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Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā no 01.05.2015.)

TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS:
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.), turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.628,
teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietver spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un
detālplānojumu īstenošanas izvērtējumu, sagatavotās teritorijas plānojuma redakcijas risinājumu
aprakstu un tā atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (MK noteikumu Nr.628 29.punkts).

GRAFISKĀ DAĻA
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes sagatavotas uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
izsniegtā topogrāfiskā plāna pamatnes ar mēroga noteiktību 1:2000 un 1:10000, ievērojot Ministru
kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības.

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
Rēzeknes pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmas vidē, ņemot vērā Ministru kabineta 30.04.2014. noteikumus Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo
aktu prasības.
PROJEKTĀ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI:
Projekta vadītāja Maruta Blūma – lokālplānojuma grozījumu izstrādes procesa organizēšana un vadīšana
no izstrādātāja puses, Paskaidrojuma raksta gatavošana, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
izstrāde un Grafiskās daļas plānu sagatavošana
Ainavu arhitekte Sandra Plēpe – Ainavu analīzes sagatavošana, Paskaidrojuma raksta gatavošana
Arhitekte Māra Kalvāne - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde
Arhitekte Inguna Kūliņa - Paskaidrojuma raksta gatavošana
Kartogrāfs Jānis Skudra – Grafiskās daļas karšu un Paskaidrojuma raksta shēmu sagatavošana
Projektu asistente Anete Evelīna Arāja un Dārta Arāja- Pārskata par lokālplānojuma izstrādi
sagatavošana, projekta noformēšana
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IEVADS
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam izstrādāts, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas
domes 2016.gada 21. aprīlī pieņemto lēmumu Nr.1568 „Par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.85, 5. punkts), ar kuru tika apstiprināts arī teritorijas plānojuma darba
uzdevums un plānojuma izstrādes vadītājs – Rēzeknes pilsētas Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs
Orlovs.
Kopš spēkā esošā Rēzeknes teritorijas plānojuma sadaļu izstrādes brīža Latvijas Republikā ir būtiski
mainījusies teritorijas attīstības plānošanas normatīvā bāze, reglamentējot valstī vienotu funkcionālā
zonējuma klasifikāciju, tai skaitā apzīmējumus, un nosakot nepieciešamību izstrādāt teritorijas plānojumu
Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā. Līdz ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” stāšanos spēkā, liela daļa
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu šobrīd ir noteikti centralizēti, visā valstī vienādi, un
vietējās pašvaldībai ir deleģētas tiesības ar savu teritorijas plānojumu regulēt tikai atsevišķus teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu jautājumus, līdz ar to pašreizējais Rēzeknes pilsētas teritorijas
plānojums nav atbilstoši pielietojams. Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam
izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likumu (22.05.2002.), Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
ilgtermiņa perspektīvā uz 12 gadiem.
Papildus tam, 19.12.2014. apstiprināta Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam,
un Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) nosaka, ka stājoties spēkā jaunam augstākā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentam, vietējai pašvaldībai ir jāizvērtē tās teritorijas plānojums un
jālemj par nepieciešamību izdarīt grozījumus tajā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams izstrādāt
jaunu Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu.
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam izstrādes galvenais uzdevums ir atbilstoši
pilsētas attīstības mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvai izstrādāt efektīvu pilsētas plānošanas
instrumentu Rēzeknes pilsētas ilgtermiņa attīstības politikas īstenošanai un teritorijas telpiskās
izmantošanas aspektā.
Teritorijas plānojums izstrādāts 12 gadu periodam un, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam
(2011), tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums,
publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas plānojuma prasības ir
saistošas, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, tematiskos plānojumus, kā arī uzsākot jebkuru
zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, mežu
atmežošanu, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību.
Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998) un 23.03.2004. MK noteikumiem Nr. 157.
“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.2.1. punktā noteikto, ietekmes uz
vidi stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams republikas pilsētu teritorijas plānojumiem.
Teritorijas plānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi un atzinumi, kā arī nodrošināta sabiedrības
līdzdalība, organizējot teritorijas plānojuma publisko apspriešanu.
Līdz ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu
„Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” spēkā stāšanos, spēku zaudē 28.09.2007. saistošie noteikumi Nr.15 „Rēzeknes
pilsētas teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
Teritorijas plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība.
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RĒZEKNES PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE – PIEEJAS UN METODES
Teritorijas plānojuma
izstrāde
TAPIS sistēmā

Plānošana, saistot
teritorijas plānojumu
ar citiem plānošanas
dokumentiem

Izpēte dabā – pamats
konkrētu un reālu
mērķu formulēšanai

Atklāta komunikācija
ar pašvaldību un
sabiedrību plānošanas
laikā

Teritorijas plānošana
tiesību normu
ietvaros

Teritorijas plānošana,
veidojot ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas
datu bāzi

Sistēmas mērķis ir nodrošināt visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās informācijas uzkrāšanu,
apstrādi un publisku pieejamību.

Nacionāla līmeņa un Latgales plānošanas reģiona izstrādāto teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izvērtēšana, Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam izvērtēšana, kā arī esošo Rēzeknes pilsētas
teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam izvērtēšana, saglabājot tos
risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un
normatīvo aktu prasībām.
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes sākuma posmā (2017.gada
sākumā), paralēli esošo materiālu apkopošanai un izpētei, tika veikta Rēzeknes
pilsētas teritorijas apsekošana dabā, kas kalpoja par pamatu konkrētu un reālu
mērķu formulēšanai, kā arī lēmuma pieņemšanai plānošanas procesā. Tās
mērķis bija veikt pašreizējās situācijas izpēti un tās precizēšanu, grafisko
materiālu aktualizāciju, atsevišķu objektu fotofiksāciju un pilsētas teritorijas un
atsevišķu objektu (dabas un kultūrvēsturisko vērtību, satiksmes infrastruktūras,
apbūves teritoriju u.tml.) profesionālu novērtēšanu dabā.

Viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādei ir
cilvēkfaktora nozīme jeb konkrētajā projektā iesaistītās komandas pieredze,
zināšanas un spēja sadarboties, atsevišķām nozaru problēmām rodot vienotu,
kompleksu risinājumu. Būtiska nozīme un atbalsts Rēzeknes pilsētas teritorijas
plānojuma izstrādē bija pašvaldības profesionalitātei teritorijas attīstības
plānošanas jomā.
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā spēkā esošo
likumdošanu teritorijas attīstības plānošanas jomā un tam pakārtotos
normatīvos aktus. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi tika veidoti tā, lai tajos netiktu dublētas citos normatīvajos aktos
noteiktās prasības.
Lai sagatavotu teritorijas plānojuma grafisko daļu, tika izmantoti dažādi datu
avoti – iepriekš izstrādātais Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums,
topogrāfiskais plāns (karte), kadastra informācija, pašvaldībā līdz šim uzkrātā
informācija, teritorijas apsekošanas laikā uzkrātā informācija u.tml. Visa telpiskā
informācija saglabāta datu bāzē, ar kuru ērti un vienkārši var strādāt. Šādai
dinamiskai datu bāzei ir sekojošas priekšrocības – tā ļauj identificēt un meklēt
objektus pēc telpisko datu paskaidrojošās informācijas (piemēram, atrast zemes
gabalu pēc kadastra datu slāņa apzīmējuma vai adreses informācijas, identificēt
tā platību, funkcionālo zonējumu u.c.) un atslēgt/ieslēgt datu slāņus, kas traucē
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lasāmībai vai pārklājas. Piemēram, atslēgt funkcionālā zonējuma izmantošanas
slāni, lai pieslēgtu pašreizējās situācijas vai ortofoto kartes slāni.

Pašlaik spēkā esošā likumdošana nenosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas
termiņu, līdz ar to, Rēzeknes pilsētas dome pēc 2029.gada, kad noslēgsies noteiktais plānošanas
dokumenta termiņš, var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojuma termiņa pagarināšanu.
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RĒZEKNES PILSĒTA – DAŽI VĀRDI PAR PILSĒTU UN TĀS LĪDZŠINĒJO ATTĪSTĪBU1
ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN ADMINISTRATĪVAIS IEDALĪJUMS
Rēzekne ir republikas nozīmes pilsēta. Tā atrodas
Latgales reģiona vidusdaļā, divu stratēģiski
svarīgu transporta maģistrāļu un dzelzceļa līniju
(Rīga –Maskava un Sanktpēterburga – Varšava)
krustpunktā, kas rada labus priekšnosacījumus
pilsētas veiksmīgai attīstībai. Pilsēta atrodas
242km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas,
685km attālumā no Maskavas, 450km attālumā
no Sanktpēterburgas un 860km no Varšavas.
Pilsētas kopējā platība ir 1748ha.
Rēzekne atrodas Latgales augstienes ziemeļu
1.attēls. Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada novietojums
nogāzē. Absolūtās augstuma atzīmes svārstās no
Latvijā. Attēla avots: google.com
+125 līdz +187m virs jūras līmeņa, biežāk no +130
līdz + 150m. Dabiskais reljefs ir paugurains, planēšanas un apbūves rezultātā tas ir ievērojami izmainīts.
Rēzekne atrodas mēreni mitrajā Atlantijas kontinentālajā klimata joslā ar samērā vēsām vasarām un
maigām ziemām. Gaisa vidējā temperatūra ir 4,70C, janvārī līdz – 70C. Absolūtais temperatūras minimums
– 390C, absolūtais maksimums + 340C.
Gada vidējais nokrišņu daudzums 639 mm. Grunts caursalšanas dziļums 25 – 70cm. Valdošie vēji –
rietumu, dienvidrietumu. Vēja vidējais ātrums vasarā 3,5 m/sek., ziemā 5,6 m/sek.
VĒSTURISKAIS APSKATS
Rēzeknes apkaime, kā liecina vēstures pieminekļi, bijusi apdzīvota kopš tālas senatnes. Apdzīvojuma
pirmsākumi meklējami Ratnieku pilskalnā. 7-8 metrus augsto pilskalnu atklāja tikai 2005.gadā. 2007.gada
tam tika piešķirts valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa statuss. Pilskalns atrodas Rēzeknes
ziemeļaustrumu daļā, netālu no tagadējās Maskavas – Ventspils dzelzceļa līnijas. Pilskalns ticis apdzīvots
laika posmā no 5. līdz 9.gadsimtam. Tas bija viens no daudziem latgaļu pilskalniem, kuri koncentrējās pie
ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. Iespējams pieaugot iedzīvotāju skaitam, nebija iespējams nodrošināt
jaunas apbūves attīstību un iedzīvotāji no Ratnieku pilskalna pārcēlās uz Rēzeknes pilskalnu. Atšķirībā no
Ratnieku pilskalna, Rēzeknes pilskalna teritorijā bija iespējams veidot priekšpili, kas bija piemērota
mājvieta lielākam cilvēku skaitam. Šajā vietā latgaļu ciltis mitinājās līdz pat 13.gadsimtam. Iedzīvotāju
pamatnodarbošanās bija amatniecība, medniecība, zvejniecība, tirdzniecība.
1285.gadā Livonijas ordeņa mestrs V. de Šauerburgs Rēzeknes pilskalnā latgaļu pils vietā uzcēla mūra pili,
kuras drupas ir saglabājušās līdz mūsdienām (skatīt 1.attēlu). No 13. līdz 16.gadsimtam Rēzeknes pils bija
Livonijas ordeņa Rēzeknes fogtejas centrs, kas aptvēra tagadējos Rēzeknes un Ludzas rajonus. Pilī pastāvīgi
uzturējās karaspēka garnizons, ko veidoja fogts ar ordeņa brāļiem un kalpotājiem. Kara laikā tika
mobilizēts arī vietējo iedzīvotāju karaspēks.
Pils ir pārdzīvojusi vairākus - krievu, poļu, zviedru - iebrukumus. 14.gadsimta pirmajā pusē Livonijas
ordenis karoja ar Lietuvu. 1324.gadā Rēzeknes fogtejas teritoriju nopostīja Lietuvas dižkunigaiša Ģedimina
karaspēks. Karam beidzoties 1338.gadā Latgale uz Austrumiem no Aiviekstes tika atzīta par neitrālu tirgus
zonu, kuras reģionālais centrs bija Rēzekne. Šajā vietā varēja tirgoties gan vācu bruņinieki, gan Rīgas
pilsoņi, gan leiši, gan krievi. 1481.gadā Latgalē, tajā skaitā arī Rēzeknē, iebruka Maskavas karapulki.
1558.gadā ordenis Polijai ieķīlāja Rēzeknes pili un pilsnovadu. 1577.gadā Ivana IV Bargā karaspēks ieņēma
1

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 4.punktu, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei par informatīvu materiālu
izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās situācijas raksturojumu. Ņemot vērā Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.2020.gadam izstrādes laiku, kurā jau ir atspoguļots esošās situācijas raksturojums, kā arī, lai nedublētu teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos iekļauto informāciju (kopsavilkums par teritorijas pašreizējo situāciju ietverts arī Rēzeknes pilsētas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam), teritorijas plānojuma sadaļā sniegts īss ieskats par Rēzeknes pilsētas teritoriju un
tās izmantošanu.
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Rēzeknes pili, nojauca luterāņu baznīcu un nopostīja ciemu pie pils un tā iedzīvotājus aizveda gūstā.
Livonijas kara beigās Krievija bija spiesta no Latgales atteikties un tā nonāca poļu rokās. 1582.gada
Rēzekne tika iekļauta Polijas – Lietuvas kņazistes sastāvā.
1590.gadā miestiņā pie Rēzeknes pils, atradās 14 mazpilsoņu mājas, bet pilij piederēja 2 pusmuižas.
1599.gadā blakus Rēzeknes pilij tika uzcelta luterāņu baznīca.
Savukārt 16.gs. beigās pretim Rēzeknes pilij, upes otrajā krastā no atsevišķām ēkām sāka veidoties nelielas
pilsētas pazīmes.

1.attēls. Rēzeknes pilskalns un pilsdrupas no Dārzu ielas puses, Tālumā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle. Attēla avots: Latvijas
Nacionālās bibliotēkas projekts „Zudusī Latvija”.

17.gadsimtā sākās kari ar Zviedriju un 1656.gadā Rēzeknes pili ieņēma zviedri. Laika posmā no 1656. –
1600.gadam pils tika izpostīta un pilnībā nojaukta. Tā vēlāk tā arī vairs netika atjaunota. Iedzīvotājiem tika
atļauts izmantot pils akmeņus savu māju būvniecībai.
Pēc pils nopostīšanas attīstība vairs nebija atkarīga no pils, bet gan no miesta otrpus upei. Šā laika posma
miesta apbūves un ielu tīkla izvietojums ir par pamatu tagadējās Latgales ielas trases vidusdaļas novietnei
(skatīt 2.attēlu). Jaunizveidotais Ludzas ceļš kļuva par mieta kompozīcijas mugurkaulu un miesta attīstība
turpinājās gar šo ceļu austrumu virzienā. Šajā laikā notika strauja miesta attīstība, par ko liecināja līdz
1712.gadā izbūvētie 23 laukumi un 5 dārzi. Pamazām attīstījās apbūves teritorijas arī pie Kovšu ezera. Tur
tika izvietotas vairākas saimniecības ēkas un alus darītava. Savukārt Rēzeknes pilskalnā tika izbūvēta kungu
māja, saimniecības ēkas, maizes ceptuve, siernīca un pagrabi.
1772. gadā pēc Polijas pirmās dalīšanas Rēzekne kļuva par Krievijas impērijas daļu. Rēzekne vēl joprojām
vairāk atgādināja miestiņu, jo apbūve, kas koncentrējās pretim pilskalnam upes otrā pusē, sastāvēja no
nedaudzām grupveida ēkām, baznīcas un savienojošiem ceļiem. Neskatoties uz miestiņa mazajiem
izmēriem, 1773.gadā pēc mietiņa iekļaušanas Krievijas impērijā, tam tika piešķirtas apriņķa pilsētas
tiesības. Iespējams, ka šādu lēmumu pieņēma, jo cauri miestiņam gāja stratēģiski nozīmīgi ceļi – gan uz
Daugavpili, gan Ludzu un gan Polocku.
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2.attēls. 1836.gada apstiprinātais Rēzeknes ģenerālplāns Attēla avots: V.Nikonovs „Rēzekne: vēstures apcerējumi no
senajiem laikiem līdz 1917. gada aprīlim”, 2000.

