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Rīgā 

21.06.2019 

   Lēmums Nr. 4-02/33 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu 
Adresāts: 

 

Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601; 

e-pasts: info@rezeknesnovads.lv. 

 

Plānošanas dokumenta nosaukums: 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums (turpmāk - Teritorijas plānojums) 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk - Izstrādātāja) 2019. gada 29. maija vēstule 

Nr. 4.17/1010 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, Iesniegums “Par 

plānošanas dokumenta “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma” izstrādes uzsākšanu” (turpmāk 

- Iesniegums), Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 3. novembra lēmums (prot. Nr. 25, 2.§) 

„Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” 

ar darba uzdevumu “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 

izstrādes darba uzdevums”, Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 21. marta lēmums (prot. 

Nr. 7, 9.§) „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumā “Par 

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

darba uzdevumu ”Par grozījumiem “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam 

grozījumu izstrādes darba uzdevumā””, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides 

pārvaldes (turpmāk – VVD Rēzeknes RVP) 2019. gada 17. maija vēstule Nr. 7.5.-07/703 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādei”, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas (turpmāk - DAP 

administrācija) 2019. gada 10. maija vēstule Nr. 4.8/2530/2019-N-E “Par nosacījumiem un 

informācijas sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojumam” un Veselības inspekcijas 

2019. gada 2. maija vēstule Nr. 4.6.2.-10/11638 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību”. 

 

Izstrādātājas viedoklis: 

Rēzeknes novada teritorijas plānojumam nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu (turpmāk - Stratēģiskais novērtējums). Ar plānošanas dokumenta īstenošanu netiek 

paredzētas darbības ar būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, netiek plānotas funkcionālā zonējuma 

izmaiņas, kā arī jaunas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 1. un 2. 
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pielikumā paredzētās darbības. Plānošanas dokumenta izstrādē par pamatu tiks ņemts esošais 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam, kam ir veikts Stratēģiskais 

novērtējums. 

 

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 

1. Likuma 23. viens prim panta pirmā daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu 

sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas 

nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai 

institūcijai - Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - Birojs) - rakstveida iesniegumu. 

Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un 

sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas 

dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav 

nepieciešams. Likuma 23. trīs prim panta 1. punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu 

lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais 

novērtējums. 

2. 2019. gada 29. maijā Vides pārraudzības valsts birojā saņemta Izstrādātājas 2019. gada 

29. maija vēstule Nr. 4.17/1010 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamību” un Iesniegums, ar kuru Izstrādātāja informē, ka novada Teritorijas 

plānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 

21. marta lēmumu (prot. Nr. 7, 9.§) „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016. gada 

3. novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu”” (turpmāk - Lēmums) ar darba uzdevumu ”Par 

grozījumiem “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam grozījumu 

izstrādes darba uzdevumā”” (turpmāk - Darba uzdevums). Atbilstoši Iesniegumam un 

Darba uzdevumam: 

2.1. Teritorijas plānojuma izstrādes ietvarā ir paredzēts izvērtēt Latvijas Republikas 

normatīvo aktu izmaiņas un precizēt teritoriju izmantošanas veidu klasifikāciju un 

teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu saskaņā ar 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem 

Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(turpmāk - Noteikumi Nr. 240), izvērtēt teritoriju atļauto izmantošanu atbilstoši 

funkcionālajam zonējumam, precizējot esošo ciemu robežas, kā arī izvērtējot jaunu 

ciemu izveidi, izmaiņas pārsvarā attiecinot uz vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu 

teritorijām, neveicot funkcionālā zonējuma izmaiņas; 

2.2. Rēzeknes novada Teritorijas plānojums tiks izstrādāts saskaņā ar Rēzeknes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2033 (turpmāk - Stratēģija) un Rēzeknes novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, kā arī ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Iepriekš minētajiem pašvaldības plānošanas dokumentiem ir veikts Stratēģiskais 

novērtējums; 

2.3. izstrādājot Teritorijas plānojumu, netiek paredzētas jaunas darbības, kas varētu radīt 

būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes pasliktināšanos, netiek plānotas 

funkcionālā zonējuma izmaiņas, kā arī jaunas Likuma 1. un 2. pielikumā paredzētās 

darbības; 

2.4. saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamo 

informāciju Rēzeknes novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas 

(Natura 2000) teritorijas: 1) Rāznas nacionālais parks, kura aizsardzības un 

izmantošanas kārtību nosaka Rāznas nacionālā parka likums un 2007. gada 26. jūnija 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi”, ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns un Ainavu 

ekoloģiskais plāns; 2) dabas liegums „Lubānas mitrājs”, kam ir izstrādāti Ministru 

kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 135 „Dabas lieguma „Lubānas mitrājs” 



individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un 3) dabas parks „Adamovas 

ezers”, kura aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē likums „Par īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi 

Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”, ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns. Pašvaldības Iesniegumā norādīts, ka 

plānošanas dokumentā nav plānotas darbības, kas varētu būtiski ietekmēt īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas; 

2.5. ar plānošanas dokumenta īstenošanu paredzēts veikt: 

2.5.1. izvērtēt Rēzeknes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

(turpmāk tekstā - Apbūves noteikumi) atbilstību Noteikumiem Nr. 240 un citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt nepieciešamās korekcijas; 

2.5.2. izvērtēt Teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Noteikumiem Nr. 240 un 

sagatavot to atbilstoši noteikumu prasībām; 

2.5.3. izvērtēt Apbūves noteikumu prasības attiecībā uz funkcionālo zonu apbūves 

parametriem un veikt nepieciešamos grozījumus, ņemot vērā Stratēģijā noteiktos 

mērķus un prioritātes, kā arī būvniecības ierosinātāju un sabiedrības intereses; 

2.5.4. pārskatīt un izvērtēt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un 

pašvaldības pārziņā esošos objektus, kam nosaka aizsargjoslas un to atbilstību 

normatīvo aktu prasībām; 

2.5.5. pārskatīt un precizēt Apbūves noteikumos noteikto ciemu ielu klasifikāciju un 

izstrādāt Rēzeknes novada ciemu ielu sarkano līniju plānu, izstrādes pamatojumu 

iekļaujot paskaidrojuma rakstā; 

2.5.6. izvērtēt esošo ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt ciemu robežu 

precizēšanu Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, kā arī izvērtēt jaunu ciemu 

izveidi un to robežas iezīmēt Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un 

paskaidrojuma rakstā iekļaut šo izmaiņu pamatojumu; 

2.5.7. paskaidrojuma rakstā ietvert spēkā esošā teritorijas plānojuma īstenošanas 

izvērtējumu, teritorijas plānojuma risinājuma aprakstu un tā atbilstību Rēzeknes 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2033, kā arī ciema robežu izmaiņu 

pamatojumu gadījumā, ja izstrādes ietvaros tiks paredzētas ciema robežu 

izmaiņas. 

3. Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļā noteiktajam ir veikusi 

konsultācijas par plānošanas dokumenta Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību ar VVD 

Rēzeknes RVP, DAP administrāciju un Veselības inspekciju par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma nepieciešamību plānošanas dokumentam. Iesniegumam pievienotas: 

3.1. VVD Rēzeknes RVP 2019. gada 17. maija vēstule Nr. 7.5.-07/703 “Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 

izstrādei”, kurā VVD Rēzeknes RVP nerekomendē plānošanas dokumentam veikt 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, pamatojot to, ka iepriekš 

izstrādātajiem plānošanas dokumentiem (Stratēģijai un Rēzeknes novada teritorijas 

plānojumam 2013.-2024. gadam) ir veikts Stratēģiskais novērtējums, uz plānošanas 

dokumenta izstrādes laiku netiek plānotas Likuma 1. un 2. pielikuma darbības, kā arī 

saimnieciskās darbības, kas varētu būtiski ietekmēt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Plānotās izmaiņas nav saistītas ar ietekmi uz Eiropas un Latvijas nozīmes 

aizsargājamiem biotopiem, sugām, un to dzīvotnēm; 

3.2.  DAP administrācijas 2019. gada 10. maija vēstule Nr. 4.8/2530/2019-N-E “Par 

nosacījumiem un informācijas sniegšanu Rēzeknes novada teritorijas plānojumam”, 



kurā DAP administrācija ir izvirzījusi nosacījumus Teritorijas plānojuma izstrādei, kuros 

noteiktas prasības attiecībā uz Rēzeknes novadā esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

individuāliem, kā arī vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kas 

nepieļauj teritoriju attīstības plānojuma dokumentos būtiskas izmaiņas, līdz ar to DAP 

administrācija savas kompetences ietvaros pauž viedokli, ka plānošanas dokumentam 

stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams; 

3.3.  Veselības inspekcijas 2019. gada 2. maija vēstule Nr. 4.6.2.-10/11638 “Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, kurā Veselības inspekcija sniedz 

viedokli, ka plānošanas dokumentam nav nepieciešams Stratēģiskais novērtējums, jo ar 

Teritorijas plānojuma risinājumiem nav plānota Likuma 1. un 2. pielikumā noteikto 

darbību īstenošana un netiek paredzētas darbības, kuru rezultātā varētu tikt negatīvi 

ietekmēta iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tikt radīti veselības riski, uzskatot, ka 

plānošanas dokumenta izstrāde nav saistīta ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām 

izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto, kam jau ir veikts Stratēģiskais novērtējums. 

