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IEVADS
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir pašvaldības ilgtermiņa politikas
plānošanas dokuments, kas iezīmē pašreizējo situāciju, sniedz ieskatu stipro, vājo pušu, iespēju un draudu
analīzē, formulē Rēzeknes pilsētas attīstības vīziju, specializāciju, izvirza stratēģiskos mērķus, nosaka
ilgtermiņa prioritātes un apraksta plānotos pasākumus prioritāšu ietvaros.
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra tiek veikta pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2012.gada 31.maija
lēmumu Nr.44 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (1.pielikums), kurš
pieņemts balstoties uz LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. 3pantu „Lēmums par stratēģiskā
novērtējuma nepieciešamību” un dokumenta atbilstību likuma 22.2pantā ietvertajiem kritērijiem.
Novērtējuma ietvaros ir sagatavots Vides pārskats, kurā iekļauta informācija un pieejamo datu analīze
atbilstoši prasībām un detalizācijas līmenim, ko nosaka minētie normatīvie akti un Vides pārraudzības
valsts biroja lēmumā iekļautie nosacījumi, kā arī sabiedriskās apspriešanas procesā saņemtie priekšlikumi.
Stratēģijai novērtējums tika piemērots, lai izvērtētu plānoto darbību iespējamo būtisko ietekmi un vidi
nākotnē. Šis Vides pārskats ir dokuments, kurā ir atspoguļota informācija, kas iegūta stratēģiskā ietekmes
uz vidi novērtējuma procesā.
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
AS – akciju sabiedrība
oC – celsijs
CO – oglekļa oksīds
ES – Eiropas Savienība
EK – Eiropas Kopiena
h – stunda
ha – hektārs
ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
km – kilometrs
km2 – kvadrātkilometrs
kV – kilovolts
l – litrs
l/s – litrs sekundē
LR – Latvijas Republika
LVĢMC – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
m – metrs
mg/l – miligrams litrā
mm – milimetrs
MK – Ministru kabinets
m3 – kubikmetrs
NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NAP – Nacionālais attīstības plāns
Nr. – numurs
PM2,5, PM10 – daļiņu izmēri piesārņojuma noteikšanai
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
SO2 – sēra dioksīds
SVID – stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi
t – tonna
t.i. – tas ir
t.sk. – tai skaitā
TIAN – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
tūkst. – tūkstotis
u.c. – un citi
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
u.tml. – un tamlīdzīgi
utt. – un tā tālāk
VA – valsts aģentūra
vjl – virs jūras līmeņa
VSIA – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
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TERMINU SKAIDROJUMS
Ietekme uz vidi – paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai
netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, bioloģisko
daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu, un
visu minēto jomu mijiedarbību.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija – ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts
vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts
aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumu un tiek izveidotas,
aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos
pētījumus un saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
Natura 2000 teritorija – Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb
sistēma, kas Latvijā izveidots uz jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 122
jaunas teritorijas. Tas nozīmē, ka katra ES dalībvalsts veido savu teritoriju sistēmu, kas ir visas „lielās”
sistēmas daļa.
Paredzētā darbība – aprīkojuma, iekārtas un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, projekta
īstenošana, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, cilvēka darbības neskartu vai
mazpārveidotu teritoriju un ainavu ietekmēšana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var
būtiski ietekmēt vidi.
Sabiedriskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam,
kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī Vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības
iesaistīšana Vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, Vides pārskata un tā apspriešanas
rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un tā izmantošana lēmumu pieņemšanai, kā
arī informācijas sniegšana par pieņemto lēmumu likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā
kārtībā.
Teritorijas plānojums – vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā
administratīvajai teritorijai vai tās daļai.
Vides pārskats – atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas
dokumentā, uz kuru attiecas likuma nosacījumi, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē
attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas
dokumenta mērķus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu.
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĶI UN KOPSAVILKUMS, SAISTĪBA AR
CITIEM PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
1.1. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas mērķi un kopsavilkums
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam iezīmē pašreizējo situāciju, SVID, kā
arī formulē vīziju, izvirza stratēģiskos mērķus un nosaka prioritātes un īstenojamos pasākumus.
Stratēģiskais dokuments virza Rēzeknes pilsēta attīstību kā reģionālās attīstības centru, taču vienlaikus
izsver nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu un pakalpojumu pieejamību pilsētas
iedzīvotājiem.
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam parāda Rēzeknes pilsētas attīstības
vīziju – vēlamo situāciju, kas jāsasniedz 2030.gadā. Vīzija paredz, ka 2030.gadā Rēzekne ir starptautiski
atpazīstama, pievilcīga, videi un cilvēkam draudzīga, inovācijām atvērta un ērti sasniedzama pilsēta tās
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tūristiem un viesiem. Tā ir nozīmīgs Austrumlatvijas ekonomikas, kultūras,
radošo industriju, izglītības, pētniecības un sporta centrs ar attīstītu starptautiskās sadarbības tīklu.
Plānošanas dokuments izvirza vairākus stratēģiskos mērķus – tie ir balstīti vīzijā un veicina vīzijas
sasniegšanu. Tie ir noteikti skaidri un izmērāmi, tā lai būtu iespējams vērtēt virzību uz tiem konkrētā laikā
periodā:
1) Nodrošināt Rēzeknes kā starptautiski konkurētspējīga nacionālās nozīmes ekonomiskās attīstības

centra attīstību.
Šis mērķis paredz Rēzeknes konkurētspējas sekmēšanu nacionālā un starptautiskā mērogā, Rēzeknes
lomas stiprināšanu apkārtējo teritoriju un Latgales reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanā un dzīves
kvalitātes uzlabošanā, Rēzeknes integrāciju Baltijas jūras reģiona un Eiropas ekonomiskajā telpā.
2) Attīstīt Rēzekni kā Eiropas kultūras un tūrisma pilsētu.

Šis mērķis iezīmē virzību uz Latgales materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, popularizēšanu un
tradīciju pārmantojamību; latgaliešu valodas un kultūras saglabāšanu, attīstību un funkcionalitātes
paplašināšanu; Rēzeknes kā latgaliešu kultūras galvaspilsētas un tūristu galamērķa atpazīstamību;
profesionālās mākslas pieejamību Austrumlatvijā; jaunu kultūrtūrisma produkta izstrādi; Rēzeknes
iekļaušanu Latvijas un starptautiskajā kultūras dzīves apritē; reģiona iedzīvotāju izglītošanu kultūras jomā
un masveida radošumu; pilnvērtīgu atpūtu modernā un zaļā pilsētvidē.
3) Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību.

Šis mērķis paredz, ka Rēzekne piedāvā republikas pilsētai atbilstošas kvalitātes pakalpojumus, tostarp
pirmsskolas, vispārējās un interešu, profesionālās un augstākās izglītības pakalpojumus, un sakārtotu
pilsētas infrastruktūru.
4) Veidot Rēzekni kā cilvēkam un videi draudzīgu, drošu un mūsdienīgu pilsētu Eiropas Savienības

Austrumu pierobežā.
Stratēģiskais mērķis ir virzīts uz augstas kvalitātes fiziskās vides nodrošināšanu Rēzeknē, ieviešot
mūsdienīgus, energoefektīvus, samērīgu izmaksu risinājumus privātajā un publiskajā infrastruktūrā –
mājokļos, satiksmē, pakalpojumos un ražošanā.
Stratēģijas ietvaros noteiktas vairākas prioritātes:
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1) Rēzekne – starptautiski konkurētspējīgs ekonomiskās attīstības centrs;
2) Rēzekne – radošuma, latgaliskuma, kultūrtūrisma un aktīvā tūrisma centrs;
3) Rēzekne – izglītības, pētniecības un sporta attīstības centrs;
4) Rēzekne – cilvēkam un videi draudzīga, droša un mūsdienīga pilsēta.
Savukārt, katra prioritāte ietver pasākumu kopumu – kompleksus dažādas detalizācijas pasākumus,
apvienotus mērķa sasniegšanai, kas izstrādes stadijā esošajā Rēzeknes pilsētas attīstības programmā
2014. – 2020.gadam tiks izteikti uzdevumu, rīcības virzienu, plānoto pasākumu un aktivitāšu, investīciju
projektu veidā, kā arī domes ikdienas rīcību, realizēto projektu u.c. veidā.
Balstoties uz Rēzeknes pilsētas stratēģijā izteiktajiem ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem, tika
sagatavota Rēzeknes pilsētas telpiskās attīstības perspektīva, kas nosaka pilsētas attīstības stratēģijai
atbilstošu pilsētas telpisko struktūru un pasākumu kopumu teritoriālo piesaisti. Telpiskā perspektīva ir
Rēzeknes pilsētas attīstības vīzijas un attīstības stratēģijā iekļauto mērķu un prioritāšu vispārīgā
vizualizācija.
Telpisko perspektīvi jeb telpisko vīziju veido vairāki elementi:
1) Ziemeļu rajons (ražošanas teritorijas) – šajā teritorijā nav iespējams pilnībā novērst pretrunu starp
rūpniecisko un dzīvojamo funkciju, kas ir veidojusies vēsturiski, padomju laikā izbūvējot rūpniecības
teritoriju ar tajā ietvertu daudzdzīvokļu namu rajonu. Ražošanas funkcija un darba vietas ir primārā funkcija.
Vienlaikus jānodrošina dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošana.
2) Centrs – pilsētas centra loma ir reprezentācija, kultūra, tūrisms, pakalpojumi un tirdzniecība.
3) Jaukta pilsētas apbūve – pilsētas vidusdaļa starp dzelzceļiem un Rēzeknes upi ir visintensīvāk
apbūvēta. Tās veido pilsētas dzīves pamatu – telpu dzīvošanai, ikdienas pakalpojumiem un mazo
uzņēmumu saimniekošanai.
4) Savrupmāju rajoni – pilsētas zaļākās teritorijas ar privātmāju dārziem.
5) Aktīvās atpūtas teritorijas – tiek izvietotas pilsētas dabas teritorijās. Daba pilsētā ir Rēzeknes tēla būtiska
sastāvdaļa. Dabas teritoriju galvenās funkcijas: pilsētas ainavas kvalitāte; aktīvas atpūtas, pastaigu un
brīvdabas kultūras un sporta aktivitāšu pieejamība dabā; zaļas pilsētas tēla saglabāšana, kultūras,
izglītības, tūrisma un citu sabiedrisko objektu iekļaušana vienotā gājējiem un velobraucējiem draudzīgā
publiskā telpā; dabas daudzveidības un pilsētas ekoloģiskās kvalitātes saglabāšana.
6) Ūdeņi – īpaši nozīmīga ir Rēzeknes upes ieleja, kas kalpo kā galvenais pilsētas zaļais koridors.
7) Maģistrālās ielas – galvenās pilsētas transporta artērijas ir Atbrīvošanas aleja un Rīgas iela. Tām
pakārtotās transporta maģistrāles ir Zilupes iela un K.Barona iela.
8) Dzelzceļš – dzelzceļa infrastruktūra ir saglabāta esošajās teritorijās.
9) Nozīmīgākie kultūras un tūrisma objekti – Rēzeknei kā kultūras un izglītības centram ir svarīga teritoriju
un objektu saglabāšana, kas palīdz atspoguļot latgaliešu identitāti pilsētas vidē.
Telpiskās attīstības perspektīva vizualizē un pilsētas kartē iezīmē visas augstāk minētās zonas.
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1.2. Saistība ar citiem plānošanas dokumentiem
Ievērojamu daļu Stratēģijā apskatīto aspektu nosaka augstāka līmeņa plānošanas dokumenti – nacionālie
– Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2030 (LIAS), Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2014 – 2020 un
Latgales reģiona plānošanas dokumenti, kā arī nākamais programmēšanas periods, kas sagatavo pamatu
attīstības finansēšanai pēc 2014.gada, - un iezīmē galvenos valsts attīstības virzienus tuvākajā vidējā un
tālākā perspektīvā.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanas pamatā ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
(LIAS), kas izstrādāta laika periodam līdz 2030.gadam. LIAS tika apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā,
un LIAS kļuva par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi turpmāk izstrādājamie
stratēģiskās un attīstības plānošanas dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem
virzieniem un prioritātēm. LIAS izstrādē tikusi izmantota kapitālu pieeja ilgtspējībai. Stratēģijas uzdevums ir
atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savu kapitālu jeb nacionālo bagātību, lai nākamajām paaudzēm to
nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs
kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu,
tostarp vietas un telpas, produktivitātes kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem.
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013. – 2019.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas
dokuments, kas nosaka Latvijas reģionālo politiku līdz 2019.gadam. Pamatnostādnēs ir definētas
reģionālās politikas risināmās problēmas, mērķi un principi, rīcības virzieni politikas mērķu sasniegšanai un
sasniedzamie rezultāti. Pamatnostādnes ietver rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem definēto mērķu
sasniegšanai. Pamatnostādnēs izvirzīti šādi mērķi:
1) sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darba vietu radīšanu, veicināt darba vietu un
pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību (galvenokārt ar investīciju
atbalsta pasākumiem);
2) stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā (galvenokārt ar
neinvestīciju pasākumiem).
Lai sasniegtu reģionālās politikas mērķus, pamatnostādnēs ir noteikti šādi rīcības virzieni:
1) atbalstīt starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus;
2) atbalstīt lauku attīstības telpu;
3) atbalstīt Rīgas metropoles areālu;
4) atbalstīt Baltijas jūras piekrasti;
5) atbalstīt austrumu pierobežu;
6) paaugstināt vietējā un reģionālā līmeņa pārvaldes lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un uzlabot
uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās;
7) palielināt pašvaldību finansiālo rīcībspēju (pašvaldību finanšu pilnveidošana);
8) palielināt pašvaldību lomu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā vietējā līmenī;
9) paplašināt teritoriālās statistikas klāstu un ieguves iespējas.
Nacionālās attīstības plāns 2014. – 2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam
Rēzeknes pilsētas dome