1796.gadā, kad Baltkrievijas guberņai pievienoja Polockas un Mogiļovas guberņas, Rēzekne uz laiku
zaudēja apriņķa pilsētas statusu, kuru atguva 1802.gadā pēc Baltkrievijas guberņas sadalīšanas Vitebskas
un Mogiļovas guberņā (Rēzekne kļuva par Vitebskas guberņas apriņķa pilsētu).
Krievijas impērijā tajā laikā īpašu uzmanību pievērsa pilsētu celtniecībai, tādēļ 1762.gadā tika izveidota
speciāla komisija, kas vadīja pilsētu plānošanu un apbūvi.
1778.gadā Krievijas imperatore Katrīna II apstiprināja pilsētas ģerboni un ģenerālplānu (skatīt 3.attēlu), ko
dzīvē īstenot tomēr neizdevās. Ģenerālplāns atspoguļoja tolaik impērijā valdošo ideju par vienkāršām,
regulētām pilsētām. Jaunprojektētā pilsētas taisnstūra teritorija novietota Rēzeknes upes kreisajā krastā
starp diviem upē ietekošiem strautiem. Plānā tika paredzētas plašas apbūves teritorijas, kas sniedzās līdz
- dienvidu virzienā aptuveni līdz tagadējai Kuldīgas ielai, bet austrumu virzienā līdz tagadējai Kr.Barona
ielai. Plāns paredzēja, ka gar pilsētas rietumu, austrumu un dienvidu robežām jāuzber valnis, kurā uz
toreizējā Daugavpils, Polockas un Ludzas ceļa jāizbūvē vārti. Pilsētā bija paredzēti vairāki laukumi.
1778.gadā ģenerālplāns tika realizēts tikai daļēji. Dabā nav izbūvētas maģistrāles, nav izveidotas vārtu
vietas un nav nosprausts neviens no plānā paredzētajiem šaurajiem kvartāliem. Tomēr pilsētas plāna
struktūras veidošanā šim plānam bija liela nozīme. Tas izveidojis tagadējo pilsētas tirgus laukumu un licis
pamatu upes kreisā krasta apbūves taisnleņķa ielu tīklam.
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1836.gadā apstiprināja jaunu ģenerālo plānu (skatīt 2.attēlu), kas paredzēja veidot apbūvi gar PēterpilsVaršavas šoseju. Jaunā apbūve tika projektēta upes labajā krastā gar šosejas austrumu malu, padarot
šoseju par „jaunās pilsētas” galveno ielu (tagad Atbrīvošanas aleja). Taču vēl 1846.gadā turpinājās
būvniecība kreisajā upes krastā, bet plānotajā jaunajā apbūvē bija apmetušās tikai 3 ģimenes.

3.attēls. 1778.gada izstrādātais Rēzeknes ģenerālplāns. Attēla avots: V.Nikonovs „Rēzekne: vēstures apcerējumi no
senajiem laikiem līdz 1917. gada aprīlim”, 2000.

Sākotnēji Rēzekne bija Pleskavas guberņas sastāvā, 1777.gadā tā nokļuva Polockas guberņas sastāvā, bet
1802.gadā kļuva par vienu no Vitebskas guberņas apriņķa centriem.
Pilsēta strauji auga un pārsniedza 1778.gadā un 1836.gadā ģenerālplānos noteiktās pilsētas robežas.
Guberņas mērnieks Svirskis 1901.gadā izstrādāja jaunu ģenerālo plānu, kurā apbūves areāls bija
pietiekami paplašināts rietumu un dienvidu virzienā, saglabājot jau izveidojušos regulāri taisnstūraino
sistēmu.
Ekonomiskā dzīve Rēzeknē uzplauka līdz ar Pēterburgas-Varšavas ceļa (1836.gads) un dzelzceļa
(1861.gads) izbūvi. Rēzekne kļuva populāra arī atpūtniekiem no Pēterburgas.
1917.gadā Latgales kongresā tika pieņemts lēmums par atdalīšanos no Vitebskas guberņas, lai pēc 300
gadiem Latgales latvieši būtu viena tauta ar Kurzemes un Vidzemes latviešiem un lai kopīgi izveidotu
neatkarīgu Latvijas valsti. Latvijas brīvvalsts laikā Rēzekne kļuva par saimniecisko un kultūras dzīves centru
Latgalē.
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4.attēls. Latgales iela 20.gs. sākums. Datu avots: Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts „Zudusī Latvija”.

I Pasaules kara laikā pilsēta būtiski cieta, vairāk kā puse pilsētas apbūves tika nopostīta. Vēsturiskā apbūve
līdz mūsdienām maz saglabājusies. Pirms I Pasaules kara Rēzeknē bija 23 tūkstoši iedzīvotāju, pēc II
Pasaules kara - vairs tikai pieci tūkstoši. Rēzekne bija viena no divām (otra bija Jelgava) karā
visnopostītākajām Latvijas pilsētām. 1944.gadā no 6. uz 7.aprīli (pirms Lieldienām, Zaļās ceturtdienas
vakarā) pilsētu bombardēja padomju armija, kā rezultātā tā tika gandrīz pilnībā nopostīta. Tika sagrauts
tās vēsturiskais centrs, karā cieta arī piemineklis "Vienoti Latvijai", pilnībā tika nopostīta pilsētas valdes
ēka. Par laimi, karu pārcieta visas četras Rēzeknes mūra baznīcas. Fotogrāfijās, kas saglabājušās pēc kara,
redzams, kā virs sagrautās pilsētas pilnīgi neskarta paceļas Jēzus Sirds katedrāle.

5.attēls. Rēzekne II Pasaules kara laikā. Attēla avots: Latvijas kara
muzeja un Latgales kultūrvēstures muzeja krājums.
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Tika nopostīti gandrīz visi tilti, dzelzceļa stacija Rēzekne I, slavenā Rēzeknes komercskolas ēka u.c. celtnes.
Pēc kara Rēzekne tika veidota praktiski no jauna. Tika būvētas plašas rūpnieciskās zonas un tām pakārtoti
daudzdzīvokļu dzīvojamie rajoni. Ziemeļu rajonā atrodas padomju laikā izveidotā rūpniecības zona ar
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Dienvidu daļā plešas plašas ekstensīvi apbūvētas mazstāvu,
vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un arī mazdārziņu teritorijas.
Padomju laikā pilsēta bija nozīmīgs reģiona rūpniecības centrs, tajā darbojās vairāki Padomju Savienības
nozīmes uzņēmumi (Rēzeknes piena konservu kombināts, Slaukšanas iekārtu rūpnīca, Elektronisko
būvinstrumentu rūpnīca, u.c.). Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas uzņēmumi vai nu pilnībā
pārtrauca vai ievērojami samazināja saimniecisko darbību.
Savukārt, no Rēzeknes pirmsākumiem līdz mūsdienām ir palikušas tikai pilsdrupas Rēzeknes pilskalnā ar
apkārt izraktā grāvja fragmentu un Ratnieku pilskalna uzbērums.
DABAS RESURSI
Rēzekne atrodas mēreni mitrajā Atlantijas kontinentālajā klimata joslā ar samērā vēsām vasarām un
maigām ziemām.
Rēzeknes teritorijā lielākās ūdenskrātuves ir Kovšu ezers un Rēzeknes upe, kas ir gan pilsētas rota, gan
rekreācijas vieta pilsētniekiem. Kovšu ezera spoguļvirsmas platība ir 22ha, garums 0,8km, platums 0,5km,
vidējais dziļums 2,6m, maksimālais 3,7m. Tā hidroloģiskais režīms – caurteces ezers. Neliels strauts, kas
sākas Kivku ezerā (Kovšupe), iztek cauri ezeram un savieno to ar Rēzeknes upi. Upes un ezera krastmalas
ir piemērotas rekreācijas zonas izveidei.
Pilsētu austrumu – rietumu virzienā šķērso Rēzeknes upe. Tā iztek no Rāznas ezera un ietek Lubāna ezerā.
Rēzeknes upes garums ir 116km, upes garums pilsētā ir ~ 10km. 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 2066km2 . Kritums visā upes garumā ir 71m, vidējais kritums
0,61m/km. Upes straumes ātrums no 0,2 – 0,7m/s. Vidējais caurplūdums Rēzeknes upē lejpus Rēzeknes
ir 5,5m3 /s. Ir novērojami divi maksimumi: pavasarī un jūlijā (11,4m3 /s), bet minimums septembrī un tas
ir 0,63m3 /s, kad tas ir 9 reizes mazāks par gada vidējo. Upes ieleju, kuras platums ir 150 – 200m, veido
alūvijs. 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.

6.attēls. Rēzeknes pilsētas dabas resursi – Rēzeknes upe un Kovšu ezers. Attēla avots: SIA “METRUM”, 2017.
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Pļaviņu - Daugavas horizontu
kompleksu pārsedz vāji caurlaidīgi
kvartāra
nogulumi
(morēnas
smilšmāls un mālsmilts), kuru biezums
mainās no 30 līdz 50m, līdz ar to
Rēzeknes ūdensgūtnes ekspluatācijas
gaitā ir nodrošināta izmantojamā
ūdens kompleksa pietiekama izolācija.
Rēzeknes teritorijas plānojumā nav
izdalītas meža teritorijas, ir daudz
apstādījumu teritoriju, ka iekļauj sevī
arī divas mežaparka teritorijas –
Vipingā (Parka, F. Kempa, Vipingas un
Ausekļa ielu rajonā) un pilsētas
nomalē – Stādīto mežu (A. Upīša,
Strēlnieku un Lauku ielas rajonā).
Apstādījumiem ir daudzfunkcionāls
raksturs. Tie veic gan sanitāri –
higiēniskās funkcijas, gan rekreācijas
funkcijas. Zaļie apstādījumi aizņem
~214 ha no kopējās pilsētas platības,
kas atbilst apmēram 12 %.
Atbrīvošanas alejā Nr.74 ir vēsturisks
objekts - Trīs ozoli, kurus 1937.gadā ir
stādījuši Latvijas valsts vīri un kuriem
ir ainaviska un kultūrvēsturiska
vērtība. Tāpēc ieteicams šos ozolus
veidot kā perspektīvu vietējās
nozīmes aizsargājamu dabas objektu.

7.attēls. Īpaši aizsargājams dabas objekts Parastā liepa (Tilia cordata).
Attēla avots: SIA “METRUM”, 2017.

Pamatojoties uz Dabas aizsardzības
pārvaldes datu bāzi “Ozols”, http://ozols.daba.gov.lv/pub/, Rēzeknes upes kreisajā krastā, Dārzu ielas
malā, atrodas aizsargājams koks – parastā liepa (Tilia cordata), redzama 7.attēlā.
Pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem svarīga pilsētas publiskā telpa – gan kā patīkama pastaigu un brīvā
laika pavadīšanas vieta, gan kā brīvdabas pasākumu norises vieta. Nozīmīgākās pilsētas publiskās ārtelpas
vietas ir Kultūras un atpūtas parks un Festivāla parks, Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes sporta kompleksa
stadions (18.Novembra iela 39). Cilvēku pulcēšanās iespējama arī skvērā pie Latgales kultūrvēstures
muzeja, pieminekļa „Vienoti Latvijai”, pie Zeimuļa un pilskalna.
Rēzeknes pilsētas centra teritorijā (Atbrīvošanas aleja posmā no 18.Novembra ielas līdz Latgales ielai,
Latgales iela) pēdējos gados ir veikti nozīmīgi pilsētvides uzlabojumi, kā piemēram:


rekonstruēta Atbrīvošanas aleja, tilts pāri Rēzeknes upei un Latgales iela;



uzbūvēts radošo pakalpojumu centrs, labiekārtots stāvlaukums pie pilskalna;



uzbūvēta daudzfunkcionālā koncertzāle “Gors” un gājēju ielas;



festivāla parka rekonstrukcija.
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8.attēls. Rēzeknes pilsētas publiskā ārtelpa. Attēla avots: SIA “METRUM”, 2017.

