrastruktūra ir ietverts transporta infrastruktūras 

Vispārīgs transporta infrastruktūras attīstības 

plāns. 

Ņemot vērā Rēzeknes novada lielu teritoriju,   

mērogu, kādā ir izstrādājams teritorijas plānojums 

(1:10000), milzīgu LVC reģistrēto pievienojumu 

valsts autoceļiem un to kategorijām skaitu, kā arī 

to, ka šī informācija ir mainīgā (aktualizējās līdz 

ar jauno zemes vienību veidošanos un jaunu 

pievienojumu ierīkošanu), un, veicot attiecīgās 

darbības,  informācija un saskaņojums jebkurā 

gadījumā pieprasāms no LVC, tika pieņemts 

lēmums neietvert šos pievienojumus Teritorijas 

plānojumā. Tika izvērtēta iespēja teritorijas 

plānojumā ietvert atsauci uz publisko LVC datu 

bāzi, kur var atrast šo informāciju, bet tādas 

publiskās bāzes nav. Līdz ar to, nav praktiskā 

pamata ietvert šo mainīgu informāciju teritorijas 

plānojumā. Tika izvērtēts LVC priekšlikums 

ievietot šo datu bāzi pašvaldības mājas lapā, un 

plānojumā ielikt atsauci, taču šobrīd tiek izstrādāta 

jaunā pašvaldības mājaslapa atbilstoši spēkā 

esošiem normatīviem. Un šobrīd nav iespējams 

paredzēt mājas lapas adresi, kā arī pašvaldībai 



būtu jāatbild par informācijas aktualizāciju, kas 

nav tās kompetencē. 

Rēzeknes novada pašvaldība izvērtējot esošo 

ceļu tīklu, kā arī to, ka ciemi ir veidoti jau esošajās 

blīvi apdzīvotajās teritorijās (nevis jaunās apbūves 

teritorijas plānotas vietās, kur tādu iepriekš nav 

bijis), nonāca pie secinājuma, ka esošais ceļu un 

ielu  tīkls pārsvarā ir pietiekošs. Izvērtējot esošo 

situāciju, konstatēts, ka    nepieciešams attīstīt ielu 

un inženierkomunikāciju tīklu Pleikšņu ciemā. 

Tam nepieciešams veikt detalizētu izpēti un 

plānošanu mazākā mērogā. Līdz ar to, teritorijas 

plānojumā šī teritorija ir iezīmēta, kā TIN2 

Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.  

Atbilstoši MKn 628 36.5.punktam,   nosaka vai 

precizē transporta infrastruktūras risinājumus, 

atbilstoši iespējām atrisinot piekļūšanas iespējas 

katrai zemes vienībai, norādot plānotās 

pievienojumu vietas valsts un pašvaldību 

autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam), 

ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, 

transporta attīstības plānā vai tematiskajā 

plānojumā nav atrisināta piekļuve vienam vai 

vairākiem zemes īpašumiem. Lokālplānojuma 

izstrādes laika tiks izpildīti arī Zemes pārvaldības 

likuma 7.panta un citu normatīvu aktu normas. Kā 

izriet no likumprojekta anotācijas, “Panta otrajā 

daļā noteikts, ka, paplašinot esošās apdzīvotas 



vietas (pilsētas un ciemus) vai veidojot jaunas un 

izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, 

ceļus vai ielas nodala kā atsevišķu zemes vienību. 

Pirms lokālplānojuma vai detālplānojuma 

apstiprināšanas zemes īpašnieks un pašvaldība 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vienojas par 

šīs zemes vienības nodošanu pašvaldības īpašumā, 

kā arī par ielu vai ceļu izbūves un uzturēšanas 

kārtību.”  

6. Saskaņā ar  LVC 30.04.2019. Nr. 4.6.1/5235 

sniegtajiem nosacījumiem, kur ir prasīts 

“Teritorijas plānojumā iestrādāt LVC Tehniskās 

komisijas apstiprināto Rēzeknes Dienvidu 

apvedceļa 1. variantu ar visām modifikācijām”, 

grafiskajā daļā tika iezīmēta nacionālās nozīmes 

infrastruktūras attīstības teritorija un ar to, 

noteikta perspektīvā apvedceļa būvniecībai un 

attīstībai nepieciešama teritorija. Tas tika darīts 

atbilstoši 16.04.2019. LVC   reģ. nr. 5.11/2450 

sniegtiem ģeotelpiskiem datiem. 

Atbilstoši MKn 628 4.sadaļai Institūciju 

sadarbība plānošanas dokumentu izstrādē: 

55. Pašvaldība plānošanas dokumenta 

izstrādes gaitā, nosūtot sistēmā attiecīgu 

paziņojumu, informē institūcijas, kas sniedz 

informāciju, nosacījumus un atzinumus par 

plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu, par 

izstrādāto redakciju un publiskās apspriešanas 



pasākumiem, kā arī par nepieciešamību sniegt 

ģeotelpiskos un teksta datus (ja tie nav pieejami 

sistēmā), nosacījumus un atzinumus. 

56. Institūcija, izmantojot sistēmu, sniedz: 

56.1. tās rīcībā esošos ģeotelpiskos un teksta 

datus, kas noteikti normatīvajā aktā par teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmu; 

56.2. nosacījumus plānošanas dokumenta 

izstrādei, izvirzot konkrētas prasības teritorijai, 

kurai tiek izstrādāts attiecīgais plānošanas 

dokuments, un informējot par tās darbības 

plāniem un interesēm, kas skar šo teritoriju; 

58. Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētos 

plānošanas dokumentu izstrādei nepieciešamos 

ģeotelpiskos un teksta datus un šo noteikumu 56.2. 

apakšpunktā minētos nosacījumus, ja tie nav 

pieejami sistēmā, institūcija sniedz pēc iespējas 

īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā četru nedēļu 

laikā no paziņojuma par plānošanas dokumenta 

izstrādes uzsākšanu saņemšanas dienas vai 

normatīvajos aktos par ģeotelpisko informāciju 

noteiktajā kārtībā iesniegtā pieprasījuma 

saņemšanas dienas. 

59. Atzinumus par plānošanas dokumentu 

redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu laikā no 

dienas, kad sistēmā publicēts paziņojums par 

nepieciešamību sniegt atzinumu. Institūcija var 

informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas 



termiņa pagarināšanu līdz četrām nedēļām.  

Atzinumā izvērtē: 

59.1. institūcijas izsniegto datu nemainību; 

59.2. risinājumu atbilstību attiecīgo nozari 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un 

politikas plānošanas dokumentiem; 

59.3. risinājumu atbilstību institūcijas 

sniegtajiem nosacījumiem. 

61. Institūciju atzinumos nevar izvirzīt jaunus 

nosacījumus vai prasības, izņemot gadījumu, ja ir 

mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācija. 

Pašvaldībai netika sniegta informācija un 

ģeotelpiskie dati normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā, neinformējot pašvaldību par plāniem un 

interesēm. Ņemot vērā apstiprinātu minētā ceļa 

būvprojektu, kā arī faktiskus būvdarbus, tika 

pieņemts, ka būvdarbi notiek atbilstoši LVC 

izvērtējamiem jau izvēlētajā konkrētajā vietā, līdz 

ar to ceļš netiek iezīmēts kā perspektīva ceļa 

koridors, bet gan kā jau esošs uzbūvēts objekts. 

Skaidrojam, ka jebkura gadījumā autoceļa 

attīstībai  ir attiecināma Aizsargjolsu likuma 

noteiktā prasība saskaņot ar autoceļa īpašnieku 

jebkuras būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves 

darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas 

darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām 

nepieciešamos darbus.  



7. Atbilstoši MK noteikumi Nr. 240 197. 

punktam, Teritorijas plānojumos un 

lokālplānojumos nosaka prasības autonovietņu 

izvietošanai, tai skaitā attālumiem līdz dažādu 

veidu objektiem, un nepieciešamo autonovietņu 

skaitu dažādiem izmantošanas veidiem. 

8.Būvniecības saskaņošana autoceļu 

aizsargjoslā notiek saskaņā ar Aizsargjoslu 

likums, 42. pantu. Nav nepieciešams dublēt 

augstākstāvošo normatīvo aktu. 

Priekšlikums netiek ņemts vērā. 

14. Nacionālā 

kultūras 

mantojuma 

pārvalde 

26.08.2020. 

Nr.06-06/3936 

[..] Atzinums par teritorijas plānojuma 3.0 redakciju:  

Pārvalde atzinīgi vērtē izstrādāto teritorijas plānojuma 3.0 redakciju un 

neiebilst pret tā risinājumiem. 

Pieņemts zināšanai. 

15. Pašvaldību 

kopīgā iestāde 

“Rēzeknes 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas 

pārvalde” 

24.08.2020. 

Nr.1.7.1/20/21 

Un 

25.08.2020.Nr. 

1.7.1/20/22 

1. Par Rēzeknes SEZ teritorijas R funkcionālo zonu nodalīšanu 

apakšzonās ar indeksu 

[…] 

Rēzeknes SEZ pārvaldes atzinums 

1. Rēzeknes SEZ pārvalde atkārtoti aicina ievērot prasību 

saglabāt Rēzeknes SEZ teritorijai funkcionālās zonas ar apakšzonām, 

t.i., Rēzeknes novadā esošajai Rēzeknes SEZ teritorijai noteikt 

izmantošanas un apbūves funkcionālās zonas apakšzonas R ar 

indeksiem R1, R2 u.c.  