9

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Vides pārskats

(Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam. NAP2020
vadmotīvs ir "Ekonomikas izrāviens", un tā sasniegšanai ir izvirzītas trīs prioritātes – tautas saimniecības
izaugsme, cilvēka drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Rēzeknei pilsētai ir saistoša Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
(turpmāk – Latgales stratēģija), kas ir apstiprināta 2010.gada 1.decembrī Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomē. Latgales stratēģijā Rēzekne ir atzīmēta kā nacionālās nozīmes centrs. Rēzeknes loma
atzīmēta Latgales vīzijā 2030.gadam arī šādi:
Kravu un pasažieru plūsma Austrumu – Rietumu un Ziemeļu – Dienvidu virzienā nosaka iespējamību
jaunu transporta pakalpojumu izveidei un loģistikas attīstībai.
Latgales augstskolas, t.sk. Rēzeknes Augstskola, veido reģiona „izcilības pamatu” – reģiona zinātniskās
darbības un inovāciju centrus reģiona uzņēmumu izaugsmei. Profesionālās izglītības un mūžizglītības
misija – nodrošināt nepārtrauktu apmācību procesu visa vecuma un prasmju cilvēkiem, „piegādāt”
kvalificētu darbaspēku.
Latgales uzņēmumus raksturo vietējo un ārvalstu uzņēmumu darbība Daugavpilī un Rēzeknē tradicionāli
spēcīgajās nozarēs – metālapstrādē, kokapstrādē, pārtikas rūpniecībā, un tos papildinoša vidējo un nelielo
uzņēmumu darbība visdažādākajās nozarēs (loģistikā, „zaļajā enerģētikā”, „sociālajā uzņēmējdarbībā”
u.c.).
Šī stratēģija un tās sastāvā ietilpstošā Telpiskās attīstības perspektīva ir pamats Rēzeknes pilsētas
jaunajam teritorijas plānojuma vai spēka esoša Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma
2007. – 2019.gadam grozījumu, lokālplānojumu un tematiskiem plānojumu izstrādei, kā arī Rēzeknes
pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādei.
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir process, kura mērķis ir uzlabot nozares politikas,
politikas plāna, rīcības programmas, kā arī citu nacionālo, reģionālo un vietējo stratēģisko plānošanas
dokumentu un normatīvo aktu kvalitāti, vērtējot šo dokumentu iespējamo ietekmi uz vidi un laicīgi novēršot
vai mazinot to īstenošanas negatīvās ietekmes. Šis process ir vērsts uz to, lai izvērtētu, kādas būtiskas
tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē var rasties politikas plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātā, un kā
tās ietekmēs dabas kapitālu – resursus un pakalpojumus. SIVN ir veicams plānu un programmu
sagatavošanās posmā, un tā nepieciešamību un procesu nosaka starptautiskā un nacionālā likumdošana.
Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.).
Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēģisko novērtējumu veic plānošanas
dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas
plānojumiem, arī tiem, kuri saistīti ar ES līdzfinansējuma izmantošanu, ja attiecīgos plānošanas
dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā vai pieņem Saeima, MK,
pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija. Likumdošanas prasības paredz SIVN (turpmāk tekstā SIVN)
procesa ietvaros sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz
vidi. SIVN procesā ir svarīgi identificēt sagaidāmo ietekmi uz vidi un dabas resursiem, kas saistīti ar
plānošanas dokumenta īstenošanu.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) procesa mērķis ir panākt vides aspektu integrēšanu
plānošanas procesā, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši iestrādātas Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās
attīstības stratēģijā. Ja šos aspektus nav iespējams iestrādāt pašā plānošanas dokumentā, tad ir jāpanāk,
lai šie aspekti tiktu ievēroti, izstrādājot katru konkrēto ieviešanas pasākumu.
SIVN vispārīgie uzdevumi ir novērtēt vides apstākļus un sniegt informāciju lēmumu pieņēmējiem, kā arī
informēt plašāku sabiedrību par sagaidāmo būtisko ietekmi uz vidi dokumenta ieviešanas gadījumā.
2.1. SIVN process un metodoloģija
Pastāv būtiskas atšķirības starp ietekmes uz vidi novērtējumu, kas jāveic projektiem (piemēram,
infrastruktūras objektiem, ražošanas objektiem), un SIVN, kas tiek veikts politikas plānošanas
dokumentiem. Ietekmes uz vidi novērtējums projektiem saistās ar vērtējumu un secinājumiem par
kvantitatīvi un kvalitatīvi izmērāmām ietekmēm uz vidi, uz kā pamata tiek pieņemts lēmums par darbības
atļaušanu un izvirzītajiem nosacījumiem vai ierosinātās darbības aizliegšanu. Savukārt politikas
plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi izvērtējums ir vērsts uz plānošanas dokumentu satura
optimizēšanu un vides aspektu integrāciju tajos.
Līdz ar to SIVN procesā un Vides pārskata veidošanā ir izmantota metodika, kas balstīta uz atbilstības
izvērtējumu vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, mērķu un uzdevumu un kvalitatīvu
ietekmju vērtējumu. Teritorijas plānojuma vērtēšanā tika izmantoti vides aizsardzības principi un
ilgtspējīgas attīstības, kā arī koncepcija par dabas kapitālu kā vienu no sabiedrības vērtībām.
SIVN balstās uz šādiem principiem:
Integrācija – vides aspekti pilnībā ir jāintegrē politikas plānošanas dokumentā, tādēļ vides aspekti ir jāņem
vērā plānošanas agrā stadijā, lai izvairītos no konceptuālām kļūdām. Šādā gadījumā SIVN palīdz veikt
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piedāvāto rīcības virzienu analīzi un identificēt tās rīcības, kam no vides viedokļa nepieciešama papildus
izpēte par to ietekmi.
Piesardzības princips – pieņemot lēmumus, nepieciešams izmantot piesardzības principu, pat, ja plānotās
darbības tieša negatīva ietekme nav pierādīta, jo ekosistēmu nestspēju jeb ietilpību un sakarība starp
slodzēm un dabas kapitālu nav iespējams precīzi noteikt.
Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un cilvēku radītais
kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties.
Alternatīvu izvērtēšana – nepieciešams izvērtēt kā politikas plānošanas dokumentā paredzētās rīcības un
to iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti.
Pārskatāmība – SIVN ir atvērts un pārskatāms lēmumu pieņemšanas process, kas paredz interešu grupu
un nevalstisko organizāciju iesaisti, kā arī aprakstot SIVN metodoloģiju, lēmumu pieņemšanas
mehānismus un sniedzot pamatojumu novērtējumā iekļautajiem apgalvojumiem. SIVN pārskatāmību
nodrošina arī Vides pārskata sabiedriskā apspriešana un tās rezultātu publiskošana.
2.2. Vides pārskata sagatavošanas pamatprincipi
Vides pārskats balstās uz Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam iekļauto
mērķu, prioritāšu, kā arī plānoto pasākumu īstenošanas ietekmes uz vidi izvērtējumu, kā arī vērtējuma par
plānošanas dokumenta atbilstību starptautiskajai un nacionālajai vides politikai. Vides pārskata izstrādes
procesā tika izmantotas dažādas metodes datu iegūšanai un analīzei. Kopumā vides pārskata
sagatavošanā var izdalīt šādus būtiskākos etapus:
Dokumentu atbilstība un sasaiste ar citiem likumdošanas dokumentiem
Izstrādājot un ieviešot Stratēģiju ir būtiski, lai iespēju robežās tiktu ievērotas arī citos nacionālos, reģionālos
un sektoru plānošanas dokumentos izvirzītās prasības un paredzētie pasākumi.
Pašreizējās situācijas un nulles scenārija novērtējums
Vide sevī ietver ļoti plašu jautājumu loku, tādēļ nepieciešams definēt galvenās jomas, kuras Stratēģijas
kontekstā ir būtiskākās un kurām potenciāli ir būtiskākā ietekme uz vidi. Lai to izdarītu, tiek izveidots t.s.
nulles scenārijs. Tas apraksta virzošos spēkus, tendences Rēzeknes pilsētas attīstībā un ietekmē uz vidi,
kā arī vides kvalitāti, galvenās slodzes un rīcības negatīvās ietekmes mazināšanai. Šajā etapā tiek
apkopota pieejamā pamatinformācija par vides stāvokli Rēzeknes pilsētā, tādējādi veicot sākotnējo
novērtējumu un identificējot būtiskos vides aspektus, kas saistīti ar plānošanas dokumentu.
SIVN veikšanai izmantota publiski pieejama informācija – publiski gada pārskati, indikatori, dažādu politikas
plānošanas dokumentu analītiskā daļa, kā arī Stratēģijas izstrādes procesā sagatavotā informācija par
esošā stāvokļa novērtējumu. Informācija par vides resursiem un vides kvalitātes novērtējumu un tendences
tiek izmantotas bāzes scenārija veidošanā. Vides pārskata ierobežotā apjoma dēļ pārskatā ir iekļauts
kopsavilkums par vides stāvokļa raksturojumu un būtiskākajiem rādītājiem, kas raksturo vides kvalitāti,
tendences un slodzes uz vides kvalitāti un dabas resursiem. Lielākās grūtības radīja atšķirīgo jēdzienu
interpretācijas datu savstarpējā salīdzināšanā.
Balstoties uz šajā etapā iegūto informāciju, tiek sagatavota vides pārskata sadaļa par sagaidāmajām
izmaiņām un būtiskākajiem vides aspektiem situācijā, ja plānošanas dokuments netiek īstenots jeb t.s.
nulles scenārijs.
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Attīstības stratēģijas īstenošanas būtisko ietekmju uz vidi vērtējums
Attīstības stratēģijas īstenošanas potenciālās ietekmes uz vidi izvērtējumu veido vairāki elementi:
 Esošās situācijas analīzes un SVID izvērtējums.
 Izvirzīto stratēģisko mērķu un prioritāšu izvērtējums.
 Prioritāšu ietvaros iekļauto aktivitāšu iespējamās ietekmes uz vidi izvērtējuma (tiek veikts atbilstoši
aktivitāšu apraksta detalizācijas pakāpei, kā arī ņemot vērā, ka stratēģijā iekļautajiem pasākumiem ir
indikatīvs raksturs).
 Vērtējums par telpiskās attīstības perspektīvu.
SIVN process tiek organizēts tā, lai identificētu gan pozitīvās, gan negatīvās ietekmes uz vidi, kā arī
kumulatīvās ietekmes. Tiek izmantota informācija, ko sniedz nulles scenārijs, kā arī balstoties uz stratēģijā
iekļauto informāciju un esošās situācijas analīzi, tiek prognozētas sagaidāmās ietekmes.
SIVN iespēju robežās tiek arī sniegti priekšlikumi, kādu pasākumu iekļaušana no vides viedokļa būtu
nozīmīga.
Attiecībā uz negatīvo ietekmju uz vidi novēršanu vai mazināšanu un pozitīvo ietekmju pastiprināšanu,
nepieciešams ņemt vērā plānošanas dokumenta ieviešanas sistēmu. Sniedzot priekšlikumus indikatoriem
un politikas plānošanas ieviešanas monitoringam, izvēlēti tādi indikatori, kuri jau tiek aprēķināti vai kuru
aprēķināšanai tiek sistemātiski apkopota bāzes informācija. Sagatavojot priekšlikumus plānošanas
dokumenta īstenošanas monitoringa pasākumiem un monitoringa pārskatam, tiek ņemts vērā esošā valsts
vides monitoringa tīkla, veikto novērojumu un informācijas pieejamības raksturojums.
Secinājumi un atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem
Veicot SIVN, plānošanas dokuments tiek analizēts un vērtēts, lai noteiktu plānošanas dokumenta
īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi un sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:
 Kādi būs plānošanas dokumentu īstenošanas tiešie un netiešie rezultāti?
 Kādā veidā rezultāti skars apkārtējo vidi?
 Kāds būs jebkuras potenciālās ietekmes uz vidi mērogs un būtība, pozitīvās un negatīvās ietekmes,
pagaidu un noturīgās ietekmes un to radītās tiešās sekas?
 Kādas visticamāk būs sabiedrības un ieinteresēto pušu lielākās bažas attiecībā uz iespējamo ietekmi uz
vidi?
 Kas būs jādara ietekmju mazināšanai, vai vispār kaut kas būs jādara, lai mazinātu vai novērstu negatīvo
ietekmi uz vidi?
 Kādas būs atlikušās ietekmes, vai vispār tādas būs pēc mazinošo pasākumu realizēšanas?
 Kāda būs nepieciešamība kompensēt zaudējumus dabai, skartajiem indivīdiem, uzņēmumiem?
 Kāds vides monitorings raksturotu iespējamās ietekmes, kādu vides stāvokļa rādītāju izmaiņu
tendencēm būtu pievēršama īpaša uzmanība?
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2.3. Sabiedrības līdzdalība
Sabiedrības, organizāciju un institūciju viedoklis tiek ņemts vērā vairākos SIVN etapos:
 Veicot sākotnējo novērtējumu par Rēzeknes pilsētas ilgstspējīgās attīstības stratēģijas būtiskajiem vides
aspektiem.
 Noskaidrojot sabiedrības viedokli, tādejādi ņemot to vērā veicot novērtējumu.
 Organizējot vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas procesu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas
sanāksmi.
 Iestrādājot sabiedrības pārstāvju komentārus vides pārskata gala redakcijā – ņemot vērā gan saņemtos
komentārus par vides pārskata projektu, gan arī par attīstības stratēģiju.
Stratēģijas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana norisinājās laika posmā no 2012.gada 3.decembra līdz
2013.gada 7.janvārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2012.gada 18.decembrī. Stratēģijas
1.redakcija tika publicēta Rēzeknes pilsētas mājas lapā. Par Stratēģiju tika saņemti kopumā 55 dažādi
iedzīvotāju iebildumi un priekšlikumi, kas tika apspriesti Stratēģijas izstrādes darba grupā. Pārskatā par
Stratēģijas izstrādi ir veikts apkopojums par iedzīvotāju iebildumiem un priekšlikumiem, kā arī atzīmes par
ievērošanu/neievērošanu.
Pamatojoties uz 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un saņemtajiem priekšlikumiem, tika
izstrādāta Stratēģijas pilnveidotā redakcija, kurai tika sagatavots vides pārskata projekts.
Stratēģijas pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās 2014.gadā no 20.janvāra līdz
2014.gada 3.martam. Pārskatā par Stratēģijas izstrādi ir veikts apkopojums par saņemtajiem sabiedrības
pārstāvju iebildumiem un priekšlikumiem, valsts institūciju atzinumiem par Stratēģijas pilnveidoto redakciju,
kā arī atzīmes par ievērošanu/neievērošanu.
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3. SITUĀCIJAS ANALĪZE
3.1. Teritorijas apraksts
3.1.1. Teritorijas atrašanās vieta, platība, dabas apstākļi
Rēzeknes pilsēta Latvijas austrumu daļā un ietilpst Latgales plānošanas reģiona teritorijā.
• Rēzeknes pilsētas plātība – 17,5 km2
• Iedzīvotāju skaits – 31 351 cilvēks (01.01.2013.)
• Iedzīvotāju blīvums – 1 803,4 (cilv./km2)
Rēzekne atrodas 242 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas (0,65 milj. iedz.). Rēzeknei tuvākās
vidēja izmēra pilsētas Latvijā ir Daugavpils (91 tūkst. iedz.; 91 km attālumā) un Jēkabpils (25,9 tūkst. iedz.;
102 km attālumā); ārpus Latvijas – Pleskava Krievijā (203 tūkst. iedz.; 172 km attālumā) un Polockas
aglomerācija Baltkrievijā (185 tūkst. iedz.; 210 km attālumā).
Rēzeknes pilsēta atrodas pie starptautiskas nozīmes transporta koridoriem (A12/E22, A13/E262), kas ir arī
ES Transeiropas transporta (TEN) koridori. Rēzeknes pilsētu šķērso stratēģiskās nozīmes Rīgas –
Maskavas un Pēterburgas – Varšavas dzelzceļa līnijas: „Krustpils – Rēzekne II”, „Rēzekne II – Zilupe –
Valsts robeža”, „Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne I” un „Rēzekne – Daugavpils”.
Rēzeknes pilsētas teritorija, tāpat kā visa LR, atrodas mēreni mitrajā atlantiski kontinentālajā klimata
apgabalā, t.i. pārejas klimata apgabalā starp kontinentālo Austrumeiropas un maritimo Rietumeiropas
klimatu. Pilsētas teritorija ir pārāk maza, lai būtu novērojamas makroklimatisko rādītāju atšķirības R → A
vai D → Z virzienā. Vidējā temperatūra janvārī ir – 7,5 °C, bet jūlijā + 16,8 °C. Ilggadējo gaisa vidējo
minimālo un maksimālo temperatūra amplitūda janvārī ir no – 11 °C līdz – 4,3 °C, bet jūlijā no + 12,3 °C
līdz + 21,6 °C. Gada vidējā gaisa temperatūra ir + 4,4 °C, bet vidējo temperatūru amplitūda ir 24,3 °C.
Zemākā jebkad reģistrētā gaisa temperatūra pilsētas teritorijā ir – 39 °C (janvārī), augstākā jebkad
reģistrētā gaisa temperatūra + 34 °C (jūlijā). Valda kontinentālas gaisa masas un valdošie vēji – rietumu,
dienvidrietumu. Vēja vidējais ātrums vasarā 3,5 m/sek., ziemā 5,6 m/sek.
3.1.2. Dabas vērtības
Saskaņā ar VZD datiem uz 01.01.2013. Rēzeknes pilsētā ir reģistrētas 90 zemes vienības ar nekustāmā
īpašuma lietošanas mērķi „Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme” 117,6 ha kopplatībā, kas
sastāda 7,61% no pilsētas kopplatības un 1 zemesgabals nekustāmā īpašuma lietošanas mērķi „Ūdens
objektu zeme” (platība 26,1 ha, 1,49% no pilsētas kopplatības).
Rēzeknes pilsētas teritorijā nav valsts nozīmes dabas objektu, pilsēta nevar izcelties ar dabas objektu
daudzveidību.
Rēzeknes upe, Kovšu ezers, pilsētas parki un skvēri ir nozīmīgi ekosistēmu uzturēšanas objekti un palīdz
saglabāt bioloģisko daudzveidību.
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Pilsētu austrumu – rietumu virzienā šķērso Rēzeknes upe. Tā iztek no Rāznas ezera un ietek Lubāna
ezerā. Rēzeknes upes garums ir 116 km, upes garums pilsētā ir ~ 10 km. Rēzeknes upe pilsētā veido
līkločus, ir arī daži asi līkumi, dažās vietās upes krasti tiek izskaloti. Vietām Rēzeknes upe ir stipri
aizaugusi. Upes posma patreizējais inženierekoloģiskais stāvoklis nav apmierinošs: upes gultne
ūdenskrātuves daļā stipri piesērējusi ar dūņām un daļēji piegružota, notiek krastu deformācijas (straumes
un antropogēnā ietekmē) un krastu piegružošana. Pagātnē upes gultne ir iztaisnota viduslaiku pilsētiņas
rajonā un pilsētas austrumu daļā.
Rēzeknes upes sateces baseins ir 2066 km2. Kritums visā upes garumā ir 71 m, vidējais kritums
0,61 m/km. Upes straumes ātrums no 0,2 – 0,7 m/s. Vidējais caurplūdums Rēzeknes upē lejpus Rēzeknes
ir 5,5 m3/s. Ir novērojami divi maksimumi: pavasarī un jūlijā (11,4 m3/s), bet minimums septembrī un tas ir
0,63 m3/s, kad tas ir 9 reizes mazāks par gada vidējo. Upes ieleju, kuras platums ir 150 – 200 m, veido
alūvijs.
Rēzeknes upe ir vietējās nozīmes applūšanas riska teritorija. Teritorijā gar abiem Rēzeknes upes krastiem,
kur sakarā ar upes šaurumu lejpus pilsētas, palu laikā var celties līmenis un upe iziet no krastiem uz
pilsētas zemākajām vietām. Iespēju robežās ūdens līmeni var regulēt ar Rāznas ezera un Spruktu HES
hidrobūvēm, aizturot baseina augšgala ūdeņus.
Rēzeknes upe kalpo kā zaļais koridors pilsētā, radot priekšnosacījumus dabas daudzveidībai.
Kovšu ezers atrodas pilsētas dienvidrietumu daļā un tā platība ir 22 ha, tā garums ir 0,8 km, platums
0,5 km, vidējais dziļums 2,6 m, maksimālais – 3,7 m. Vidējais ūdens līmenis ir 136,4 m, līmeņa svārstību
amplitūda ir 0,4 m robežās. Ezera krasti ir lēzeni, pārpurvojušies, katliene dūņaina, vietām smilšaina,
aizaugšanas pakāpe – 5%. Neliels strauts – Kovšupe, kas sākas Kivku ezerā Rēzeknes novada Ozolaines
pagastā, iztek cauri ezeram un savieno to ar Rēzeknes upi.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumā 2007. – 2019.gadam Rēzeknes
upei un Kovšu ezeram ir noteiktas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kas sakrīt ar tauvas joslas
platumu:
Kovšu (Rēzeknes) ezera aizsargjoslas platums – 10 m.
Rēzeknes upes aizsargjosla – 10 m plata katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams
esošās apbūves dēļ.
Rēzeknes upes un Kovšu ezera krasti ir pilsētas zaļā zona, kura ir īpaši nozīmīga iedzīvotāju atpūtai,
dzīves vides un gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā.
Lielākās apstādījumu teritorijas atrodas pilsētas nomalēs: Vipingas rajona parks, dienvidu rajona parks –
iedzīvotāju vidū tās ir pazīstamās ar nosaukumiem „Vipingas mežaparks” un „Stādītais mežs”. Pilsētas
ziemeļu rajonā arī ir sava labiekārtota apstādījumu teritorija – Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parks.
Pilsētas centrā atrodas vairāki skvēri, labiekārtotās sabiedrisko objektu apstādījumu teritorijas. Pie „zaļām”
pilsētas struktūrām var pieskaitīt arī lineārās teritorijas – ielu koku stādījumus, gājēju ielas.
Ar 09.12.2011. domes lēmumu Nr.486 "Par Rēzeknes pilsētas aizsargājamo koku saraksta apstiprināšanu"
ir noteikts koku saraksts, kuru ciršanas gadījumā veicama publiskā apspriešana (skat. 2.pielikumu) un
kuriem ir ainaviska un kultūrvēsturiska vērtība.
Rēzeknes upe, Kovšu ezers, pilsētas parki un skvēri ir nozīmīgi ekosistēmu uzturēšanas objekti un palīdz
saglabāt bioloģisko daudzveidību.
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3.1.3. Kultūrvēsturiskais mantojums un ainavas
UNESCO Vispārējā deklarācijā uzsvērts, ka kultūras daudzveidība līdzās bioloģiskajai daudzveidībai ir
cilvēces kopējais mantojums. Savukārt UNESCO konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma
aizsardzību nosauktas galvenās kultūras mantojuma sastāvdaļas:
 Pieminekļi – arhitektūras darbi, monumentāli gleznojumi un skulptūras, arheoloģiskie elementi vai
struktūras, uzraksti, alu mājokļi un pazīmju kombinācijas, kurām ir izcila vēstures, mākslas vai zinātnes
vērtība.
 Ansambļi/celtņu grupas, kam arhitektūras, vienotības vai atrašanās vietas dēļ ir izcila vērtība no
zinātnes, vēstures vai mākslas viedokļa.
 Ievērojamas vietas – cilvēku veidotas vai cilvēka un dabas mijiedarbībā veidojušās teritorijas, t.sk.
arheoloģiskas nozīmes vietas, kurām piemīt izcila vēsturiskā, estētiskā, etnogrāfiskā vai antropoloģiskā
vērtība.
Rēzeknes pilsēta ir samēra neliels valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu skaits. Saskaņā ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) datiem Rēzeknē ir 39 arhitektūras pieminekļi un 4
arheoloģijas pieminekļi.
Visiem objektiem ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma formālajām prasībām. Aizsargjoslu
minimālais platums pilsētās ir noteikts 100 m. To uzdevums ir nodrošināt kultūras pieminekļu aizsardzību
un saglabāšanu, kā arī samazināt dažāda veida negatīvu ietekmi uz tiem.
Rēzeknes kultūras mantojuma savdabību veido:
 Saglabājies 19.gs., 20.gs.sākuma ielu tīkls. Tas laikam ritot daudzviet ir uzlabots no infrastruktūras un
labiekārtojuma viedokļa, taču vēl ir nepieciešami uzlabojumi transportam mazāk intensīvos ielu posmos.
 Mazstāvu koka apbūves īpatsvars no 19. – 20.gs.sāk. Daudzas koka ēkas pamazām tiek pārveidotas
un pārplānotas, zaudējot autentisko apdari un elementus (logus, durvis, jumta iesegumus), daļu atstājot
novārtā.
 Sarkano ķieģeļu ēku apbūve no 19. – 20.gs mijas, īpaši Latgales ielā. Tā ir saglabājusies būvapjomos,
fasāžu apdarē, taču nelielai daļai izmaiņas ir vērojamas elementu (logu, durvju, jumta iesegumu) nekritiskā
nomaiņā.
 Sakrālā arhitektūra, kas aptver plašu konfesiju diapazonu un ir Rēzeknes spilgtākā savdabība.
 Divi pilskalni, kur Rēzeknes pilskalns (13.gs.) ir tūristu iecienītākā apskates vieta un jaunatklātais
Ratinīku pilskalns (5. – 9.gs.), kas funkcionē arī kā katoļu kapsēta, kurai vēl jāmeklē piemērotākais tūristu
piesaistes veids.
 Ievērojams kultūrvēstures objekts – piemineklis “Vienoti Latvijai” (Latgales Māra), kas vēsturiskajā
aspektā un tēlnieciski mākslinieciskā izpildījuma kvalitātē ir viena no populārākajām tūristu pieturvietām.
 Piemiņas vietas un zīmes, kas liecina par bagāto kultūras pieredzi un cieņu pret vēsturi, glabā piemiņu
par izcilajiem rēzekniešiem un notikumiem.
 Muzeji.
Rēzeknes pilsētā ir ainaviski nozīmīgas vietas, kas pārstāv Latvijas apstākļiem raksturīgās kultūrainavas
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un atbilst vienotā dabas un kultūras mantojuma kategorijai – staigājot vai braucot reizēm pamanāmas
kādas īpašas, no apbūves vai stādījumiem brīvas zonas, kas atklāj skatus uz nozīmīgiem vai izteiksmīgiem
objektiem, piemēram, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāli, pilskalnu un Latgales vēstniecību “Gors”.
Pašvaldībai jāturpina darbs pie kultūrvēsturiska mantojuma izzināšanas, inventarizēšanas un
apsaimniekošanas programmas ar mērķi kvalitatīvi renovēt vēsturisko pilsētvidi. Būtisks priekšnoteikums,
lai šo mērķi sasniegtu, ir sabiedrības iesaistīšana un izglītošana. Kā attīstīties Rēzeknes vecpilsētai, lai tā
būtu kā dzīvs muzejs, kas nepārtraukti aug un mainās, tomēr saglabā kultūrvēsturiskās vērtības, – par to
jādiskutē ar kultūras mantojuma, dabas, vides, arhitektūras, tūrisma un sabiedrisko attiecību speciālistiem.
Princips – ja rēzeknieši un viesi tiks informēti par pilsētas kultūrvēsturiskajām vērtībām, tad tās sargās ne
tikai pašvaldība un kultūras mantojuma aizsardzības valsts institūcijas, bet arī paši pilsētnieki, kas ir tiešā
mērā atbildīgi par vērtību saglabāšanu.
3.2. Vides stāvokļa apraksts
3.2.1. Gaisa kvalitāte
Gaisa kvalitāti pilsētās ietekmē gan transporta plūsmas blīvums, sastāvs un kustības ātrums, gan arī
saimnieciskās aktivitātes, piemēram, apkures sistēmu veids un dažādu uzņēmumu darbības specifika.
Gaisa kvalitāti pilsētā ietekmē stacionārie un difūzi piesārņojošo vielu izmešu avoti. Stacionārie gaisa
piesārņojuma avoti ir 5 – 35% (atkarībā no vietas pilsētā) no visa kopējā gaisa piesārņojuma avotiem.
Pārējā, lielākā, daļa ir mobilie piesārņojuma avoti (autotransports).
Kopš 2001.gada Rēzeknes pilsēta iekļauta 7 lielāko Latvijas pilsētu sarakstā, kur tiek regulāri organizēti
gaisa kvalitātes novērojumi. Pilsētā uzstādīta DOAS (diferenciālā optiskā absorbcijas spektroskopija)
monitoringa stacija, izstrādāta gaisa kvalitātes monitoringa programma. Gaisa kvalitātes novērojumu staciju
galvenais uzdevums ir sniegt informācija par ārtelpas gaisa kvalitāti troposfērā (neietverot darba vidi) un
salīdzināt faktisko stāvokli ar noteiktajiem kvalitātes normatīviem. Šo kvalitātes normatīvu mērķis ir novērst
kaitējumu cilvēka veselībai vai videi un nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ilgākā laika
posmā. Gaisa kvalitātes mērījumi tiek nodrošināti nepārtrauktā automātiskā režīmā, kā arī tiek izmantotas
manuālas gaisa un nokrišņu paraugu ņemšanas ierīces ar tālāku ķīmisko analīzi LVĢMC Vides
laboratorijā.
Gaisu piesārņojošās vielas nokļūst atmosfērā no mājsaimniecību apkures sistēmām, autotransporta un
rūpniecības uzņēmumiem.
Divas automātiskās nepārtrauktas darbības gaisa piesārņojuma mērīšanas stacijas „Rēzekne” Rēzeknes
novadā, Vērēmu pagastā, Ratnīkos un „Rēzekne 2.stars” Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 108, kurās tiek
veikti SO2 , N O2, O3, benzola, toluola, PM10, NO mērījumi, kontrolē gaisa kvalitāti Rēzeknes pilsētā.
Atbilstoši informācijai, kas iekļauta Pārskatā par gaisa kvalitāti Latvijā 2012.gadā, novērojumu stacijā
“Rēzekne” reģistrētā gada vidējās daļiņu PM10 koncentrācija (24,0 g/m3) pārsniedza gada apakšējo
piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus cilvēka veselības aizsardzībai (20 g/m3). Novērojumu stacijā
“Rēzekne” tika pārsniegts augšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (35 g/m3) cilvēka
veselības aizsardzībai – 59 diennaktis. Apakšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis
(25 g/m3) cilvēka veselības aizsardzībai tika pārsniegts novērojumu stacijā “Rēzekne” – 97 jeb 31% no
visiem novērojumu datiem. Jāatzīmē, ka daļiņu PM10 diennakts augšēja un apakšēja piesārņojuma
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novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 35 reizes viena gada
laikā, bet Rēzeknē konstatēts pārsniegumu skaits ir 28 reizes, kas bija otrais lielākais (pēc Rīgas pilsētas)
Latvijā.
Benzola (C6H6) augšējais un apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības
aizsardzībai (3,5 g/m3) bija pārsniegts novērojumu stacijā „Rēzekne 2.stars” (3,7 g/m3). Novērojumu stacijā
„Rēzekne” (2,5 g/m3) bija pārsniegts arī apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības
aizsardzībai (2,0 g/m3).
2012.gadā novērojumu stacijā “Rēzekne” reģistrēti slāpekļa dioksīda (NO2) stundas vērtības apakšējā
piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi
(100 g/m3). Kopumā novērojumu stacijā “Rēzekne” reģistrēti 36 pārsniegšanas gadījumi. Jāatzīmē, ka
stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtējuma sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana
pieļaujama tikai 18 reizes kalendāra gadā.
Apkopojot Rēzeknes pilsētas gaisa monitoringa stacijas mērījumu rezultātus, var secināt, ka praktiski visu
piesārņotāju koncentrācijai ir vērojamas cikliskas svārstības atkarībā no gadalaika. Ozona koncentrācijas
maksimumi novērojami martā – aprīlī. Ziemas mēnešos pieaug arī SO2 un NO2 koncentrācija. Šīs
koncentrācijas svārstības izskaidrojamas galvenokārt ar izmešiem apkures sezonā. Pavasara mēnešos ir
novērojams arī putekļainības (PM10) pieaugums, kas izskaidrojams galvenokārt ar pilsētas ielās no ziemas
palikušajām izbērtajām smiltīm, kuras vēja iedarbībā tiek paceltas piezemes atmosfērā.
PM10 pārsniegšanas gadījumā kā īslaicīgās iedarbības efekts izraisa elpceļu kairinājuma simptomus.
Ilglaicīgas piesārņojuma iedarbības gadījumā palielinās plaušu un sirds – asinsvadu slimību risks –
pavājinās plaušu funkcija, novēro hronisku bronhītu attīstību, pieaug hroniskās abstruktīvās plaušu
slimības.
Benzols ir genotoskiska, kancerogēna viela. Benzols var izraisīt leikēmiju un ietekmēt reproduktīvo
sistēmu, centrālo nervu sistēmu un kaitē imūnsistēmai.
1.tabula
Kurināmā izlietojums siltuma un elektroenerģijas ražošanai Rēzeknes pilsētā, 2013.g.
Kurināmā
veids