Būtiska pilsētas publiskā ārtelpa ir pludmale pie Kovšu ezera (ezera platība 22ha), Rēzeknes upes krasti,
parki un skvēri.
Kultūras un atpūtas parks Raiņa ielā visbiežāk tiek izmantots pilsētas brīvdabas pasākumiem, tostarp
pilsētas svētkiem. Rēzeknes pilsētas Kultūras nama Kultūras un atpūtas parka estrādi (Raiņa iela 29)
apsaimnieko pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”. Vasaras sezonā estrādē vai arī
visā parka teritorijā tiek rīkoti pasākumi dažādai gaumei un dažāda vecuma apmeklētājiem. Vasaras darba
sezona katru septembra beigās. Rēzekne ir arī viena no nedaudzām Latvijas pilsētām, kurā joprojām ir
saglabājies un visu vasaras sezonu darbojas parka karuseļu laukums. Atrakcijas parkā ir fiziski nolietojušās
un tās nepieciešams atjaunot ģimeņu ar bērniem atpūtai.
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PILSĒTVIDES OBJEKTI
Rēzeknes pilsētas publiskās ārtelpas būtiski elementi ir pieminekļi. Rēzeknes pilsētas centrālajā daļā ir
izvietots "Vienoti Latvijai" jeb "Latgales Māra" ir piemineklis Rēzeknes centrā, Atbrīvošanas alejā. Pēc
Leona Tomašicka projekta to izkalis tēlnieks Kārlis Jansons. Piemineklis atklāts 1936.gada 8.septembrī,
atjaunots divas reizes: 1943.gada 22.augustā un 1992.gada 13.augustā.
Piemineklis ir 11 metrus augsts, tā pamati likti 3,5 metru dziļumā. Rozā granīts postamentam un bronzas
lējums atvesti no Somijas.
Pieminekļa kompozīciju veido 3 figūras: ķēžu rāvējs, ceļos noslīgusi tautu meita un stāvoša meitene ar
krustu rokā. Ķēžu rāvējs simbolizē Latgales cīņu par neatkarību Latvijas brīvības cīņu laikā, ceļos nokritusī
meitene - lūgšanu, bet stāvošā meitene ar krustu - brīvo Latgali.
Pirmā iecere celt Brīvības pieminekli Latgales
atbrīvotājiem parādās laikraksta “Latgolas
Vords” 1930.gada 2.janvāra izdevumā.
Ar patriotisku aicinājumu atcerēties tautas
varoņus, ne tikai tos, kuri Brīvības cīņu
noslēgumā atbrīvoja Latgali no Padomju
Krievijas, bet arī 1905. gada revolūcijā,
zemnieku nemieros un arī senākā pagātnē
kritušos neatkarības cīnītājus, sabiedrība tika
rosināta celt šai izcīnītajai brīvībai cienīgu
pieminekli. Toreizējā Rēzeknes pilsētas
pašvaldība pieminekļa uzstādīšanai dāvināja
zemes gabalu ar simtgadīgu ozolu un liepu
stādījumiem, pašā pilsētas
centrā
Atbrīvošanas alejā, iepretim pilsētas valdes ēkai
un parkam.
Pieminekļa pamatakmens likts 1930.gada
8.jūnijā, Latgales atbrīvošanas svētku laikā.
Atzīmējot pamatakmens likšanu Latgales
atbrīvošanas piemineklim, tika sastādīts
speciāls akts, sakarā ar desmit gadu piemiņas
jubileju Latgales galīgai atbrīvošanai no svešām
varām un desmit gadu atcerei, kamēr Latvija
sastāda vienu valsti no visiem novadiem Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales.
Iecerētais Latgales atbrīvošanas piemineklis
9.attēls. Piemineklis “Vienoti Latvijai”.
Attēla avots: SIA
godinātu Latgales atbrīvošanu 1920.gada
“METRUM”, 2017.
februārī no Sarkanās armijas un apvienošanu ar
pārējiem Latvijas novadiem, kā arī visus atbrīvošanas cīņās kritušos karavīrus. Pieminekļa pamatakmens
svinībās piedalījās valsts, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Svinīgo aktu parakstīja
toreizējais Latvijas valsts prezidents Alberts Kviesis, bīskaps H.Celmiņš un Jāzeps Rancāns, kā arī tautas
labklājības ministrs Vladislavs Rubulis.
Naktī uz 1940.gada 6.novembri pēc Rēzeknes komunistiskās partijas aicinājuma pieminekli kā "tautai
naidīgu" nogāza un aizveda uz lopkautuvi.
Kara laikā pieminekli izdevās atjaunot, un 1943.gada 22.augustā notika atjaunotā pieminekļa atklāšana un
dievkalpojums, ko atkal vadīja bīskaps Rancāns. Tomēr 1950.gada jūnijā padomju okupācijas vara
pieminekli nojauca otrreiz un oriģinālā darba turpmākais liktenis nav zināms. Ilgāku laiku pieminekļa vietā
stāvēja stabs ar skaļruni, līdz 1965.gada 21.jūlijā tur uzstādīja Ļeņina pieminekli. 1991.gada 27.augustā
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tika novākts Ļeņina piemineklis, bet jau 1992.gada 21.jūlijā pieminekļa pamatos iemūrēja kapsulu ar
dokumentu, kurā ierakstīta "Latgales Māras" vēsture.
1992.gada 13.augustā Pasaules latgaliešu konferencē arhibīskapa Pujata svētību notika svinīga Leona
Tomašicka, Kārļa Jansona dēla - Andreja Jansona un Induļa Folkmaņa veidotā Latgales atbrīvošanas
pieminekļa atklāšana. Piemineklis tika atjaunots par tautas savāktiem ziedojumiem. Pieminekļa "Vienoti
Latvijai" skulpturālais veidojums - sieviete ar krustu, kas pacelts labajā rokā, kļuvis tik pazīstams ne tikai
Latgalē, bet arī visā Latvijā, ka tas simbolizē ne tikai Rēzekni, bet arī visu Latgali, tas parādās uz dažādu
laikrakstu, literāru izdevumu vākiem un suvenīriem.2
2017.gadā ir Latgales Simtgades kongress, kurā svin vēsturiski nozīmīgo lēmumu, kad latgalieši izlēma
vienoties ar Vidzemi un Kurzemi kopīgā cīņā par neatkarīgu Latvijas valsti. 5.maijā svinīgi, klātesot valsts
augstākajām amatpersonām, tika atklāts piemineklis "Latgales kongresam - 100" un laukums par godu
Latgales kongresa simtgadei Atbrīvošanas alejā 61, Rēzeknē. Kongresa laikā lēma par to, vai Latgalei

10.attēls. Piemineklis “Latgales kongresam - 100”. Attēla avots: SIA “METRUM”, 2017.

atdalīties no Vitebskas guberņas un apvienoties ar Vidzemes un Kurzemes novadiem. Veidojot piemiņas
vietu, meta autori centās atspoguļot Latgales kongresa būtisko nozīmi Latvijas valsts veidošanā.
Daudz tika diskutēts arī par to, uz pieminekļa jābūt Raiņa vārdiem vai F.Trasuna vārdiem, 9.martā
notikušajā Rēzeknes domes sēdē domes deputāti teica savu gala vārdu par to, ka uzrakstā tiks izmantoti
F.Trasuna vārdi "Varai pīdar laiceiba, taisneibai – myužeiba”. 3

2
3

https://lv.wikipedia.org/wiki/Piemineklis_%22Vienoti_Latvijai%22
http://rezekneszinas.lv/lv/Sabiedriba/1/4240/Atklaja-Latgales-kongresa-simtgadei-veltitu-pieminekli
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11.attēls. Piemineklis padomju karavīriem. Attēla avots: SIA “METRUM”, 2017.

Pilsētnieku iecienīts ir piemineklis padomju karavīriem. Piemineklis atrodas Latgales ielā netālu no
autoostas, kas tika atklāts 1974.gada 26.jūlijā. Tautā pieminekli sauc par „Aļošu”. Pieminekļa veidotāji tēlnieki: O.Siliņš un O.Kalējs, arhitekts: E.Salguss.

12.attēls. Piemiņas akmens 1941.gada jūnijā čekistu nomocītajiem un piemineklis uz Sibīriju deportētajiem pie dzelzceļa
stacijas Rēzekne II. Attēla avots: SIA “METRUM”, 2017.

Padomju režīms, ienākot Latvijā, bez pēdām neatstāja arī Rēzeknes pilsētu. Rēzeknes pilsētas un apkārtējā
apriņķa 1941.gada 14.jūnijā tika deportēti 610 iedzīvotāji. 1949.gada 25.martā notika masveidīgākā
deportācija, kādu piedzīvojuši Latvijas iedzīvotāji. No Rēzeknes un apkārtējā apriņķa tika izvesti 1217
iedzīvotāji. Agrā marta rītā pēkšņi tika izrautas no savām mājām, lai pēc izsūtīšanas organizētāju ieceres
nekad vairs neredzētu savu dzimteni. Savukārt, 1941.gada jūnijā čekisti nomocīja 39 nevainīgus cilvēkus,
tai skaitā ārstus un skolotājus.
Piemiņas akmens dzelzceļa stacijas Rēzekne-II teritorijā un Atbrīvošanas alejā Nr.67, ir vietas, kur
Rēzeknes iedzīvotāji atceras baisos vēstures līkločus (12.attēls).
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APDZĪVOJUMS
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes
datiem 2016.gada sākumā Rēzeknē ir
28 692 iedzīvotāju, pēc PMLP datiem (no
RAIM) – 31 216 iedzīvotāju. Iedzīvotāju
skaitam
ir
negatīva
tendence
samazināties (no 2010. līdz 2016.gadam
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 14
%, absolūtos skaitļos par 4764 iedz.)
Rēzeknes
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas 2030.gadam prognozes
nosaka, ka iedzīvotāju skaita izmaiņas arī
turpmākajos gados paliks negatīvas.
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13.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē 2016.gada sākumā. Datu
avots: csb.gov.lv.

14%

Līdz darbspējas vecumam

24%

Darbspējas vecumā
Virs darbspējas vecuma
62%

14.attēls. Iedzīvotāju īpatsvars Rēzeknē līdz darbaspējas vecuma, darbaspējas vecumā un virs
darbaspējas vecuma, 2016 gadā. Datu avots: csb.gov.lv.

Saglabāsies negatīva dabiskā ataudze, mazināsies migrācijas saldo, taču rezultāts paliek negatīvs. No
visiem iedzīvotājiem 2016.gadā 56% ir sievietes, un attiecīgi 44% vīriešu.
Apdzīvojuma blīvums 2016.gada sākumā – 1594 iedz./km2, lielāks apdzīvojuma blīvums ir tikai Rīgā.
Rēzeknē augsto apdzīvojuma blīvumu rada nelielā pilsētas platība (18km2).
Lielākais iedzīvotāju īpatsvars (62%) Rēzeknē ir darbaspējas vecumā. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas
vecumam ir 14%, bet virs darbspējas vecuma 24%.
Pastāvīgie iedzīvotāji pēc etniskā sastāva Rēzeknē 2016.gada sākumā:
 Latvieši – 45, 9%;
 Krievi – 44,2%;
 Baltkrievi – 1,5%;
 Ukraiņi – 1,3 %;
 Poļi – 2,3 %;
 Lietuvieši - 0,2 %
 Čigāni (romi) – 0,1 %.
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APBŪVES TERITORIJAS
Saskaņā ar Rēzeknes ilgtspējīgas attīstības stratēģiju pilsētas struktūrā nosacīti var izdalīt pilsētas
teritorijas daļas ar atšķirīgu funkcionalitāti – Ziemeļu rajons, centrs, jaukta pilsētas apbūve, savrupmāju
rajoni un aktīvās atpūtas teritorijas. Pilsētas centrā ir jaukta apbūve dzīvošanai, tirdzniecībai, sabiedriskajai
ēdināšanai un citiem pakalpojumiem, kur arī koncentrējas lielākā daļa no 19. – 20.gs. vēsturiskās apbūves.
Pilsētas vidusdaļa starp dzelzceļiem un Rēzeknes upi ir visintensīvāk apbūvēta. Tās veido pilsētas dzīves
pamatu – telpu dzīvošanai, mājokļu apbūve, ikdienas pakalpojumiem, mazo uzņēmumu saimniekošanai,
rajona nozīmes objekti. Šīs pilsētas daļas plānojuma struktūrai raksturīgi taisnstūra kvartāli. Tie ir
izveidojušies, realizējot pilsētas 1836.gada attīstības plānu. Uz dienvidiem no centrālās daļas izplešas plaša
pilsētas teritorija, kas ekstensīvi apbūvēta ar mazstāvu dzīvojamiem namiem un aizņemta ar
mazdārziņiem. Šajā pilsētas daļā starp Rēzeknes upi un Kuldīgas ielu atrodas pilsētas vēsturiskais kodols.
Rēzeknes pilsēta kopā ir samērā blīvi apbūvēta, apbūvētās zemes aizņem ~1211ha (69 %) no kuras ~ 250ha
ir rūpnieciskā zona. Pilsētas robežās ir arī brīvas, neapbūvētas teritorijas, kas rezervētas sabiedrisko,
darījumu un dzīvojamo ēku būvniecībai.
Rūpnieciskās ražošanas funkcijas galvenokārt ir izvietotas Ziemeļu rajonā. Negatīvi tiek vērtēts padomju
laikā blakus rūpniecības uzņēmumiem izbūvētā Ziemeļu rajona daudzdzīvokļu apbūves teritorija, kur
novērojams nolietojies dzīvojamais fonds, gaisa piesārņojums, nehumāna vide.
Tomēr, plānojot apbūves teritorijas, jāņem vērā Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas vajadzības (RSEZ).
RSEZ izveidota 1997.gada 23.aprīlī, pamatojoties uz Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu.
Likums nosaka RSEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu
veikšanai, kā arī RSEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus. RSEZ kopplatība ir 1155ha. Tā ietver Rēzeknes
pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu, Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju un ir viens no
nozīmīgākajiem starptautisko transporta koridoru krustpunktiem ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem
tirgiem ES, Krievijā un citās valstīs. Neapšaubāmi, ka sekmīgai investīciju piesaistei, ļoti nozīmīgs faktors
ir sakārtota un kvalitatīva uzņēmējdarbības infrastruktūra. Tieši tāpēc nozīmīgas ir Rēzeknes novada
pašvaldības un Rēzeknes pilsētas domes ieceres, saistībā ar Struktūrfondu finansētu projektu ieviešanu
Rēzeknes SEZ teritorijā infrastruktūras sakārtošanai kopumā investējot vairāk nekā 20 milj. eiro laika
periodā līdz 2019.gadam.
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
Transporta sistēma - savienojumi nodrošina ērtu pilsētas sasniedzamību no ārpuses un ērtu pārvietošanos
pilsētas iekšienē. Tranzīta plūsma novirzīta no centra pa apvedceļu, pilsētu apkalpojošais autoceļu un
dzelzceļa tīkls saistīts ar Rīgas, Daugavpils un pierobežas virzienu. Plānojums uzsver tādus risinājumus kā
dalītā telpa, elastīga izmantošana, ielas telpas daudzfunkcionālisms, transporta veidu dažādība un
pieejamība. Pieejamības nodrošinājums, kurš variē dažādās teritorijās, gadalaikos un diennakts laikā.
Rēzeknes pilsēta atrodas pie starptautiskas nozīmes Eiropas Savienības Transeiropas transporta (TEN)
koridoriem (A12/E22, A13/E262), kas nozīmē, ka pilsētas ielās ir liela autotransporta tranzīta satiksmes
intensitāte. 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 dzelzceļa stacijas apkalpo vietējos un tālsatiksmes
pasažieru vilcienus, kā arī ir vienas no lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī. Pilsētu šķērso
arī valsts reģionālie autoceļi P54 Rēzekne - Greiškāni, P55 Rēzekne – Dagda un P36 Rēzekne – Gulbene.
8km attālumā no Rēzeknes (Audriņu pagastā) atrodas Aizsardzības ministrijas pārziņā esošs lidlauks.
PILSĒTAS IELAS UN PIEVADCEĻI
Ceļu kopgarumi 2016.gadā:
 Valsts autoceļu kopgarums – 114,27km;
 Galveno autoceļu garums – 91,10km;
 Reģionālo autoceļu garums – 23,17km;
 Pašvaldību ielu kopgarums – 106,22km, no kuriem 68,89km melnais segums, kas attiecīgi ir 65%;
 6 tilti, kuru kopgarums 461,50m.
Pilsētu ielu tīklu veidoja dažādas kategorijas ielas: maģistrālās ielas, rajona nozīmes maģistrālās ielas,
vietējās nozīmes ielas un jaunveidojamās ielas. Pilsētas ielu tīkls ir salīdzinoši blīvāks pilsētas centrālajā un
dienvidu daļā. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu, tiek mainīts ielu sadalījums kategorijās, kas
redzams 5.pielikumā un grafiskā attēlojumā – 9.pielikumā.
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Sabiedriskos pārvadājumus Rēzeknē un dažos rajona maršrutos nodrošina Rēzeknes pašvaldības dibināts
uzņēmums SIA „Rēzeknes Satiksme”. Iedzīvotāju ērtībai izveidots 21 autobusu maršruts, kas ikdienā
nodrošina iedzīvotāju pārvadājumus pilsētai svarīgākajos virzienos. Ir panākta pilnīga autoparka
atjaunošana uzņēmumā. Patlaban pilsētas maršrutos kursē 25 pavisam jauni “SOR” markas autobusi ar
EURO 6 ekodzinējiem. Tāpat Rēzeknes pasažieru pārvadātājs ir vienīgais valstī, kura īpašumā ir moderna
un videi draudzīga tehnika. Pēdējā laikā, domājams, nozīmīgākais notikums, turklāt vēl uz jubilejas
sliekšņa, ir autoparka pilnīga atjaunošana. Visi 25 balti un apelsīnu krāsas „SOR” markas autobusi (22
„midi” klases un trīs lielie) jau piegādāti. Sabiedriskā transporta maršruta shēma redzama 10.pielikumā.
Būtiska loma transporta sistēmas funkcionēšanai pilsētā ar apkārtējām novada teritorijām un citām
pilsētām Latvijā, ir akciju sabiedrībai “Rēzeknes autobusu parks”. Lai personām ar kustības traucējumiem
tiktu sniegta pilnvērtīga vietējās nozīmes maršrutu autobusu izmantošanas iespēja, AS “Rēzeknes
autobusu parks” nodrošina personu ar kustības traucējumiem pārvadāšanu, jo autobusu parka rīcībā ir
divi speciāli aprīkoti autobusi.
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15.attēls. Rēzeknes autoosta. Attēla avots: www.google.maps.lv.