Vienlaicīgi Veselības inspekcija vēstulē norādījusi, ka periodiski saņem sūdzības no 

Vērēmu pagasta iedzīvotājiem par ietekmējošiem faktoriem uz cilvēku veselību un 

teritorijas plānojuma zonējumu neatbilstību esošai situācijai. 

4. Teritorijas plānojums nav ietverts to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar Ministru 

kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi 

no plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu: 

4.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību, 

ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 1.punkts, tostarp un to, cik 

lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību un projektu realizācijai, 

ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu, kā 

arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē citus plānošanas dokumentus atšķirīgos 

plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides problēmas (23. divi prim panta 1. punkta 

a), b), c), d) apakšpunkts). Tāpat Likuma 23. divi prim pants 2. punktā noteic, ka jāņem 

vērā iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs, - ilgums, 

summārās ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt Likuma 23. divi 

prim panta 3. un 4. punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās teritorijas jutīgums, 

tostarp ietekmi uz aizsargājamām dabas un kultūras vērtībām, vides resursiem; 

4.2. Teritorijas plānojums ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un tā 

realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem pašvaldības 

plānošanas dokumentiem. Teritorijas plānojumi pēc savas būtības tiek izstrādāti ar mērķi 

noteikt prasības un priekšnoteikumus dažādu darbību, tostarp būvniecības ieceru 

realizācijai, tomēr Izstrādātāja Iesniegumā nav sniegusi detalizētāku informāciju par 

plānotajām izmaiņām spēkā esošajā Rēzeknes novada teritorijas plānojumā 2013. - 2024. 

gadam; 

4.3. No Darba uzdevuma izriet, ka ar Teritorijas plānojumu ir plānots pārskatīt un izvērtēt 

pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un pašvaldības pārziņā esošos 

objektus, kam nosaka aizsargjoslas un to atbilstību normatīvo aktu prasībām, savukārt 

vides un ietekmes jautājumi, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām, ir vieni no plānošanas dokumenta vērtēšanas 

kritērijiem, kas iekļauti Likuma 23. divi prim panta 4. punkta a) apakšpunktā; 

4.4. Tāpat no Darba uzdevuma izriet, ka ar Teritorijas plānojumu ir paredzēts izvērtēt esošo 

ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt ciemu robežu precizēšanu Teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā, kā arī izvērtēt jaunu ciemu izveidi un to robežas iezīmēt 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā iekļaut šo izmaiņu 



pamatojumu, tādējādi Birojs secina, ka konkrētajā gadījumā ir plānots ar salīdzinoši lielu 

noteiktību risināt arī vairākas ar vidi saistītas problēmas, t.sk. kontekstā ar atbilstošo 

inženierkomunikāciju nodrošināšanu ciemu teritorijā; 

4.5. Tostarp no Darba uzdevuma izriet, ka ar Teritorijas plānojumu paredzēts izvērtēt 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz funkcionālo zonu 

apbūves parametriem un veikt nepieciešamos grozījumus, tādējādi ar to varētu tikt 

īstenotas arī izmaiņas, kas ietekmē un faktiski teritorijas, kur varētu tikt īstenotas Likuma 

4. panta trešās daļas 1. un 2. punkta darbības (skatīt Rēzeknes novada attīstības 

programmā 2019. – 2025. gadam Investīciju plānā plānotos projektus1), no tām vairākas, 

t.sk. ar infrastruktūras attīstību saistītas, darbības plānotas arī īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās, tostarp Natura 2000 teritorijās, kur to konkrēto teritoriālo piesaisti noteiks 

tieši ar Teritorijas plānojuma nosacījumiem. Līdz ar to Birojs atzīst, ka Teritorijas 

plānojums atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums ir 

nepieciešams. 

5. Vienlaicīgi Birojs vēlas vērst pašvaldības uzmanību Veselības inspekcijas norādītajam par 

periodiski saņemtajām sūdzībām no Vērēmu pagasta iedzīvotājiem par cilvēku veselību 

ietekmējošiem faktoriem un teritorijas plānojuma zonējumu neatbilstību esošai situācijai. 

Tādējādi Birojs papildus aicina pievērst uzmanību Teritorijas plānojuma izstrādes laikā 

iespējamo dažādo interešu līdzsvarošanai, t.sk. apgrūtināto teritoriju un objektu, kuriem 

nosaka aizsargjoslas, kā arī rūpnieciskajām teritorijām pieguļošo teritoriju izmantošanas 

nosacījumu noteikšanas aspektā, lai cita starpā izvērtētu arī tādus sabiedrības veselības 

iespējamos riskus kā troksni, vibrāciju un smakas.  