Mērvienība

Iekārtu
skaits

Dabas gāze

Tūkstoši m3

3

4 115,063

Dīzeļdegviela

Tonna

2

7,725

Granulas

Tonna

1

58,96

Koksne
Koksne
(pārējais)

Tonna

1

254

Tonna

1

52

Malka

Tonna

4

807,62

Ogles

Tonna

3

121,6

Šķelda
Šķidrais
kurināmais

Tonna

1

241

Tonna

1

6,147

Kopā

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati

Rēzeknes pilsētas dome

19

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Vides pārskats

Saskaņā ar VVD Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes datiem, Rēzeknes pilsētā 2013.gadā darbojošos
uzņēmumu objektiem ir izsniegtas četras A kategorijas, divdesmit viena B kategorijas un septiņdesmit divas
C piesārņojošās kategorijas darbības atļaujas.
Stacionāro piesārņojuma avotu inventarizācija pilnīgu priekšstatu par atmosfēras gaisa piesārņošanu
nedod. Daudzas mazās privātmāju katlu mājas vai vienkārši katli nav apzināti. Daži uzņēmumi, veicot
emisiju aprēķinus, iespējams, neņem vērā ciklonu efektivitāti.
Rēzeknes pilsētā difūzu piesārņojuma avoti ir autotransports un dzelzceļš (lokomotīves), kuru darbības
rezultātā atmosfērā rodas piesārņojošas vielas – slāpekļa un oglekļa oksīdi, kā arī cietās daļiņas PM10.
Rēzeknes pilsēta uz 2014.gadu ir reģistrēti 11 578 transportlīdzekļi, kas ir par 72 transportlīdzekļiem vairāk
nekā uz 2013.gadu1. Pēc CSP datiem reģistrēto vieglo automobiļu skaits personiskajā īpašumā uz 1 000
pilsētas iedzīvotājiem 2013.gadā ir 278, kas ir viens no lielākiem rādītājiem Latvijā.
Ar Rēzeknes pilsētas gaisa kvalitātes rādītājiem pilsētas iedzīvotāji var iepazīties Rēzeknes pilsētas
saimniecības pārvaldē pie vides pārvaldības speciālista.
3.2.2. Ūdens kvalitāte
Virszemes ūdeni
Jebkura cilvēku saimnieciskā darbība ietekmē ūdens resursu stāvokli, to kvalitāti un daudzumu.
Saskaņā ar Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu 2010. – 2015.gadam, Rēzeknes
pilsētas teritorijā ietilpst Rēzeknes upes posms D463 no Taudejāņu strauta līdz Sūļupei, kurš iekļauts riska
ūdens objektu sarakstā, saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem”. Tāpat arī Kovšu ezers nav prioritāro zivju ūdeņu sarakstā.
Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāna mērķis ir sasniegt labu ekoloģisko kvalitāti vai arī,
gadījumos, kad ūdensobjekta kvalitāte jau ir augsta/laba, esošās kvalitātes nepasliktināšanos.
Vides kvalitātes mērķu sasniegšanai Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā tiek paredzēta
programma, kurā tiek iekļauti pamata un papildus pasākumi, kurus ievērojot un veicot tiks uzlabots
ūdensobjektu stāvoklis Rēzeknes pilsētā2. Stratēģija tiek iekļautas vadlīnijas, kas veicinās šo pasākumu
izpildi pašvaldībā.
Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē gan dabiskās slodzes (dabiskas izcelsmes vielu notece), gan
antropogēnās slodzes. Pēc piesārņojošo vielu ietekmes uz virszemes, kā arī pazemes ūdensobjektiem
slodzi rada punktveida un izkliedētais piesārņojums. Galvenie virszemes ūdeņu piesārņojuma avoti (cēloņi)
ir:
 neapmierinošais kanalizācijas sistēmas hermētiskums, kā rezultātā lietus periodos gan lietus, gan
drenāžas ūdeņi lielos daudzumos iekļūst fekālās kanalizācijas tīklos, kas lietainā laikā izraisa kolektoru
pārslodzi un pasliktina notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti;
 blīvs privātmāju sektors Rēzeknes upes krastmalā, kurām notekūdeņi tiek savākti izsmeļamās septiķos;
 lietus kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Rēzeknes upē.

1
2

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika
LVĢMC „Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010. – 2015.gadam ”, 7.1, 7.3 pielikumi.
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Dzeramie un pazemes ūdeņi
Rēzekne atrodas Latvijas artēziskā baseina dienvidaustrumu daļā. Minētā artēziskā baseina teritorijā
pazemes ūdeņi saistīti ar vairākiem horizontiem. Ūdens daudzums horizontos ir atšķirīgs un tos vienu no
otra atdala dažāda biezuma ūdeni necaurlaidīgu iežu slāņi.3 Galvenie horizonti ūdensapgādei ir Daugavas,
Pļaviņu karbonātiežu ūdenssaturošie horizonti, kā arī Pļaviņu – Daugavas karbonātiežu komplekss.
Ūdensapgādei izmantojamie horizonti satur infiltrogēnos ūdeņus, kuri veidojas, pateicoties atmosfēras
nokrišņu infiltrācijai. Šo ūdeņu un saturošo iežu sastāvs nosaka pazemes ūdeņu ķīmisko sastāvu, līdz ar to
hidroģeoķīmiskajā griezumā reģiona teritorijā dominē hidrogēnkarbonātu ūdeņi. Problēmas rada augstās
dzelzs koncentrācijas pazemes ūdeņos, kā arī mangāna un amonija koncentrācija nedaudz pārsniedz
nekaitīguma kritēriju.
Pļaviņu – Daugavas horizontu kompleksu pārsedz vāji caurlaidīgi kvartāra nogulumi (morēnas smilšmāls
un mālsmilts), kuru biezums mainās no 30 līdz 50 m, līdz ar to Rēzeknes ūdensgūtnes ekspluatācijas gaitā
ir nodrošināta izmantojamā ūdens kompleksa pietiekama izolācija. Veicot krājumu aprēķinu, Pļaviņu –
Daugavas horizontu komplekss raksturots kā virsmā un pamatnē norobežota ar ūdeni necaurlaidīgu iežu
slāņkopa.
Praktiski visā Latvijā ūdensapgādes vajadzībām izmantoto pazemes spiedienūdeņu horizontu. To
izplatības teritorija pārsniedz Daugavas baseina apgabala un arī Latvijas robežas un tie ir kopīgi Latvijai,
Igaunijai, Lietuvai, Krievijai un Baltkrievijai.
Informācija par ūdeņu ieguvi un izmantošanu atbilstoši valsts statistisko pārskatu „Nr.2 – ūdens informācijai
sniegta 2.un 3.tabulā.
Kā redzams 2.tabulā kopējai ūdens ieguvei laikā Rēzeknē no 2009.gada līdz 2013.gadam ir tendence
samazināties. Tas izskaidrojams gan ar saimnieciskās darbības samazināšanos, gan ar ūdens racionālāku
izmantošanu un uzskaites sistēmas pilnveidošanos.
2.tabula
Virszemes ūdens un pazemes ūdens ieguve Rēzeknē, 2009. – 2013.g (tūkst.m3)
Rādītāji
Virszemes ūdens
Pazemes ūdens
Kopā

2009
29,79
1998,907
2028,697

2010
31,057
1916,177
1947,234

2011
28,747
1746,519
1775,266

2012
18,887
139,087
157,974

2013
24,212
1645,699
1669,911

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati
3.tabula
Ūdens izmantošanas daudzumi Rēzeknē, 2007. – 2013.g. (tūkst.m3)
Gads

Kopā

t.sk. ražošanas
vajadzībām

t.sk. komun.,
sadzīves
vajadzībām

Atgriezeniskās
sistēmās

Ūdeņu
zudumi

1

2

3

4

5

6

2013

82,414

81,824

0,59

0

18,928

2012

153,876

150,08

3,796

0

40,952

2011

1401,472

487,358

914,114

0

400,228

Rēzeknes pilsētas pazemes ūdensgūtnes ierīkošanas un ūdens sagatavošanas centralizētajai dzeramā ūdens apgādei. Ietekmes un
vidi novērtējuma Noslēguma ziņojums, 2001.
3
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3.tabulas turpinājums
1

2

3

4

5

6

2010

1367,028

528,541

838,487

27,73

600,038

2009

1389,265

547,761

841,504

24,465

652,404

2008

1360,715

354,573

1006,142

600

575,12

2007

1554,835

1554,835

0

900

447,98

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati

Ūdensapgādi Rēzeknes pilsētā nodrošina SIA „Rēzeknes ūdens”, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība.
SIA „Rēzeknes ūdens” bilancē esošo ūdensvadu tīkla kopgarums kopš 2010.gada ir pieaudzis, jo
laika posmā no 2010. gada līdz 2013. gadam tika realizēts ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē" Nr.3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/002 kā rezultāta
izbūvēti jauni dzeramā ūdens un kanalizācijas tīkli, kā arī 5 notekūdeņu sūkņu stacijas (sk. 4. tabulu).
4. tabula
SIA „Rēzeknes ūdens” ūdensapgādes sistēmu raksturojoši rādītāji, 2007. – 2013.g.
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nosaukums
Bilancē esošo ūdensvada
tīklu kopgarums
Ūdensvada jauda
Paceltais ūdens
Padotais ūdens uz pilsētu
Realizētais ūdens
iedzīvotājiem
budžeta iestādēm
iestādēm un
uzņēmējsabiedrībām
Neuzskaitītais ūdens
Ūdens tarifs
1 kub.m. ūdens
pašizmaksa
Apkalpoto iedzīvotāju
skaits
Ūdens patēriņš uz vienu
iedzīvotāju
Elektroenerģijas patēriņš
uz 1 kub.m.realizētā
ūdens

Mērvienība

2007

2008

2009

2010

2011

2013

km
m3 / dienn.
m3 / dienn.
m3 / dienn.
m3 / dienn.
m3 / dienn.
m3 / dienn.
m3 / dienn.

90,91
13000
4507
4507
3382
2563
395

90,91
8500
5674
4520
3079
2276
385

90,91
8500
4612
4456
2816
2116
359

90,91
8500
4506
4401
2873
2127
327

90,91
8500
4279
4193
2839
2075
314

104,88
8500
4191
4111
2885
2111
305

%
Ls / m3

424
25
0,18

418
46
0,32

342
39
0,32

419
35
0,32

450
32,3
0,32

469
29,8
0,32

Ls / m3

0,24

0,30

0,27

0,26

0,28

0,29

cilvēki

30050

31808

31900

31900

31900

l / dienn.