2016.gada novembrī Satiksmes ministrija pieņēma lēmumu piešķirt licenci par autoostas pakalpojumu
sniegšanu SIA „Rēzeknes autoosta”. Autoosta atrodas Rēzeknē, Latgales ielā 17. Autoostas teritorija
noasfaltēta un plānota autoostas ēkas rekonstrukcija. Cauri Rēzeknei kursē arī starptautisko autobusu
kompāniju maršruti, kā piemēram, Rēzekne – Maskava un Rēzekne – Sanktpēterburga.
DZELZCEĻŠ
Rēzekne ir ievērojams dzelzceļa transporta mezgls Latvijas dzelzceļu tīkla austrumu daļā, un ir izveidots
dzelzceļa maģistrāļu Rīga – Maskava un Sanktpēterburga – Varšava krustojumā. Tas sastāv no 2 parkiem:
Rēzekne I un Rēzekne II. Stacijai Rēzekne I ir pievedceļi uz lokomotīvju depo, bet stacijai Rēzekne II ir plašs
pievedceļu tīkls uz rūpniecības mezgla uzņēmumiem un noliktavu kompleksu. Par un LDZ līdzekļiem ir
izbūvēta kravu pieņemšanas un šķirošanas stacija ārpus pilsētas administratīvās robežas Rēzekne III.

16.attēls. Rēzeknes dzelzceļa infrastruktūra. Attēla avots: SIA METRUM 2017.

Rēzeknes dzelzceļa stacijas apkalpo vietējos un tālsatiksmes pasažieru vilcienus, kā arī ir vienas no
lielākajām tranzīta preču kravu apkalpotājām valstī. Ir iespēja nokļūt Rīgā, Maskavā un Sanktpēterburgā.
2006.gadā, lai uzlabotu Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridora kravu caurlaides spēju, samazinātu
vides piesārņojuma risku, saīsinātu vilcienu apkalpošanas laiku Rēzeknes stacijā, ļautu pieņemt vilcienus
ar 70 vagoniem sastāvā, tika īstenots projekts Pieņemšanas parka rekonstrukcijai. Tas atrodas ārpus
pilsētas, kas samazina dzelzceļa ietekmi uz pilsētvidi un iedzīvotājiem. Projekts tika realizēts divos posmos.
Pirmajā posmā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika izbūvēta Rēzekne II pieņemšanas parka zemes
klātne, 6 pilna garuma pieņemšanas-nosūtīšanas sliežu ceļi, viens sliežu ceļš ceļu mašīnām, viens
izvilkšanas sliežu ceļš, viens strupceļš, viens savienojošais sliežu ceļš un pievedceļš, kur kopējais sliežu ceļu
22

garums ir 8,9km, ierīkotas 27 jaunas pārmijas, no kurām 24 ir iekļautas elektriskās centralizācijas sistēmā,
izbūvēta telekomunikāciju un datu pārraides sistēma, elektroapgādes sistēma, apgaismošanas sistēma.
Tika uzbūvēta dienesta ēka LDz administrācijas un tehniskā personāla vajadzībām, piebūve signalizācijas
sistēmas releju iekārtu izvietošanai, apkalpojošā personāla apsildīšanas posteņi. Saskaņā ar EK
nosacījumiem, lai nodrošinātu vides kvalitātes prasības, pieņemšanas parkā ir ierīkotas vides monitoringa
sistēmas: gruntsūdens monitoringa sistēma un gaisa monitoringa sistēma. Otrajā posmā, kurš pilnībā tika
finansēts no LDz līdzekļiem, tika izbūvēta pieņemšanas parka signalizācijas (SCB) sistēma, kas ir pilnībā
integrēta esošajā Rēzekne II stacijas signalizācijas sistēmā.
GĀJĒJU UN VELO INFRASTRUKTŪRA
Specifiskie Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma risinājuma izstrādei izvirzītie principi,
saskaņā ar Darba uzdevumu, ir pilsētas publiskās telpas uzlabošana, pilsētas dažādība un pievilcība, izceļot
savienojošos elementus - ūdensmalas, „zaļo struktūru”, auto transporta, gājēju un velosipēdistu kustību.
Liela uzmanība pilsētā tiek veltīta gājēju ērtībām. Lai arī darāmā vēl daudz, jāuzteic pašlaik izdarītais.
savienojot pilsētvides svarīgākos objektus - Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru Dārzu ielā un
Austrumlatvijas reģionālo daudzfunkcionālo centru Pils ielā. Šo objektu savienošana ar gājēju ielu ir
veiksmīgs risinājums to pieejamībai, apmeklētībai un pilsētas konkurētspējas celšanai. Gājēju ielas izbūve
ietver gājēju celiņu, gājēju tiltiņu, transporta tilta pāri Rēzeknes upei, Pils ielas posma izbūvi, kā arī
teritorijas labiekārtošanu. Otrs nozīmīgākais posms šī ES finansētā projekta ietvaros ir rekreācijas zonas
izbūve un Gājēju ielas laukuma ierīkošana.
Projekta laikā tika izbūvēti trīs tilti – divi gājēju un viens satiksmes pārvads pār Rēzeknes upi, būvdarbus
veicot 3 kārtās:
 Gājēju iela un tilts posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Dārzu ielai;
 Pils iela un satiksmes tilts pār Rēzeknes upi;
 Gājēju iela un tilts posmā no Atbrīvošanas alejas līdz Festivāla parkam.
Projekta ietvaros tika labiekārtotas abas Rēzeknes upes piekrastes posmā no Dārzu ielas tilta līdz
Atbrīvošanas alejas tiltam, kā arī no Atbrīvošanas alejas tilta līdz Festivāla parkam. Būvdarbu laikā tika
rekonstruēti zemsprieguma kabeļi, gaisa vadi un Lattelecom tīkli. Visā Gājēju ielas garumā tika uzstādīts
LED apgaismojums, soliņi un atkritumu urnas, kā arī koku apgaismojums. Jaunbūvētais satiksmes tilts Pils
ielā nodrošina piekļūšanu Austrumlatvijas reģionālajam daudzfunkcionālajam centram – Latgales
vēstniecībai „Gors”. Izbūvētā Gājēju iela un labiekārtotā teritorija ir ērta atpūtas un pastaigu vieta
Rēzeknes iedzīvotājiem un viesiem. Objektu savienošana ar Gājēju ielu ir veiksmīgs risinājums, kas uzlabo
šo objektu pieejamību un apmeklētību.
Veloceļu tīkls plānots ar mērķi nodrošināt ērtu pilsētas daļu sasaisti gan atpūtas un izklaides braucieniem,
gan ikdienas (lietišķajiem) braucieniem.
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17.attēls. Veloceļu infrastruktūras attīstības shēma
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INŽENIERINFRASTRUKTŪRA
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMA
SIA „RĒZEKNES ŪDENS” ir atbildīga par ūdensapgādes nodrošināšanu, kanalizācijas notekūdeņu
pārsūknēšanu un attīrīšanu Rēzeknes pilsētā. Ūdensapgādes uzņēmums ir klasificēts kā sabiedrība ar
ierobežotu atbildību, kurai ir tiesības piedāvāt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības
teritorijā.
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 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. 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. 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" veikals "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.
Pilsētā ir daudzi ūdensapgādes urbumi (ūdens gūtnes), kas būtu inventarizējamas, un, iespējams,
tamponējamas, 3.pielikumā dots urbumu uzskatījums, bet 11. un 12.pielikumā – pilsētas
ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmas shēma.
LIETUSŪDEŅI UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS
Rēzeknes pilsētā ir sadalītā meliorācijas sistēma. Tā sastāv no novadgrāvjiem, kuros tiek savākti un
novadīti lietus ūdeņi no pieguļošajām teritorijām, kā arī kūstošā sniega ūdeņi uz Rēzeknes upi. Daļa
novadgrāvju ir savienoti ar lietus ūdens kanalizācijas kolektoriem. Katru gadu tiek veikta novadgrāvju un
caurteku periodiskā tīrīšana. 13.pielikumā dota shēma, kur parādīta pilsētas maģistrālo lietus ūdeņu
/meliorācijas sistēmas shēma.
Meliorācijas sistēmai ir nepieciešama rekonstrukcija, jo gadu gaitā to profils ir samazinājies kas apgrūtina
lietus ūdens novadīšanu. Ir nepieciešama novadgrāvju padziļināšana un nogāžu attīrīšana no kokiem un
krūmiem.
SILTUMAPGĀDE
Ar siltumenerģijas ražošanu un sadali Rēzeknes pilsētā nodarbojas SIA „Latgales enerģija” Uzņēmums
atrodas Rēzeknē, Rīgas ielā 1. SIA „Latgales enerģija” pamatdarbības veids ir Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju,
uzņēmumu un organizāciju, apgāde ar siltumenerģiju, katlu māju, siltumapgādes sistēmu ekspluatācija,
remonti un tehniskā apkope. Uzņēmuma darbības teritorija ir Rēzeknes pilsēta.
Kopš 1964.gada Rēzeknē darbojas centralizēta siltumapgādes sistēma no jaudīgiem siltuma avotiem:
 Centrālā katlu māja N.Rancāna ielā 5 – pilsētas centrālajā daļā;
 Katlu māja Atbrīvošanas alejā 155a – pilsētas ziemeļu rajonā;
 Vipingas katlu māja Meža ielā 1 - pilsētas dienvidu rajonā.
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dedzina akmeņogles, malku, arī šķidro kurināmo. Mazutu kā kurināmo izmanto tikai
VAS “Latvijas dzelzceļš” Lokomotīvju remonta centrs „Lokomotīvju serviss” Rēzeknes cehs un
SIA „Enerģija” katlu māja Meža ielā 1, Rēzeknē.
Pilsētas centralizētā siltumapgāde notiek trijos autonomos siltumapgādes rajonos –
centrālajā, ziemeļu rajonā un dienvidu rajonā.

Pilsētas siltumapgādes struktūra veidojās saskaņā ar dzīvojamo māju izvietojumu gar dzelzceļa Rīga –
Zilupe abām pusēm: centrālais rajons un ziemeļu rajons. Centralizētās siltumapgādes avots centrālajā
rajonā ir katlu māja ”Centrālā”, ziemeļu rajona siltumapgādi nodrošina termocentrāle Atbrīvošanas
alejā 155A, neliela ISPA siltumapgādes sistēma izveidojusies arī Vipingā uz akciju sabiedrības ”Rēzeknes
Siltumtīkli” katlu mājas Meža iela 1 bāzes.
Akciju sabiedrība ”Rēzeknes siltumtīkli” veic centrālā rajona maģistrālo un sadales siltumtīklu
apsaimniekošanu, 15.pielikumā dota Rēzeknes pilsētas siltumapgādes shēma.
GĀZES APGĀDE
Rēzeknes pilsētā pašreiz ir pieejama sašķidrinātā gāze, ko patērētājiem pilsētā piegādā uzņēmums
“Latvijas Propāna Gāze”.
Sašķidrinātās gāzes patērētāji ir pilsētas iedzīvotāji, kuri to izmanto sadzīves vajadzībām. Pakalpojums ir
pieejams divos veidos: no gāzes rezervuāriem pilsētā un no individuālajiem gāzes baloniem. Sašķidrināto
gāzi no rezervuāriem izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, gāzes balonus - privātmāju iedzīvotāji, kā
arī to daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem nav pieejama gāzes padeve no rezervuāriem, 14.pielikumā
dota Rēzeknes pilsētas gāzapgādes shēma.
ELEKTROAPGĀDE
VAS “Latvenergo” pamatuzdevums ir Latvijas iedzīvotāju un tautsaimniecības droša apgāde ar kvalitatīvu
elektroenerģiju. Rēzeknes pilsētas apgādei šim nolūkam kalpo pārvades un sadales tīkli. Elektrisko tīklu
uzturēšanas darbu galvenais mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un drošu elektrisko tīklu darbību visā to
ekspluatācijas laikā. Uzturēšanas darbi ietver remonta un apkalpošanas tehniskos pasākumus, pilsētas
elektroapgādes shēma dota 8.pielikumā.
SAKARU TĪKLI
Fiksēto sakaru pakalpojumus Rēzeknes pilsētā piedāvā SIA “Lattelecom”, kas ir viens no lielākajiem
telekomunikāciju uzņēmumiem Latvijā. SIA “Lattelecom” sniedz telekomunikāciju pamatpakalpojumus,
kā arī datu pārraides, līniju nomas, interneta un citus telekomunikāciju pakalpojumus privātiem un biznesa
klientiem.
Paralēli vadu sakariem Rēzeknē attīstās arī bezvadu komunikācijas. Tieši bezvadu komunikāciju jomā
nākotnē ir sagaidāma visstraujākā attīstība, jo šīs tehnoloģijas krasi pazemina pakalpojumu izmaksas.
Rēzeknē mobilo sakaru pakalpojumus piedāvā SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “BITE Latvija” un
SIA “TELE2”.
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KULTŪRAS MANTOJUMS
Rēzeknes kultūras mantojuma veidošanos ir ietekmējis tās ģeogrāfiskais novietojums, dažādo kultūru
ietekme, politiskie notikumi un saimnieciskās norises dažādos vēstures laika posmos.
II Pasaules kara laikā tika nopostīta liela daļa kultūras mantojuma. Savukārt pēckara periodā, veicot jaunu
būvniecību un bieži nerespektējot vēsturisko apbūves īpatnības un būvapjomus, tika pārveidota arī
Rēzeknes pilsētas kultūrvēsturiskā ainava. Blakus mazstāvu vēsturiskajai apbūvei tika uzbūvēti apjomīgi
daudzstāvu dzīvokļu nami. Tāpēc līdz mūsdienām saglabātais kultūras mantojums vēl rūpīgāk ir
saudzējams un attīstāms, atrodot pareizos veidus tā adekvātai saglabāšanai un aizsardzībai, kā arī pētīt to
un nodrošināt tā pieejamību un pielietojamību sabiedrības vajadzībām.
Rēzeknes kultūras mantojuma savdabību veido:
 saglabājies 19.gs., 20.gs. sākuma ielu tīkls. Tas, laikam ritot, daudzviet ir uzlabots no
infrastruktūras un labiekārtojuma viedokļa;
 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. 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 - Rēzeknes pilskalns (13.gs.), kas ir tūristu iecienītākā apskates vieta, un Ratinieku
pilskalns (5.-9.gs.), kurā atrodas katoļu kapsēta.
 piemineklis “Vienoti Latvijai” (Latgales Māra), kas vēsturiskajā aspektā un tēlnieciski
mākslinieciskā izpildījuma kvalitātē ir viena no populārākajām tūristu apskates objektiem.
Rēzeknes pilsētā ir labi saskatāma senākā pilsētas
teritorija ar Rēzeknes pilskalnu un Latgales ielu kā šīs
teritorijas galveno dzīslu un apkārt esošo apbūvi ar tai
piegulošo ielu apbūvi, kuru var datēt ar 13.gs.2.puse 19.gs.1.puse. Pilsēta attīstījās ap XIX gs. vidū izbūvēto
Sanktpēterburgas – Varšavas ceļu (tagad galvenā
pilsētas transporta ass - Atbrīvošanas aleja), un
rietumu un ziemeļu daļā tā attīstījās līdz Maskavas un
Varšavas dzelzceļa līnijām. Vecpilsētas apbūvē ir
respektēta kultūrvēsturiskā apbūve, veidotas
vecpilsētas struktūrā arhitektoniski iederīgas ēkas.
Parki, apstādījumi, pakalnu reljefs savienojumā ar
vēsturisko ēku, baznīcu, vecpilsētas ainavu veido
Rēzeknes pilsētas glezniecisko ainavu. Teritorijas
plānojums paredz šo teritoriju attīstīt kā blīvi,
perimetrāli apbūvētu pilsētas daļu.
Rēzeknes pilsētā atrodas vairāki valsts aizsardzībā
esoši kultūras pieminekļi: 3 arheoloģijas, 1 mākslas,
2 pilsētbūvniecības objekti, 38 arhitektūras valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi, kas ir noteikti ar
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 29.10.1998.
rīkojumu nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstu”(publicēti „Latvijas Vēstnesī”
Nr.369/372 (1430/1433), 1998.gada 15.decembrī).