2. Rēzeknes SEZ pārvalde aicina organizēt atsevišķas darba 

grupas ar visām iesaistītajām mērķgrupām, lai apspriestu Rēzeknes 

SEZ komercsabiedrību piedāvāto risinājumu funkcionālās zonas R 

Pieņemts zināšanai, sniegts paskaidrojums, 

1.1. Skaidrojam, ka pašvaldību teritorijas 

plānojumu izstrādi regulē virkne normatīvo aktu, 

t.sk. Teritorijas attīstības plānošanas likums. Tā 3. 

pantā ir norādīti plānošanas principi, 

t.sk.  ilgtspējības princips,  pēctecības princips,  

vienlīdzīgu iespēju princips (nozaru un 

teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības 

intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi 

veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību), 

nepārtrauktības princips (teritorijas attīstību plāno 

nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo 



apakšzonām ar indeksiem (R1, R2, R3) un izmantošanas veidiem tajās 

atbilstoši 1., 2., 3.pielikumam, tādejādi nodrošinot atklātības principa 

ievērošanu. Ņemot vērā to, ka RNP piedāvātās izmaiņas attiecībā uz 

TIN1 jeb Rēzeknes SEZ teritoriju paredz tiesiskās situācijas 

pasliktināšanos ievērojamam zemes vienību īpašnieku skaitam, 

Rēzeknes SEZ pārvaldes ieskatā visi īpašnieki ir proaktīvi pienācīgi 

jāinformē par gaidāmajām izmaiņām un jāsekmē to ieinteresētība 

iesaistīties diskusijā par visām ieinteresētajām pusēm piemērotāko 

risinājumu. 

3. Rēzeknes SEZ pārvalde aicina teritorijas plānošanā TIN1 jeb 

Rēzeknes SEZ teritorijā ievērot šādus principus: (1) ja atļauta jaunas 

dzīvojamās apbūves veidošana (TIN1 teritorijā atsevišķās zemes 

vienībās RNP ir noteikusi lauksaimniecības teritorijas un jaukta centra 

apbūves funkcionālo zonu), tad pieļaujama būtu tikai vieglās 

rūpniecības uzņēmumu apbūve (B un C kategorijas piesārņojošas 

darbības), kas ir savienojama ar dzīvojamo un publisko apbūvi un līdz 

ar to arī konkrētajās zemes vienībās, kurās atrodas dzīvojamā apbūve 

vai kas tieši robežojas ar zemes vienībām, kurās atrodas dzīvojamā 

apbūve, būtu nosakāmas attiecīgās funkcionālās apakšzonas ar 

indeksiem; (2) ja atļauta jebkuras kategorijas rūpniecības uzņēmumu 

apbūve, tad konkrētajās zemes vienībās vai tām tieši piegulošajās 

zemes vienībās nav atļaujama jaunas dzīvojamās apbūves veidošana.  

Pamatojums atzinumam 

Ņemot vērā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas 2020.gada 19.jūnija sanāksmē un Saeimas 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas 

2020.gada 16.jūnija sēdē “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu” 

RNP pārstāves pausto apgalvojumu, ka Rēzeknes SEZ pārvaldes 

kompetencē neietilpst tiesības izteikt viedokli par RNP teritorijas 

plānojumu , Rēzeknes SEZ pārvalde norāda turpmāk minēto. RSEZ 

procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, 

zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus); 

atklātības princips;  integrētas pieejas princips 

(ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti 

tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek 

koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek 

saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir 

mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu 

ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi);  

daudzveidības princips; savstarpējās saskaņotības 

princips — teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus izstrādā, tos savstarpēji saskaņojot un 

izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentos noteikto. 

Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 14. 

oktobra noteikumi Nr. 628 "Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem", nosaka plānošanas dokumentu 

izstrādes kārtību, t.sk. institūciju nosacījumu un 

atzinumu saņemšanas un izsniegšanas kārtību, 

atbildes sniegšanu uz iesniegumiem u.c. 

 Atļauta izmantošana spēkā esošajā plānojumā: 

322. Atļautā galvenā izmantošana: 322.1. 

vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve; 322.2. 

vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve, kas 

ietver rūpnieciskās aktivitātes, tajā skaitā saistītās 

nozares, kas ietver metālapstrādi, mašīnbūvi, 

iekārtu, lauksaimniecības pārtikas produktu, 

dzērienu, tabakas izstrādājumu, 

tekstilizstrādājumu, ādas, apavu un apģērbu, 



likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, 

komercdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, kā arī rīcību ar 

nekustamo īpašumu Rēzeknes SEZ. RSEZ likuma 3.pants nosaka, ka 

Rēzeknes SEZ izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt 

rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. 

Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras 

attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. RSEZ likuma 4.pantā ir 

noteikts, ka Rēzeknes SEZ veido Rēzeknes SEZ teritorija, kurā veic 

komercdarbību Rēzeknes SEZ komersanti un kuru pārvalda un uzrauga 

Rēzeknes SEZ pārvalde. Atbilstoši RSEZ likuma 6.pantam, Rēzeknes 

SEZ teritorija ir noteikta saskaņā ar Rēzeknes SEZ teritorijas plānu, 

Rēzeknes SEZ teritorijas robežu aprakstu un Rēzeknes SEZ teritorijas 

plāna nogabalu robežu apraksta shēmu. Līdz ar to Rēzeknes SEZ 

pārvalde, pamatojoties uz RSEZ likumā piešķirtajām pilnvarām, ir 

tiesīga izvirzīt nosacījumus un sniegt atzinumu par Rēzeknes novada 

teritorijas plānojumā paredzētajiem risinājumiem, kas skar Rēzeknes 

SEZ teritoriju un kas tiešā veidā ietekmē RSEZ likumā noteiktā mērķa 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi. 

Papildus Rēzeknes SEZ pārvalde uzsver, ka tās priekšlikumi tiek 

izteikti attiecībā uz Rēzeknes novada teritorijā ietilpstošo Rēzeknes 

SEZ teritoriju, lai gan Rēzeknes SEZ pārvaldei piemīt tiesības izteikt 

priekšlikumus par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma jauno 

redakciju kopumā (pretstatā priekšlikumu izteikšanai tikai attiecībā uz 

Rēzeknes SEZ teritoriju), balstoties uz šādiem apsvērumiem:  

1) Vides aizsardzības likums (6.panta 4.punkts un 8.pants) piešķir 

tiesības ikvienai organizācijai sniegt priekšlikumus par tiesisko 

regulējuma un citu dokumentu projektiem vides tiesību jomā; 

2) Teritorijas attīstības plānošanas likums (4.panta 5.daļa) nosaka 

ikvienas personas (gan fiziskas, gan juridiskas) tiesības iepazīties ar 

publiskai apspriešanai nodotiem teritorijas plānošanas dokumentiem, 

koksnes, papīra un papīra izstrādājumu, gumijas 

un plastmasas izstrādājumu ražošanu, kā arī 

būvniecības uzņēmumus,; 322.3. 

lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; 

322.4. smagās rūpniecības ražotņu apbūve (atļauta 

tikai R-1 teritorijā); 322.5. kokapstrādes 

uzņēmumu apbūve; 322.6. elektroenerģijas un 

siltumenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve; 

322.7. transporta uzņēmumu apbūve; 322.8. 

loģistikas, noliktavu, vairumtirdzniecības 

uzņēmumu apbūve un atklātas noliktavu 

teritorijas; 322.9. biznesa inkubators; 322.10. 

biroji, mazumtirdzniecības, pakalpojumu un 

sabiedriskās ēdināšanas u.tml. objekti, kas 

funkcionāli saistīti ar galveno izmantošanas veidu; 

322.11. komunālo uzņēmumu un iestāžu, kā arī 

atkritumu vākšanas, apstrādes un pārstrādes 

uzņēmumu apbūve; 322.12. intensīvās audzēšanas 

kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas 

(atļautas tikai ārpus ciemiem un citām urbānām 

vietām (izņemot R-1 teritoriju); 322.13. degvielas 

un gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS); 322.14. 

autoserviss un autotirdzniecība; 322.15. atklātas 

un slēgtas autostāvvietas un autostāvlaukumi (tajā 

skaitā kravas transportlīdzekļu); 322.16. 

metāllūžņu un nolietotās tehnikas (transporta 

līdzekļu, sadzīves tehnikas u.c.) uzkrāšana; 

322.17. ugunsdzēsības depo; 322.18. derīgo 

izrakteņu ieguve; 322.19. esoša dzīvojamā apbūve 



piedalīties to publiskā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli, 

kā arī noteiktajā termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus. 

Vides tiesību jautājumi neizbēgami ir būtiski teritorijas attīstības 

plānošanas ietvaros. Apzinoties šo saikni, abos minētajos normatīvajos 

aktos lietotais termins “ikviens” vai “ikviena organizācija” ir 

saprotams līdzvērtīgi termina “ikviens” lietojumam Latvijas 

Republikas Satversmē (89. un 115.pants) un termina “ieinteresētā 

sabiedrība” lietojumam 1998.gada 25.jūnija Konvencijā par pieeju 

informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 

griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem , kas tika pieņemta 

Orhūsā, Dānijā.  Proti, ikviens ir tiesīgs izteikt priekšlikumu par 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenta projektu kopumā.  

Rēzeknes SEZ pārvalde jaunā Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādes procesā ir sniegusi priekšlikumus rūpnieciskās apbūves 

funkcionālās zonas R apakšzonu noteikšanai, kas, virspusēji vērtējot, 

var radīt iespaidu par to savstarpēju pretrunīgumu. Tomēr katrs no šiem 

atšķirīgajiem priekšlikumiem ir iesniegts, pamatojoties uz to 

izteikšanas brīdī Rēzeknes SEZ pārvaldes rīcībā esošo informāciju par 

RNP piedāvātajiem risinājumiem, kā arī par nekustamā īpašuma 

īpašnieku iesniegumiem un Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 

paustajiem viedokļiem attiecībā uz Rēzeknes SEZ teritoriju, kuri ir 

mainījušies laika gaitā vai izteikti paralēli cits citam. RNP rīkotos 

nekorekti, ja turpinātu attiecināt, piemēram, Vēstulē Nr. 1.7.1/19/27 

vai Vēstulē Nr. 1.7.1/20/1 pausto Rēzeknes SEZ viedokli uz TP 3.0, 

kas tika publiskota un kļuva pieejama komentēšanai tikai 2020.gada 

7.augustā. Papildus RNP nav nodrošinājusi savlaicīgu un pilnvērtīgu 

atgriezenisku saikni uz Rēzeknes SEZ pārvaldes iesniegtajiem 

rakstiskajiem priekšlikumiem, lai gan pašvaldībai, nepieņemot kādu no 

izteiktajiem priekšlikumiem attiecībā uz teritorijas plānojumu, ir 

savlaicīgi jāsniedz noraidījuma pamatojums un tas pietiekami 

R-2 teritorijā. 323. Atļautā papildizmantošana: 

323.1. saimniecības ēkas un palīgēkas. 