85,3

76

67

67

65

kW

0,45

0,6

0,57

0,58

0,59

29 600
97
0,60

Avots: SIA „Rēzeknes ūdens” dati

Saskaņā ar SIA „Rēzeknes ūdens” datiem 2010.gadā pilsētas centralizētājam ūdens apgādes tīklam bija
pieslēgtas 1 510 mājas, kas aptvēra 28,7 tūkst. Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju. 2011.gadā tās jau bija 1 625
mājas un 29 tūkst. iedzīvotāju, 2012.gadā – 1 670 mājas (nemainīgi – 29 tūkst. iedzīvotāju) un 2013.gadā
jau 1 818 mājas, aptverot 29,6 tūkst. pilsētas iedzīvotāju.
Atbilstoši LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas sniegtajai informācijai par dzeramā ūdens kvalitāti
2010.gadā un 2011.gadā Rēzeknes pilsētā, tikai vienā paraugā no 25 konstatēta koliformas baktērijas.
2011.gadā ir pārsniegti normatīvi un dzeramā ūdens kvalitāte nav bijusi atbilstoša (skat. 5.tabulu).
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5. tabula

Dzeramā ūdens kvalitāte Rēzeknes pilsētā, 2010. – 2011.g.
Rādītāji
Mikrobioloģiskie rādītāji
E.coli
enterokoki
Ķīmiskie rādītāji
arsēns
bors
fluorīdi
kadmijs
nitrāti
nitrīti
pesticīdi (kopā)
svins
varš
Kontrolrādītāji
alumīnijs
amonijs
mikroorganismu koloniju skaits
(KVV) 22o C
koliformas baktērijas
duļķainība
dzelzs
garša
hlorīdi
krāsa (bez būtiskām izmaiņām)
mangāns
nātrijs
oksidējamība
smarža
sulfāti
elektrovadītspēja

2010
paraugu skaits

2011
paraugu skaits
24
4

25
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
24

4
25

4
24
24
24
24
4
24
4
4
0
24
4
24

4
25 (1 neatb.)
25
25
25
4
25
4
4
4
25
4
25

Avots: LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas dati

Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai SIA „Rēzeknes ūdens” realizējis vairākus ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētos investīciju projektus. 2013. gada decembrī tika realizēts ES līdzfinansētais projekts
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē” Nr.3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/002.
Notekūdeņi un kanalizācija
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Rēzeknē ir viena centralizētas kanalizācijas sistēma. Tā ir veidota kā šķirtsistēmas kanalizācijas sistēma,
kurā notekūdeņi un lietus ūdeņi tiek savākti un novadīti pa atsevišķām sistēmām. Lielākie notekūdeņu
ražotāji ir mājsaimniecības. Rūpniecisko notekūdeņu apjoms ir nenozīmīgs, kas izskaidrojams ar pilsētas
lielo uzņēmumu darbības apjomu samazināšanu. Notekūdeņi tiek savākti kanalizācijas sistēmā un novadīti
uz attīrīšanas iekārtām Greivuļos. Attīrītie notekūdeņi pēc attīrīšanas iekārtām tiek novadīti Rēzeknes upē.
6.tabula
Lielākie ražošanas notekūdeņu avoti Rēzeknē, 2012.g.
Uzņēmums
SIA „Latgales enerģija”
SIA “Magistr-Fiskevegn.Group”
SIA “Rēzeknes gaļa”
RSEZ AS “REBIR”
A/S “Autobusu parks”
RSEZ SIA “Larta 1”
A/S “Hanzas maiznīca” filiāle
SIA „East-West Transit”, Rēzeknes filiāles naftas bāze
RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks”
SIA “Ūdensnesējs”
VAS “Latvijas dzelzceļš” Lokomotīvju remonta centrs
“Lokomotīvju serviss” Rēzeknes cehs

Ražošana/ darbības sfēra
siltumapgāde
sintētisko šķiedru ražošana
gaļas izstrādājumu ražošana
mašīnbūve
auto apkope
metālapstrāde
maizes izstrādājumu ražošana
darbība ar naftas produktiem
lauksaimniecības produktu pārstrāde
darbnīcas
darbnīcas

Avots: SIA „Rēzeknes ūdens”

Rēzeknes pilsētas NAI novada notekūdeņus arī vairāki ražošanas uzņēmumi, kas atrodas Rēzeknes
novada teritorijā, piemērām, RSEZ "Verems",SIA "Asko AS",SIA "Latgales Elektromontāža",
SIA "RECCE",SIA "Rautakesko" veikas "K-Rauta",VAS "Latvijas valsts meži".
Rēzeknes pilsētas pašvaldības SIA „Rēzeknes ūdens” ir veicis pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcijas. Šī projekta ietvaros ir uzstādīti ultraskaņas plūsmas mērītāji notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, kas ļauj reāli novērtēt Rēzeknes pilsētā radušos notekūdeņu apjomus. Rekonstruētās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ir paredzētas arī biogēno elementu (slāpekļa un fosfora) redukcijai.
Rēzeknē viens iedzīvotājs mājās vidēji rada 161 l notekūdeņu dienā. Pēdējo gadu laikā notekūdeņu
daudzums ir samazinājies, ko varētu izskaidrot ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu (ūdens resursu taupīšanu)
(skat. 7.tabulu).
Galvenajā kanalizācijas sūkņu stacijā (GKSS) nonāk notekūdeņi no visas sistēmas. Tā, savukārt
notekūdeņus pārsūknē 1,58 km attālumā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 2002.gadā tika veikta
galvenās sūkņu stacijas rekonstrukcija. Tika veikta visu inženierkomunikāciju nomaiņa, stacijas ēkas
pārbūve un remonts, transformatora nomaiņa. Galvenā sūkņu stacija darbojas automātiskā režīmā bez
pastāvīga apkalpošanas personāla klātbūtnes.
7.tabula
SIA „Rēzeknes ūdens” notekūdeņu un kanalizācijas sistēmu raksturojoši rādītāji, 2007. – 2013.g.
N.p.k.

Nosaukums

Mērvienība

2007

2008

2009

2010

2011

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Bilancē esošo kanalizācijas
tīklu kopgarums

km

93,9

93,9

93,9

93,9

93,9

107,25
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2.
3.
4.

Attīrīšanas iekārtu
projektētā jauda
Pieņemtie notekūdeņi
attīrīšanas ietaisēs
Realizētie kanalizācijas
pakalpojumi:
iedzīvotājiem

5.
6.
7.

budžeta iestādēm
iestādēm un
uzņēmējsabiedrībām
Kanalizācijas pakalpojuma
tarifs
1 kub.m. notekūdeņu
pašizmaksa
Elektroenerģijas patēriņš
uz 1 kub.m.notekūdeņu

m3 / dienn.

17500

12500

12500

12500

12500

12500

6598

7297

7406

7030

6603

6000

4046

3596

3197

3191

3085

3036

/ dienn.

2625

2335

2181

2192

2123

2145

m3 / dienn.

420

410

377

343

329

310

1000

860

639

656

633

581

0,36

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,35

0,5

0,61

0,52

0,59

0,60

0,85

1,1

0,63

1,31

1,22

1,26

m3 / dienn.
m3 / dienn.
m3

m3 / dienn.
Ls / m3
Ls/ m3
kW

Avots: SIA „Rēzeknes ūdens” dati

Peld ūdeņi
2013.gadā Rēzeknes pilsētas Kovšu ezera peldvieta iekļauta “Veselības inspekcijas” novēroto peldvietu
sarakstā un atzītā par oficiālo peldvietu4.
Veselības inspekcijas speciālisti 2013.gadā veikuši paraugu ņemšanu Kovšu ezera peldvietā no maija līdz
septembrim, lai novērtētu peldūdens kvalitāti. Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda gan
laboratoriski, gan vizuāli parauga ņemšanas laikā. Peldvietu ūdens kvalitāte tiek noteikta pēc
mikrobioloģiskiem (Esherichija coli skaits, zarnu enterokoku skaits) novērojumiem un vizuāliem (netipiska
ūdens krāsa, noturīgu pūtu klātbūtne, peldošie atkritumu ūdenī, naftas produkti, ūdens ziedēšana)
novērojumiem. Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām,
Inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Par
izmeklējumu rezultātiem tiek informēta sabiedrība ar plašsaziņas līdzekļiem un Inspekcijas interneta
mājaslapas starpniecību.
Jāatzīmē, ka Direktīva 2006/7/EK paredz, ka 4 ūdens paraugi peldsezonas laikā ir minimāli nepieciešamais
apjoms, lai varētu veikt peldvietas ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu. Kopš 1999.gada Rēzeknes
pilsētas dome katru peldsezonu pasūtīja VA Sabiedrības veselības aģentūras Rēzeknes filiālē peldūdeņu
mikrobioloģiskos un ķīmiskos izmeklējumus Kovšu ezera peldvietā un Rēzeknes upes peldvietā (zem
Stacijas ielas tilta). Neatbilstoša peldvietu ūdens kvalitāte Kovšu ezerā ir novērota 2007.gadā, bet
2008.gadā bija masveida zilaļģu savairošanās. Iepriekšējos gados tiek veiktas arī Rēzeknes upes ūdens
kvalitātes analīzes. Rēzeknes upē neatbilstoša peldvietu ūdens kvalitāte bija vērojama visos augstāk
minētā perioda gados un 2005.gadā pat trīsreiz bija aizliegta peldēšanās Rēzeknes upē. 2011. gadā jūnijā
īslaicīgi bija pārsniegti E.coli radītāji un aizliegts peldēties upē, bet 2012.gadā peldsezonā laikā Rēzeknes
upes ūdens kvalitātes analīzes atbilda normām.
Ņemot vērā, ka ūdeņu izmantošanai rekreācijas nolūkos ir liela nozīme iedzīvotāju dzīves vides
uzlabošanā, būtu vēlams turpināt veikt peldūdeņu kvalitātes novērtēšanu arī nākamajos gados.

4

10.01.2012. MK noteikumi Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”
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3.2.3. Atkritumu apsaimniekošana
Rēzeknes pilsētā darbojās centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Pilsēta iekļaujas
Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kurā kopā ar Rēzeknes pilsētu ir apvienotas
Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldības. Austrumlatgales reģiona platība ir
5 248 km², kas ir 6,53 % no Latvijas kopējās teritorijas un tajā ir 11 1120 iedzīvotāji jeb 4,9% no Latvijas
kopējā iedzīvotāju skaita. Atkritumu apsaimniekošana Rēzeknē notiek saskaņā ar Austrumlatgales
reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. – 2013.gadam. Rēzeknes pilsētas pašvaldībā par
atkritumu saimniecības jautājumiem atbild Rēzeknes pilsētas domes pilsētas saimniecības pārvalde.
Rēzeknes pilsētā radītājs kopējais atkritumu daudzums ir norādīts 8.tabulā.
8.tabulā.
Radītais SA daudzums no organizācijām, kuras atskaitījušās ar valsts statistisko pārskatu „Nr.3 – „Pārskats
par atkritumiem”, 2007. – 2013.g.
Gads
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.

Atkritumu daudzums, t
3429.693
2866.582
14031.436
30212.224
2212,8882
6271,1402
6757,9864

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati

Kā redzams no 8.tabulā ievietotajiem datiem, kopējais atkritumu daudzums ir svārstīgs. Pēc Rēzeknes
pilsētas domes pilsētas saimniecības pārvaldes datiem, 2012.gadā lielāko īpatsvaru kopējā atkritumu
daudzumā ieņem nešķirotie sadzīves atkritumi: aptuveni 96%. Viena iedzīvotāja gada laikā saražotais
sadzīves atkritumu apjoms ir 2,03 m³/gadā (vai 365 kg/gadā). Pilsētas atkritumu savākšanas sistēma ir
iesaistīti 85% iedzīvotāju.
2013.gada 1.janvārī atkritumu vākšanu un transportēšanu Rēzeknes pilsētā uzsāka pašvaldību SIA
"Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība" (ALAAS), kas iepriekš nodarbojās tikai ar
atkritumu poligona apsaimniekošanu.
Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013. – 2020.gadam nākotnē ir jāpievērš uzmanība
vairākiem aspektiem:
a) sadzīves atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstība;
b) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstība;
c) apglabājamā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana.
Pilsētā iedzīvotājiem ir iespēja pasūtīt šķirošanas atkritumu konteinerus noslēdzot līgumu ar pašvaldība
izvelēto atkritumu apsaimniekotāju. Ka arī iedzīvotāji var nogādāt šķirotus atkritumus uz šķirošanas
laukumiem Rīgas iela 21b un Zilupes iela 50. Daži Rēzeknes pilsētā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
pieņēma lēmumu šķirot atkritumus un pasūtīja konteinerus šķirošanai. Rēzeknē šķirošanas laukumos
iespējams bezmaksas nodot mēbeles, koka, plastmasas, polietilēna, gumijas un ādas atkritumus, PET
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pudeles, kartonu, papīru, caurspīdīgo stiklu, tekstilijas, metālu. Specializētie uzņēmumi pieņem metālus,
mazgabarīta elektriskos un elektroniskos atkritumus, bīstamos atkritumus. Bīstamo atkritumu daudzumam
ir tendence palielināties: 85,62 t –2008.gadā, 122,39 t – 2009.gadā, 350,47 t – 2010.gadā. Uzņēmumu
skaits, kuros rodas bīstamie atkritumu veidi Rēzeknes pilsētā arī ir mainīgs: 76 – 2008.gadā, 82 –
2009.gadā un 88 uzņēmumi 2010.gadā.
Par būvniecības un lielgabarīta atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīga persona, kas veic būvniecības
vai remonta darbus, un tai jānoslēdz atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš normatīvo aktu
noteiktā kārtībā ieguvis atļauju šo atkritumu apsaimniekot.
Stratēģijā Rēzeknes pilsēta ir nodēvēta par “zaļu” pilsētu, norādot, ka pilsētas teritorijā ir daudz
apstādījumu, privātmāju dārzu, parku un skvēru, līdz ar to ir aktuāls jautājums par koku lapu un citu “zaļu”
atkritumu apglabāšanu. Pilsētā nav sava kompostēšanas laukuma, privātmāju iedzīvotāji kompostē
atkritumus savā zemesgabalā, pilsētas parkos lapas tiek izvestas no pilsētas teritorijas, vai atstātas zem
kokiem kā dabīgs mēslojums.
Darbības ar bīstamajiem atkritumiem LR teritorijā reglamentē likums „Par atkritumu apsaimniekošanu”,
likums „Par piesārņojumu” un citi normatīvie akti. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma ietver sevī
darbības ar bīstamajiem atkritumiem no to rašanās brīža līdz utilizācijai.
9. tabula
Organizāciju skaits, kuras ir atskaitījušās par bīstamajiem atkritumiem (BA), 2006. – 2010.g.
Gads

Kopā
atskaitījušies

2010
2009
2008
2007
2006

96
90
83
157
179

Atskaitījušies,
ka rada BA

88
82
76
153
173

Atskaitījušies,
ka savāc BA

10
11
10
7
9

Atskaitījušies,
ka pārstrādā BA

3
6
6
23
26

Atskaitījušies,
ka apglabā BA

3
2
3
3
3

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati

Pilsētā kontrolētā bīstamo atkritumu apsaimniekošana aptver uzņēmumus, iestādes un organizācijas.
Atļaujas A, B kategorijas piesārņojušo darbību veikšanai un atkritumu apsaimniekošanas atļaujas ir
saņēmuši 96 uzņēmumi. Tie visi ir uzskaitē, Tāpat tiek uzskaitīti to radītie bīstamie atkritumi, kur un kādā
veidā tie tiek utilizēti. Organizāciju skaits, kuras ir atskaitījušās par bīstamajiem atkritumiem Rēzeknē
samazinās (skat. 8.tabulu).
Sadarbībā ar Valsts vides dienesta Rēzeknes Reģionālo Vides pārvaldi pašvaldība veic uzņēmumu, kuru
darbības rezultātā rodas bīstamie atkritumi, uzraudzību. Likumīgu un vides prasībām atbilstošu bīstamo
atkritumu pārstrādei vai noglabāšanai Latvijā šobrīd tiks izveidots viens poligons un viena bīstamo
atkritumu sadedzināšanas iekārta.
Liels naftas produktu saturošo atkritumu daudzums rodas dzelzceļa tīklos un degvielas uzpildes stacijās.
Latvijā nav iekārtu piesārņotas augsnes attīrīšanai, tāpēc tā tiek uzkrāta. Naftas produktus saturošie
atkritumi rodas vēl rūpniecības uzņēmumos, autotransporta ekspluatācijas un apkopes uzņēmumos.
Regulāri notiek izlietoto svina akumulatoru savākšana un nodošana pieņemšanas punktos Rēzeknē.
Fotorūpniecības procesu atkritumi rodas fotolaboratorijās, medicīnas iestādēs un iestādēs, kas nodarbojas
ar poligrāfijas darbiem. Uzņēmumi un iestādes ir noslēguši līgumus ar organizācijām, kas nodarbojas ar
fotoķīmisko atkritumu utilizāciju.
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27

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Vides pārskats

Arī veselības aprūpes iestādēs rodas dažāda veida atkritumi, tie rada draudus ne tikai medicīniskās
aprūpes personālam, bet, ja šie atkritumi netiek pareizi apsaimniekoti, tie rada nopietnu slodzi videi un
draudus tās piesārņošanai.
2002.gadā uzsākta nederīgo bateriju savākšanu, Rēzeknes pilsētā vairākās sabiedriskās vietās tika
uzstādīti konteineri, kur jebkurš var atstāt saimniecībā nederīgās baterijas, tas dod iespēju iedzīvotājiem
piedalīties šīs problēmas risināšanā.
Analizējot rādīto bīstamo atkritumu daudzumu laika posmā no 2006.gada līdz 2013.gadam, var secināt, ka
mazākais tas ir bijis 2008.gadā – 85, 6195 t, bet lielākais 2011.gadā – 428, 99 t (skat. 10.tabulu).
10. tabula
Radītais BA daudzums no organizācijām, kuras atskaitījušās ar valsts statistisko pārskatu „Nr.3 – „Pārskats
par atkritumiem”, 2006. – 2013.g.
Gads
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Radīts (t)
59,84
185,26
428,99
350,47
122,40
85,62
212,62
313,07

Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati

3.2.4. Troksnis
Pašlaik trūkst informācijas par trokšņu līmeni Rēzeknes pilsētā, jo nav veikta trokšņu kartēšana. Galvenie
akustiskā trokšņa avoti Rēzeknē ir autotransports un dzelzceļš. Līdz ar to, kā akustiskā trokšņa diskomforta
zonas varētu izdalīt dzīvojamos daudzdzīvokļu un privātmāju rajonus gar dzelzceļu un pilsētas
maģistrālajām ielām. Pilsētā esošo ražošanas uzņēmumu ietekme uz trokšņa līmeni ir nenozīmīga. Bet
attīstot Rēzekni, kā starptautiskās nozīmes ražošanas centru, pastāv risks trokšņu līmeņa palielināšanai.
Tāpēc plānojot ražošanas zonas un dzelzceļa un maģistrālo ielu izmantošanas intensitātes palielināšanu,
būtu jāveic trokšņa izpēte un jāparedz prettrokšņa pasākumu plānošana un projektēšana.
3.2.5. Augsnes piesārņojums; degradētās, piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Augsnes piesārņojumu Rēzeknes pilsētā galvenokārt veido bijušās rūpnīcas, katlu mājas, degvielas
uzpildes stacijas, naftas bāzes. Lielākā daļa pilsētas augsnes bijušo un esošo piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā.
Rēzeknes pilsētā atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzes “Piesārņoto
un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai atrodas 29 potenciāli piesārņotās vietas 5 (skat.

* Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” potenciāli piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri,
pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas;
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3.pielikumu). Pilsētas teritorijā nav nevienas oficiāli reģistrētas piesārņotās vietas6.
3.2.6. Riska teritorijas
Likumā “Par pašvaldībām” kā viena no funkcijām ir minēta civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana,
tāpēc viens no pašvaldības uzdevumiem ir pasargāt iedzīvotājus, tautsaimniecību un vidi no iespējamo
apkārtējo situāciju potenciālajām briesmām, ko var izraisīt dabas un tehnogēnās katastrofas un avārijas.
Ārkārtas situācijas Rēzeknes pilsētā veicamie civilās aizsardzības pasākumi ir ietverti Rēzeknes pilsētas
civilās aizsardzības plānā.
Dabas riski
Dabas apstākļu radītie riski ietver: Rēzeknes upes krasta erozijas teritorijas, aplūstošās teritorijas gar
Rēzeknes upi.
Rūpnieciskās un citas saimnieciskās darbības riski
Daudzi riski ir saistīti ar rūpniecisko un citas saimniecisko darbību – ražošanas uzņēmumi, kuru darbība
saistīta ar daudzveidīgu ķīmisko vielu izmantošanu, degvielas un gāzes uzpildes stacijas, virszemes gāzes
vads bīstamo kravu pārvadājumu radītie riski u.c.
Pilsētā ir otrais valstī lielākais iedzīvotāju blīvums uz 1 km2. Rēzeknes pilsētas ģeogrāfiskais izvietojums
lielu dzelzceļu un autoceļu krustojumā rada potenciālu iespēju apkārtējo iedzīvotāju toksisko un
siltumstarojuma apdraudējumu, autotransporta kustības traucējumu. Caur apdzīvotiem pilsētas rajoniem
katru dienu izbrauc cisternas ar bīstamo vielu kravām – toksiskām, uzliesmojušām, sprādzienbīstamām u.c.
vielām.
11.tabula
Statistiskā atskaite par avāriju situācijām, kas saistītas ar vides piesārņošanu, 2009. – 2011.g.
Naftas produktu noplūdes no

Teritorija

dzelzceļa
cisternām

Rēzeknē
Latvijā

8
13

Rēzeknē
Latvijā

7
21

Rēzeknē
Latvijā

15
29

cauruļva
-diem

ostu
akvatorijās un
jūrā, upēs

transportlīdzekļiem

2009
1
1
2010

8

9

15

1
15

4

2

2011
1
1

8

uzņēmumu
teritorijā

Ķīmisko
vielu
noplūdes

Citi
iemesli

Kopā

2

4
6

3
13

16
52

1

7
13

13

15
82

14

16
59

1

4

Avots: VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

6
Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” „piesārņota vieta”— augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur
piesārņojošas vielas;
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Kā redzam 11.tabulā Rēzeknē ir ļoti liels naftas produktu noplūžu skaits no dzelzceļa cisternām un tas
sastāda 52% no visām šāda veida noplūdēm Latvijā. Turklāt jāpiezīmē, ka laika periodā no 2009.gada līdz
2011.gadam šāda veida noplūžu skaits Rēzeknē ir palielinājies gandrīz divas reizes (skat. 11.tabulu).
Paaugstinātas bīstamības objekti
Uzņēmumu saimnieciskā darbība bieži vien ir saistīta ar dažādu bīstamu ķīmisko vielu uzglabāšanu un to
pielietošanu. Saskaņā ar MK 18.09.2007. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības
objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska
samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” nosacījumiem atbilstoši iespējamam radītajam kaitējumam
paaugstinātas bīstamības objektus pēc to bīstamības iedala grupās: valsts, reģionāls un vietējas nozīmes
objekti.
Rēzeknes pilsētā ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādes laikā darbojās viens valsts nozīmes un viens
vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts.
Valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objekts
Rēzeknes 2 dzelzceļa stacija (Stacijas iela 2), kur notiek bīstamo vielu uzglabāšana. Paaugstinātas
bīstamības zona veidojas arī uz vienlīmeņa dzelzceļa pārbrauktuves, kur dzelzceļš krustojas ar Rīgas ielu.
Šeit pieaugot avārijas bīstamības iespējamībai notikuma sekas var mainīties no nenozīmīgām līdz
katastrofālām, ņemot vērā to, ka bīstamās kravas pārvadā arī gar apdzīvotām vietām, radot apdraudējumu
cilvēku veselībai un videi.
Reģionālās nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts Rēzeknē ir SIA “EAST – WEST TRANSIT”
Rēzeknes naftas bāze, (Komunālā iela 6), kuram saskaņā ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.409
«Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām
cisternām” ir jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma. Objektā darbojas naftas bāze, kuras
nevēlamā iedarbība iespējama sabrūkot dīzeļdegvielas rezervuāram. Plānojot teritoriju attīstību ap šo
objektu jānosaka apbūves ierobežojumus dzīvojamai apbūvei, izglītības, veselības aizsardzības, bērnu un
sociālās aprūpes, sporta, tūrisma, rekreācijas, atpūtas, kultūras un citām sabiedriskajām iestādēm.
Saskaņā ar MK 16.05.2006. noteikumiem Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasībām degvielas uzpildes stacijās un
naftas bāzēs tiek ierīkots gruntsūdeņu monitoringa tīkls un veikti grunts piesārņojuma mērījumi un
gruntsūdens līmeņa un kvalitātes mērījumi. Katru gadu dati tiek apkopoti un iesniegti VVD Rēzeknes RVP
un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā.
3.3. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir vietējā līmeņa stratēģiskās
plānošanas dokuments, kas formulē Rēzeknes attīstības ilgtermiņa vīziju, izvirza stratēģiskos mērķus un
formulē ilgtermiņa prioritātes. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2013.gadam, kopā ar
tajā iekļauto Telpiskās attīstības perspektīvu, veidos pamatu Rēzeknes pilsētas jauna Teritorijas plānojuma
vai lokālplānojuma izstrādei. Stratēģija iezīmē Rēzeknes attīstības vispārīgās prioritātes un virzienus,
savukārt teritorijas plānojums stratēģijai piešķir telpisku dimensiju.
Iztrūkstot stratēģiskam redzējumam par Rēzeknes pilsētas sociālekonomisko attīstību ilgtermiņā nav
iespējams iestrādāt identificētās stratēģiskās prioritātes teritorijas plānojumā. Savukārt aktuālā teritorijas
plānojuma neesamība pilsētā, iespējams, novestu pie vides stāvokļa pasliktināšanās, problēmām attiecībā
Rēzeknes pilsētas dome

30

Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Vides pārskats

uz dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas resursu izmantošanu, kā arī radītu
problēmas aizsargjoslu un servitūta izmantošanā un citās valsts un pašvaldības pārraudzībā esošās jomās.
Tāpat jānorāda, ka šādā situācijā likumdošanas prasību ievērošana prasītu vairāk pūļu un resursu no
iedzīvotāju un uzņēmēju puses, it īpaši uzsākot jaunu, vai paplašinot esošo saimniecisko darbību.
Vērtējot sagaidāmo ietekmi uz vidi t.s. nulles scenārija gadījumā, proti situācijā, kad Rēzeknes pilsētas
attīstības stratēģija netiek pieņemta un īstenota, var izdalīt šādus galvenos aspektus: ierobežotas iespējas
ekonomiskajai attīstībai; riski dabas resursu saglabāšanai un aizsardzībai; pilsētas daļu un teritoriju
pieejamība; vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana.
Ierobežotas iespējas ekonomiskai attīstībai
Iztrūkstot stratēģiskam redzējumam par Rēzeknes pilsētas lomu Latvijas un starptautiskajā mērogā,
attīstības virzieniem un prioritāri īstenojamiem pasākumiem, pastāv risks Rēzeknes ekonomiskās attīstības
ilgtspējai – tā vietā var notikt stagnācija, pilsētas pievilcības, unikalitātes un starptautiskās konkurētspējas
zaudēšana. Šāds scenārijs radītu netiešu negatīvu ietekmi arī uz dabas resursu aizsardzību un saprātīgu
izmantošanu – sarūkot ar sezonālo tūrismu saistītajām ekonomiskajām aktivitātēm, iespējams, var
mazināties vēlme saglabāt stingru aizsardzības režīmu vērtīgām dabas teritorijām pilsētā. Tādēļ
ekonomiskā stagnācija ir uzskatāma par netiešu draudu Rēzeknes atrodamajiem dabas resursiem un
Rēzeknes vides kvalitātei kopumā.
Stratēģijas neesamība var liegt iespējas īstenot dažādas ieceres videi draudzīgas uzņēmējdarbības
attīstībai pilsētā – gan sakopjot un ekonomiskajā apritē iesaistot pamestās un degradētās teritorijas, kā arī
uzlabojot atsevišķu pilsētas daļu un Rēzeknes upes krastu pieejamību, tādejādi paplašinot iespējas un
daudzveidojot piedāvājamo pakalpojumu klāstu pilsētas viesiem.
Riski dabas resursu saglabāšanai un aizsardzībai
Īpaša pilsētas dabas bagātība ir apstādījumu teritorijas, ūdeņi. Neieviešot Rēzeknes pilsētas attīstības
stratēģiju un ar to saistīto Telpiskās attīstības perspektīvu, ir saskatāmi riski dabas resursiem. Tāpat
nepietiekama esošās dabas bioloģiskās daudzveidības inventarizācija un nepietiekama izvērtēšana pirms
apbūves var izraisīt situāciju, kad būtiski un neatgriezeniski tiks bojāti dabas resursi.
Pilsētas dalu un dabas teritoriju pieejamība
Dabas resursu un pilsētas daļu pieejamība ir vēl viens aspekts, kas jāuzsver saistībā ar t.s. nulles
scenāriju. SVID analīzē tiek norādīts, ka Rēzeknes upes un Kovšu ezera esamība pilsētas teritorijā rada
potenciālu aktīvās atpūtas attīstībai Rēzeknē, taču pagaidām tam ir niecīga nozīme. Upes un ezera krasti
lielākoties ir grūti izmantojami. Stratēģija paredz uzlabot šo teritoriju pieejamību iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem, savukārt stratēģiju neīstenojot šīs iespējas netiktu izmantotas.
Vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana
Neīstenojot stratēģijā iekļautos risinājumus, netiktu izmantota iespēja mazināt autotransporta plūsmu
atsevišķās pilsētas daļās. Tieši autotransports Rēzeknē ir nozīmīgākais atmosfēras gaisa piesārņojuma
avots, tādēļ būtu atbalstāmi risinājumi, kas vērsti uz tā ietekmes uz vides kvalitāti samazināšanu.
Autotransports ir arī viens no galvenajiem akustiskā trokšņa avotiem pilsētā, tādēļ autotransporta plūsmu
ierobežošana un novirzīšana kopumā būtu atbalstāma. Būtiskas izmaiņas stacionāro gaisa piesārņotāju
skaitā un to ietekmē uz vides kvalitāti saistībā ar stratēģijas ieviešanu nav gaidāmas.
Attiecībā uz ūdens resursu kvalitāti jānorāda, ka ūdens resursu plānošanas jautājumi ir jāintegrē pilsētas
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attīstības plānošanā. Iespējamu apdraudējumu virszemes un pazemes ūdens kvalitātei var radīt,
piemēram, jauna apbūve teritorijās, kur netiek nodrošināta pieslēgšana centralizētajai notekūdeņu
savākšanas sistēmai. Attiecībā uz peldūdeņiem nav sagaidāmas būtiskas izmaiņas.
Ainavas
Neieviešot Stratēģiju netiks izmantotas iespējas pilsētainavas mērķtiecīgai veidošanai un uzlabošanai.
Veicot ainavisko vērtējumu ir tikušas izdalītas vairākas Rēzeknes pilsētai raksturīgas ainavas (panorāmas),
kas iezīmē pilsētas vaibstus.
Stratēģija paredz atbalstīt un radīt priekšnoteikumus tādu pasākumu īstenošanai, kas veicinātu degradēto
teritoriju izmantošanu un attīstību, nosakot, ka pirms teritoriju ekonomiskās izmantošanas uzsākšanas,
nepieciešams veikt teritorijas sakopšanu, sanāciju un attīrīšanu. Līdz ar to jebkādas ekonomiskās
aktivitātes šajās teritorijās faktiski veicinātu vides kvalitātes, tai skaitā ainavas, uzlabošanu. Neieviešot
Stratēģiju un neparedzot atvieglotus apbūves noteikumus pašlaik degradētājās teritorijās, šī iespēja uzlabot
vides kvalitāti netiktu izmantota.
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4. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTIE VIDES ASPEKTI
Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģija ir izstrādāta izvērtējot pašreizējo vides stāvokli, kā arī ņemot vērā
iespējamos riskus vides kvalitātei. Stratēģijas izstrādes procesā tika sagatavota SVID analīze, kur parādās
dažādi ar vidi saistīti aspekti.
Pie Rēzeknes stiprajām pusēm minēta laba vides kvalitāte, ainava un dabas bagātības, kas rada
priekšrocības tūrisma attīstībai. Kā vājas puses minēts gaisa piesārņojums pilsētā, ko ietekmē transporta
un stacionāro avotu piesārņojošo vielu izmeši; padomju laika rūpniecības uzņēmumu teritorijas, kas ir
ekstensīvi izmantotas, piesārņotas, ar nolietotām būvēm un komunikācijām; padomju laikā blakus
rūpniecības uzņēmumiem izbūvētā Ziemeļu rajona daudzdzīvokļu apbūves teritoriju degradēta vide,
nolietojies dzīvojamais fonds un gaisa piesārņojums; autotransporta izmantošanas paradumu dominēšana
ikdienā, t. sk. īsiem attālumiem.
Savukārt kā iespējas SVID analizē tiek minētas Rēzeknes upes, Kovšu ezera un dabas teritoriju
labiekārtošana un pieejamības uzlabošana pilsētas iedzīvotājiem un viesiem radošā un dabai draudzīgā
veidā; energoefektivitātes paaugstināšana pilsētas komunālajā saimniecībā, sabiedriskajās, dzīvojamās un
ražošanas ēkās. Kā draudi minēti vides un dabas resursu noplicināšana, krastu erozijas procesi.
Izvērtējot SVID var secināt, ka jau plānošanas dokumenta izstrādes procesā ir ņemti vērā dažādi ar vidi
saistītie aspekti, un vides kvalitāte un dabas resursu saudzīga izmantošana tiek uzsvērta kā nozīmīgs
Rēzeknes pilsētas resurss.
Ar Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam ir saistīti dažādi vides aspekti:
4.1. Vides kvalitātes saglabāšana un paaugstināšana
Virszemes ūdens kvalitāte
Rēzeknes pilsēta izvietojas gar Rēzeknes upes krastiem, tādēļ pilsētas attīstība var radīt būtisku slodzi gan
upei, gan Kovšu ezeram.
Rēzeknes upe ir iekļauta ūdensobjektu sarakstā, kuros mērķis uz 2015.gadu ir sasniegt labu ekoloģisko
stāvokli.
Rēzeknes upes piekraste pagaidām netiek intensīvi izmantota rekreācijai, makšķerēšanai, peldēšanai,
laivošanai. Attīstoties šīm aktivitātēm var tikt apdraudēta Rēzeknes upes kvalitāte.
Rēzeknes upei ir raksturīgs relatīvi mazs kritums un nelielais ūdens caurplūdums. Pavasarī sniega un
ledus kušanas laikā pilsētas centrālā daļa ir pakļauta applūšanai.
Hidroloģiskā režīma regulēšana un virszemes ūdeņu noteces sakārtošana ir viens no priekšnoteikumiem
kvalitatīvas dzīves veidošanai pilsētā.
Gaisa kvalitāte
Nozīmīgākais atmosfēras gaisa piesārņojuma avots Rēzeknē ir autotransports, kurā emisijās piesārņojošas
vielas ir slāpekļa oksīdi, putekļi un oglekļa monoksīds. Tomēr pēc LVĢMA datiem, Rēzeknē gaisa
piesārņojuma pārsniegumu pašlaik nav. Stacionārie gaisa piesārņotāji ir uzņēmumu un ražotņu katlu
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mājas, kurās kā galveno kurināmo izmanto dabas gāzi. Katlu māju izmešos galvenās piesārņojošās vielas
ir oglekļa dioksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa monoksīds.
Laba gaisa kvalitāte ir viens no galvenajiem tūrisma attīstības priekšnoteikumiem Rēzeknē, tādēļ
ievērojami pieaugot transporta līdzekļu intensitātei vai attīstoties lieliem būvniecības projektiem ar
ievērojamo transporta līdzekļu apjomu, ir plānots sekot līdzi gaisa kvalitātei maģistrālo ielu un plānotās
būvniecības teritoriju apkārtnē.
Trokšņu līmenis un vibrācijas
Galvenie akustiskā trokšņa avoti Rēzeknē ir autotransports un dzelzceļš, tai skaitā maģistrālās ielas un
dzelzceļa līnijas Rīga – Maskava, Varšava – Sanktpēterburga.
Ainavas
Stratēģijas ieviešanas procesā būtiski ir saglabāt pilsētbūvniecības ainavu pilsētas vēsturiskajā un jaunajā
centrā, ka arī nozīmīgākos skatu punktus visā pilsētā. Plānojot jaunu attīstību Rēzeknes upes un Kovšu
ezera krastos jāparedz tādas apbūves veidošana, kas neapdraudētu ainavu ne fiziski, ne vizuāli.
4.2. Dabas resursu aizsardzība, dabas teritoriju saglabāšana un pieejamība
Dabas resursu aizsardzība
Rēzeknes pilsēta plāno attīstīties kā kultūrtūrisma un aktīvā tūrisma pilsēta Austrumlatvijā un tam ir
nepieciešams nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas resursu aizsardzību. Rēzeknes pilsētas
reljefa un dabas elementu – ūdens baseinu un zaļumu sistēmas – veidotā atklātā telpa piešķir pilsētvidei
māksliniecisku izteiksmību un nodrošina labvēlīgus apstākļus veselībai un atpūtai. Par nozīmīgākajiem
tūrisma pilsētas pamatresursiem tiek uzskatīti svaigs gaiss, ūdens krastmalas, parki un to ilgtspējīgas
pastāvēšanas un publiskās piekļuves nodrošināšana. Šie resursi uzskatāmi par vērtību, kuru saglabāšanā
nākošajām paaudzēm ieinteresēta visa sabiedrība. Tāpēc plānojot jaunu objektu apbūvi, jāparedz to
arhitektoniski telpiskajā struktūrā iesaistīt dabas elementus, jāpalielina dabas elementu īpatsvars esošajā
un jaunajā apbūvē.
Dabas elementu un zaļo stādījumu klātbūtni pilsētās iespējams palielināt, izveidojot sasaisti starp mākslīgi
radītajiem zaļajiem stādījumiem pilsētvidē un dabas teritorijām apkaimē.
Svarīgi ir saglabāt Rēzeknes upes ainavas ekoloģisko funkciju un paredzēt tai pieguļošo dabas teritoriju