18.attēls. Skats no Rēzeknes pilskalna uz Rēzeknes
Jēzus sirds katedrāli. Attēla avots: SIA “METRUM”,
2017.

Pēc īpašumu piederības kultūras pieminekļus Rēzeknes pilsētā var sadalīt sekojoši:
 Valsts īpašumā esoši – 9 arhitektūras pieminekļi;
 Pašvaldības īpašumā esoši – 3 arhitektūras pieminekļi;
 Reliģiskajām organizācijām piederoši – 8 arhitektūras pieminekļi;
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Dzīvokļu īpašnieku pārvaldījumā – 6 arhitektūras pieminekļi;
Privātpersonām piederoši – 12 arhitektūras pieminekļi.

Rēzeknes pilsētas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un raksturīgāko objektu foto
materiālus Paskaidrojuma raksta 4. un 6.pielikumā un Grafisko daļu – kartē „Rēzeknes pilsētas kultūras
pieminekļi un kultūrvēstures objekti”.
Lai nodrošinātu arī pašvaldības iesaistīšanos valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu aizsardzībā un
saglabāšanā, 2005.gada 9.jūnijā Rēzeknes pilsētas dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6
(prot.nr.18, lēmums nr.156) „Par Rēzeknes pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un
aizsardzību”(publicēti „Latvijas Vēstnesī” 19.07.2005.), kas nosaka kārtību, kādā visām fiziskām un
juridiskām personām (tajā skaitā ārvalstu), kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas kultūras pieminekļi, jānodrošina to uzturēšana,
saglabāšana un aizsardzība, kā arī veicama to konservācija, rekonstrukcija, remonts un restaurācija. Tie ir
saistoši arī tām fiziskām un juridiskām personām, kuras plāno veikt saimnieciskas Lai veicinātu pašvaldības
iesaistīšanos kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā, ir jārada mehānisms, nosacījumi, lai
ieinteresētu investorus iegādāties īpašumus ar kultūras pieminekļa statusu vai vēsturiski vērtīgas ēkas. Tas
veicinātu ēku atjaunošanu un infrastruktūras uzlabošanu. Pašvaldības līmenī ir jāizstrādā, jāapstiprina un
jārealizē nodokļu atbalsta politika privātīpašniekiem, kas veic investīcijas nekustamajos īpašumos un
infrastruktūras uzlabošanā, kultūras pieminekļos un vēsturiskajās ēkās, un ievēro kultūrvēsturisku objektu
pareizas saglabāšanas pamatprincipus.
Lai ierobežotu kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku, kas nav kultūras pieminekļi, tā neatbilstošu pārveidošanu vai
pat iznīcināšanu, pašvaldībai ir jāapstiprina pilsētas nozīmes kultūrvēsturiski vērtīgu ēku saraksts un
jāizstrādā pašvaldības saistošos noteikumus šo ēku uzturēšanai, apsaimniekošanai un atjaunošanai. Tas
arī ierobežotu nekritisku jauno materiālu pielietošanu šādās būvēs un apturētu pilsētas kultūrvēsturiskās
ainavas degradāciju un arhitektoniski mākslinieciskās informācijas zaudēšanu.
Lai veicinātu labas prakses piemērus, savu iespēju robežās pašvaldībai ar savu finansējumu būtu jāpiedalās
kultūras pieminekļu, vēsturisku ēku un citu kultūrvēstures objektu sakārtošanā un atjaunošanā. Ir
īpašnieki, kuru finansiālās iespējas ieguldīt naudu kultūrvēsturisku sakopšanā un atjaunošanā ir ļoti
niecīgas vai to vispār nav.
Rēzeknes pašvaldības ekonomikas vides veidošanā un kultūras apritē pienācīgu vietu nav ieņēmis kultūras
tūrisms. Kultūras pieminekļu īpašniekiem un komersantiem trūkst zināšanu, iemaņu un kompetences
kultūras mantojuma apsaimniekošanā, un daudzi no viņiem neapzinās ekonomiskās iespējas, ko piedāvā
šāds īpašums, ja tiktu investēts tā atjaunošanā un tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājuma
attīstīšanā. Daudzu objektu sliktais tehniskais stāvoklis un vizuālā nesakoptība neveicina kultūras tūrisma
attīstību.
Rēzekne atrodas Latgales – bagāta dabas un tūrisma un kultūrvēstures reģiona vidū, kas zināms ar katoļu
garīgo centru un pasaules mēroga svētvietu Aglonu, Latvijas lielākajiem ezeriem Rāznu un Lubānu, Latvijas
kultūras kanona vērtību Latgales keramiku. Pilsēta mainās līdzi laikam – no padomju industriālā centra uz
mūsdienīgu kultūras un izglītības centru un jaunās zināšanās balstītu ražošanas centru. Pievilcīgu pilsētvidi
veido jauni mūsdienīgi arhitektūras objekti (tūrisma „magnēti”) – daudzfunkcionālā koncertzāle,
olimpiskais centrs un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (atklāts 2012.gada 1.septembrī)4.
Informācijas pieejamības nodrošināšanai par tūrisma un kultūras mantojuma objektiem Rēzeknē,
pašvaldībai ir jāizstrādā norādes zīmju sistēma uz vērtīgākajiem kultūras pieminekļiem un kultūrvēstures
objektiem. Tāpat svarīgi ir pie tiem izveidot tekstuāli-vizuālus informatīvos stendus.
Lai padarītu pieejamāku, vienkārši saprotamu un ekonomiskajām iespējām atbilstošu informāciju par
kultūras mantojuma uzturēšanu un tā saglabāšanas iespējām izmantojot gan vietējo, gan ārvalstu
veiksmīgo praksi, ir sagatavojami informatīvi ilustrējoši materiāli par kultūras mantojuma atjaunošanu,
labiekārtošanas tehnoloģijām un materiāliem. Organizējami regulāras kultūras pieminekļu īpašnieku un
kultūras mantojuma dažādo nozaru speciālistu kopīgas tikšanās, semināri par aprūpes risinājumiem un
4

Rēzeknes pilsētas kultūrtūrisma izpētes atskaite. Izstrādātājs – SIA “Grupa 93”
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iespējām. Koka kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstības veicināšanai, pašvaldības teritorijā būtu
jāizveido amatniecības centrs, kur būtu iespējams saņemt informāciju par koka atjaunošanas iespējām,
tradīcijām, praktizējošiem amatniekiem u.c.
Pēc tehniskā stāvokļa novērtējuma kopumā sliktākā stāvoklī atrodas dzīvokļu īpašnieku pārvaldījumā
esošās ēkas. Sliktā ēku infrastruktūra un labiekārtojuma līmenis nosaka zemās īres maksas cenu, par kuru
nav iespējams būtiski uzlabot ēku stāvokli. Lielu postu nodara arī šajās ēkās dzīvojošo sociālā riska grupu
iedzīvotāju īpatsvars, kas ar savu nevērīgo attieksmi nodara postu kultūras pieminekļiem. Savukārt, no
otras puses finansiālu resursu neesamība attur dzīvokļu īpašniekus/ īrniekus veikt ēku pārveidošanu.
Šobrīd šādu nesakoptu ēku īpatsvars, īpaši Latgales ielā, neveido pozitīvu Rēzeknes Vecpilsētas tēlu. Tāpēc
ir jāattīsta Latgales iela kā starptautiskas nozīmes tūrisma objekts.
Lai to panāktu:


Latgales iela jāveido par vietu, kur organizēt pilsētas svētkus, gadatirgus un citus pasākumus;



Iela jāveido par tūrisma, atpūtas un komercteritoriju, bet Latgales ielai pieguļošās teritorijas
jāattīsta par elitāru dzīvojamo rajonu;



Jāsekmē Latgales ielas iekšpagalmu labiekārtošana un attīstība, un citas darbības, t.sk. jaunu ēku
būvniecību, ēku nojaukšanu u.c. kultūras pieminekļu aizsardzības zonā.
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RĒZEKNES PILSĒTAS AINAVA
Atbilstoši Eiropas Ainavu konvencijai,
ainava ir gan teritorija, gan teritorijas
uztvere, tā veidojas ilgstoša laika posmā
un ir definējama gan vietējo iedzīvotāju,
gan viesu uztverē. Līdz ar to, ainava
nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to
uztver cilvēks, un kas ir izveidojusies
dabas un/vai cilvēku darbības un
mijiedarbības rezultātā.
Nozīmīgs Rēzeknes pilsētas telpiskās
attīstības nosacījums ir tās atrašanās
Rēzeknes upes krastos. Sākotnēji pilsētas
attīstība ir notikusi pamīšus te vienā, te 19.attēls. Rēzeknes pilsētas ainava pirms II Pasaules kara. Attēla avots:
otrā upes krastā - sākot ar Ratnieku www.zudusilatvija.lv.
pilskalna attīstību upes kreisajā krastā,
vēlāk Rēzeknes pils izveidi upes labajā krastā līdz maza miestiņa attīstībai upes kreisajā krastā. Kurš
visspēcīgāk ir ietekmējis mūsdienu Rēzeknes struktūru, proti, ir noteicis tagadējās Latgales ielas trases
novietni.
1772.gadā Rēzekni pievienoja Krievijas impērijai, kura tolaik īpašu uzmanību pievērsa pilsētu celtniecībai,
un ap 1778.gadu ķeizariene Katrīna II apstiprināja pirmo Rēzeknes plānu (skatīt 3. attēlu). Plāns paredzēja
Rēzeknes upes kreisajā krastā attīstīt vienkāršu un regulāru pilsētu ar diviem laukumiem - galveno
(mūsdienu tirgus laukumu) ap kuru vajadzēja koncentrēties valsts iestādēm un mazo (aptuveni
Atbrīvošanas alejas un Latgales ielas krustojumā). Tolaik katrai iedzīvotāju kārtai iedalīja kvartālus muižniekiem gar tagadējo Latgales ielu un Atbrīvošanas aleju, ebrejiem Latgales ielas malā un pārējo
citiem iedzīvotājiem. Katrā no daļām tika regulēta īpašumu platība, bet gar galvenajām ielām bija noteikti
fasādes veidošanas principi. Lai arī 1778.gada plāns tika realizēts tikai daļēji, tas ir licis pamatu mūsdienu
tirgus laukuma novietnei un noteicis kreisā krasta pilsētas daļas ielu taisnleņķu struktūru.
1836.gadā tika apstiprināts jauns Rēzeknes plāns (skatīt 2.attēlu), kas paredzēja attīstīt jaunu apbūvi gar
Pēterpils-Varšavas šosejas (mūsdienās Atbrīvošanas aleja) austrumu malu. Pēc 1847.gada pilsētas jaunā
ģenerālā plāna apstiprināšanas, ap toreizējo Nikolaja šoseju (mūsdienās - Atbrīvošanas aleju) sākās
vērienīgāka apbūve. Pilsētas centrālais laukums ar parku tika izveidots tiešu tur, kur šobrīd atrodas pilsētas
dome un "Latgales Māra". Neilgi pēc tam laukuma malā parādījās pilsētas valdes ēka. Katru gadu jaunajā
centrā uzcēla ne vairāk par 4 — 5 namiem.
19.gadsimta sešdesmitos gados pilsētas administratīvais centrs pakāpeniski pārcēlās no vecās pilsētas
daļas uz jauno. 1944.gadā pilsētas ainava tika pamatīgi izmainīta – II Pasaules kara laikā tika izpostītas
aptuvenu 65% no Rēzeknē pilsētā esošajām ēkām.
Savukārt ap 1949.gadu, Rēzeknes pilsēta piedzīvo masveidu dienvidu un austrumu daļu attīstību - daudzi
no tiem, kas negribēja stāties kolhozā un spēja pārvietot savu māju, apmetās Rēzeknes pilsētas dienvidu
un austrumu rajonos, veidojot jaunu pilsētvides telpu.
1961.gadā pēc Pēterpils - Varšavas un 20.gadsimta 30 gados pēc Ventspils - Ribinska dzelzceļa līnijas
izbūves, notika strauja industriālā rajona būvēšana pilsētas ziemeļu daļā aiz Rīgas-Maskavas dzelzceļa
līnijai, strādniekiem masveidā tika celtas vienveidīgas daudzdzīvokļu ēkas. Dzelzceļu līniju izbūve veicināja
pilsētas fizisko sašķelšanu vairākās daļās, kā arī aizsāka pilsētas segregāciju par pamatu ņemot atšķirības
apbūves un publiskās un privātās ārtelpas struktūrā.
Pēckara posmā Rēzeknei aizvien attīstoties kā rūpniecības pilsētai, tās ziemeļu daļā turpināja attīstīt
tipveida plānojuma daudzstāvu apbūvi, aizvien samazinājās vēsturiskās apbūves teritoriju nozīme.
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Savukārt pēdējās lielās izmaiņas pilsētas
ainavā un tās telpiskajā struktūrā ir
saistītas ar iestāšanos Eiropas Savienībā
un tās struktūrfondu apguvi, kas ir ļāvusi
attīstīt tādus nozīmīgus projektus kā:
 Latgales vēstniecība GORS (Pils
iela 4). Ēku, kas pilda nozīmīgu
sociālo funkciju. Tā ir ēka, kas
harmoniski iekļaujas Rēzeknes
pilsētas reljefā. Līdzās Latgales
vēstniecībai GORS labiekārtota arī
apkārtējā teritorija aptuveni
3,5ha platībā - ierīkota gājēju iela,
bruģēti celiņi un autostāvvietas,
20.attēls. Skats uz Latgales ielu (agrāk Lielā Ludzas iela) 19./20.gs. mijā.
pie upes izbūvētas terases veida Attēla avots: zudusilatvija.lv.
kāpnes, uzstādītas strūklakas un
soliņi, izveidoti apstādījumi un
veikti apzaļumošanas darbi.
Vērtējot vēsturiskā kontekstā,
uzverams, ka ēkai un tai pieguļošā
un funkcionāli saistītā publiskā
ārtelpa ir izvietota abpus
Rēzeknes upei.
 Austrumlatvijas
radošo
pakalpojumu centrs “Zeimuļs”
(Krasta iela 31). Centrs atrodas
Rēzeknes pilskalna pakājē. Pēc
arheologu secinājumiem, centrs
atrodas vēsturiskās Rēzeknes 21.attēls. Skats uz Latgales ielu 2014.gadā. Attēla avots:
upes gultnes vietā. No centra maps.google.com.
skatu laukumiem paveras skats uz
pilskalnu un pilsētas vēsturisko daļu - katedrāles smailēm, lūgšanu nama kupolu, 19.–20.gadsimtu
robežas sarkano ķieģeļu mājām, vasarnīcām.
 Atbrīvošanas alejas pārbūve. Lai gan mūsdienās Atbrīvošanas aleja ir pilsētas platākā un garākā
iela, kā arī pilda pilsētas galvenās satiksmes artērijas funkcijas, sākotnēji tās nozīme bija
sekundāra. 2011.gadā sākās vērienīgi rekonstrukcijas darbi visā Atbrīvošanas alejas garumā. Tie
turpinājās līdz 2013.gadam. Ielai tika veikti kapitāli remontdarbi ne tikai pilnībā nomainot tās
segumu, bet arī visu pamatu. Beidzot tika nomainītas arī ilgi kalpojušās betona plāksnes ielas
vidusdaļā, izbūvēti jauni gājēju celiņi, pilnībā nomainīts apgaismojums, laternas, uzstādīti jauni
luksofori, atsevišķās vietās ar skaņas signāliem un taimeriem krustojumos, kur tie agrāk nav bijuši,
ierīkotas gājēju saliņas pie pieminekļa "Vienoti Latvijai" un aplis ap to pārveidots par rotācijas apli.
Papildus tam visam uzstādīti arī soliņi gar ietvju malām.
 Rēzeknes Olimpiskā centra atklātais peldbaseins. Atklāts 2017.gada maijā. Sešu celiņu 25 metrus
garais peldbaseins atrodas blakus Rēzeknes Olimpiskā centra jaunajai viesnīcai. Tas būvēts ne tikai
sportistu vajadzībām, bet arī kā daļa no atpūtas kompleksa, kuram līdzās ir arī bērnu baseins,
“džakuzi” vannas un citi atpūtas un izklaides elementi.
Rēzeknes pilsētas vēsturiskais konteksts ir par pamatu tam, ka mūsdienās Rēzeknes pilsēta tiek iedalīta
vairākās pilsētas daļās – pilsētas centrs, Ziemeļu rajons, Vipinga, Makarovka, Jupatovka, Dienvidu rajons,
dzelzceļa stacijas Rēzekne I rajons:
 Pilsētas centrs, kurā atrodas pilsētas un reģionālās nozīmes publiskie un darījumu objekti. Tā
struktūrai raksturīga regularitāte. Centra centrālā ass ir Atbrīvošanas aleja, kas savieno pilsētas
vēsturisko centru ar Ziemeļu rajonu, vienlaikus tās tuvumā ir izvietoti pilsētas un reģiona nozīmes
objekti - Latgales vēstniecība GORS, piemineklis "Latgales Māra", kā arī vairākas administratīvās
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ēkas. Ielai ir raksturīgi viļņveidīgi funkcionālās intensitātes kāpumi – administratīvās funkcijas
centrs ir izvietos “Latgales Māra” tuvumā, izglītības centrs augšup Atbrīvošanas alejas Ziemeļu
rajona virzienā, tā pat arī pakalpojumu centrs. Arī mūsdienās ir saglabājusies vēsturiskā centra un
jaunā pilsētas centra konkurence.
Vipinga – pilsētas daļai ir raksturīga privātmāju un 3-5 stāvu daudzdzīvokļu apbūve. Nozīmīgākā
publiskās ārtelpas daļa – Vipingas meža parks.
Makarovka - pilsētas daļu raksturo privātmāju un mazstāvu dzīvojamā apbūve, kas mijas ar
mazdārziņu teritorijām. Apbūves struktūras pamatu veido trīs ielas – Rīgas, Viļakas un Bērzu. No
pārējās pilsētas funkcionāli norobežo 2 dzelzceļa līnijas.
Dzelzceļa stacijas Rēzekne I rajons – kā jau vēsta rajona nosaukums, tās telpiskā struktūra cieši ir
saistīta ar dzelceļa infrastruktūru. Rajonu no pārējās pilsētas nodala dzelzceļa līnija un dzelzceļa
stacijas personāla dzīvojamās ēkas.
Pilsētas ziemeļu daļa – Ziemeļu rajons. Teritorijā izvietota pilsētas industriālā zona un tai pieguļošā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – pārsvarā 5-9 tipveida paneļu mājas. Apbūves struktūras
pamatu veido Atbrīvošanas aleja, Maskavas iela, Kosmonautu iela un Varoņu iela. Nozīmīga loma
ir rajona rekreācijas centram Ziemeļu rajona parkam un no tā ZA pusē esošajai Rēzeknes 5.
pamatskolai un Rēzeknes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai.
Pilsētas dienvidu rajons. Pilsētas daļu raksturo plašas savrupmāju apbūves teritorija, ar salīdzinoši
plašu saimnieciski neizmantoto teritoriju īpatsvaru. Rajona telpiskajā struktūra spilgti iezīmējas
Vecticībnieku kapi un blakus esošās Valsts robežsardzes koledžas teritorijas.
Jupatovka – pilsētas daļa, kas robežojas dzelzceļa līniju un pilsētas centra daļu. Nozīmīga rajona
daļa - Rēzeknes upes telpa, kurā atrodas jaunizveidotais Rēzeknes olimpiskā centra parks.
Pilsētas vēsturiskā daļa - galvenokārt Latgales ielas tuvienē. Latgales iela ir šīs pilsētas daļas
galvenā ass. Vizuāli un funkcionālo kontrastējoša teritorija, kurā vēsturiskā apbūve vijās ar
padomju laiku un sakrālo apbūvi. Teritorijai raksturīga vāja pilsētas centra izjūta, kuras nozīme
samazinās dienas otrajā pusē. Vēsturiskais centrs kontrastē ar mūsdienu pilsētas centru –
Atbrīvošanas aleju un Ziemeļa rajona pakalpojuma centriem.