 Jaunajā plānojumā atļautā izmantošana ir 

noteikta STINGRI ievērojot pēctecības 

principu, un saprotot, ka rūpniecības apbūves 

teritorijās var tikt plānotas investīcijas 

atbilstoši spēkā esošajam teritorijas 

plānojumam. Pašvaldībā saprot, ka nepieciešams 

saglabāt stabilu uzņēmējdarbības un investīciju 

vidi, līdz ar to, jaunajā plānojumā ir ietverti 

atļautie izmantošanas veidi,  ievērojot pēctecību 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā: 

Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve 

(13001); Smagās rūpniecības un pirmapstrādes 

uzņēmumu apbūve (13002); Lauksaimnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve (13003);Derīgo 

izrakteņu ieguve (13004); Atkritumu 

apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu 

apbūve (13005); Inženiertehniskā infrastruktūra 

(14001); Transporta lineārā infrastruktūra 

(14002); Transporta apkalpojošā infrastruktūra 

(14003); Noliktavu apbūve (14004); Lidostu un 

ostu apbūve (14005);Energoapgādes uzņēmumu 

apbūve (14006); Biroju ēku apbūve (12001);   

Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve 

(12002); Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve 

(12006). 

Secināms,ka nosacījumos izteiktā prasība 

stingri ievērot pēctecību, kā arī prasība “un 

nepieciešamību atbilstoši  minētajiem 



jāargumentē, tādējādi kliedējot šaubas par atteikuma pamatojumu, kā 

arī nodrošinot, ka sniegtais pamatojums liecina par objektīvu personu 

viedokļa izvērtēšanu.  

Ņemot vērā to, ka Rēzeknes SEZ ir specifiski nosacījumi 

komercdarbības veikšanai, kas būtiski atšķiras no citām rūpnieciskās 

apbūves zonām Rēzeknes novada teritorijā, kā arī RSEZ likumā 

noteikto Rēzeknes SEZ mērķi un uzdevumus, Rēzeknes SEZ pārvalde, 

atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 22.maija noteikumu Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” (turpmāk – MKN 240) 19.punkta nosacījumiem, izvērtējot 

Rēzeknes SEZ pārvaldes rīcībā esošo informāciju par Rēzeknes SEZ 

esošo nekustamā īpašuma īpašnieku izteiktajām vēlmēm, kā arī 

apkopojot Rēzeknes SEZ pārvaldes un Komisijas izteiktos rakstiskos 

priekšlikumus, kas veikti uz Rēzeknes SEZ komercsabiedrību 

ierosinājumu pamata, atkārtoti aicina RNP ievērot pēctecību teritorijas 

plānojuma izstrādē, saglabājot funkcionālās zonas ar apakšzonām, t.i., 

Rēzeknes novadā esošajai Rēzeknes SEZ teritorijai (TIN 1) noteikt 

izmantošanas un apbūves funkcionālās zonas apakšzonas R ar 

indeksiem R1, R2, u.c., kā arī organizēt pilnvērtīgas diskusijas un 

darba grupas, pieaicinot visas iesaistītās mērķgrupas.  

Rēzeknes SEZ pārvalde vēlas īpaši uzsvērt, ka Rūpnieciskās apbūves 

teritorijā ir iespējamas dažādu veidu rūpnieciskās darbības, kas atšķiras 

pēc to būtības un kategorizācijas (smagās rūpniecības un pirmapstrādes 

uzņēmumu apbūve (13002), vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve 

(13001), atkritumu apsaimniekošana un pārstrādes uzņēmumu apbūve 

(13005), noliktavu apbūve (14004), energoapgādes uzņēmumu apbūve 

(14006) u.c.). Savukārt LR likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās 

un speciālajās ekonomiskajās zonās”  ir noteikti ierobežojumi atbalsta 

piešķiršanai vairāku nozaru kapitālsabiedrībām, piemēram, 

lauksaimniecībai. Papildus komercsabiedrībām, kuras ir investējušas 

noteikumiem apvienot R1 un R2, kā arī R3 un R4  

apakšzonas vienā”  ir ņemta vērā un iestrādāta!  

Savukārt, RSEZ pārvaldes tajā pašā punktā 

izteiktā  prasība sadalīt Rūpniecības apbūves 

teritoriju apakšzonās un mainīt tajās atļauto 

izmantošanu ir pretrunā ar RSEZ pārvaldes 

nosacījumiem (MK628 61.pants.), neatbilst 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.pantam 

un neveicina Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas 3.panta izpildi, kas nosaka, ka “(1) 

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona izveidota ar 

mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un 

satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur 

Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus 

ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu 

darba vietu radīšanai)”. 

  Hierarhiski augstākajā Rēzeknes novada 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentā 

“Rēzeknes novada ilgtspējīgās attīstības 

stratēģijā 2033”nodaļā ‘Telpiskās attīstības 

perspektīva” sadaļā 4.4.1. “ Dinamiskā telpa”- 

ražošanas un loģistikas attīstības teritorijas 

noteikts, ka “Dinamiskās telpas” prioritāte ir 

rūpniecisko/industriālo zonu, transporta un 

loģistikas pakalpojumu- transporta terminālu, 

loģistikas centru u.c., tehniskās infrastruktūras 

attīstība. Ir noteikts, ka Rēzeknes speciālajā 

ekonomiskajā zonā tiek atbalstīta visa veida 

industriālā ražošana, tajā skaitā smagās 

rūpniecības nozares.  



un arī plāno investēt Rēzeknes SEZ teritorijā, ārkārtīgi svarīga ir 

pēctecības saglabāšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

(attiecībā uz teritorijām, kurās atrodas komercsabiedrības, kā arī 

attiecībā uz pieguļošajām teritorijām), ņemot vērā to, ka 

komercsabiedrības plāno savu darbību ilgtermiņā. RNP argumenti R 

apakšzonu ar indeksiem likvidēšanai nav pietiekami pamatoti, 

argumentējot, ka vienota funkcionālā zona R Rēzeknes novada 

teritorijā ir noteikta, saskaņojot to ar Rēzeknes pilsētas teritorijā esošo 

vienu funkcionālo zonu R rūpnieciskās apbūves teritorijām, kā arī 

uzsverot, ka apakšzonu likvidēšanu ir noteikusi vēlme radīt pēc 

iespējas labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai. Tieši pretēji, Rēzeknes SEZ 

pārvaldes un Rēzeknes SEZ komercsabiedrību viedoklis par 

funkcionālās zonas apakšzonu R1 un noteiktajiem izmantošanas 

veidiem tajā, ir saskaņots ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumā 

2018.- 2030.gadam noteiktajām prasībām rūpnieciskās apbūves 

teritorijām un izmantošanas veidiem tajā. Piedevām pilsētvide un lauku 

vide ir būtiski atšķirīgas pēc to apdzīvotības, attīstības un izmantošanas 

veidiem. Papildus neapspriesta, īpašnieku neizprasta pēctecības 

nesaglabāšana Rēzeknes novada teritorijas plānojumā skar teritoriju, 

kas ir 3,5 reizes lielāka par līdzšinējo R1 teritoriju Rēzeknes SEZ. Šis 

nesamērīgums un neargumentētais tiesiskās situācijas pasliktinājums 

katra atsevišķa konflikta ietvaros būs jārisina uzņēmējiem, kas var radīt 

būtiskus, ilgstošus šķēršļus rūpniecības (t.sk. arī smagās rūpniecības) 

turpmākai attīstībai Rēzeknes SEZ un Rēzeknes novadā. Tādejādi RNP 

plānotās izmaiņas nevar radīt labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Rēzeknes SEZ pārvalde iesniedz 

2020.gada 14.jūlija Komisijas sēdē izskatīto un apspriesto risinājumu, 

kurā ir apkopots Rēzeknes SEZ komercsabiedrību redzējums par 

rūpnieciskās apbūves teritorijas funkcionālās zonas apakšzonas R ar 

RSEZ pārvaldes pieprasītās izmaiņas var 

negatīvi ietekmēt citu personu subjektīvu tiesību 

apjomu un tiesisko paļāvību, kā arī to, ka 

hierarhiski zemāka līmeņa teritorijas attīstība 

plānošanas dokumenti nedrīkst būt pretrunā ar 

augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem. 

Skaidrojam, ka apakšzonas ir piešķiramas ar 

mērķi   uzsvērt uz konkrēto teritoriju attiecināmās 

atšķirīgās prasības. Ievērojot pēctecības principu, 

visam R zonējumam ir noteiktas vienotas prasības, 

jo tādas bija noteiktas arī spēkā esošajā plānojumā.   

Esošajā plānojumā pastāvošie R zonu indeksi un 

to atšķirības jaunajā plānojumā ir novērstas, jo 

neatbilst normatīviem aktiem. 