prioritāro izmantošanu rekreācijai un ilgtspējīgā tūrisma attīstībai.
Dabas teritoriju aizsardzība un saglabāšana
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam iekļauj pasākumus, kuru īstenošanai
nepieciešams veidot jaunas apbūves teritorijas un attiecīgi samazinot dabas teritorijas pilsētā, tādēļ dabas
teritoriju saglabāšanai ir jābūt vienai no prioritātēm.
Līdz ar to svarīgs uzdevums ir zaļo teritoriju – pilsētas parku, skvēru, ielu apstādījumu saglabāšana,
saglabājot ikdienas rekreācijas vajadzībām kvalitatīvo publisko telpu ne tikai pašvaldības īpašumā
esošajās teritorijās, bet arī veidojot jaunu komercapbūvi.
Apstādījumus Rēzeknes pilsētā veido Vipingas parks, Dienvidu rajona parks, Ziemeļu rajona parks, daži
nelieli skvēri un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu apstādījumi, ielu un kapsētu apstādījumi. Turklāt jāņem
vērā kā kapsētu teritoriju īpatsvars pilsētas dabas teritoriju struktūrā ir samērā liels – tās aizņem aptuveni
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15,8 ha, tādēļ būtiska ir pārējo apstādījumu saglabāšana. Tikpat svarīgi ir esošo zemes resursu efektivitāte
– primārais ir efektīvi izmantot jau esošās apbūves teritorijas nosakot, ka jaunās apbūves veidošanai
jāizmanto pamestās un degradētas teritorijas pilsētā, pēc iespējas radot mazāku slodzi uz dabas
teritorijām.
Dabas teritoriju pieejamība
Nav pieļaujama publiskās teritorijas – upes un ezera krastu – publiskās izmantošanas ierobežošana, parku
un skvēru iznīcināšana un publiski pieejamu dabas platību pārvēršana privātās.
Rēzeknes pilsēta ir jāparedz ūdensmalu izmantošana publiskajām vajadzībām atvēlot tam pietiekamu
platumu. Paredzēt pārvietošanās iespējas gar ūdens malām (pastaigu takas, celiņi skriešanai,
skrituļošanās, velo celiņi u.c.), kā arī pieeju tām.
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
Rēzekne nevar lepoties ar lielu dabas daudzveidību. Svarīgi ir mazināt un novērst esošo dabas teritoriju
piesārņojumu un nodrošināt dabas aizsardzības plānu integrēšanu plānošanas dokumentos.
4.3. Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana
Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem saistīta ar pilsoniski atbildīgas sabiedrības attīstību,
kurai raksturīgas tādas vērtības kā videi draudzīga rīcība, izpratne par tiesībām un pienākumiem, kā arī
informētība par notiekošajiem procesiem. Kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un
kvalitātes uzlabošana, t.sk. kvalitatīvi mājokļi, kvalitatīvi komunālie pakalpojumi, labiekārtotas un
paplašinātas rekreācijas teritorijas.
Rezumējumā, vērtējot ar plānošanas dokumentiem saistītās vides problēmas, jāsecina, ka Rēzeknes
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir vērsta uz ilgtspējīgas attīstības un vides saglabāšanas
uzlabošanu un attīstību.
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5. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI
5.1. Starptautiskie vides aizsardzības mērķi
Šajā nodaļā tiek apskatīti starptautiskie mērķi vides aizsardzības jomā, kas ietverti noslēgtajās starpvalstu
Konvencijās un ES direktīvās. Izstrādājot Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz
2030.gadam, šie mērķi ir jāņem vērā. Rēzeknē īpaši būtiski ir ņemt vērā tos starptautiskos vides
aizsardzības mērķus, kas pieņemti saistībā ar ūdens resursu apsaimniekošanu, gaisa aizsardzību,
atkritumu apsaimniekošanu, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” jeb Orhūsas konvencija, Orhūsa, 25.06.1998. (Latvija ratificējusi
2002.gadā).
Konvencija nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu attiecības saistībā ar vides jautājumiem, sevišķi
pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs.
Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. UNESCO konvencija (1972.), Latvija
ratificēja 1997.gadā.
Konvencija definē jēdzienu „dabas mantojums" un nosaka uzdevumus tā aizsardzībai:
 Dabas pieminekļi – fizikāli un bioloģiski veidojumi vai šādu veidojumu grupas ar īpašu, universālu
estētisko vai zinātnisko vērtību.
 Ģeoloģiski vai fizioģeogrāfiski veidojumi un noteiktas zonas – apdraudētu augu un dzīvnieku sugu
dzīves vietas ar īpaši zinātnisku vai saglabāšanas nozīmi.
 Dabas teritorijas, kam īpašas nozīmes universālas vērtības no zinātnes, saglabāšanas vai dabas
skaistuma viedokļa.
Valsts pienākums ir tās teritorijā nodrošināt kultūras un dabas mantojuma identifikāciju, aizsardzību,
konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Tādēļ maksimāli jāizmanto esošie
valsts resursi un nepieciešamības gadījumā arī starptautiskā palīdzība un sadarbība.
Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, konservāciju un
popularizēšanu, šīs konvencijas dalībvalstis atbilstoši katras valsts apstākļiem centīsies:
- īstenot atbilstošu politiku, kuras mērķis būtu kultūras un dabas mantojumam piešķirt noteiktas funkcijas
sabiedrības dzīvē, kā arī iekļaut šī mantojuma aizsardzību plānošanas programmās;
- izveidot, ja tādu nav, vienu vai vairākus kultūras un dabas mantojuma aizsardzības, konservācijas un
popularizēšanas dienestus ar atbilstošu personālu un līdzekļiem;
- attīstīt zinātniskos un tehniskos pētījumus, lai valsts spētu novērtēt un novērst kultūras un dabas
mantojumam draudošās briesmas;
- veikt atbilstošus juridiskus, zinātniskus, tehniskus, administratīvus un finansu pasākumus, lai atklātu,
aizsargātu, konservētu, popularizētu un atjaunotu šo mantojumu;
- atbalstīt nacionālo un reģionālo centru izveidošanu un attīstību, kas sagatavo speciālistus kultūras un
dabas mantojuma saglabāšanas jomās un veicina attiecīgus zinātniskos pētījumus.
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Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK, kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot virszemes un
pazemes ūdeņu ekosistēmu stāvokli un veicināt ilgtspējīgu ūdeņu lietošanu, ieviešot integrētu upju baseinu
apsaimniekošanas procesu.
Upju sateces baseina apsaimniekošanas plānā iekļauto pasākumu mērķi ir:
 Novērst virszemes ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanos, tos uzlabot un atjaunot, sasniegt šo ūdens
objektu labu ķīmisko un ekoloģisko stāvokli, kā arī samazināt piesārņojumu no bīstamo vielu izplūdēm un
emisijām.
 Aizsargāt, uzlabot un atjaunot visus pazemes ūdens objektus, novērst pazemes ūdeņu piesārņošanu un
pasliktināšanos un nodrošināt līdzsvaru starp pazemes ūdeņu ieguvi un to resursu atjaunošanos.
 Saglabāt aizsargājamās teritorijas.
5.2. Nacionālie vides aizsardzības mērķi
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir augstākais plānošanas dokuments, kurā kā
viena no prioritātēm ir daba kā nākotnes kapitāls. Tiek izvirzīts mērķis, Latvijai kļūt par ES līderi dabas
kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā. Stratēģijā tiek analizētas Latvijas
tendences un izaicinājumi dabas ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā, kā arī noteikti prioritārie ilgtermiņa
rīcības virzieni un iespējamie risinājumi.
Vides aizsardzībai valsts līmenī izstrādātas Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam, kas
apstiprinātas MK 2009.gadā. Tas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā tiek aprakstīta
esošā situācija, noteikti vides politikas mērķi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi un politikas
rezultāti, kā arī uzdevumi politikas mērķu sasniegšanai.
Vides politikas galvenais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, realizējot
ilgtspējīgas attīstības principus, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdarbību lēmumu pieņemšanā un tās informēšana
par vides stāvokli.
Svarīgākie vides aizsardzības mērķi:
 Nodrošināt gaisa kvalitāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iesaistot pašvaldības,
komersantus un sabiedrību.
Pasākumi mērķa sasniegšanai:
- realizēt gaisa kvalitātes uzlabošanas programmas pašvaldībās, novērtēt un uzlabot jau agrāk pašvaldībās
īstenoto pasākumu efektivitāti;
- rosināt jaunu tehnoloģiju ieviešanu un resursu racionālu izmantošanu;
- samazināt iedzīvotāju neapmierinātību ar gaisa kvalitāti informējot par gaisa kvalitātes jautājumiem un
katra iedzīvotāja iespējām samazināt gaisa piesārņojumu;
- sabiedrību nodrošināt ar informāciju par vides troksni un paredzamajiem pasākumiem trokšņa
samazināšanai u.c. pasākumi.
 Nodrošināt ūdens kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, samazināt iekšējo ūdeņu eitrofikāciju,
sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus un nodrošinot to kvalitāti.
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Pasākumi mērķa sasniegšanai:
- turpināt realizēt pasākumus komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma
samazināšanai, t.sk. sakārtojot notekūdeņu apsaimniekošanu attiecībā uz apdzīvotām vietām;
- īstenot barības elementu noplūdes samazināšanas pasākumus īpaši jutīgajās teritorijās, uz kurām
attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem, veicināt labas lauksaimniecības prakses nosacījumu ievērošanu visā Latvija
teritorijā;
- sekmēt starptautisko sadarbību pārrobežu upju baseinos;
- sagatavot vispārizglītojošu informāciju par ūdens taupīšanas iespējām;
- kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana un novecojušās ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana,
lai mazinātu ūdens zudumus no tīkliem u.c. pasākumi.
 Nodrošināt zemes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot ilgtspējīga patēriņa un
ražošanas principa realizēšanu.
Pasākumi mērķa sasniegšanai:
- sabiedrības informēšana par dabas resursiem un to izmantošanas iespējām, kā arī ģeoloģiskajiem
procesiem, kas norisinās mūsdienās;
- piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra aktualizēšana un tā izmantošana teritorijas plānošanas
procesā;
- veicināt sadarbību starp komersantiem, valsts iestādēm un pašvaldībām, kas vērsta uz rūpniecisko
avāriju risku samazināšanu, vides un cilvēku drošības palielināšanu;
- veidot sadzīves atkritumu šķirošanas un dalītas savākšanas sistēmas visos atkritumu apsaimniekošanas
reģionos un noorganizēt atkritumu savākšanas pakalpojumu pieejamību;
- izvērtēt ekonomisko instrumentu nepieciešamību, kas sekmētu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu u.c.
pasākumi.
 Nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.
Pasākumi mērķa sasniegšanai:
- nodrošināt ĪADT apsaimniekošanu (veicināt pašvaldību iesaistīšanos ĪADT apsaimniekošanā, veidojot
valsts un privāto partnerību, kā arī sekmējot biedrību un nodibinājumu līdzdalību, ĪADT apsaimniekošanā);
- palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām u.c. pasākumi.
 Nodrošināt Latvijas investīcijas globālo klimata pārmaiņu novēršanā, nodrošinot vides aizsardzības un
ekonomisko interešu līdzsvarotību.
Pasākumi mērķa sasniegšanai:
- veikt sabiedrības informēšanu par klimata pārmaiņām un sabiedrības līdzdalības palielināšanu, veicināt
iniciatīvu lokālā līmenī;
- sekmēt daudzdzīvokļu ēku renovāciju atbilstoši energoauditu rezultātiem u.c. pasākumi.
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Svarīgākie likumi un MK noteikumi, kuru realizācija nodrošina vides un dabas aizsardzības pasākumu
ievērošanu līmenī ir:
1. "Aizsargjoslu likums" (05.02.1997.);
2. "Atkritumu apsaimniekošanas likums" (28.10.2010.);
3. „Dabas resursu nodokļa likums" (15.12.2005.);
4. MK 20.08.2002. noteikumi Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu
piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem";
5. MK 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums",
spēkā no 01.05.2004.;
6. Likums „Par piesārņojumu" (15.03.2001.);
7. „Ūdens apsaimniekošanas likums" (12.09.2002.);
8. MK 19.10.2004. noteikumi Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu,
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību";
9. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (02.03.1993.);
10. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi" (16.03.2010.);
11. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"(12.03.2002.);
12. „Sugu un biotopu aizsardzības likums" (16.03.2000);
13. MK noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas"
(24.04.2007.);
14. „Meža likums" (24.02.2000.);
15. „Tūrisma likums" (17.09.1998.).
„Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai” (1995.gads) ir politikas dokuments, uz kura pamata ir
noteiktas prioritātes šobrīd realizētajai vides politikai. Vides politikas plāns nosaka, ka teritorijas plānošana
ir vides aizsardzības politikas īstenošanas līdzeklis, ar kura palīdzību iespējams regulēt sabiedrības
mijiedarbību ar vidi, izvirzīt nosacījumus un prasības atsevišķu vides aizsardzības problēmu risināšanai.
Teritoriālā plānošana veic preventīvās vides aizsardzības funkcijas.
Vides monitoringa programma 2009. – 2012. gadam (apstiprināta ar MK 11.03.2009. rīkojumu Nr.187)
nosaka kārtību, kādā veicams vides monitorings. Vides monitoringa programma sastāv no sekojošām
četrām programmām:
 Gaisa monitoringa programma.
 Ūdeņu monitoringa programma.
 Zemes monitoringa programma.
 Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma.
Gaisa monitoringa programmu īsteno LVĢMC („Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs") un
Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC). Ūdeņu monitoringa programmu īsteno
LVĢMC un LHEI (Latvijas Hidroekoloģijas institūts). Zemes monitoringa programmu īsteno LVĢMC un
bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas ieviešanu koordinē Dabas aizsardzības pārvalde un
LHEI.
Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma, akceptēta LR MK 16.05.2000. Programmas uzdevums
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Latvijā ir sekmēt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu reizē aizsargājot dabu. Vadīt dabas aizsardzības
darbu no valdības līmeņa līdz pašvaldībām un iedzīvotājiem. Nodrošināt Latvijas starptautisko saistību
izpildi, palīdzēt ārvalstu un vietējiem uzņēmējiem saskatīt prioritātes investīcijām un tehniskās palīdzības
projektiem.
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 2020.gadam (apstiprināts ar MK 21.03.2013.
rīkojumu Nr.100) mērķi:
 novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu
daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās
novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas
efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību;
 nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;
 nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai,
atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek
atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to
rašanās vietām;
 nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku
veselībai un videi drošā veidā. 7
Jaunajā plāna secināts, ka iepriekšējā periodā reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plānu mērķi kopumā
sasniegti – atkritumu apglabāšanas infrastruktūra un sistēma atkritumu apsaimniekošanas reģionos ir
izveidoti, poligonu izveide pabeigta un izgāztuves slēgtas. Tāpat norādīts, ka atkritumu pārstrādes iekārtu
izveide un tālāka attīstība nav risināma atkritumu apsaimniekošanas reģionu griezumā, tādējādi
nākamajam plānošanas periodam (2014. – 2020.gadam) katram atkritumu apsaimniekošanas reģionam
nav nepieciešams savs atkritumu apsaimniekošanas plāns, kuru apstiprina MK. Normatīvajos aktos
jāparedz iespēja, ka šos plānus izstrādā attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās
pašvaldības, savstarpēji sadarbojoties, ja tās uzskata to par nepieciešamu. Bez tam, jau pašreiz
normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja katrai pašvaldībai izstrādāt savu atkritumu apsaimniekošanas
plānu, ja tas ir nepieciešams.
Vērtējot Rēzeknes pilsētas stratēģiju, jāsecina, ka to izstrāde un tajos paredzētās rīcības kopumā atbilst
ilgtspējīgas attīstības pamatnosacījumiem, mūsu valstij saistošiem starptautiskajiem, kā arī nacionālajiem
vides aizsardzības mērķiem. Ņemot vērā, ka plānošanas dokumenti nenodrošina pietiekamu detalizācijas
pakāpi, to ieviešanas procesā nepieciešams paredzēt pasākumus negatīvo ietekmju uz vidi identificēšanu
un novēršanu.