Rēzeknes upei arī mūsdienās ir nozīmīga loma pilsētas telpiskajā struktūrā:
 Rēzeknes upe ir pilsētas zaļais koridors, tā, līdzīgi kā Atbrīvošanas aleja, savieno vairākas pilsētas
daļas, kā arī vairākus sociālās dzīves centrus – Latgales vēstniecību GORS, Austrumlatvijas radošo
jauniešu centru “Zeimuļs” un Rēzeknes slimnīcu, kā arī vairākus pakalpojumu objektu centrus.
 Kovšu ezers. Jaunais pilsētas rekreācijas centrs, kurā tiek attīstīta jaunā pilsētas pludmale ar plašu
rekreācijas pakalpojumu klāstu:









Pludmales zonā, ar izbūvētiem volejbola laukumiem un bērnu rotaļu laukumu, kafejnīcu
ar terasi, atrakciju rampu un skatu laukumu.
Promenādi, kas savienosies ar Atbrīvošanas aleju Promenādes centrālajā daļā paredzēts
laukums ar ielu trenažieriem, bērnu rotaļu laukums, soliņi, piknika un ugunskuru vietām.
Laivu stacija ar laivu piestātni.
Kempinga zona ezera rietumu daļā.
Dabas takas ezera dienvidu un dienvidrietumu pusē.
Veikborda trase.
Makšķernieku zona.
SPA komplekss.
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VIDES KVALITĀTE UN RISKI
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. Teritorijas plānojumā ir noteiktas applūstošās teritorijas.
2017.gada septembrī pēc ilgstošām un stiprām lietavām Rēzeknes upes ūdens līmenis stipri cēlās, izraisot
pavasara plūdu situāciju pilsētā.

22.attēls. Skats uz Rēzeknes upes piegulošām teritorijām 2017.gadā. Attēla avoti: http://press.lv, SIA “METRUM”, 2017.

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. Trokšņa
mazināšanai plānota zaļā zona gar dzelzceļa nodalījuma joslu starp stacijām Rēzekne I un Rēzekne II.
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 (2.pielikums). 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. Pilsētas teritorijā nav nevienas oficiāli reģistrētas
piesārņotās vietas. Analizējot ūdensapgādes urbumus, jāsecina, ka daudzi no tiem ir netamponēti, kas var
apdraudēt artēzisko ūdeņu kvalitāti (3.pielikums).
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
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vads bīstamo kravu pārvadājumu radītie riski u.c. Pilsētā ir otrais valstī lielākais iedzīvotāju blīvums uz 1
km2 un 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.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
Rēzekne var lepoties ar savu pagātni, taču tai jādzīvo tagadnē, domājot un rūpējoties arī par nākotni bērniem. Par viņiem pilsētā uz septiņiem pakalniem tiek domāts aizvien vairāk.
Šodien Rēzekne ir Latgales kultūras un garīgais centrs un otra lielākā pilsēta novadā, tādēļ ikviens zināšanu
kārotājs prāta gudrības var smelties plašajā un attīstītajā izglītības iestāžu tīklā. Rēzeknē darbojas 12
pirmsskolas izglītības iestādes. Turpmākās zināšanas var apgūt sešās vispārizglītojošajās vidusskolās,
Valsts ģimnāzijā, Katoļu vidusskolā, Valsts poļu ģimnāzijā, Vakara vidusskolā un Logopēdiskajā
internātpamatskolā.
Lietderīgi pavadīt laiku, attīstīt savas prasmes, kā arī atklāt jau esošās iemaņas bērni var, apmeklējot
bērnu-jaunatnes sporta skolu, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru "Zeimuļs", Jauniešu atvērto
centru, mūzikas skolas un mākslas skolu.

23.attēls. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru "Zeimuļs". Attēla avots:
http://tripleaincorporated.blogspot.com/2015/05/sky-gardens.html?view=timeslide
Pēc pamatskolas vai vidusskolas absolvēšanas mācības var turpināt Austrumlatgales Profesionālajā
vidusskolā, Valsts robežsardzes koledžā, Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolā un Mākslas un dizaina
vidusskolā. Augstāko izglītību var iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Baltijas Starptautiskās
akadēmijas Rēzeknes filiālē.
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No 2013.gada 1.janvāra izveidota pašvaldības aģentūra „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, tās
darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības
izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Rēzeknes pilsētā.
Pašvaldības aģentūras galvenās funkcijas ir koordinēt kultūras un tūrisma nozares attīstību, veicināt
Rēzeknes pilsētas kultūras resursu iekļaušanu vietēja un starptautiska mēroga kultūrtūrisma piedāvājumā
un veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātu virzītu kultūras un tūrisma pārvaldību pilsētā, vadīt un
realizēt Rēzeknes pilsētas pašvaldības projektus un programmas, kā arī sniegt pakalpojumus fiziskajām un
juridiskajām personām.
Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” pakļautībā ir 5 struktūrvienības:
•
•
•
•
•

Latgales Kultūrvēstures muzejs,
Rēzeknes pilsētas Kultūras nams,
Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nams,
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka ar filiālēm,
Tūrisma attīstības centrs.

Rēzeknē darbojas Rēzeknes Bērnu - jaunatnes sporta skola un 20 biedrības - sporta klubi, kuros savu
izveicību un vēlmi ne tikai piedalīties sacensībās, bet arī uzvarēt tajās, itin veikli demonstrē arī bērni un
pusaudži: "ASILA", "ATMA", Centrālais auto-moto klubs "Latgale", "Dorifor", "Jaguar Fitness", Latgales
reģionālais klubs "Satori", "OPTIMISTS-R", "Rebirs sports", Rēzeknes Futbola akadēmija, Rēzeknes
izpletņlēcēju sporta klubs "Latgales pilots", Rēzeknes pilsētas sporta klubs "KUMGAN", "SAKURATE",
"SEDNA", Sporta deju klubi "Rēzekne" un "Viva", Sporta klubs "Dinamo LAT", Sporta klubs "Ezerzeme",
Sporta klubs "Magnen", Sporta klubs "Progress", Sporta klubs "TIM-WOKEU", Telpu futbola klubs
"Rēzekne".
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SPĒKĀ ESOŠAIS TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas
Teritorijas plānošanas likumu (22.05.2002.), Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” ilgtermiņa perspektīvā uz 12 gadiem. 2007.gada
28.septembrī ar lēmumu Nr.369 apstiprināts Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam
un Rēzeknes pilsētas pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.15 „Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma
2007.-2019.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
MK noteikumi Nr.628 paredz teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietvert spēkā esošā teritorijas
plānojuma īstenošanas izvērtējumu, kaut arī var runāt par teritorijas plānojumā iekļauto nosacījumu
izvērtējumu. Teritorijas plānojums uztverams kā nosacījumu ietvars ilgam laika periodam (nav tiešas
saistības ar 12 gadu perspektīvu), kuros ikvienam ir iespēja dzīvot, strādāt un saņemt garantiju par to, ka
pilsētas telpa attīstīsies tā, kā demokrātiska procesa rezultātā būs par to vienojusies sabiedrība un lēmuši
deputāti.
Analizējot teritorijas plānojumu, un ievērojot pēctecības principu, jaunajā Rēzeknes pilsētas teritorijas
plānojumā saglabāti tie risinājumi, kuri aizvien ir aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un
normatīvo aktu prasībām. Analizējot Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu, jāsecina, ka tas izstrādāts
laikā, kad pieredze un izpratne par teritorijas plānošanu Latvijā bija stipri atšķirīga no tā, kāda tā ir šodien,
tai skaitā ievērojami mainījušies uz teritorijas plānojuma izstrādi attiecināmie normatīvie akti.
Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam uzskatāms par kvalitatīvu, pārdomātu un liela
daļa no risinājumiem ir joprojām aktuāli.
Savādāk vērtējama situācija attiecībā uz teritorijas plānojuma tehnisko noformējumu – ņemot vērā MK
noteikumus Nr.628, kuri nosaka citādu teritorijas plānojuma saturu, Ministru kabineta noteikumus Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (stājās spēkā 22.05.2013.),
turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.240, kuri nosaka nepieciešamību izstrādāt tehniski citādāku grafisko
daļu (funkcionālo zonējumu iedalījumus, lietotos apzīmējumus u.c.), kā arī Ministru kabineta noteikumus
Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” (stājās spēkā 01.08.2014.), kuri
nosaka jaunas prasības teritorijas plānojumu grafisko daļu izstrādei, jaunais pilsētas teritorijas plānojums
sagatavojams no jauna.
Ņemot vērā ražošanas un komercapbūves dažādo raksturu, nebūtu ieteicams ierobežot šāda veida
teritoriju attīstību teritorijas platības izvēlē, līdz ar to no jauna veidojamo minimālo zemes gabalu platību
„Publiskās apbūves teritorijās”, „Rūpniecības apbūves teritorijās” un “Tehniskās apbūves teritorijās”
nebūtu ieteicams noteikt. Kopumā, analizējot spēkā esošo teritorijas plānojumu, atzīmējams, ka jaunais
teritorijas plānojums būs kā loģisks līdz šim spēkā esošā teritorijas plānojuma turpinājums, saglabājot tos
risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām.
Galvenā atšķirība, veidot jauno pilsētas plānojumu, būs elastīguma principa akcentēšana, pēc iespējas
neierobežojot zemes īpašniekus.
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18.attēls. Fragments no Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam. Avots: Rēzeknes
pilsētas pašvaldība
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS RISINĀJUMU APRAKSTS


Teritorijas plānojums ir izstrādāts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas ietvaros
(TAPIS). Ņemot to vērā, pilsētas iedzīvotājiem, kā arī ikvienam interesantam vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv būs pieejams e-pakalpojums, saņemot informāciju par
zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.