RSEZ Vēstulē Nr. 1.7.1/19/59 ir izvērtēta un 

tajā ietverti priekšlikumi ir iestrādāti teritorijas 

plānojumā tik tālu, cik tālu tie nebija pretrunā ar 

pēctecības principiem, RSEZ pārvaldes 

izsniegtiem nosacījumiem un citām vēstulēm, kur 

RSEZ pārvalde norāda, ka “Rēzeknes SEZ 

ieskatos ir nepieciešams veikt grozījumus 

Rēzeknes Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos, izslēdzot no tiem normas, ar kurām 

Rūpniecības apbūves teritorijai R ir noteikti 

papildus izmantošanas veidi, tas ir, atteikties no 

minētās teritorijas (R) iedalījuma zonās ar 

apzīmējumiem R-1, R-2, R-3 un R-4 […} (RSEZ 

pārvaldes 19.06.2018. vēstule Nr. 5.17/3539). 



indeksiem R1, R2, R3 un izmantošanas veidiem tajās (skat.1., 2., 3. 

pielikumu). 

Risinājumā tiek piedāvāts sekojošais. 

1. R1 saglabāt tajās zemes vienībās, kurās minētā funkcionālās 

zonas R apakšzona R1 ir šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā un 

gadījumos, kad īpašnieki vēlas savās zemes vienībās noteikt R1. Šajā 

apakšzonā tiek piedāvāts noteikt visus rūpnieciskās apbūves 

izmantošanas veidus, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi un ostu un 

lidostu apbūvi. 

2. R2 saglabāt tajās zemes vienībās, kurās minētā funkcionālās 

zonas R apakšzona R2 ir noteikta esošajā teritorijas plānojumā, 

izņemot gadījumus, kad īpašnieki vēlas R1, R3 vai citu funkcionālās 

zonas R apakšzonu ar indeksu. Minētajā apakšzonā tiek piedāvāts 

nenoteikt tādus piesārņojošus darbības veidus kā smagās rūpniecības 

un pirmapstrādes apbūve, atkritumu apsaimniekošana un pārstrādes 

uzņēmumu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve, lidostu un ostu apbūve 

u.c. 

3. R3 tiek piedāvāts noteikt tajās zemes vienībās, kurās īpašnieki 

ir izteikuši vēlmi iegūt derīgos izrakteņus un kurās ir indikācijas derīgo 

izrakteņu ieguvei, attiecīgi šajās teritorijās izslēdzot atkritumu 

poligonu izveidi kā iespējamo izmantošanas veidu, jo nav pamatojuma 

derīgo izrakteņu ieguves vietās atļaut atkritumu poligonu izveidi. 

Rēzeknes SEZ pārvalde atkārtoti uzsver, ka piedāvātie risinājumi ir 

priekšlikums, kuru būtu nepieciešams izdiskutēt plašākā lokā. Līdz ar 

to Rēzeknes SEZ pārvalde un Komisija piedāvā organizēt Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmes ar 

visām iesaistītajām pusēm, lai vienotos par apakšzonu sadalījumu 

Rēzeknes SEZ teritorijā, kā arī izdiskutētu atļautos izmantošanas 

veidus katrā no apakšzonām. Ņemot vērā to, ka atšķirības funkcionālās 

zonas R apakšzonām ar indeksiem R1, R2, R3 var būt arī parametros, 

Saskaņā ar  Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas likumu, RSEZ pārvaldei 10. pantā ir 

noteiktas funkcijas, kuru ietvaros tā ir tiesīga 

rīkoties. Pašvaldība nav pilnvarojusi un nevienā 

citā normatīvajā aktā RSEZ pārvaldei nav 

noteiktas funkcijas pārvaldīt citu juridisko un 

fizisko personu esošo īpašumu,  ierobežojot viņu 

tiesības pārvaldīt savu īpašumu un veikt tādu 

uzņēmējdarbības veidu, kas ir apstiprināta 

teritorijas plānojumā un atļauta likumdošanā.  

 Vēršam Jūsu uzmanību, ka Rēzeknes speciālas 

ekonomiskās zonas likuma 7.pants nosaka, ka 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 

pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi 

normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti 

“izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas komersantiem vienīgi 

komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, kā arī 

attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu”. 

Likuma 45.pants nosaka: “Zemi un citus 

nekustamos īpašumus, kas atrodas Rēzeknes 

speciālajā ekonomiskajā zonā un pieder fiziskajām 

vai juridiskajām personām, izņemot Rēzeknes 

speciālās ekonomiskās zonas komersantus, var 

iznomāt un atsavināt vispārējā kārtībā.” Atbilstoši 

likuma 46.punkta 2.daļai Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību 

vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma 

pamata var iznomāt vai atsavināt tās rīcībā nodoto 



būtu nepieciešamas atsevišķas diskusijas par apbūves parametriem un 

minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību katrai no funkcionālās 

zonas R apakšzonām ar indeksiem R1, R2, R3. Papildus Rēzeknes SEZ 

pārvalde uzsver, ka atkarībā no zemes īpašnieku izteiktajām vēlmēm, 

Rēzeknes SEZ teritorijā jeb TIN 1 var būt vairāk nekā piedāvātās trīs 

Rūpnieciskās apbūves zonas R funkcionālās apakšzonas ar indeksiem. 

Minētā priekšlikuma izstrādi Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 

pamato ar bažām par gaidāmo tiesiskās situācijas pasliktināšanos 

zemes vienību īpašniekiem ar esošām dzīvojamām mājām, kuras spēkā 

esošajā teritorijas plānojumā atradās rūpnieciskās apbūves teritorijas 

funkcionālās zonas R apakšzonā ar indeksu R2, kurā nebija atļauta 

smagā rūpniecība. TP 3.0 iepriekšminētajām zemes vienībām ir 

noteikts indekss R, kurā ir atļauti visa veida izmantošanas veidi, t.sk., 

smagā rūpniecība. Ņemot vērā to, ka minētā situācija netiek nopietni 

izdiskutēta teritorijas plānojuma izstrādes procesā un šādu zemes 

vienību īpašnieki netiek pienācīgi informēti par izmaiņām, tad nākotnē 

tas potenciāli radīs konflikta risku ar komercsabiedrībām, kuras 

vēlēsies paplašināt savu darbību.  

Savukārt, ja RNP zemes vienībām ar esošām dzīvojamām mājām 

saglabā R2, kurā atbilstoši Komisijas izstrādātajam risinājumam nav 

paredzēta smagā rūpniecība un citi piesārņojoši darbības veidi (skat. 

3.pielikumu), tad to tiesiskais stāvoklis netiek pasliktināts un 

komercsabiedrībām vismaz ir pārliecība, ka potenciālo konfliktu risks 

ir mazāks. Minēto nostāju ir paudušas četras no piecām Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrībām, kuras darbojas Rēzeknes novada teritorijā vairāk 

nekā 65 ha lielā teritorijā, un tās ir “Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS, 

“VEREMS” RSEZ SIA, “NewFuels” RSEZ SIA, SIA “LEAX 

Rēzekne” RSEZ. 

Atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, dzīvojamās apbūves 

turpmāka attīstīšana nav atļauta teritorijās, kuras ir primāri paredzētas 

valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo 

īpašumu. 

Likums ir terminēts un attiecās uz iespēju 

saņemt nodokļu atvieglojumus, bet neierobežo 

citu komersantu un privātpersonu darbību un 

pamattiesības. Komersantiem ir tiesības izmantot 

savu īpašumu, bet neizmantot RSEZ priekšrocības 

un nodokļu atvieglojumus, ja tas viņiem nav 

nepieciešams. 

Lai veicinātu RSEZ komersantu un citu 

personu izpratni par pēctecības principa 

saglabāšanu, Paskaidrojuma raksta sadaļā 3.2. 

Funkcionālais zonējums pārskatāmi ir atspoguļots 

ēsošā apakšzonu sadalījuma saturs, un izmaiņu 

pamatojums. 

 Līdz ar to, pašvaldība turpina stingri ievērot 

pēctecību, nosakot teritorijas izmantošanas veidus. 

Papildus skaidrojam, ka MK 970 nosaka 

sabiedrības līdzdalības organizēšanu plānošanas 

dokumentu izstrādē, lai nodrošinātu visiem 

vienādas tiesības, tiek organizētas publiskās 

apspriešanas dokumenta izstrādātai redakcijai, 

paredzot pietiekamu laiku iepazīties ar informāciju 

arī RSEZ pārvaldei, līdz ar to atsevišķi skaņot 

personu iesniegumus par  zonējumu maiņu  ir 

nelietderīgs birokrātisks solis. Darba grupās, kur 

piedalījās arī RSEZ pārvaldes pārstāvji, vairākkārt 

tika skaidroti zonējuma maiņa iemesli un ietvertie 

risinājumi. 



ražošanas objektu attīstībai. Dzīvojamā apbūve nebūtu savienojama ar 

Rēzeknes SEZ teritorijas attīstības mērķiem, jo šajās teritorijās nav 

iespējams nodrošināt dzīvošanai nepieciešamo vides kvalitātes līmeni. 

2. Par prasībām teritorijas izmantošanai funkcionālajās zonās 

Rēzeknes SEZ pārvaldes atzinums 

Rēzeknes SEZ pārvalde aicina izslēgt 4.6.1.5. “Citi noteikumi” no 

4.nodaļas “Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem 

katrā funkcionālajā zonā” 4.6. apakšnodaļas “Rūpnieciskās apbūves 

teritorija” un nepieciešamības gadījumā integrēt citās TP 3.0 TIAN 

nodaļās, tādejādi ievērojot MKN 240. 24.punkta prasības. 

Pamatojums atzinumam 

MKN 240 24.punkts precīzi nosaka, kāda veida prasības teritorijas 

plānojumā ir jānosaka katrai funkcionālai zonai, t.i.: 

1. galvenie izmantošanas veidi;  

2. atļautie papildizmantošanas veidi; 

3. nepieciešamie apbūves parametri; 

4. minimālā jaunveidojamo zemes vienību platība (ja 

nepieciešams). 