6. Papildus Birojs atzīmē: 

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

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 63. punktā noteiktajam, ja 

teritorijas plānojuma ietvaros tiek grozītas ciemu robežas vai noteiktas jaunu ciemu 

robežas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tad pašvaldība teritorijas plānojuma 

redakcijas izstrādes procesā tās saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 

6.2. savukārt saistībā ar jaunu ciemu plānošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. 

aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 61. punktam tiek izvirzītas prasības, ko nepieciešams pašvaldībai nodrošināt, 

t.sk. attiecībā uz transporta infrastruktūras, inženiertehniskās apgādes, teritoriju 

sasniedzamību ar sabiedrisko transportu, teritorijas pārvaldības un minimālo 

pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī ar publiskiem mērķiem paredzēto teritoriju un 

publisko ārtelpu nodrošinājumu;  

6.3. papildus pašvaldībai jāievēro, ka, pārveidojot esošās vasarnīcu un dārzu māju apbūves 

teritorijas par pastāvīgi dzīvojamo apbūves teritoriju, jāņem vērā Ministru kabineta 

2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 67. punktā noteiktie nosacījumi attiecībā uz 

teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma pieļaujamību attiecīgajam 

izmantošanas veidam, kā arī nepieciešamo nodrošinājumu ar energoapgādi, 

ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, lietusūdeņu savākšanas 

sistēmas un ceļu tīklu izbūvi, kā arī ar atkritumu apsaimniekošanu. 

7. Rezumējot Birojs secina, ka Stratēģiskā novērtējuma piemērošana un veikšana konkrētā 

plānošanas dokumenta izstrādei izriet no normatīvajiem aktiem (Likuma 4. panta trešā daļa, 

23. divi prim pants) un ir konkrētā plānošanas dokumenta izstrādes gadījumā pamatota, 

 
1 Informācija par plānotajiem projektiem pieejama Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļvietnē: 

(http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2018/12/IV_Investiciju_plans_R%C4%93zeknes_nov.pdf) 
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atbilstīga un nepieciešama. Veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, būs sniegta 

iespēja iespējami savlaicīgi identificēt būtiskās negatīvās ietekmes uz vidi, t.sk. tuvākajām 

apdzīvotajām vietām, dabas vērtībām u.c. kontekstā ar Likuma 1. un/vai 2. pielikumā 

minētajām jomām, nepieciešamības gadījumā sniedzot alternatīvos risinājumus un 

priekšlikumus ietekmes uz vidi novēršanai un samazināšanai, kas ilgtermiņā sekmētu 

nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanu vai novēršanu. Plānošanas dokumentā 

paredzētās darbības jāvērtē atbilstoši Likuma 23. pieci prim pantā noteiktajam, tai skaitā, 

sagatavojot plānošanas dokumenta vides pārskatu, jāņem vērā Likuma 23. pieci prim panta 

pirmajā daļā noteiktais, ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj 

tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto 

informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās, iekļaujot nepieciešamo informāciju 

atbilstošā detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās 

darbības.  

 

Piemērotās tiesību normas: 

• Aizsargjoslu likums; 

• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs prim 

pants, 23. pieci prim pants;  

• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 

• Sugu un biotopu aizsardzības likums; 

• Rāznas nacionālā parka likums; 

• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

• Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 212 “Noteikumi par dabas 

liegumiem”; 

• Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts; 

• Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 447 „Rāznas nacionālā parka 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 135 „Dabas lieguma „Lubānas 

mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārējie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;  

• Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Birojs izvērtēja Rēzeknes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija vēstuli Nr. 4.17/1010 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, iesniegumu “Par plānošanas 

dokumenta “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma” izstrādes uzsākšanu” un tam klāt 

pievienotos dokumentus. Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā Biroja 

lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, Birojs 

ir konstatējis, ka Rēzeknes novada pašvaldības Teritorijas plānojums atbilst Likuma 4. panta 

trešās daļas 1) un 2) punktā noteiktajam plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums 

ir nepieciešams (Likuma 4. panta trešās daļas 1), 2) punkts), citu starpā ņemot vērā arī Likuma 

23. divi prim pantā noteiktos kritērijus (23. divi prim panta 1) punkta a) un b) apakšpunkts, 2) 

punkta a) un b) apakšpunkts un 4) punkta a) apakšpunkts) un Likuma 3. panta 1) punktā noteikto 

ietekmes savlaicīgas novērtēšanas principu. 

 

 



Lēmums: 

• Piemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rēzeknes novada teritorijas 

plānojumam. 

 

 

 

 Biroja direktors  (paraksts*)     A.Lukšēvics 

 

 

 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  

 