Pilsētas teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru saskaņā ar Rēzeknes
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam noteikto (stratēģija apstiprināta pilsētas domē
apstiprināta 2014.gada 19.decembrī). Telpiskās attīstības perspektīva 2030.gadam nostiprina esošo
pilsētas struktūru un akcentē atsevišķo pilsētas daļu lomu.
1.tabula. Zemes dalīšanas prasības
Zonējums

Dzīvojamās mazstāvu apbūves
teritorija (DzM)

Dzīvojamās daudzstāvu apbūves
teritorija (DzD)

Zonējums

Savrupmāju apbūves
teritorija (DzS)

Mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorija
(DzM)

Dzīvojamās daudzstāvu apbūves
teritorija, kur pieļaujams stāvu
skaits no 5 līdz 9 (DzD)
Jauktas sabiedrisko un darījumu
iestāžu apbūves teritorijas (JS)

1000 m2

Jauktas darījumu un dzīvojamās
apbūves teritorija (JDz)
Jauktas darījumu objektu
apbūves teritorijas (JD)
Ražošanas un noliktavu apbūves
teritorija (RR)

1000 m2

1000 m2
Inženierbūvēm 400 m2

Rūpnieciskās apbūves
teritorija (R)

Tehniskās apbūves teritorija
(RT)

Jaunizveidojama zemes
gabala minimālā
platība tiek noteikta
saskaņā ar
normatīviem aktiem
attiecīgā
inženiertehniskās
infrastruktūras objekta
izveidošanai
Nav noteikts

Tehniskās apbūves
teritorija (TA)

Maģistrālo un vietējo ielu
teritorija (LM)
Dzelzceļa teritorija (LDz)
Apstādījumu teritorija (DA)
Pludmales teritorija (DP)
Kapsētu teritorija (DK)
Ūdens baseinu teritorija (DŪ)


Zemes dalīšanas
min.platība pašlaik
noteiktā teritorijas
plānojumā
Savrupmāju apbūvei –
600 m2
Dvīņu, rindu māju
apbūvei – 400 m2
1000 m2

Dzīvojamās apbūves
teritorija (DzD)

1200 m2
Inženierbūvēm 400 m2

1000 m

Publiskās apbūves
teritorija (P)

Zemes dalīšanas min.
platība turpmāk
teritorijas plānojumā
Savrupmāju apbūvei
– 600 m2
Dvīņu, rindu māju
apbūvei – 400 m2
1000 m2

1000 m2

1200 m2
Inženierbūvēm
atbilstoši
tehnoloģiskai
nepieciešamībai
1000 m2

Jauktas centra apbūves
teritorija (JC)

2

Nav noteikts
Nav noteikts
Nav noteikts
Nav noteikts
Nav noteikts

Transporta
infrastruktūras
teritorija (TR)
Dabas un apstādījumu
teritorija (DA)
Ūdeņu teritorija (Ū)

Atbilstoši
tehnoloģiskai
nepieciešamībai
Atbilstoši
tehnoloģiskai
nepieciešamībai

Netiek noteikts

Netiek noteikts

Netiek noteikts

Tiek izdalītas Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS), lai akcentētu savrupmāju teritoriju izvietojumu
atbilstoši Telpiskās attīstības perspektīvai 2030.gadam, kas noteikta Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas
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attīstības stratēģijā 2030.gadam. Tā ir esošā savrupmāju apbūves teritorija, kur ir izvietojušās
privātmājas ar dārziem. Atsevišķi netiek izdalītas teritorijas dārzu māju apbūvei, tās tiek iekļautas šajā
funkcionālajā zonā.


Mazstāvu apbūves teritorijas ir noteiktas, lai parādītu atbilstoša apjoma ēku attīstībai noteiktās
teritorijas. Esošās Mazstāvu apbūves teritorijas iekļaujas Savrupmāju apbūves teritorijās un jaunajā
teritorijas plānojumā noteiktās Mazstāvu apbūves teritorijās.



Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas no jauna tiek plānotas Vipingā, saglabātas esošās teritorijas.
Izdalīta teritorija ar indeksu DzD1 – līdz 5 stāviem un līdz 9 stāvu apbūvei.



Pilsētas teritorijā, kur tiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumus iedzīvotājiem, ir noteiktas samērā
plašas teritorijas ar funkcionālo zonējumu Publiskās apbūves teritorijas (P). Šajā funkcionālajā zonā
ietvertas teritorijas, kur atrodas sabiedrībai publiski pieejami objekti kā skolas, pirmsskolas izglītības
iestādes, slimnīca. Papildus noteikta teritorija ar indeksu P1, lai saglabātu esošo pilsētas publiskās
apbūves un dabas un apstādījumu teritorijas struktūras sabalansētību. Kovšu ezera piekrastei, lai
uzsvērtu ezera izmantošanas publiskumu un piekļuves nodrošināšanu, noteikts Publiskās apbūves
teritorijas zonējums ar indeksu P3, samazinātiem apbūves blīvuma un intensitātes rādītājiem. Publiskās
apbūves teritorijas zonējums ar indeksu P2 izdalīta teritorija, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu
attīstību.



Funkcionālais zonējums Jauktas centra apbūves teritorija (JC) noteikta, lai akcentētu pilsētas centru un
tur esošo jaukta tipa apbūvi.



Izdalītas Jauktas centra apbūves teritorijas ar indeksu JC1. Teritorija noteikta, lai pieļautu
papildizmantošanas veidu pielietojumu pilsētas izmantošanas veidu dažādošanai.



Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) un Tehniskās apbūves teritorija (TA) noteiktas, respektējot pilsētas
līdzšinējo attīstību un, lai sabalansētu Rēzeknes SEZ un Latgales SEZ teritoriju attīstību. Ievērotas un
saglabātas esošās ražošanas, loģistikas un tirdzniecības uzņēmumu teritorijas.



Transporta infrastruktūras teritorija (TR) noteikta, lai saglabātu un attīstītu ielu tīklu un dzelzceļa
infrastruktūru. Pilsētā, attīstoties transporta infrastruktūrai, jāpievērš uzmanība velosatiksmei un
gājēju plūsmām. Šajās teritorijās, papildus publiskai infrastruktūrai, izvietojas arī laukumi.



Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) noteiktas, lai akcentētu dabas vides kvalitāti un rastu iespēju
pilsētniekiem izmantot esošos resursus. Apstādījumu teritorijas kā obligāts resurss ir paredzams visās
funkcionālajās zonās, tai skaitā Publiskajās apbūves teritorijās un Jaukta centra apbūves teritorijās.



Ūdeņu teritorijas (Ū) noteiktas, lai saglabātu un dabas vides kvalitāti un rastu iespēju pilsētniekiem
izmantot esošos dabas resursus – Kovšu ezeru un Rēzeknes upi.



Lai saglabātu un attīstītu pilsētas vecākās daļas apbūves raksturu, teritorijas plānojumā tiek noteikta
Teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN4, kur noteiktas atšķirīgas prasības apbūves struktūrai. Šajā
teritorijā izvietojas vairāki kultūras pieminekļi, ir vēsturiski veidojusies perimetrālā apbūve.



Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē (karšu mēroga noteiktība 1:2 000) noteiktas aizsargjoslas
un apgrūtinājumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997).



Turpmākā plānošanas procesā kultūras pieminekļiem nosakāmas individuālās aizsargjoslas, lai
neapgrūtinātu tos nekustamos īpašumus, kuriem nav tieša ietekme uz pieminekļiem.

Teritorijas plānojumā ir noteiktas esošo un plānoto ielu kategorijas atbilstoši iepriekš teritorijas plānojumā
noteiktajai ielu hierarhijai – pilsētas nozīmes maģistrālās, rajona un vietējas nozīmes ielas, un Ministru
kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” noteiktajai ielu klasifikācijai.
Daļa vietējas nozīmes ielas tiek pielīdzinātas “D kategorijas” ielām, un daļa vietējo ielu un visas
piebrauktuves - “E kategorijas” ielām. Rajona nozīmes un maģistrālās ielas tiek pielīdzinātas “C
kategorijas” ielām. “B kategorijas” ielas ir svarīgākās, pilsētas “mugurkaula” ielas. Ministru kabineta
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30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.
pielikumā ir noteiktas gan ielu un ceļu kategorijas, gan to nozīme un funkcijas.
Teritorijas plānojumā piemērotajām ielu kategorijām ir noteiktas sekojoša nozīme un funkcijas
(5.pielikums):


B kategorijas iela (tranzīta iela) – iela, ar dominējošu savienošanas funkciju un pakārtotu piekļūšanas
funkciju. Savienošanas funkcijas īstenošana un atbilstošās kvalitātes prasības ir noteicošas šīs
kategorijas ielu izbūvē



C kategorijas iela (maģistrālā iela) – iela vai tās posms, kam ir savienošanas, piekļūšanas un uzturēšanās
nodrošināšanas funkcija. Šo ielu izbūvē noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības;



D kategorijas iela (pilsētas nozīmes iela) – iela vai tās posms, kas galvenokārt nodrošina piekļūšanu
atsevišķiem zemesgabaliem. Noteiktās diennakts stundās šī iela var veikt arī savienošanas funkciju;



E kategorijas iela (vietējas nozīmes iela, piebraucamie ceļi) – iela vai tās posms, kas galvenokārt
nodrošina uzturēšanās, bet pakārtoti – arī piekļūšanas funkciju. Šo ielu izbūvē noteicošās ir uzturēšanās
funkcijas kvalitātes prasības.
2.tabula. Ielu klasifikācijas pārejas tabula
Ielu klasifikācija esošajā
teritorijas plānojumā

Ielu klasifikācijas priekšlikums teritorijas plānojumā

Ielas kategorija

Ielas kategorija

Sarkano līniju
platums

Brauktuves platums

Maģistrālās ielas

B kategorija

≥ 12 m

Min. 9 m

Rajona nozīmes ielas

C kategorija

≥9m

Vietējas nozīmes ielas
(arī piebrauktuves/
piebraucamie ceļi)

D kategorija

≥6m

Min. 6 m,
izņemot, ja ir
plānots
sabiedriskais
transports (min. 7
m)
Min 5,5 m

E kategorija

≥4m

Min 3,5 m

Pamatojums ielas
kategorijas izvēlei
/maiņai
Atbilstoši MK Nr.240
klasifikācijai un LVS
prasībām
Ņemot vērā MK
Nr.240 klasifikāciju,
plānotos sabiedriskā
transporta maršrutus
un zaļos koridorus
Atbilstoši MK Nr.240
klasifikācijai un LVS
prasībām
Atbilstoši MK Nr.240
klasifikācijai un reālai
situācijai

* MK Nr.240 - Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi; ** LVS – Latvijas valsts standarts.

Lai pilnībā saprastu jaunā Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma izmaiņas, izstrādāts 1.pielikums
“Teritorijas funkcionālā zonējuma teritorijas izmantošanas veidu pārejas tabula”, kurā atspoguļots kā
spēkā esošais Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums, tā noteiktie funkcionālie zonējumi (tabulas kreisā
puse), tabulā tiek pielāgoti 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” (skatīt tabulas labo pusi).
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBA RĒZEKNES PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 2030.GADAM
Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam
apstiprināta pilsētas domē apstiprināta 2014.gada
19.decembrī, stratēģijas darbības termiņš izvēlēts 16 gadi,
pielāgojot tās darbības termiņu valsts galvenajam plānošanas
dokumentam – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, kuras
darbības termiņš noteikts līdz 2030.gadam. Teritorijas
plānojums, līdzās attīstības programmai, ir stratēģijas
īstenošanas instruments. Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija līdz 2030.gadam akcentē netradicionālus,
inovatīvus, radošus risinājumus, kā pamatu valstiski balstītai
telpiskajai politikai, kur galvenie vadmotīvi ir koncentrācija
specializētos nacionālas nozīmes centros, sadarbība un
tīklošanās, nodrošinot savstarpēji papildinošus efektus.
Latgales attīstības stratēģija 2030.gadam Rēzekni pozicionē kā
Latgales zināšanu un ražošanas centru, ko nodrošina RSEZ,
lielie uzņēmumi, Rēzeknes Augstskola, un piedāvā attīstības
centru tīklu policentriskas attīstības programmu Rēzeknei un speciālās nozaru programmas. Iniciatīva un
radošums spēlē arvien būtiskāku lomu, veidojot Rēzeknes pilsētas specializāciju. Nozīmīgas kļūst radošās
industrijas, spēja piedāvāt radošos produktus tirgū, attiecības ar finansēm. Amatieru un profesionālās
kultūras, kultūrizglītības, kultūrtūrisma produkti, kas veidoti sadarbībā ar privāto un nevalstisko sektoru,
var papildināt Rēzeknes pilsētas piedāvājumu rēzekniešiem, reģiona iedzīvotājiem, Latvijas un ārvalstu
tūristiem.
Sarūkoša iedzīvotāju skaita apstākļos kļūst kritiska cilvēku kapitāla pieaugošā vērtība, ko veido motivēta
cilvēku rīcība savas izaugsmes nodrošināšanai visa mūža garumā. Spējas veidot savu uzņēmumu,
pielāgoties mainīgajai situācijai, piedāvāt savu produktu tirgum, sadarboties, mācīties, būt aktīvam kļūst
par būtiskiem attīstības priekšnosacījumiem.
Būtiskākie aspekti, kas izriet no Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam, un
jāņem vērā jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā:


Stratēģija norāda, ka Rēzeknes vērtības ir latgaliešu identitāte, vēsturiskās sadarbības saites ar NVS
un jaunās saites ar Eiropu, pilsētas spēja mainīties, nacionālo kultūru integrācija, radošums,
uzņēmība, dabas klātbūtne pilsētā, Latgales lauku tuvums. Rēzekni var dēvēt par „zaļu” pilsētu.
Parki, apstādījumi, pakalnu reljefs savienojumā ar vēsturisko ēku, baznīcu, vecpilsētas ainavu veido
Rēzeknes pilsētas glezniecisko ainavu.

Teritorijas plānojuma uzdevums ir ļaut brīvi dzīvot pilsētas iedzīvotājiem un ierobežot tos pilsētas telpas
attīstībā tikai tik daudz, cik tas nepieciešams kāda mērķa (saistīta ar vērtībām vai riskiem) sasniegšanai.
Vecpilsētas apbūvē ir respektēta kultūrvēsturiskā apbūve, veidotas vecpilsētas struktūrā arhitektoniski
iederīgas ēkas. Pilsētas ainavas kvalitātē ir integrēta ūdeņu, apstādījumu un dabas teritoriju ainava, kas
mijas ar labiekārtotām publiskajām atpūtas vietām. Mazdārziņu teritorijas ir saglabātas un kalpo kā aktīva
dzīvesveida, atpūtas un mājsaimniecības pārtikas audzēšanas teritorijas.


Stratēģija norāda, ka nozīmīgs resurss ir pilsētas aktīvās atpūtas teritorijas, parki un apstādījumi ir
labiekārtoti ģimeņu atpūtai, katrs ar savu specializēto funkciju:
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Vipingas rajona aktīvās atpūtas parks; Kultūras un atpūtas parks ģimenēm (Raiņa parks); Ziemeļu rajona
parks Ziemeļu rajona iedzīvotāju atpūtai un sportam; Kovšu ezera ūdens atpūtas parks un pilsētas
pludmale; Dienvidu rajona parks aktīvai atpūtai.


Stratēģija kā vienu no attīstības priekšnosacījumiem akcentē pašvaldības atbalstošo attieksmi un
spēju reaģēt.

Šāda pieeja rada priekšnoteikumus jauno pilsētas teritorijas plānojumu izstrādāt elastīgu – tādu, kas
atbalsta daudzveidīgu novada telpas izmantošanu, kur katram zemes īpašniekam plānošanas dokuments
ir nevis kavēklis, bet iespēja.