Dokumentā “Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 

redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu” RNP paustais 

arguments, ka nepieciešams saglabāt 4.6.1.5. “Citi noteikumi”, jo 

šādas apakšnodaļas katrai funkcionālajai zonai ir paredzētas Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, nerada pārliecību, ka ir 

ievēroti MKN 240.  

MKN 240 24.punkts nepārprotami un bez izņēmumiem nosaka 

konkrētus prasību veidus, kas jānosaka katrai funkcionālajai zonai. 

MKN 240 neparedz papildus citas prasības, kas jānosaka atsevišķi 

katrai funkcionālajai zonai teritorijas plānojumā. Citas prasības 

teritorijas izmantošanai, Rēzeknes SEZ pārvaldes ieskatā, var noteikt 

citās TP 3.0 TIAN nodaļās, kā piemēram, 3.5. “Prasības vides risku 

Lai informētu sabiedrību par teritorijas 

plānojuma izstrādes procesu un dokumentā 

ietvertiem risinājumiem notika 8 sabiedriskā 

apspriešanas sanāksmes (neskaitot darba grupas), 

ir veiktas vairāk nekā 80 publikācijas par publiskās 

apspriešanas norisi, pagastos tika izvietoti 

skaidrojošie materiāli kā lietot teritorijas 

plānojumu un pārliecināties par nosacījumiem, kas 

saistīti ar konkrēto īpašumu. Ir gatavoti 8 

skaidrojošie raksti  masu medijos, kur tai skaitā 

tika skaidroti risinājumi rūpniecības apbūves 

teritorijās. Ir publicēti 5 raksti pašvaldībās 

bezmaksas informatīvajā izdevumā. Sniegtā 

informācija radio un televīzijā. Informācija 

joprojām ir atrodama 8 tīmekļa vietnēs un  

sociālajos tīklos. Pēc izskanējušās informācijas 

pašvaldība griezušās personās, kurām tika 

izskaidroti tai skaitā arī Rūpniecības apbūves 

teritorijas risinājumi, šo personu tiesības izmantot 

likumdošanā noteiktos aizsardzības mehānismus, 

kā arī papildus ir pārskatīti un noteikti R zonā citi 

noteikumi. Tas pasargās gan uzņēmēju, uzreiz 

nosakot skaidrus noteikumus, un blakus esošos 

īpašniekus.  

Skaidrojums par R zonas risinājumiem tika 

izklāstīts LR Saeimas apakškomisijas sēdē, kas 

tika publiski tiešsaitē translēta, par šo sēdi un tajā 

apspriestiem jautājumiem tika sniegta informācija 

Latvijas televīzijas kanālos.  



samazināšanai” u.c., tā, lai tās attiecas uz visiem piesārņojuma 

radītājiem, ne tikai tiem, kas darbojas rūpnieciskās apbūves teritorijās, 

tādējādi ievērojot MKN 240 prasības.  

3. Par atšķirīgu attieksmi pret viena veida uzņēmumiem 

Rēzeknes SEZ pārvaldes atzinums 

Aicinām RNP pārstrādāt prasības TP 3.0, lai novērstu atšķirīgu 

(diskriminējošu) attieksmi pret uzņēmumiem rūpnieciskās apbūves 

zonā, kas samazina tiem iespējas vienlīdzīgi konkurēt ar tāda paša 

veida uzņēmumiem lauksaimniecības teritorijās un līdz ar to rada 

uzņēmumiem lauksaimniecības teritorijās nepamatotas priekšrocības. 

Pamatojums atzinumam 

Brīva un vienlīdzīga uzņēmējdarbības vide ir būtisks attīstības 

priekšnoteikums, kas ir vienlīdz svarīgs kā atsevišķas pilsētas vai 

reģiona, tā valsts līmenī. Jebkuram ierobežojumam pirmām kārtām 

jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Tāpat jebkuram ierobežojuma ir 

jābūt samērīgam – ir jāizvērtē saprātīgs līdzsvars starp personu 

pamattiesību ierobežojumu un tām sabiedrības interesēm, kuru dēļ 

ierobežojums ir radīts. Pašvaldību iestādēm ir jāveicina 

uzņēmējdarbībai labvēlīgi apstākļi un jānodrošina godīgas 

konkurences iespēju brīvība visiem tirgus dalībniekiem.    

Rēzeknes SEZ pārvaldes ieskatā fakts, ka TP 3.0 redakcijā viena veida 

uzņēmumiem, kas var atrasties dažādās funkcionālajās zonās, ir 

noteiktas atšķirīgas prasības atklātajai uzglabāšanai, piesārņojuma un 

trokšņu mazināšanai, ir tiesiskās vienlīdzības pārkāpums, jo tiek 

noteikta  atšķirīga attieksme uzņēmumiem, kas pēc būtības veic 

vienādu uzņēmējdarbību un atrodas vismaz salīdzināmos, ja ne 

vienādos apstākļos.  

4. Par pasākumiem pret trokšņiem un piesārņojumu 

Rēzeknes SEZ pārvaldes atzinums 

Papildus arī RSEZ pārvalde īr īstenojusi  

projektu ‘Teritorijas attīstības plānošana Rēzeknes 

speciālās ekonomiskās zonas attīstībai-sabiedrības 

izpratnes veidošana’, kuru mērķis bija pievērst 

iesaistīto pušu uzmanību RSEZ situācijai 

teritorijas attīstības plānošanas kontekstā, veicinot 

izpratni par teritorijas attīstības plānošanu un to 

saistīto lēmumu pieņemšanu atbildīgajām 

institūcijām, amatpersonām, t.sk. nacionālā līmeņa 

pusēm, uzņēmējdarbības asociācijām, pašvaldības 

amatpersonām, kā arī kopumā sabiedrībai caur 

masu medijiem. Projekta realizācijas laikā tika 

veicināta un veidota izpratne par pašreiz piedāvāto 

Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas 

plānojuma grozījumu iespējamo ietekmi un RSEZ 

komercsabiedrību turpmāko attīstību. Projekta 

ietvaros tika uzsvērts par speciālo ekonomisko 

zonu nozīmi tautsaimniecībā un reģionālajā 

attīstībā, kā arī tika runāts par potenciālajiem 

riskiem ārvalstu investīciju iespējām, ko var radīt 

dažādi precedenti, tādējādi atturot investēt 

speciālajās ekonomiskajās zonās. 

Īstenojot projektu par kopējo summu  

12 050EUR, veiktas trīs publikācijas masu 

medijos ”Investīciju piesaisti reģionos ietekmē 

teritorijas attīstības prioritātes”, “Rēzeknes SEZ 

pārvaldniece: Šis laiks ļaus pārstrukturēt un 

pārdomāt darbu” un “Izmaiņas novada teritorijas 

plānojumā rada riskus lielāko Latgales uzņēmumu 

darbībai un daudz miljonu investīcijām”. 



1. Rēzeknes SEZ pārvalde aicina organizēt paplašinātas 

diskusijas par prasībām vides piesārņojuma samazināšanai, 

pārformulēt minētos punktus, kā arī integrēt tos TP 3.0 TIAN 3.5. 

nodaļā, nevis 4.nodaļā “Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves 

parametriem katrā funkcionālajā zonā”.  

2. Rēzeknes SEZ pārvalde aicina izteikt punktus šādā redakcijā: 

2.1. Izslēgt 310. punktu “Sanitārās un citas nepieciešamās 

aizsargjoslas jaunveidojamajiem ražošanas, inženiertehniskās apgādes, 

loģistikas, transporta objektiem un citiem potenciālu piesārņojumu 

radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, 

izņemot gadījumus, ja tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes 

vienības īpašnieku.”, jo sanitārās aizsargjoslas var būt līdz 300 m platas 

un saskaņošanas process var pārsniegt kaimiņu zemes gabala robežas. 

Alternatīvi, integrēt 310.punktu 3.5.nodaļā, izsakot to šādā redakcijā: 

“Būvējot jaunas 3.gupas inženierbūves, transporta un loģistikas 

objektus, rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, tai skaitā 

derīgo izrakteņu ieguves vietas, atkritumu poligonus, biogāzes 

koģenerācijas stacijas, sanitārās un citas nepieciešamās aizsargjoslas 

nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir 

rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku”. 

2.2. Integrēt 307. punktu 3.5.nodaļā. Atbilstoši saskaņotajam darba 

grupā, izteikt 307.punktu šādā redakcijā “Ciemos atklātu uzglabāšanu 

norobežo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu”. Alternatīvi, 

noteikt, ka prasība par atklātas uzglabāšanas nožogošanu ar 

necaurredzamu žogu, nav attiecināma TIN1 teritorijā, t.i., izteikt 

307.punktu šādā redakcijā: “Atklātu uzglabāšanu nožogo ar 

necaurredzamu žogu, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem, 

izņemot TIN1 teritorijās”. 

2.3. Integrēt 309.punktu 3.5.nodaļā, izsakot to šādā redakcijā: 

“3.gupas inženierbūvēm, transporta un loģistikas objektiem, 

Līdz ar to, secinām, ka ir daudz darīts, lai 

sabiedrības informēšana notiktu pamatīgāk, nekā 

tas ir formāli prasīts likumdošanā. 