7

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013 . – 2020. gadam, VARAM, 2013.
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6. PLĀNOŠANAS DOKUMENTS UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU
ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS
6.1. Plānošanas dokumenta ietekme uz teritorijas attīstību un vidi kopumā
Stratēģijas dokuments iezīmē pašreizējo situāciju, SVID, kā arī formulē vīziju, izvirza stratēģiskos mērķus
un ilgtermiņa prioritātes. Stratēģiskais dokuments virza Rēzeknes pilsētas attīstību noteiktā virzienā –
dodot nepārprotamu uzstādījumu par Rēzekni kā nacionālās un starptautiskās nozīmes ekonomiskās
attīstības centru, Latgales kultūras, izglītības, pētniecības un sporta centru, atpazīstamo tūristu galamērķi,
taču vienlaikus uzsver nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu un pakalpojumu pieejamību
pilsētas iedzīvotājiem. Šī stratēģija un tās sastāvā ietilpstošā Telpiskās attīstības perspektīva ir pamats
Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam risinājumiem.
Vīzija paredz, ka 2030.gadā Rēzekne ir starptautiski atpazīstama, pievilcīga, videi un cilvēkam draudzīga,
inovācijām atvērta un ērti sasniedzama pilsēta tās iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tūristiem un viesiem. Tā ir
nozīmīgs Austrumlatvijas ekonomikas, kultūras, radošo industriju, izglītības, pētniecības un sporta centrs ar
attīstītu starptautiskās sadarbības tīklu. Pilsēta ir nozīmīgs tūrisma galamērķis. Rēzeknes stiprums
sakņojas tās mantotajās un jaunradītajās izglītības, kultūras un garīgajās vērtībās, latgaliešu valodā un
kultūrā, rūpnieciskajā ražošanā, kā arī tās izdevīgajā ģeogrāfiskajā novietojumā starp ES un globālo
pasaules telpu.
Stratēģijā iekļautā telpiskās attīstības perspektīva strukturē pilsētas nākotnes attīstības plānošanu deviņās
tematiskajās daļās. Tajās, balstoties uz attīstības vīziju, rakstveidā un grafiski noteiktas teritorijas attīstības
vadlīnijas, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Telpiskās attīstības struktūru nosaka
teritorijas dabiskie apstākļi, infrastruktūra, dažādu apbūves veidu izvietojums un izvirzītie pilsētas ilgtermiņa
attīstības mērķi – nostiprināt Rēzeknes kā nacionālās un starptautiskās nozīmes attīstības centru un radīt
kvalitatīvus dzīves un darba apstākļus vietējiem iedzīvotājiem.
Saistībā ar transporta infrastruktūras ieviešanu un RSEZ attīstību būtiska ietekme uz vides kvalitāti ir
sagaidāma teritorijās, kas ir saistītas ar transporta sistēmas atjaunošanu – ielu rekonstrukcija Ziemeļu
rajonā, Rīgas ielas rekonstrukcija, kas ir pilsētas savienojums ar apvedceļu,
Telpiskās attīstības perspektīvas „Galvenā inženiertehniskā infrastruktūra” ietvaros konceptuāli noteikta
esošo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunu centralizētas siltumapgādes tīklu izbūve, attīstot jaunas teritorijas.
Sagaidāms, ka šie pasākumi uzlabos gaisa kvalitāti vai nodrošinās esošās kvalitātes saglabāšanu. Plānots
arī turpināt lietusūdens sistēmas izbūvi un nošķiršanu no kopējās notekūdeņu savākšanas sistēmas,
veicināt lietusūdens sistēmas koordinētu rekonstrukciju un attīstību, kas ir saistīta ar lietus ūdeņu ieplūdes
samazināšanu pilsētas centralizētajā notekūdeņu sistēmā, iespējamu nepietiekami attīrītu notekūdeņu
ieplūdi Rēzeknes upē, kā arī pilsētas notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu.
Saistībā ar apdzīvojuma struktūru ir izdalītas trīs konceptuālās pilsētas daļas: Centrs, Jaukta pilsētas
apbūve, Savrupmāju apbūve, kur iespējamā dzīvojamā apbūve. Katrā daļā ir raksturots tipiskais iedzīvotāju
dzīvesveids, kur viena no nozīmīgām komponentēm ir dabas struktūras.
Katram dabas struktūras elementam Stratēģijā ir noteikta sava funkcija, loma vienotajā struktūrā un
vispārējās attīstības vadlīnijas.
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Telpiskajā perspektīvā, kopumā akcentējot ilgtspējīgas kompaktas pilsētas attīstību, ir izdalītas prioritārās
attīstības teritorijas, kuras pārsvarā koncentrējas pilsētas Ziemeļu rajonā un pilsētas centrā. Ražošanas
attīstībai kā prioritāra attīstības teritorija ir izdalīta teritorija pilsētas ziemeļu daļā. Telpiskās struktūras
izmaiņas nākotnē ir saistītas ar ražošanas teritoriju attīstību pilsētas ziemeļrietumu daļā – Makarovkā. Ir
sagaidāms, ka ražošanas attīstība saistībā ar inovāciju ieviešanu, sadarbībā ar augstākās izglītības un
zinātniskajam iestādēm, efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu, kas vērsta uz rūpniecības
pievienotās vērtības paaugstināšanu, sekmēs modernu mūsdienu un nākotnes tehnoloģiju ieviešanu
ražošanas sektorā, kas vienlaikus mazinās dabas resursu (ūdens, kurināmā, citu ražošanas izejvielu)
izlietojumu un vides piesārņojumu. Vienlaicīgi pilsētas ekonomikas izaugsme tiks veicināta revitalizējot jau
apbūvētas, bet ekonomiski neefektīvas t.sk. degradētas teritorijas. Tas sekmēs zemes izmantošanas
efektivitāti, degradēto teritoriju likvidēšanu.
Vērtējot sagaidāmo ietekmi uz vidi stratēģijas mērķu un prioritāšu līmenī, kopējā ietekme vērtējama kā
pozitīva vai neitrāla, taču atsevišķu prioritāšu ietvaros iekļauto aktivitāšu realizācija var arī radīt nevēlamu
ietekmi uz vidi. Kopumā dabas vides resursu un to kvalitātes saglabāšana un aizsardzība tiek uzskatīta par
vienu no priekšnoteikumiem Rēzeknes pilsētas attīstībai ilgtermiņā – gan kontekstā ar dzīves kvalitātes
nodrošināšanu rēzekniešiem, gan saistībā ar Rēzeknes kā izglītības, kultūras un sporta centra attīstību gan
saistībā ar Rēzeknes kā tūristu galamērķa attīstību. Tāpat tiek likts uzsvars uz kvalitatīvas fiziskās telpas
attīstību, ilgtspējīgās transporta sistēmas veidošanu, pilsētvides uzlabošanu, inženiertehniskās apgādes un
infrastruktūras uzlabošana, tranzīta samazināšanu caur pilsētu.
No vides aizsardzības viedokļa uzmanība papildus būtu jāvērš pasākumiem pilsētas Ziemeļu rajona
degradēto rūpniecības teritoriju revitalizācijai, Rēzeknes upes ielejas kompleksai attīstībai, jauna tilta
būvniecībai pār Rēzeknes upi, teritorijas labiekārtošanai un apbūvei apkārt Kovšu ezeram, aktīvās atpūtas
teritoriju izveidei pilsētas neapbūvētajās teritorijās, jo šīs aktivitātes var uzlabot vides kvalitāti un vides
pieejamību iedzīvotājiem un viesiem, taču vienlaikus var radīt negatīvu ietekmi uz dabas resursiem un
bioloģisko daudzveidību.
Stratēģijas izstrādes “mērogs” neļauj veikt detalizētu izvērtējumu par Stratēģijā paredzēto objektu un
pasākumu ietekmi uz vidi. Objektu aptuvenais izvietojums ir norādīts Telpiskās attīstības perspektīvā.
Izvērtējot šo objektu izvietojumu balstoties uz Telpiskās attīstības perspektīvu, var noprast, ka kā objekti,
iespējams, tiks veidoti aktīvās atpūtas kompleksi, viesnīcas, konferenču centri, pludmales, gājēju taka gar
Rēzeknes upi ar aktīvās atpūtas iespējām – veicinot apmeklētāju piesaisti Rēzeknei visa gada garumā.
Attiecībā uz sagaidāmo objektu ietekmi uz vidi jāvērtē gan ietekmes būvniecības laikā, gan šo objektu
ekspluatācijas laikā (ilglaicīga ietekme), jo sagaidāms, ka šo objektu darbība piesaistīs regulāras un/vai
lielas apmeklētāju plūsmas. Tomēr Stratēģija nesniedz detalizētu aprakstu par šo objektu darbību, tādēļ
nav iespējams veikt detalizētu vērtējumu par ietekmi uz vidi. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības
stratēģija 2013. – 2030.gadam ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, tādēļ par sagaidāmo ietekmi uz vidi var
sniegt tikai vispārīgu vērtējumu, balstoties uz plānošanas dokumentā iekļauto pasākumu kopumu.
Jānorāda, ka SVID analīzē tiek starp Rēzeknes priekšrocībām ir atzīmēta augsta vides kvalitāte, kā
nozīmīgs resurss, uz ko balstīt Rēzeknes pilsētas ekonomisko attīstību. Rēzeknes pilsētas vīzija
2030.gadam paredz, ka Rēzekne ir atpazīstams tūristu galamērķis reģionā, apvienojot kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un ekonomisko labumu gūšanu no kultūras, sporta un tūrisma pakalpojumiem.
Stratēģija paredz dabas resursu saudzīgu izmantošanu – nodrošinot ekonomisko izaugsmi vienlaikus
neradot nevēlamu slodzi uz dabas resursiem. Lai gan dažas no aktivitātēm potenciāli var radīt negatīvu
ietekmi uz dabas vidi, tomēr ietekme uz vidi ir izvērtējama turpmākajā plānošanas procesā, un, iespējams,
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ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.
1) Prioritāte „Rēzekne – starptautiski konkurētspējīgs ekonomiskās attīstības centrs”.
Šāda mērķa izvirzīšana sekmē pārdomātas un kontrolētas uzņēmējdarbības attīstību, kas īpaši svarīga
vides kontekstā. Ražošanas attīstībai domātas teritorijas iezīmētas telpiskajā perspektīvā.
2) Rēzekne – radošuma, latgaliskuma, kultūrtūrisma un aktīvā tūrisma centrs.
3) Rēzekne – izglītības, pētniecības un sporta attīstības centrs.
4) Rēzekne – cilvēkam un videi draudzīga, droša un mūsdienīga pilsēta.
6.2. Pozitīvās un negatīvās; tiešās un netiešās; īslaicīgās, pagaidu, ilgtermiņa un kumulatīvās
ietekmes
Pozitīvās ietekmes:
Ar pozitīvām ietekmēm saprot tādus pasākumus, kas tieši vai netieši vērsti uz dabas resursu saglabāšanu
un pavairošanu, vides kvalitātes uzlabošanu, slodzes uz vidi samazināšanu vai ierobežošanu u.tml.
 Dabas teritoriju un resursu pieejamības uzlabošana – uzlabojot pieejamību pludmalei, dabas teritorijām,
ūdens malām un ūdens resursiem.
 Pilsētbūvnieciskās ainavas saglabāšana – tiek paredzēts pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās iekļaut
īpaši plašas privātmāju un vasarnīcu apbūves teritorijas.
 Zaļās struktūras saglabāšana – stratēģija fiziskās vides attīstības kontekstā uzsver nepieciešamību
saglabāt dabas struktūru.
 Sabiedriskā transporta integrēta attīstība; gājēju un velo celiņu attīstība, lai uzlabotu gājēju un
velobraucēju drošību – šie pasākumi veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošanos.
 Pilsētas publisko teritoriju uzlabošana un šo teritoriju izmantošanas palielināšana tūrisma attīstībā.
 Vides kvalitātes saglabāšanas veicināšana – virszemes un pazemes ūdens kvalitāte; gaisa kvalitāte;
trokšņa līmenis un citi vides kvalitātes aspekti ir ņemti vērā stratēģijas izstrādes procesā.
 Tranzīta autotransporta plūsmu samazināšana cauri pilsētai šīs plūsmas novirzot ārpus pilsētas,
tādejādi sniedzot pozitīvu ieguldījumu atmosfēras gaisa kvalitātes uzlabošanā.
 Videi draudzīgas un uz veselības nostiprināšanu vērstas uzņēmējdarbības attīstība – iespēju
izmantošana saistībā ūdensmalu pieejamības uzlabošanu un aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu,
degradēto pilsētas teritoriju sakopšanu un iesaistīšanu ekonomiskajā apritē.
Negatīvās ietekmes:
Ar negatīvām ietekmēm saprot tādus pasākumus, kas tieši vai netieši vērsti vai var izraisīt dabas resursu
noplicināšanu, dabas kapitāla samazināšanu, vides kvalitātes pasliktināšanu, slodzes uz vidi palielināšanu
u.tml.
 Transporta plūsmu palielināšanās saistībā ar tūrismu plūsmu pieaugumu (gan pastāvīgi, gan saistībā ar
atsevišķiem pasākumiem) – ietekme uz gaisa kvalitāti un akustiskā trokšņa līmeni saistība ar
autotransporta transporta plūsmu palielināšanos, t.sk. autotransporta plūsmas izmaiņas un negatīva
ietekme uz dzīves kvalitāti atsevišķu Rēzeknes pilsētas daļu iedzīvotājiem.
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 Dzelzceļa pievedceļu un ar dzelzceļu saistīto teritoriju integrācija pilsētas saimnieciskajā apritē, lai
attīstītu loģistikas un transporta pakalpojumus – negatīva ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti atsevišķos
Rēzeknes pilsētas daļās.
 Tādu teritoriju apbūve un iekļaušana saimnieciskajā apritē, kas pašlaik ir uzskatāmas par dabas
pamatnes teritorijām, tādejādi samazinot zaļo teritoriju īpatsvaru pilsētas teritorijā, potenciāli pasliktinot
dzīves kvalitāti tuvumā dzīvojošiem iedzīvotājiem (piemērām, aktīvās atpūtas teritoriju izveide gar upi un ap
Kovšu ezeru).
 Ūdensmalu apbūvei saistībā ar plānotām aktīvās atpūtas (rekreācijas) aktivitātēm iespējama tieša
negatīva ietekme, ko var izraisīt iespējamā Rēzeknes upes un Kovšu ezera krastu nostiprināšana un
atpūtas objektu veidošana upes krastos.
 Virszemes ūdens resursu izmantošanas intensitātes palielināšanās, kas palielina risku piesārņojošo
vielu nokļūšanai virszemes ūdeņos.
 Pludmales un gājēju takas upes garumā izveide – šie pasākumiem ir potenciāli negatīvā ietekmi uz
dabas resursiem. Tomēr ietekmes detalizētai novērtēšanai nepieciešama papildus informācija par gājēju
takas izveides iecerēm.
Tiešās ietekmes:
Ar tiešu ietekmi saprotami pasākumi, kas tieši vērsti uz vides un dabas resursu aizsardzību, izmantošanu
vai arī tādas iecerētās saimnieciskās darbības, kas izraisa tiešu ietekmi uz vidi (ietekme var būt
pozitīva, negatīva vai neitrāla). Ņemot vērā, ka Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013. – 2030.gadam ir stratēģisks ilgtermiņa plānošanas dokuments, tas neradīs tiešas ietekmes uz vidi,
bet kā hierarhiski augstākais vietējās pašvaldības plānošanas dokuments veidos ietvaru pašvaldības
attīstības un vides politikai, t.sk. attīstības programmā noteiktajām rīcībām, uzdevumiem un teritorijas
plānojumā noteiktajai teritorijas izmantošanai.
 Arhitektonisko akcentu mainīšana paredzot iespēju izbūvēt augstas ēkas un būves – sagaidāma
ietekme uz Rēzeknes ainavu, gan tieša ietekme būvniecības procesā.
 Tūrisma attīstība – sagaidāms, ka jaunu tūrisma objektu un nepieciešamās infrastruktūras veidošana
radīs tiešu ietekmi uz apbūvējamām teritorijām, tai skaitā palielinot antropogēno slodzi uz dabas teritorijām.
 Apbūvei vai citai lietošanai paredzētu teritoriju izmantošana – tās teritorijas, kas līdz šim bijušas
neapbūvētas nepietiekama inženierinfrastruktūras nodrošinājuma dēļ.
 Pamesto, degradēto teritoriju izmantošana sniedzot ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā (ainavisks
uzlabojums, vides sanācija, teritoriju sakopšana).
 Jauna tilta pār Rēzeknes upi būvniecība radīs tiešu ietekmi uz būvniecībai paredzētajām teritorijām,
t.sk., iespējams, apbūvējot pašreizējās dabas teritorijas (tilta būvniecība, pievadceļu būvniecība).
 Rēzeknes upes padziļināšana (ar laivošanu saistīta aktivitāte).
 Teritorijas ap Kovšu ezera attīstība un Rēzeknes upes malas aktīvāka izmantošana – paredz jaunas
infrastruktūras izveidi, kas radīs ietekmi uz vidi (upes krastu nostiprināšana, infrastruktūras objektu izveide
upes un ezera krastos).
Netiešās ietekmes:
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Ar netiešu ietekmi saprotami pasākumi, kas netieši vai pastarpināti rada ietekmi uz dabas resursu
aizsardzību un izmantošanu vai vides kvalitāti (ietekme var būt pozitīva, negatīva vai neitrāla) Savstarpēji
iedarbojoties videi un tiešajām ietekmēm veidojas netiešās vides ietekmes.
 Ar ūdens izmantošanu saistītas infrastruktūras izveidošana ūdens malās kā rezultātā tiks mainīta gan
ainava, gan palielināsies ūdens izmantošana rekreācijai.
 Transporta plūsmu novirzīšana izraisīs slodzes uz vidi palielināšanos atsevišķās pilsētas daļās.
 Tūristu skaita palielināšanās un attiecīgi slodzes uz vidi palielināšanās saistībā ar tūrisma un aktīvas
atpūtas infrastruktūras izveidi, attīstot jaunus jaunus tūrisma produktus.
 Tiek paredzēts, ka iedzīvotāju skaits Rēzeknē palielināsies, līdz ar to netieši pieaugs arī slodze uz
dabas vidi.
 Dabas teritoriju aktīvāka izmantošana – uzlabojot pieejamību un piesaistot tūristus, uzlabojot dabas
infrastruktūru – sagaidāms, ka palielināsies apmeklētāju skaits un netieši arī ietekme uz vidi (t.sk. caur
vides izglītības aktivitātēm).
 Veselīga dzīvesveida popularizēšana – stratēģija paredz šo kā vienu no īstenojamiem pasākumiem.
 Tāda tūrisma piedāvājuma veidošana, lai maksimāli izmantotu esošos resursus (dabas teritorijas), kā
arī tūrisma piedāvājuma realizēšanā sadarboties ar e–pārvaldes ieviešana – samazinot nepieciešamību
pēc iedzīvotāju pārvietošanās un vairāk izmantojot attālinātos pakalpojumus, netieši tiek mazināta slodze
uz vidi.
 Tirdzniecības un citu pakalpojumu centru izveide Rēzeknes pilsētas daļās – netieši samazinot
nepieciešamību pēc transportlīdzekļu izmantošanas pilsētā.
 Regulāra un uzlabota sabiedriskā transporta attīstība Rēzeknē, tādejādi sniedzot netiešu pozitīvu
ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā.
 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi siltumapgādes sistēmā veicinās energoresursu
efektīvāku izmantošanu.
 Sadarbība ar iedzīvotājiem ar Rēzeknes pilsētas attīstību saistītu jautājumu risināšanā; iesaistot
dažādas interešu grupas lēmumu pieņemšanas agrā stadijā ir iespējams izsvērt ierosināto jautājumu
dažādus aspektus un pieņemt pārdomātus lēmumus, t.sk. lēmumus, kas saistīti ar vides kvalitāti, dabas
resursu izmantošanu un apsaimniekošanu.
Īstermiņa ietekmes:
Īstermiņa ietekmes uz vidi stratēģijas ieviešanas kontekstā lielākoties ir saistāmas plānoto būvniecību –
ēku, ceļu, dažāda veida inženierkomunikāciju (sakaru, elektroapgādes līniju, ūdensapgādes un notekūdeņu
tīklu). Būvniecība izraisa salīdzinoši īslaicīgus traucējumus vidē, bet galvenās problēmas, kas saistītas ar
minētajām darbībām ir troksnis, zemsedzes bojājumi, būvgruži un putekļu emisija. Lielākā daļa šo faktoru
tiek likvidēti līdz ar darbības izbeigšanos. Par nelielu īslaicīgu ietekmi uz vidi novada teritorijā var uzskatīt
apmeklētāju skaita sezonālās svārstības, kas rodas pateicoties tūrismam un aktīvajai atpūtai, līdz ar to
pašvaldībai aktīvajā tūrisma sezonā papildus jāizvieto atkritumu savākšanas tvertnes visvairāk tūristu
iecienītajās atpūtas vietās.
Ilgtermiņa ietekmes:
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Ilgtermiņa ietekmes ir saistītas gan ar jaunu infrastruktūras objektu izveidi (it īpaši tādu, kas piesaistīs lielu
apmeklētāju skaitu) gan esošo inženierinfrastruktūras objektu atjaunošanu un uzturēšanu, kā arī ar
Rēzeknes stratēģisko izvēli paplašināt attīstīt konkurētspējīgu ekonomikas centru un tūrisma pakalpojumu
piedāvājuma klāstu. Ilgtermiņa ietekmes radīs jaunu inženiertehnisko projektu realizēšana, piemēram,
jauna tilta pār Rēzeknes upi būvniecība. Tāpat jāuzsver, ka ilgtermiņa ietekmēm uz vidi un dabas
resursiem ir sagaidāma saistībā ar aktīvās atpūtas objektu izveidi Rēzeknē, jo plānots, ka šie objekti ir
vērtējami kā liela mēroga infrastruktūras objekti, kuru darbība balstīsies uz liela skaita apmeklētāju
piesaisti. Ražošana – iespējams pazemes ūdeņu piesārņojums, notekūdeņu daudzuma un NAI noslodzes
palielinājums, atkritumu daudzuma palielinājums.
Kumulatīvās ietekmes:
Kumulatīvās ietekmes ir lielākoties vērtējamas ilgtermiņā, kad novērojama dažādu sociālekonomisko
aktivitāšu mijiedarbība. Lai gan skaidri ir norādīts, ka pilsētā netiks pieļauta piesārņojošas ekonomiskās
darbības attīstība, tomēr attīstot ražošanas centra lomu un paplašinot tūrisma piedāvājumu pilsētā un radot
jaunus pakalpojumus, palielinoties pilsētas iedzīvotāju skaitam, sagaidāms, ka dabas resursu izmantošana
un kopējā slodze uz vidi palielināsies, ja tiks īstenoti visi stratēģijā minētie pasākumi. Lai tiktu samazināta
Stratēģijā paredzēto darbību iespējamā negatīvā ietekme uz vidi ir jāparedz pasākumi plānošanas un
ieviešanas procesā, kā arī jāievēro vides aizsardzības normatīvus un atbildīgo institūciju izvirzītās
prasības.
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7. IESPĒJAMĀS IETEKMES UZ VIDI SAMAZINĀŠANA
Rēzekne pilsētas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir vietējā līmeņa ilgtermiņa plānošanas dokuments,
kas identificē stratēģiskos mērķus un prioritātes. Lai gan stratēģijā ir uzskaitīti dažādi īstenojamie
pasākumi, tomēr tie ir jāvērtē stratēģisko prioritāšu un pasākumu kopuma kontekstā. Pasākumi pašlaik ir
uzskatāmi par priekšlikumiem un idejām un, mainoties ārējiem nosacījumiem un politiskajām prioritātēm,
daļa no tiem, iespējams, var netikt realizēti. Tādēļ vērtējot iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi, ir būtiski
vērtēt stratēģijas telpisko perspektīvu un uz tās balstīto Teritorijas plānojumu, kas precīzi definēs atļautās
un aizliegtās darbības noteiktās teritorijās.
Vērtējot iespējamās būtiskās ietekmes uz vidi un iespējas tās samazināt, tiek pieņemts, ka īstenojot
stratēģijā iekļautos pasākumus tiks ievēroti vides aizsardzības normatīvajos aktos iekļautās prasības.
7.1. Izvērtēšana un plānošana
Lielākās iespējas novērst stratēģijā iekļauto pasākumu negatīvo ietekmi uz vidi, ir plānošanas stadijā, proti,
veicinot izvērtējumu par plānoto pasākumu iespējamo ietekmi uz vidi, izvērtējot sagaidāmo ietekmi uz vides
kvalitāti un dabas resursiem, bioloģiski vērtīgām teritorijām, kā arī, ņemot vērā esošos riskus un prioritātes
vides aizsardzības jomā. Arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma process ir vērsts uz to, lai identificētu
iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un riskus un sniegtu rekomendācijas to novēršanai vai
samazināšanai.
Svarīgi, lai šādā izvērtēšanas un plānošanas procesā tiktu iesaistītas dažādas interešu grupas,
konsultatīvās padomes un plašāka sabiedrība – veidojot atklātu diskusiju par piedāvāto pasākumu
pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, kā arī ietekmi uz vidi un dzīves kvalitāti.
Būtu nepieciešams organizēt publiskas diskusijas un sabiedrisko apspriešanu arī par Stratēģijā minētiem
objektiem. Pašreizējā Stratēģijas detalizācijas pakāpe neļauj novērtēt šo objektu ietekmi uz vidi, t.sk. uz
ainavu, dabas resursiem, sagaidāmās slodzes u.tml., tādēļ pirms lēmumu pieņemšanas par šādu objektu
izveidi, ir ieteicams šīs ieceres publiski apspriest.
Būtiski, lai iespējamie riski tiktu izvērtēti un ņemti vērā izstrādājot nākamo Rēzeknes pilsētas teritorijas
plānojumu, t.sk. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), piemēram, atļaujot vai aizliedzot
noteikta veida apbūvi, nosakot maksimālo apbūves intensitāti, minimālo zemes gabalu lielumu, izvirzot
prasības attiecībā uz pieslēgumiem centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai u.tml. Rēzeknes pilsētas
teritorijas plānojumam, būtu jāveic atsevišķs stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums izvērtējot ietekmi uz
vidi. Tāpat jāapzinās, ka stratēģijā plānotie pasākumi, attīstības programmā paredzētie investīciju projekti
un attiecīgi TIAN rada iespējas noteiktu aktivitāšu īstenošanai vai saimnieciskās darbības veikšanai, taču
tas nenozīmē, ka visas šīs ieceres tiks realizētas praksē.
7.2. Ietekmes uz vidi samazināšana ieviešanas procesā
Liela nozīme novēršot un samazinot iespējamo nevēlamo ietekmi uz vidi ir nodrošināt, lai plānošanas
procesā identificētie riski un rekomendācijas un nosacījumi tiktu ievēroti pasākumu ieviešanas procesā.
Pasākumiem, kuru īstenošanai nav nepieciešams īpašs atzinums vai vērtējums no dabas un vides
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aizsardzības institūcijām, jo lielākoties sagaidāma ietekme uz vidi nav būtiska, ir ieteicams atbalstīt dažādu
interešu grupu un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.
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8. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2030.gadam nav paredzētas darbības,
kuru ietekmē tiktu negatīvi ietekmēta vide. Rēzeknes pilsētas teritorija attīstīsies saskaņā ar teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem noteikumiem un ierobežojumiem.
Kompensējošos pasākumus dabas teritorijām ar Eiropas nozīmes un mēroga dabas aizsardzības statusu
(NATURA 2000), veic, lai nodrošinātu plānošanas dokumentu negatīvo ietekmju sabalansēšanu un
teritorijas vienotības (viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu.
Stratēģija ir izstrādāta balstoties uz nosacījumiem, kuri tiek noteikti vides aizsardzības normatīvajos aktos,
kā arī pilsētas teritorijā nav NATURA 2000 teritorijas, līdz ar to kompensēšanas pasākumi plānošanas
dokumentam nav jāparedz.
Civilās vai juridiskās personas vainu par dabai vai dabas objektiem nodarītu kaitējumu nosaka LR
pastāvošā likumdošana. Likumi, kas aizsargā apkārtējo vidi – „Vides aizsardzības likums" un likums „Par
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", kā arī tiem pakārtotie noteikumi.
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9. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽAS
IETEKMES IZVĒRTĒJUMS
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā paredzētajām rīcībām kopumā nav prognozējama
būtiska pārrobežu ietekme. Netieša pārrobežu ietekme, ko var radīt Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģijā
iekļauto pasākumu īstenošana lielākoties saistāma ar ietekmi uz ūdens un gaisa kvalitāti.
Ja stratēģijas ieviešanas procesā un ar to saistītajā teritorijas plānojuma darbības laikā tiks plānota
darbība, kas minēta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā un kam jāveic ietekmes uz vidi
izvērtējums vai darbība, kam saskaņa ar šī likuma 2.pielikumu jāveic sākotnējais izvērtējums, tad saskaņā
ar šo likumu tiks izvērtētas paredzētās darbības ietekmes uz vidi (paredzētās darbības izraisītas tiešas vai
netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī floru,
faunu, bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un
dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību), kā arī uz blakus teritorijām. Darbībām, kurām
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra konstatēs, ka to darbība var radīt būtiskas pārrobežu ietekmes,
visticamāk netiks realizētas.
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10. GALVENIE PAMATPRINCIPI UN METODES NOVĒRTĒJUMA VEIKŠANĀ
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.157. „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
Pēc novērtējuma sagatavošanas Vides pārskata projekts tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai un
atbilstoši VPVB 31.05.2012. vēstulē Nr. 7-02/720 noteiktajam izsūtīts šādām institūcijām:
 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei;
 Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai;
 Latgales plānošanas reģiona administrācijai.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts, ņemot vērā plānošanas dokumentā iekļauto
informāciju – mērķus, uzdevumus, pasākumus, izstrādes pamatprincipus, starptautiskos un nacionālos
vides aizsardzības mērķus un normatīvo aktu prasības.
Veicot Rēzeknes pilsētas attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu, tika lietoti sekojoši pamatprincipi:
 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, t.i., Vides pārskata gatavošana tika uzsākta agrā
plānošanas dokumenta izstrādes stadijā, ievērojot principu, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir izdarāms
pēc iespējas agrākā plānošanas sagatavošanas brīdī;
 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika gatavots paralēli pilsētas Stratēģijas izstrādei, lai
novērtētu šajā dokumentā paredzamo pasākumu un aktivitāšu ieviešanas seku ietekmi uz vidi un
nodrošinātu novērtējuma rezultātu pēc iespējas agrāku pielietošanu attīstības programmas un teritorijas
plānojuma izstrādē.
SIVN izstrādē tika izmantotas šādas metodes:
1. Informācijas analīze – analizēti Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013. – 2030.gadam