1.3. Zonējums RSEZ teritorijā un tai 

pieguļošajās teritorijās tika mainīts vienīgi MK 

240 21. punktā noteiktā kārtībā, pēc iespējas 

ievērojot pēctecību. Spēkā esošajā plānojumā 

Jauktās apbūves teritorijās bija atļauta dzīvojamā 

apbūve. Ievērojot normatīvos aktus, tika izvēlēts 

atbilstošākais zonējums, kas būtiski nemainītu 

nosacījumus un ievērotu dokumentu pēctecību.  Ir 

notikušās vairākas diskusijas par šo situāciju. Par 

šo maiņu tika informēti arī RSEZ uzņēmēji jau 

2019.gada decembra sanāksmē. Papildus 

informējam, ka  trokšņu robežlielumus nosaka 

saskaņā ar MK16 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” 2. pielikuma 3.2. punktu, kas 

nosaka, ka vides trokšņa līmeņa atbilstību trokšņa 

robežlielumiem novērtē teritorijā, kura ietver 

dzīvojamo apbūvi, kas reģistrēta Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā 

apbūves zeme vai zeme zem dzīvojamo ēku 

pagalmiem, kā arī 2 m attālumā no fasādes, kura ir 

visvairāk pakļauta trokšņa iedarbībai.  No tā izriet, 

ka piesārņojuma radītājiem jebkurā gadījumā ir 

jānodrošina iedzīvotāju aizsardzību pret tā radīto 

piesārņojumu. 

Skaidrojam, ka jaunā dzīvojamā apbūve šajās 

teritorijas netika atļauta spēkā esošajā plānojumā, 

šis princips ir saglabāts arī jaunajā plānojumā. Tas 



rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem, tai skaitā derīgo 

izrakteņu ieguves vietām, atkritumu poligoniem, biogāzes 

koģenerācijas stacijām paredz pasākumus apkārtējo dzīvojamo un 

publisko teritoriju aizsardzībai pret vides trokšņiem un cita veida 

piesārņojumu”. 

2.4. Integrēt 312.punktu 3.5.nodaļa, izsakot to šādā redakcijā: 

“Paredzot 3.gupas inženierbūves, transporta un loģistikas objektus, 

rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, tai skaitā derīgo 

izrakteņu ieguves vietas, atkritumu poligonus, biogāzes koģenerācijas 

stacijas zemes vienībās, kas robežojas ar zemes vienībām, kurās ir jau 

esoša dzīvojamā māja, ierīko blīvu norobežojošu koku un krūmu 

stādījumu joslu vismaz 3 m platumā no zemes vienības robežas”. 

2.5. Izslēgt 311.punktu, jo tas dublē 312. un 309.punktus. 

3. Veikt redakcionālu labojumus 313.punktā, ņemot vērā to, ka 

atbilstoši MKN 240 siltumnīcas kompleksi ir lauksaimnieciska 

izmantošana, kas nav atļautā izmantošana rūpnieciskās apbūves 

teritorijās. 

4. Izslēgt 314. punktu “Bīstamo atkritumu pārstrādes uzņēmumu 

drīkst izvietot ne tuvāk kā 1 km attālumā no Savrupmāju apbūves 

teritorijām, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām, Daudzstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijām, Publiskās apbūves teritorijām, 

Jauktām centra apbūves teritorijām, kurās dzīvojamā un publiskā 

apbūve ir viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem, kā arī 

500 m no viensētām Lauksaimniecības teritorijās (L,L1)” no 4.6. 

apakšnodaļas “Rūpnieciskās apbūves teritorija”, tā kā tas nosaka 

prasības, kas attiecas uz dažādām funkcionālajām zonām, t.sk., uz 

Lauksaimniecības teritorijām. 

5. Rēzeknes SEZ pārvalde aicina izteikt šādā redakcija punktus 

3.5.5.apakšsadaļā “Aizsardzība pret trokšņiem”: 

nemaina esošo situāciju un līdz ar to nav 

pamatojuma šiem īpašumiem, ka arī blakus 

esošiem īpašumiem tik krāsi samazināt atļauto 

izmantošanu, jo arī viņiem ir tiesības uz  

nosacījumu pēctecību. 

Pamatojumā sniegta informācija neatbilst 

patiesībai.  Jo RSEZ pārvaldei pieprasīti 

nosacījumi un rūpīgi tiek izvērtēti atzinumi, kā arī 

vairākkārt notikušas kopīgās darba grupas. 

Skaidrojam, ka būtiski samazinot izmantošanas 

veidus īpašumiem, kur šobrīd atrodas dzīvojama 

apbūve, nepasargās šīs mājas  no blakus esošās 

rūpnieciskās darbības, bet gan ievērojami 

samazinās šo īpašumu vērtību un tirgus cenu, 

piem. īpašuma pārdošanas brīdi. Nav pamatojuma 

rūpnieciskās teritorijas vidū aizliegt īpašniekiem 

veikt dažāda veida saimniecisko darbību (krāsi 

samazinot esošajā teritorijas plānojuma atļauto 

izmantošanu), ja viņi tādu darbību vēlas veikt, 

tādēļ, ka viņiem tur atrodas dzīvojama māja. 

Pastāv riski  arī RSEZ pārvaldes apakšzonu 

noteikšanas priekšlikuma diskriminējošai 

ietekmei uz RSEZ zonā strādājošiem 

uzņēmumiem bez RSEZ statusa, būtiski 

ierobežojot to attīstības iespējas.s 

Atkārtoti noradām, ka atļauta izmantošana 

nenozīmē obligāto izmantošanu, un īpašnieks 

izvēlas darbības veidu, saskaņā ar piedāvāto 

atļautas izmantošanas sarakstu. Līdz ar to nav 

nepieciešams katra īpašnieka zemes īpašumam 



  106. Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato 

detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā. Par prettrokšņa 

sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas, nepieciešamības 

gadījumā, ierīko gar Rūpnieciskās apbūves teritorijām, 

Lauksaimniecības teritorijām, Jaukta centra apbūves teritorijām un 

Tehniskās apbūves teritorijām, gar satiksmes maģistrālēm ciemu 

teritorijās ar blīvu dzīvojamo un publisko apbūvi.  

 107. Trokšņu mazināšanai Rūpnieciskās apbūves teritorijās, 

Lauksaimniecības teritorijās, Jaukta centra apbūves teritorijās, 

Tehniskās apbūves teritorijās, gar satiksmes maģistrālēm ciemu 

teritorijās ar blīvu dzīvojamo un publisko apbūvi paredz reljefa 

elementu (uzbērumu, ierakumu) izmantošanu, krūmāju, vienlaidu 

apstādījumu joslu un apstādījumu masīvu veidošanu, kas nodrošina 

pasākuma efektivitāti visu gadu, ne tikai veģetācijas sezonā. Jebkuras 

no kokiem veidotas stādījumu joslas stumbru daļa obligāti aizsedzamas 

(ar blīvu krūmāju joslām, vaļņiem vai ekrāniem). 

Rēzeknes SEZ pārvaldes ieskatā vairākas prasības nevajadzīgi dublē 

augstākos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī var tikt 

nepareizi interpretētas. Rēzeknes SEZ pārvalde aicina organizēt 

diskusijas par konkrētajām prasībām vides piesārņojumu un trokšņu 

piesārņojuma mazināšanai, iesaistot Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atbildīgos speciālistus.  

Papildus Rēzeknes SEZ pārvalde norāda, ka TP 3.0 termini 

“funkcionālā zona”, “atļautās izmantošanas teritorija”, “apbūves 

teritorija”, “galvenā izmantošana”, “galvenais izmantošanas veids” 

tiek izmantoti cits cita vietā vai kā sinonīmi, tomēr atsevišķiem no tiem 

piemīt konkrēts saturs un tie noteikti nav uzskatāmi par savstarpēji 

aizstājošiem sinonīmiem. Papildus ierosinām izvairīties no termina 

“dzīvojamās apbūves teritorija” vai “publiskās apbūves teritorija” 

lietojuma un to vietā lietot precīzus terminus, piemēram, “mazstāvu 

noteikt tikai tādu izmantošanas veidu, kuru tas 

plāno īstenot. Pašvaldībā nosaka konkrētās zonas 

attīstības virzienus.  Apzinoties, ka katrs zonējums 

neatrodas atsevišķi no cita, kaut kādos momentos 

robežojās un mijiedarbojās, pašvaldība papildus 

normatīvajos aktos noteiktam prasībām, atbilstoši 

deleģējumam, paredz citus noteikumus, kas palīdz 

šo mijiedarbību padarīt savstarpēji izdevīgāku un 

ērtāku, ievērojot sabiedrības intereses. Tas risinās 

situācijas,  par kurām Rēzeknes SEZ 

komercsabiedrības izsaka bažas un novērsīs  

gaidāmās tiesiskās situācijas pasliktināšanos 

zemes vienību īpašniekiem ar esošām dzīvojamām 

mājām, 

Plānojums nevar atrisināt visus personu 

konfliktus, un visbiežāk tie rodas, vienai vai otrai 

pusei neievērojot normatīvus aktus. Ja tiek ievēroti 

normatīvie akti, izpildītas institūciju (piem.  Vides 

pārraudzības valsts biroja un citu dienestu), kā arī 

teritorijas plānojumā un citos normatīvos aktos 

noteiktās prasības, konfliktu iespējamība ir 

minimizēta.   

Pašvaldībai svarīgi veicināt ekonomisko 

attīstību, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas visām 

personām un uzņēmējiem, un RSEZ piedāvāts 

zonas sadalījums ne tikai neievēro dokumenta 

pēctecības principus, bet arī neveicina godīgu 

konkurenci un jaunu uzņēmumu ienākšanu 

Rēzeknes novadā. 



dzīvojamās apbūves teritorija”, “savrupmāju apbūves teritorija” u.c. 

vai dokumenta sākumā nodefinēt to definīcijas, lai izvairītos no 

nepareizas interpretācijas. 

Sabiedriskajai apspriešanai jākalpo diviem galvenajiem mērķiem: 

pirmkārt, iegūt informāciju, kas sekmētu pamatota un taisnīga lēmuma 

pieņemšanu, otrkārt, pārliecināt sabiedrību, ka tās izteiktie viedokļi 

tiek apspriesti . Līdz ar to nav pieņemama situācija, kad kāda no 

iesaistītajām pusēm tiktu ignorēta jautājumos, kas skar Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstību. Vēršam 

uzmanību, ka RNP, turpinot neņemt vērā izteiktos priekšlikumus, kā 

arī nepārliecinoties, ka ikviena persona, uz kuru attieksies teritorijas 

plānojuma galīgā redakcija, ir ticami, savlaicīgi un samērīgi uzskatāma 

par informētu pēc būtības par tās tiesisko situāciju pasliktinošajām 

izmaiņām, pārkāpj ne tikai teritorijas attīstības un plānošanas 

principus, bet arī padara teritorijas plānojuma apspriešanu, t.sk. 

sabiedrības iesaisti interešu saskaņošanai, un redakciju izstrādāšanu un 

publicēšanu par formālu darbību, kas nesasniedz ar augstākām tiesību 

normām noteiktos mērķus.   

Rēzeknes SEZ pārvalde aicina ņemt vērā sagatavoto atzinumu par TP 

3.0, organizēt papildus darba grupas un diskusijas saistībā ar atzinumā 

minētajiem nosacījumiem un veikt atzinumā ietvertos precizējumus un 

labojumus. Papildus aicinām sniegt Rēzeknes SEZ pārvaldei rakstisku 

atbildi. 

Nav skaidrs, kāpēc RSEZ pārvalde ir pret to, lai 

Rūpnieciskajā teritorijā ir atļauta  Ostu un lidostu 

apbūve, jo šī darbība tika atļauta spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā, kā arī šīs izmantošanas  

veids ir tiešā veidā atbilst  Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas likuma 3.panta 

noteiktajam (1): “Rēzeknes speciālā ekonomiskā 

zona izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, 

attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču 

eksportu un importu caur Latviju. Tās uzdevums ir 

piesaistīt ieguldījumus ražošanas un 

infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu 

radīšanai”. Ņemot vērā Rēzeknes novada attālumu 

no lidostām, kā arī dronu industrijas attīstību,  

dronu un līdzīgu līdaparātu kapacitātes un 

izmantošanas iespēju palielināšanos nākotnē, šis 

izmantošanas veids būs konkurētspējīgā 

priekšrocība Rēzeknes novada attīstībā. Tādas 

darbības   pilnīga vai daļēja ierobežošana nav   

pieļaujama.  

Nav pamatojuma jaunajā plānojumā ierobežot 

spēkā esošajā plānojumā atļauto derīgo izrakteņu 

ieguvi, ņemot vērā teritorijas ģeoloģisko situāciju 

un saglabājot dokumenta pēctecību. 

 

Līdz ar to, secināms, ka teritorijas plānojumā 

piedāvātie risinājumi atbilst gan RSEZ likumā 

noteiktiem mērķiem un uzdevumiem, gan arī 

respektē spēkā esošo teritorijas plānojumu, stingri 

ievērojot spēkā esošo pašvaldības teritorijas 



plānojumu pēctecību un saglabājot Rēzeknes SEZ 

teritorijā noteikto funkcionālo zonējumu 

rūpniecības apbūves teritorijas, ciktāl tas nav 

pretrunā ar normatīviem aktiem. 

 

2.Saturs tika noteikts, atbilstoši  Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 23 punktam, kā arī 

MK 628 32.punktam.  RSEZ prasība ir pretrunā ar  

prasīto 2020.gada 06.marta RSEZ pārvaldes 

atzinuma Nr. 1.7.1/20/6 4.pielikuma 1.pielikumā. 

Šis skaidrojums tika sniegts arī Ziņojumā par 

TP-2 redakciju, nevis tas, kas norādīts RSEZ 

vēstulē. 

 

 3. Skaidrojam, ka katram zonējumam ir 

noteikti savi izmantošanas veidi, apbūves blīvumi 

un apbūves parametri. Tie nav un nevar būt 

vienādi, kā arī citi noteikumi, kas izriet no apbūves 

parametriem. Piem. apbūves blīvums 

Rūpnieciskajās teritorijas ir 80% un 90%, un 

Lauksaimniecības apbūves teritorijās tikai 30%, 

jaunizveidojamās zemes vienības plātība 

Rūpniecības teritorijām nav noteikta, 

Lauksaimniecības teritorijām 2ha, utt. Citi 

noteikumi katrā zonējumā noteikti atkarībā no 

zonējuma specifikas. Novada darbojošās rūpnīcas, 

vides dienesti un iedzīvotāji  aicināja iestrādāt  gan 

rūpniecības apbūves teritorijās esošo dzīvojamo 

māju aizsardzības mehānismus, gan arī tādus 

nosacījumus, kas maksimāli novērstu 



konfliktsituācijas starp zemju īpašniekiem 

nākotnē. Rūpniecības apbūves teritorijas citi 

noteikumi ir plaši izdiskutēti darba grupās. Vērtēti 

arī rakstiski priekšlikumi. Pašvaldība pēc iespējas 

ievērojusi sabiedrības intereses un ņēmusi vērā 

institūciju atzinumus, tik tālu, cik tie nav pretrunā 

ar spēka esošiem normatīviem. Arī 06.03.2020. 

RSEZ pārvaldes atzinumā izteikti priekšlikumi ir 

iestrādāti Apbūves noteikumos, vienlaikus ņemot 

vērā pārrunāto ar uzņēmējiem, uzklausot viņu 

esošo pieredzi un viedokli. Ņemts vērā faktors, ka 

ražošanas veidi var atšķirties un iestrādāti 

nosacījumi, kas varētu būt pielāgojami mainīgajai 

uzņēmējdarbības videi. 

Īpašniekam ir tiesības plānojuma izstrādes 

laikā izvērtēt un izvēlēties savai plānotai darbībai 

piemērotāko zonējumu, ko daudzi arī ir 

izmantojuši.  

 

4.1. Nav ņemts vērā. Skat 2. punktu. 

4.2.1. Nav ņemts vērā. 310.punkts ir iestrādāts 

TIAN sadaļā 4.6. Rūpniecības apbūves teritorija, 

atbilstoši RSEZ pārvaldes priekšlikumiem  

(10.10.2019. Nr. 1.7.1/19/59) un RSEZ pārvaldes 

atzinumam   Rēzeknes novada teritorijas 

plānojumam (06.03.2020. Nr. 1.7.1/2016), tika 

precizēts, ņemot vērā  Aizsargjoslu likumā katrai 

aizsargjoslai noteiktos ierobežojumus, kā arī   

izvērtējot darba grupā ar uzņēmējiem pārrunāto, 



citu īpašnieku intereses un ievērojot teritorijas 

plānojuma izstrādes principus.    

4.2.2.Nav ņemts vērā. 

307.punkts ir iestrādāts TIAN sadaļā 4.6. 

Rūpniecības apbūves teritorija, atbilstoši RSEZ 

pārvaldes priekšlikumiem  (10.10.2019. Nr. 

1.7.1/19/59) un RSEZ pārvaldes atzinumam   

Rēzeknes novada teritorijas plānojumam 

(06.03.2020. Nr. 1.7.1/2016), tika precizēts, ņemot 

vērā vairākās darba grupās izteiktos 

priekšlikumus, sabiedriskās apspriešanas laikā 

saņemtos priekšlikumus, spēkā esošajā plānojumā 

noteikto un ievērojot teritorijas plānojuma 

izstrādes principus.  

4.2.3., - 4.2.5. Nav ņemts vērā. Nosacījumi ir  

noteikti atbilstoši vides dienestu un uzņēmēju 

aicinājumiem risināt esošās konfliktsituācijas un 

mazināt iespējamās konfliktsituācijas starp 

rūpniecības apbūves objektiem un citām 

teritorijām, noteikti atbilstoši MK240 144. punkta 

doto deleģējumu.  Kā arī atbilstoši RSEZ 

pārvaldes priekšlikumiem  (10.10.2019. Nr. 

1.7.1/19/59) un RSEZ pārvaldes atzinumam   

Rēzeknes novada teritorijas plānojumam 

(06.03.2020. Nr. 1.7.1/2016), tika precizēts, ņemot 

vērā vairākās darba grupās izteiktos 

priekšlikumus, sabiedriskās apspriešanas laikā 

saņemtos priekšlikumus, spēkā esošajā plānojumā 

noteikto un ievērojot teritorijas plānojuma 

izstrādes principus.  Institūcijas nevar visu laiku 



teritorijas plānojumam izteikt jaunās prasības, kā 

arī neņemt vērā sabiedrības līdzdalības procesu. 

 4.3. Nav ņemts vērā. Siltumnīcu kompleksi ir 

atļauti kopsakarībā ar atļautās izmantošanas 

veidiem lauksaimnieciskās ražošanas 

nodrošināšanai. 

4.4. Nav ņemts vērā.314. punkts atbilstoši 

MK240 ir attiecināms uz zonējumu, kur ir atļauta 

Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu 

apbūve, un ir ietverts teritorijas plānojumā saskaņā 

ar 145.punktā doto deleģējumu. 

4.5. Nav ņemts vērā atbilstoši MK628 61. 

punktu. 

 No RSEZ atzinuma nevar identificēt, kuros 

punktos nevajadzīgi dublēti augstākie normatīvie 

akti.  

Teritorijas plānojumā lietoti normatīvajos aktos 

noteiktie termini, kurus nevar lietot kā sinonīmus. 

Grūti izvairīties no normatīvajos aktos noteikto 

terminu lietošanas  dokumenta izstrādes procesā, 

ja šie normatīvie akti regulē gan procesu gan 

saturu. 

Papildus uzsveram, ka RSEZ priekšlikumos 

piedāvāta pēctecības neievērošana izmantošanas 

veidu noteikšanā  negatīvi ietekmē  citu personu 

subjektīvu tiesību apjomu un tiesisko paļāvību. 