materiāli, kā arī augstāka līmeņa teritorijas plānošanas dokumenti un datu bāzes.
2. Salīdzinošā analīze – izmantota iepriekšējā pieredze, kas iegūta citos ietekmes uz vidi izvērtējuma
procesos.
3. Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna, tā mērķu, rīcību, priekšlikumu izvērtējums, salīdzināšana
ar pašvaldības izvirzītajām prioritātēm.
4. Ietekmes uz vidi (tiešās, netiešās, īslaicīgās, ilglaicīgās, summārās) analīze.
5. Kartogrāfisko materiālu analīze.
6. Lauka pētījumi – atsevišķu problēmteritoriju apsekošana dabā.
7. Grupu diskusijas – tikšanās ar teritorijas plānojuma izstrādes ekspertiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai
izvērtētu dokumentu un izstrādātu ieteikumus tā uzlabošanai.
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11. VIDES MONITORINGS UN PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS
DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA NODROŠINĀŠANAI
Lai nodrošinātu teritorijas turpmāku attīstību saskaņā ar Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju
2013. – 2030.gadam, jāveic regulāri monitoringa pasākumi, lai iegūtu informāciju par vides stāvokli un
tendencēm. Dokumenta īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi Nr.157. „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings ir sistemātisks vides kvalitātes un tās izmaiņu
tendenču novērtējums. Tā mērķis ir novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi,
kā arī plāna vai programmas izpildi saistībā ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā
definētiem vides mērķiem vai uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas
dokumenta īstenošanas būtiskās vides ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām. Tas nodrošina arī
savlaicīgu problēmu identifikāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošus plānošanas dokumenta
grozījumus 8.
Monitorings var būt labs instruments, lai konstatētu attīstības stratēģijas īstenošanas tiešo vai netiešo
ietekmi uz vidi, lai operatīvi reaģētu un novērstu kādu pasākumu ieviešanas negatīvas sekas, un, ja
nepieciešams, veiktu grozījumus reģiona plānojumā. Atbildīgajām institūcijām jāseko, vai tiek veikti visi
plānošanas dokumentos paredzētie pasākumi un vai nepasliktinās vides un dabas stāvoklis Rēzeknes
pilsētā.
Monitoringa ziņojums jāsastāda un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā jāiesniedz Vides
pārraudzības valsts birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar
plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu.
Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta
veicot vides monitoringu, kā arī citu pieejamo informāciju.
Rēzeknes pilsētas Stratēģija paredz sistēmu, kādā veicama plānošanas dokumenta ieviešanas
uzraudzība. Uzraudzība sistēma sastāv no:
1) stratēģisko mērķu sasniegšanas progresa novērtējuma,
2) pasākumu ieviešanas kontroles (atzīme par pasākuma izpildi),
3) jaunu pasākumu pamatojuma izvērtējuma.

Likums „Par vides aizsardzību” definē, ka vides monitorings ir sistemātiski vides stāvokļa un piesārņojuma
emisiju vai populāciju un sugu novērojumi, mērījumi un aprēķini, kas nepieciešami vides stāvokļa
vērtējumam, vides politikas izstrādāšanai un vides un dabas aizsardzības pasākumu plānošanai, kā arī to
efektivitātes kontrolei. Monitoringa pasākumi vides kvalitātei veicami saskaņā ar valsts monitoringa
pasākumiem.
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir izstrādājusi Vides monitoringa
programmu (apstiprināta ar 24.01.2006. Vides ministra rīkojumu Nr.29), kas aizvieto līdzšinējo Vides

8

Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums (stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings),Vides
pārraudzības valsts birojs, 2010
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Nacionālo monitoringa programmu. Monitoringu veic izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot
vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata teritoriju .
Vides monitoringa programma iedalīta četrās programmās:
 Gaisa monitoringa programma, kas ietver atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringu, nokrišņu kvalitātes
monitoringu, gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos novērtējumu un globālā atmosfēras novērojumu
reģionālā līmeņa monitoringu, integrālo monitoringu, gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju
un graudaugiem monitoringu un putekšņu monitoringu.
 Ūdeņu monitoringa programmu, kas sastāv no 3 daļām:
1) Virszemes ūdeņu monitoringa programmas, kuras mērķis ir iegūt informāciju par virszemes ūdeņu

kvalitāti un hidroloģisko režīmu katrā upju baseinu apgabalā, pārejas, piekrastes un teritoriālajos ūdeņos,
novērtēt dažādu piesārņojuma avotu, ieskaitot piesārņojuma pārneses slodzi un ietekmi.
2) Pazemes ūdeņu monitoringa programmas, kas ietver ķīmiskās kvalitātes un kvantitatīvā stāvokļa

monitoringu.
3) Aizsargājamo teritoriju monitoringa programmas, kas ietver monitoringa programmu dzeramā ūdens

ieguvei izmantojamos ūdensobjektos, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas virszemes ūdensobjektos, īpaši
jūtīgo teritoriju monitoringa programmu, peldvietu monitoringa programmu, prioritāro zivju ūdeņu
monitoringa programmu.
 Zemes monitoringa programma. Vides monitoringu plānots veikt sekojošo programmu ietvaros: zemes
virsmas apauguma monitorings un augsnes kvalitātes monitorings. Augsnes kvalitātes monitoringa mērķis
ir sekot Latvijas augsnes stāvokļa izmaiņām, lai novērtētu piesārņojuma izmaiņu tendences augsnē un
iegūtu pārskatu par augšņu stāvokli valstī. Zemes virsmas apauguma monitoringa mērķis ir nodrošināt
valsts un starptautiskās vides pārvaldes institūcijas ar informāciju par zemes apauguma, t.sk. zemes
izmantošanas izmaiņām.
 Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. Šīs programmas ietvaros tiek veikts bioloģiskās
daudzveidības monitorings Latvijā. Bioloģiskā daudzveidība šīs programmas izpratnē ir dzīvo organismu,
sugu un biotopu daudzveidība visos Latvijā sastopamos un Latvijai raksturīgajos ekoloģiskajos
kompleksos.
Lai izvērtētu valsts vides monitoringa datus un iegūtos rezultātus un noteiktu nepieciešamos monitoringa
novērojumus, pašvaldībai ieteicams sadarboties ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālo vides
pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un citām atbildīgajām institūcijām. Vienlaicīgi monitoringa sastāvdaļa
ir valsts un pašvaldību normatīvo aktu ievērošanas kontrole, ko veic attiecīgās institūcijas. 2010.gadā
VPVB ir izstrādājis metodiskos norādījumus „Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi
novērtējums (stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings)”. Saskaņā ar LR likumdošanu,
monitoringa ziņojumā nepieciešams apkopot pieejamo informāciju un ietvert vismaz ar plānošanas
dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļu izmaiņu un to tendenču raksturojumu.
Monitoringa ziņojumā jāpievērš uzmanība šādiem vides aspektiem:
 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
 Vidi degradējošo un piesārņojošo darbību samazināšanas nodrošināšana.
 Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums un dzeramā ūdens zudumu samazināšana.
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 Attīrīto notekūdeņu nodrošinājums, palielinot pieslēgumu skaitu attīrīšanas iekārtām.
 Ūdens urbumu aizsardzības režīma nodrošināšana grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu
novēršanai.
 Kvalitatīvs atkritumu apsaimniekošanas nodrošinājums visā pilsētas teritorijā.
 Gaisa kvalitātes nodrošinājums pilsētas teritorijā.
Monitoringa ziņojuma sagatavošanai izmanto Valsts Centrālās statistikas pārvaldes un pašvaldības rīcībā
esošo statistiku, valsts monitoringa programmu informāciju un monitoringa datus no īpaši aizsargājamām
teritorijām un projektiem, kuriem, saskaņā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, būs
jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums.
Monitoringa ziņojumā būtu vēlams iekļaut informāciju par šādiem rādītājiem:
 Pašvaldības autoceļu kopgarums (km), t.sk. asfaltēto ielu garums (km).
 Atjaunoto un rekonstruēto autoceļu un to posmu garums (km).
 Veloceliņu garums (km).
 Kopējais kanalizācijas tīklu garums (m).
 Kopējais siltumtīklu garums (m).
 Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums (m).
 Dzeramā ūdens kvalitāte un to zudumi (tūkst. m3).
 Notekūdeņu attīrīšanas rādītāji, paliekošais piesārņojums (t).
 Ūdens kvalitāte pilsētas upēs un ezeros, tai skaitā peldvietās un prioritārajos zivju ūdeņos (ūdens
objektu sadalījums augsta, laba, vidēja, slikta un ļoti slikta kvalitāte).
 Sadzīvē radītais atkritumu daudzums (m3).
 Pārstrādei nodoto atkritumu daudzums (m3).
 Tūrisma un atpūtas objektu apmeklētāju skaits.
Papildus būtu nepieciešams izmantot šādus rādītājus, kas raksturo kopējo situāciju Rēzeknes pilsētas
teritorijā:
 Pilsētas teritorijas platība (ha).
 Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā.
 Mājsaimniecību skaits.
 Pilsētas teritorijas zemes izmantošanas veidu bilance (apbūvētas teritorijas, dabas pamatnes teritorijas,
ūdeņi (ha)).
 Centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits.
 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu skaits pilsētā.
 Izsniegto būvatļauju skaits gadā.
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Kā pašvaldības iniciatīva vides jautājumu risināšanā varētu būt Vides politikas plāna un/vai rīcības
programmas izstrāde, jo šie stratēģiskie dokumenti radītu iespēju detalizētāk novērtēt esošo un plānoto
vides situāciju Rēzeknes pilsētā.
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IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI
Starptautiskas un nacionālas nozīmes normatīvie dokumenti
1. ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, 1992. (Saeimā pieņemts 23.02.1995.)
2.Eiropas Ainavu konvencija, 2000
3. EK direktīva 2000/60/EC – Ūdens struktūrdirektīva, 2000
4. EK direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību – Putnu direktīva, 1979.
5. Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEK par atkritumiem, 1975.
6. Eiropas Padomes direktīva 91/689/EEC, 1991.
7. ES direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu savvaļas faunas un floras aizsardzību – Biotopu direktīva,
1992.
8. ES direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, 1991.
9. Konvencija par bioloģisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija, 1992.
10. Konvencija „Par cīņu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami
sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”, 1994.
11. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību – Bernes konvencija, 1979.
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PIELIKUMI
1.pielikums
Vides pārraudzības valsts biroja lēmumi par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu
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Koku saraksts, kuru ciršanas gadījumā veicama publiskā apspriešana
(apstiprināti ar 09.12.2011. domes lēmumu Nr.486
"Par Rēzeknes pilsētas aizsargājamo koku saraksta apstiprināšanu")
Nosaukums latīņu Nosaukums
valodā
latviešu valodā

Vietas adrese

Nozīme

Betula
alleghaniensis

Dzeltenais bērzs Rēznas iela 6

Quercus rubra
Quercus robur

Sarkanais ozols Atbrīvošanas aleja ainaviski skaists
98a
un liels
Parastais ozols Rēznas iela 6
piemiņas koks
ar
kultūrvēsturisku
nozīmi

Phellodendron

Korķa koks

Atbrīvošanas aleja rets
115

Phellodendron

Korķa koks

18.Novembra iela
43 (vecā slimnīca)

Quercus robur

Parastais ozols Atbrīvošanas aleja kultūrvēsturiska
115
nozīme

Quercus robur

Parastais ozols Galdnieku iela 8

Rēzeknes pilsētas dome

rets

rets

kultūrvēsturiska
nozīme

2.pielikums

Stumbra
apkārtmērs
Piezīmes
(m) 1,3 m
augstumā
1,00
atrodas mežniecības
teritorijā no
iebraucamā ceļa
pirms pirmās ēkas pa
kreisi DR pusē.
1,99
pareizticīgo baznīcas
fasādes pusē.
3,63
1941.g. Arnolda Ķilpa
piemiņai, atrodas
mežniecības
teritorijas DR pusē,
pret dzīvojamo māju
Liepu ielā Nr.3, uz
pašvald. zemes.
1,9
1948.g. stādīts,
atrodas augstskolas
teritorijas Z pusē
starp RA dienesta
viesnīcu un dienesta
viesnīcu/mācību
korpusu.
2,1
atrodas ēkas gala A
pusē, uz Latvijas
Valsts izglītības un
zinātnes ministrijas
zemes.
3,1
3 gab. Zigfrīda
2,23
Meirovica un viņa
1,87
līdzgaitnieku stādītie,
atrodas AR teritorijas
ZA pusē, paralēli
Atbrīvošanas alejai
laukumā ko iekļauj
galvenā ēka,
dienesta viesnīca,
garāžas Skolas 13a.
1,95
3 gab.1937.g. bijušo
1,68
valstsvīru K.Ulmaņa,
2,61
J.Baloža, K.Berķa
stādītie, atrodas pret
veikala "RIMI" ieeju,
uz pašvaldības
zemes.
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3.pielikums
Potenciāli piesārņotās vietas Rēzeknes pilsētā
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Vietas nosaukums
AS “Hanzas Maiznīcas”
filiāle
RSEZ AS
“Rēzeknes dzirnavnieks”
RSEZ SIA “DFD”,
alus ražotne
SIA „Vecā maiznīca”

10.

SIA „Statoil Fuel&Retail
Latvija”,
SIA „East-West Transit”,
Rēzeknes filiāles naftas
bāze
BOVU “Rēzeknes
tuberkulozes slimnīca”,
sadedzināšanas iekārta
Rēzeknes pašvaldības SIA
„Komunāls R” katlu māja
Rēzeknes pašvaldības akciju
sabiedrība „Rēzeknes
siltumtīkli”, katlu māja
SIA “Valders 2000”

11.

SIA Latgales lini

12.

14.

SIA “RĒZEKNES
BŪVMATERIĀLI”
SEZ SIA "Magistr-Fiskevegn
Group. MFG"
RSEZ AS "REBIR"

15.

SIA„ Šellat”

16.

18.
19.
20.

SIA "Rēzeknes siltumtīkli",
termoelektrocentrāle
Materiālu rezervju noliktavu
zona
Noliktavu zona
Attīrīšanas iekārtu zona
Naftas bāze

21.

Rūpniecības zona

22.
23.
24.
25.

Dzelzceļa stacija Rēzekne-2
Rūpniecības zona
Dzelzceļa stacija Rēzekne-1
Naftas bāze

26.

ZS 36.bataljons,

6.
7.
8.
9.

13.

17.
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Darbības nozares
1581-Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas
izstrādājumu un kūku ražošana
1561-Graudu malšanas produktu ražošana
1596-Alus ražošana

Adrese
Atbrīvošanas aleja
Atbrīvošanas aleja
167
Atbrīvošanas aleja

1581-Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas
izstrādājumu un kūku ražošana
5050-Automobiļu degvielas
mazumtirdzniecība
5151-Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā
un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

Brīvības iela

4030-Tvaika un karstā ūdens piegāde

Vipingas iela

Atbrīvošanas alejā
143b,
Komunālā iela

4030-Tvaika un karstā ūdens piegāde
4030-Tvaika un karstā ūdens piegāde
3710-Metāla atkritumu un lūžņu otrreizējā
pārstrāde
1714-Linšķiedras sagatavošana un
vērpšana
2010-Koka zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana
1752-Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
2800-Gatavo metālizstrādājumu ražošana,
izņemot mašīnas un iekārtas
3710-Metāla atkritumu un lūžņu otrreizējā
pārstrāde
4030-Tvaika un karstā ūdens piegāde
5151-Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā
un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
6312-Glabāšana un noliktavu saimniecība
9001-Notekūdeņu savākšana un apstrāde
5151-Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā
un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
2661-Būvniecībai paredzēto betona
izstrādājumu ražošana
6010-Dzelzceļa transports

Varoņu 39

Komunālā 12
Atbrīvošanas aleja

Atbrīvošanas
aleja 141

6010-Dzelzceļa transports
5151-Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā
un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
7511-Vispārīgā valsts dienestu darbība
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N.p.k.
27.
28.
29.

Vietas nosaukums
Aizsardzības ministrijas
valdījuma objekts
ZS 3 brigāde, Aizsardzības
ministrijas valdījuma objekts
ZS 3.brigāde, Aizsardzības
ministrijas valdījuma objekts
SIA "Latgales enerģija", katlu
māja Rancāna ielā

Darbības nozares

Adrese

7511-Vispārīgā valsts dienestu darbība
7511-Vispārīgā valsts dienestu darbība
4030-Tvaika un karstā ūdens piegāde

Avots: VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāze „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu reģistrs”
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