Satversmes tiesa ir arī vairākkārtīgi norādījusi, ka 

“[…} lēmuma pieņēmējam ne vienmēr ir jāvadās 

no personu iztiktajiem priekšlikumiem vai 

iesniegtajiem iebildumiem. Personu ierosinājumi 



ir rūpīgi jāizvērtē, vadoties no lietderības 

apsvērumiem”. (sk. Satversmes tiesas 2004.gada 

9.marta sprieduma lietā Nr. 2003-16-05 

secinājumu daļas 5.punktu un Satversmes tiesas 

2008.gada 17.janvāra sprieduma lietā Nr. 2007-

11-03).  

Skaidrojam, ka visi RSEZ priekšlikumi ir 

rūpīgi izvērtēti kopsakarībā ar augstāk stāvošiem 

Rēzeknes novada plānošanas dokumentiem, 

plānošanas principu ievērošanu un MK 628. 

Ja pašvaldība ņemtu vērā RSEZ pārvaldes 

priekšlikumu atsevišķiem īpašumiem (kur t.sk. jau 

šobrīd atrodas uzņēmumi bez RSEZ statusa) 

ierobežot izmantošanas veidus pretēji plānošanas 

dokumentu pēctecības principiem un pašas RSEZ 

pārvaldes izteiktiem nosacījumiem, rastos 

priekšrocība kādam konkrētam investoram, kā 

sekas- vienlīdzīgas attieksmes pret ārvalstu un 

vietējiem investoriem nodrošināšanas pienākuma 

pārkāpums. Kā arī tiktu veidota situācija, ka šādas 

darbības dēļ ārvalstu investors ir spiests pārtraukt 

savas darbības Rēzeknes novadā vai jebkādi citādi 

ierobežo investora darbības, tā var tikt uzskatīta 

par netiešu investora vai investīciju ekspropriāciju 

un novestu pie starpvalstu investīciju strīdiem.  

Līdz ar to, pašvaldība, pieņemot lēmumus, kas 

tieši vai netieši ietekmētu izmaiņas zemes 

izmantošanas veidā, ņēmusi vērā iepriekš 

aprakstītos potenciālos riskus. 



Ir ņemts vērā  SEZ pārvaldes priekšlikums, 

publiskās apspriešanas laikā ir noorganizēta 

papildus sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

  Skaidrojam, ka MK 628 nosaka nosacījumu 

un atzinumu sniegšanas un saņemšanas kārtību 

teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes 

procesā, un neparedz pašvaldības atbildes uz 

institūciju sniegtajiem nosacījumiem un 

atzinumiem. Iesniegumu likums neattiecas uz 

informācijas pieprasījumiem, kā arī uz 

iesniegumiem, kuriem saskaņā ar likumu noteikta 

cita izskatīšanas kārtība. Iesniegtie atzinumi tiek 

rūpīgi izvērtēti un pamatojumi par priekšlikumu 

neietveršanu tiek ievietoti Ziņojumā, kas ir 

publiski pieejams. 

 

16. A/S 

“Augstspriegu

ma tīkls” 

21.08.2020. 

Nr.2.5/2020/307

7 

[..] AS "Augstsprieguma tīkls" 02.04.2019. vēstulē Nr. 2.5/2019/1296 

minētie nosacījumi daļēji ievēroti un plānojuma grafiskās daļas 

atzīstamas par pieņemamām. 

Lūdzam Jūs kādā no plānojuma teksta daļām iekļaut AS 

"Augstsprieguma tīkls" 02.04.2019. vēstulē Nr.2.5/2019/1296 trīs 

ierosinātos nosacījumus par pasākumiem cilvēku drošībai un 

elektrolīniju aizsardzībai, kas nav atspoguļoti ārējos normatīvajos 

aktos (plānojuma 2.redakcijā nosacījumi bija iekļauti). 

Pieņemts zināšanai. 

17. Valsts vides 

dienesta 

Rēzeknes 

reģionālā vides 

pārvalde 

[..] VVD Rēzeknes RVP norāda, ka plānošanas dokumenti ir izstrādāti 

ņemot vērā 2019.gada 30.aprīlī izsniegtos nosacījumus (vēstule 

Nr.7.5.- 07/635), kā arī plānošanas dokumentos ir veikti būtiskākie 

labojumi atbilstoši 2020.gada 11.martā sniegtajā atzinumā par 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata 

Pieņemts zināšanai. 



24.08.2020. 

Nr.11.2/1444/R

E/2020 

projektu (vēstule Nr.11.2/487/RE/2020) norādītajam, kā arī atbilstoši 

2020.gada 30.jūnijā sniegtajā atzinumā par Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 2.0 redakciju un Vides pārskata projektu (vēstule 

Nr.11.2/1130/RE/2020) norādītajam. VVD Rēzeknes RVP nav būtisku 

iebildumu pret izstrādāto Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3. 

redakciju un Vides pārskata projektu. 

 

18. Valsts 

aizsardzības 

militāro 

objektu un 

iepirkumu 

centrs 

25.08.2020. 

Nr.NOS/2020-

5448 

[..] Izvērtējot www.geolatvija.lv pieejamos publiskajai apspriešanai 

nodotos dokumentus, Centrs ir konstatējis, ka Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 3.0 redakcijā ir ievēroti Centra izsniegtie 

nosacījumi un informācija attiecībā uz Aizsardzības ministrijas 

valdījumā esošajiem un pārņemamajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Ņemot vērā minēto, Centrs saskaņo Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 3.0 redakciju un Vides pārskata projektu bez iebildumiem. 

Pieņemts zināšanai. 

19. VSIA “Latvijas 

Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

centrs” 

25.08.2020. 

Nr.4-6/1547 

Atbildot uz Jūsu 2020. gada 10. augusta vēstuli Nr. 4.17/2077, VSIA 

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk 

LVĢMC) informē, ka LVĢMC nosūtītā informācija Rēzeknes novada 

pašvaldībai 2019. gada 25. aprīļa vēstulē Nr. 4 – 6/621 par valsts 

nozīmes monitoringa stacijām Rēzeknes novada teritorijā Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 3. redakcijā ir iekļauta pilnībā. 

Pieņemts zināšanai. 

20. VSIA 

“Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

Latgales 

[..] VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales 

reģiona meliorācijas nodaļa nav iebildumu pret “Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 3.0 redakciju un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai.” 

Pieņemts zināšanai. 



reģiona 

meliorācijas 

nodaļa 

25.08.2020. 

L-1-12/527 

21. Akciju 

sabiedrība 

“Gaso” 

25.08.2020. 

Nr.15.1.-./2926 

Atbildot uz vēstuli par atzinumu Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 3.redakcijai (turpmāk – Plānojums), akciju sabiedrība 

„Gaso” informē, ka Plānojuma: 

- Grafiskās daļas lapa 

- Rēzeknes novada teritorijas “Funkcionālā zonējuma karte”, 

 saskaņota un nav iebildumu Plānojuma 3.redakcijas projekta 

apstiprināšanai pašvaldībā. 

Pieņemts zināšanai. 

22. Akciju 

sabiedrība 

“Sadales tīkls” 

26.08.2020. 

Reģ.Nr.309200-

01.01/286 

[..] Informējam, ka AS "Sadales tīkls" nav iebildumu par iesūtīto 

teritorijas plānojumu. 

 

Pieņemts zināšanai. 

23. Valsts akciju 

sabiedrība 

“Latvijas 

dzelzceļš” 

25.08.2020. 

DN-6.4.5/53-

2020 

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz) ir iepazinies ar publiskai 

apspriešanai nodoto Rēzeknes novada teritorijas plānojuma redakciju 

3.0 un Vides pārskata projektu. Ņemot vērā, ka ievērotas LDz prasības 

pilnveidojot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma redakciju 2.0., 

LDz sniedz pozitīvu atzinumu par redakciju 3.0 un Vides pārskata 

projektu. 

Pieņemts zināšanai. 



24. Latgales 

plānošanas 

reģions 

28.08.2020. 

Nr.2.4.3/254 

[..] Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta ceturto 

daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra Noteikumu Nr.628 Par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 54.un 

59.punktu, Latgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu atzinumu par 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakciju. 

 

25. Vides 

pārraudzības 

valsts birojs 

10.09.2020. 

Nr. 4-03/15 

 

[..] Biroja viedoklis: 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma Vides pārskats atsevišķos 

aspektos ir precizējams/papildināms, ievērtējot un ņemot vērā šajā 

atzinumā ietvertos ieteikumus. 

Pilnveidojot un īstenojot Rēzeknes novada teritorijas plānojumu, 

ņemami vērā Vides pārskatā izteiktie priekšlikumi.  

Atbilstoši Novērtējuma likuma 23. pieci prim panta sestās un septītās 

daļas prasībām Birojs konstatē, ka: 

1. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma Vides pārskats kopumā 

atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr atbilstoši šajā atzinumā 

norādītajam tajā veicami papildinājumi.  

2. Lai konstatētu Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Rēzeknes novada 

pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos 

datus, divas reizes plānošanas periodā (2025. un 2029. gadā) jāizstrādā 

monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides 

pārraudzības valsts birojā. 

Informācija pieņemta zināšanai. Vides pārskats 

precizēts/papildināts ar VPVB ieteikumiem, 

atbilstoši pieejamajai informācijai un vietējās 

pašvaldības attīstības plānošanas dokumenta - 

teritorijas plānojuma izstrādes kompetencei un 

detalizācijai. 

1.Vides pārskats atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Precizēts/papildināts ar VPVB 

ieteikumiem, atbilstoši pieejamajai informācijai 

un vietējās pašvaldības attīstītības plānošanas 

dokumenta - teritorijas plānojuma izstrādes 

kompetencei un detalizācijai. 

2.Tiks ņemts vērā, izstrādājot monitoringa 

ziņojumu VPVB norādītajos gados.  

 Atbilstoši Noteikumos Nr.157 VIII nodaļā 

noteiktajam, tiks sagatavots Informatīvais 

ziņojums un paziņojums tiks publicēts pēc 

plānošanas dokumenta apstiprināšanas. 

 

 

   
 