19.attēls. Rēzeknes pilsētas stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes.
SM1 - Nodrošināt Rēzeknes kā starptautiski konkurētspējīga nacionālās nozīmes ekonomiskās attīstības
centra attīstību.
SM1 paredz Rēzeknes pilsētas konkurētspējas sekmēšanu nacionālā un starptautiskā mērogā, Rēzeknes
lomas stiprināšanu apkārtējo teritoriju un Latgales reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanā un dzīves
kvalitātes uzlabošanā. Tam nepieciešams stiprināt Rēzeknes lomu apkārtējo lauku teritoriju un Latgales
reģiona ekonomiskās attīstības veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Teritorijas plānojums paredz
veidot ražošanas, tehniskās apbūves un transporta infrastruktūras teritorijas, lai nodrošinātu ekonomisko
attīstību. Papildus tam tiek plānotas publiskās un jaukta tipa apbūves teritorijas, lai nodrošinātu attīstīta
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centra vajadzīgās teritorijas. Iedzīvotāju ērtībai tiek nodrošinātas dažāda veida dzīvojamās un atpūtas
zonas.
SM2 - Attīstīt Rēzekni kā Eiropas kultūras un tūrisma pilsētu.
SM2 nodrošināšanai teritorijas plānojums paredz visu veidu kultūras pieminekļu aizsardzību ilgtermiņā.
Tādā veidā tiks veicināta Latgales materiālās kultūras saglabāšana, popularizēšana un tradīciju
pārmantojamība. Tiek saglabātas un plānotas dabas teritorijas, ietverot ūdeņu un to krastmalu attīstības
iespējas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atpūtu modernā un zaļā pilsētvidē.
SM3 - Sekmēt Rēzeknes kā Austrumlatvijas izglītības, pētniecības un sporta centra attīstību.
Lai nodrošinātu SM3 izpildi, teritorijas plānojums paredz pilsētas teritorijā publiskas teritorijas, kur
izvietojas pirmsskolas, vispārējās un interešu, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, kā arī
kultūras, sporta un tūrisma iestādes. Iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs izmantot augstvērtīgus
pakalpojumus, un tiks radīta iespēja sakārtot pilsētas infrastruktūru.
SM4 - Veidot Rēzekni kā cilvēkam un videi draudzīgu, drošu un mūsdienīgu pilsētu Eiropas Savienības
Austrumu pierobežā.
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. Teritorijas plānojums paredz ietvert visus vajadzīgos plānošanas
instrumentus, lai teritorijas plānojums būtu elastīgs un attīstību veicinošs faktors.
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PIELIKUMI

44

1. PIELIKUMS
TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDU PĀREJAS TABULA
kurā atspoguļots kā spēkā esošais Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums, tā noteiktie funkcionālie zonējumi (skatīt tabulas kreiso pusi), tiek pielāgoti 2013.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” (skatīt tabulas labo pusi)
TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
APRAKSTS
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP
DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS
Dzīvojamās
Dzīvojamās mazstāvu
mazstāvu
apbūves teritorijas
apbūves
(teritorijas
teritorija (DzM) plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas dzeltenā
krāsā) galvenais
izmantošanas veids ir
daudzveidīgu
dzīvojamo ēku un to
palīgēku apbūve
intensīvas vai vidēji
intensīvas
dzīvojamās funkcijas
nodrošināšanai.

Dzīvojamās
daudzstāvu
apbūves
teritorija (DzD)

Dzīvojamās
daudzstāvu apbūves
teritorijas (teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas brūnā
krāsā) galvenais
izmantošanas veids ir
daudzstāvu
daudzdzīvokļu nami
ar stāvu skaitu līdz
pieciem stāviem, kā

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

Galvenā izmantošana
 Savrupmāja;
 Divu ģimeņu dzīvojamā māja;
 Dvīņu māja;
 Rindu dzīvojamo māju apbūve;
 Mazstāvu daudzdzīvokļu nams (ar stāvu skaitu līdz 2
stāviem);
Atsevišķā zemes gabalā, pie maģistrālām ielām:
 Ārstniecības iestāde;
 Izglītības iestāde;
 Pirmsskolas izglītības iestāde;
 Kultūras iestāde;
 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
 Sociālās aprūpes iestāde;
 Sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts;
 Darījumu iestāde;
Zemes gabalā pie maģistrālās ielas, veicot būvniecības ieceres
publiskās apspriešanas procedūru:
 Auto apkalpes objekts
Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
Ārstniecības iestāde
Dzīvojamo māju palīgēku apbūve -Saimniecības ēka, telpas
individuālā darba veikšanai, kas nepasliktina kaimiņu dzīves
apstākļus
Galvenā izmantošana
 Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
 Mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
 Rindu māja vai dvīņu māja;
Atsevišķā zemes gabalā pie galvenās vai maģistrālajām ielām:
 Ārstniecības iestāde;
 Darījumu iestāde;
 Izglītības iestāde;
 Kultūras iestāde;
 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
 Sporta būve;
 Veselības un sociālās aprūpes iestāde;
 Pārvaldes iestāde;

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

Savrupmāju
apbūves
teritorija (DzS)

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
mājokļa funkciju
savrupam
dzīvesveidam, paredzot
atbilstošu
infrastruktūru, un kuras
galvenais izmantošanas
veids:
 savrupmāju apbūve
 vasarnīcu apbūve.

Galvenā izmantošana:
11001 - Savrupmāju apbūve
11002 - Vasarnīcu apbūve
Papildizmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorija (DzM)

Funkcionālā zona ar
apbūvi līdz trijiem
stāviem (kas
nepārsniedz 3 stāvus),
ko nosaka, lai
nodrošinātu mājokļa
funkciju, paredzot
atbilstošu
infrastruktūru.
galvenais izmantošanas
veids:
 savrupmāju apbūve,
 rindu māju apbūve

Galvenā izmantošana:
11001 - Savrupmāju apbūve
11005 - Rindu māju apbūve
11006 - Daudzdzīvokļu māju apbūve
Papildizmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve
12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
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TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

Dzīvojamās
daudzstāvu
apbūves
teritorija, kur
pieļaujams
stāvu skaits no
5 līdz 9 (DzD)

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

arī
mazumtirdzniecības
un pakalpojumu
objekti, darījumu
iestāde, kas
nepieciešami šis
teritorijas apkalpei.

 Atklāts autostāvlaukums;
Atsevišķā zemes gabalā, veicot būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas procedūru:
 Tirdzniecības centrs;
Auto apkalpes objekts
Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
Sabiedriska garāža

Dzīvojamās
daudzstāvu apbūves
teritorijas (teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas tumši
brūnā krāsā)
galvenais
izmantošanas veids ir
daudzstāvu
daudzdzīvokļu nami
ar stāvu skaitu no
pieciem līdz
deviņiem stāviem, kā
arī
mazumtirdzniecības
un pakalpojumu
objekti, darījumu
iestāde, kas
nepieciešami šis
teritorijas apkalpei.

Galvenā izmantošana
 Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams ar stāvu skaitu 5 līdz
9 stāviem;
 Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams ar stāvu skaitu no 3
līdz 5 stāviem;
 Mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
 Rindu māja vai dvīņu māja;
Atsevišķā zemes gabalā pie galvenās vai maģistrālajām ielām:
 Ārstniecības iestāde;
 Darījumu iestāde;
 Izglītības iestāde;
 Pirmsskolas izglītības iestāde;
 Kultūras iestāde;
 Veselības un sociālās aprūpes iestāde;
 Pārvaldes iestāde;
 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
 Sporta būve;
 Atklāts autostāvlaukums;
Atsevišķā zemes gabalā, veicot būvniecības ieceres publiskas
apspriešanas procedūru:
 Tirdzniecības centrs;
Auto apkalpes objekts

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

daudzdzīvokļu māju
apbūve līdz trijiem
stāviem

Daudzstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorija (DzD)

12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve
12011 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
24002 - Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma
Galvenā izmantošana:
11005 - Rindu māju apbūve
11006 - Daudzdzīvokļu māju apbūve
Papildizmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve
12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve
12011 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
24002 - Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma

Funkcionālā zona ar
apbūvi no četriem līdz
5 stāviem, ko nosaka,
lai nodrošinātu mājokļa
funkciju, paredzot
atbilstošu
infrastruktūru
galvenais izmantošanas
veids:
 daudzdzīvokļu māju
apbūve,
 rindu māju apbūve.

DzD1
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TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

5-9 stāvu
apbūve

Galvenā izmantošana:
11005 - Rindu māju apbūve
11006 - Daudzdzīvokļu māju apbūve
Papildizmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve
12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve
12011 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
24002 - Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma

TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
Sabiedriska garāža

Jauktas apbūves teritorijas (J)
Jauktas
Jauktas sabiedrisko
sabiedrisko un
un darījumu iestāžu
darījumu
apbūves teritorija
iestāžu
(teritorijas
apbūves
plānojuma plānotās
teritorijas (JS)
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas sarkanā
krāsā) galvenais
izmantošanas veids ir
sabiedriskas nozīmes
objekti, kas kalpo
sabiedriskiem vai
sociāliem nolūkiem,
kā arī darījumu
iestāžu un
komerciāla rakstura
apbūve.

Jauktas
darījumu un
dzīvojamās
apbūves
teritorija (JDz)

Jauktas dzīvojamās
un darījumu objektu
apbūves teritoriju
(teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas gaiši rozā
krāsā), galvenais
izmantošanas veids ir
intensīva jaukta

Galvenā izmantošana
 Ārstniecības iestāde;
 Darījumu iestāde;
 Izglītības iestāde;
 Pirmsskolas izglītības iestāde;
 Kultūras iestāde;
 Sporta būve;
 Veselības un sociālās aprūpes iestāde;
 Kultūras iestāde;
 Pārvaldes iestāde;
 Autoosta;
 Zinātnes iestāde;
 Esoša dzīvojamā māja;
 Inženierkomunikāciju objekts;
 Atklāts autostāvlaukums
Atsevišķā zemes gabalā, veicot būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas procedūru:
 Reliģiska iestāde;
Atsevišķā zemes gabalā:
 Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
Mazstāvu daudzdzīvokļu nams
Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts
Saimniecības ēka
Dzīvoklis

Publiskās
apbūves
teritorija (P)

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
komerciālu vai
nekomerciālu publiska
rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu,
paredzot atbilstošu
infrastruktūru

Galvenā izmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve
12006 - Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve
12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve
12011 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa

Publiskās
apbūves
teritorija (P)

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
komerciālu vai
nekomerciālu publiska
rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu,
paredzot atbilstošu
infrastruktūru

Galvenā izmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa

Galvenā izmantošana
 Darījumu iestāde;
 Pārvaldes iestāde;
 Ārstniecības iestāde;
 Izglītības iestāde;
 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
 Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
 Mazstāvu daudzdzīvokļu nams;
 Rindu māja;
 Veselības un sociālās aprūpes iestāde;
 Kultūras iestāde;

Jauktas centra
apbūves
teritorija (JC)

Funkcionālā zona, ko
nosaka teritorijai, kurā
vēsturiski izveidojies
plašs jauktas
izmantošanas spektrs
vai ko izmanto par
pilsētas, ciema vai
apkaimes centru, kā arī
apbūves teritorijai, ko
plānots attīstīt par šādu
centru.

Galvenā izmantošana:
11001 - Savrupmāju apbūve
11005 - Rindu māju apbūve
11006 - Daudzdzīvokļu māju apbūve
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve
12006 - Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve
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TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

 Pārvaldes iestāde;
 Sporta būve;
 Esoša dzīvojamā māja;
 Atklāts autostāvlaukums
Atsevišķā zemes gabalā, veicot būvniecības ieceres publiskas
apspriešanas procedūru:
 Auto apkalpes objekts;
Tirdzniecības centrs
Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
Sabiedriska garāža,
Dzīvoklis
Jauktas
Jauktas darījumu
Galvenā izmantošana
darījumu
objektu apbūves
 Darījumu iestāde;
objektu
teritorijas (teritorijas
 Pārvaldes iestāde;
apbūves
plānojuma plānotās
 Izglītības iestāde;
teritorijas (JD)
(atļautās)
 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
izmantošanas plānā
 Sporta būve;
atzīmētas tumši rozā
 Auto apkalpes objekts;
krāsā), galvenais
 Tehniskās apkopes stacija;
izmantošanas veids
 Auto tirdzniecības iestāde;
ir intensīva jaukta
 Atklāts autostāvlaukums;
tirdzniecības,
 Vairumtirdzniecības iestāde;
pakalpojumu objektu Atsevišķā zemes gabalā:
apbūve ar
 Tirdzniecības centrs;
daudzveidīgām
Atsevišķā zemes gabalā, veicot būvniecības ieceres publiskās
komerciāla rakstura
apspriešanas procedūru (izņemot Vecpilsētas vēsturiskās
funkcijām, kas nav
pilsētbūvnieciskās apbūves teritoriju):
noteikti kā objekti ar
 Degvielas uzpildes stacija;
nelabvēlīgu ietekmi
 Sabiedriska garāža;
uz vidi.
 Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams;
 Vieglās rūpniecības objekts;
Tehniskās apkopes stacija
Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
Dzīvoklis
Noliktava
Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas (R)
Ražošanas un
Ražošanas un
Galvenā izmantošana
noliktavu
noliktavu apbūves
 Sabiedriska garāža;
apbūves
teritorija teritorijas
 Atklāta autostāvvieta;
teritorija (RR)
plānojuma plānotās
 Administratīvā ēka;
(atļautās)
 Auto apkalpes objekts;
izmantošanas plānā
 Tehniskās apkopes stacija;

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

tirdzniecības,
pakalpojumu objektu
un dzīvojamā
rakstura apbūve, kā
citu komerciāla
rakstura uzņēmumu
un iestāžu apbūve.

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve
12011 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
Papildizmantošana:
14003 - Transporta apkalpojošā infrastruktūra

Jauktas centra
apbūves
teritorija (JC1)

Funkcionālā zona, ko
nosaka teritorijai, kurā
vēsturiski
izveidojies
plašs
jauktas
izmantošanas spektrs
vai ko izmanto par
pilsētas, ciema vai
apkaimes centru, kā arī
apbūves teritorijai, ko
plānots attīstīt par šādu
centru.

Galvenā izmantošana:
11001 - Savrupmāju apbūve
11005 - Rindu māju apbūve
11006 - Daudzdzīvokļu māju apbūve
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve
12006 - Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve
12007 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
12008 - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
12009 - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
12010 - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve
12011 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
Papildizmantošana:
13001 - Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve ,
kur atļauti tikai C kategorijas piesārņojošās
darbības atļaujas uzņēmumi
14003 - Transporta apkalpojošā infrastruktūra
Atļauti DUS un GUS

Rūpnieciskās
apbūves
teritorija (R)

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
rūpniecības uzņēmumu
darbībai un attīstībai
nepieciešamo teritorijas organizāciju,

Galvenā izmantošana:
13001 - Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve
13002 - Smagās rūpniecības un pirmapstrādes
uzņēmumu apbūve
13003 - Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve
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TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

APRAKSTS

atzīmētas violetā
krāsā), galvenais
izmantošanas veids
ir dažādu ražošanas
objektu ar dažādu
ietekmi uz vidi
izvietošanai.
Teritorijas atļauts
izmantot arī
vairumtirdzniecības
iestādēm,
noliktavām,
garāžām, stāvvietām,
atklātas
uzglabāšanas
laukumiem,
inženierbūvēm un
komerciāla rakstura
uzņēmumiem.

Tehniskās
apbūves
teritorija (RT)

Tehniskas apbūves
teritorija (teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas tumši
pelēkā krāsā)
galvenais
izmantošanas veids
ir
inženierkomunikāciju
objekti, kā arī citi
saimnieciska
rakstura objekti, (t.i.
noliktavas, garāžas,
stāvvietas, atklātas
uzglabāšanas
laukumi,
inženierbūves).
Pieļaujams vieglās
rūpniecības
ražošanas

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

 Auto tirdzniecības iestāde;
 Lietotu auto tirdzniecības vietas;
 Kokaudzētava;
 Atkritumu savākšanas objekts;
 Kravu stacija;
 Kravu termināls;
 Inženierkomunikāciju objekts;
 Esoša dzīvojamā māja;
 Vairumtirdzniecības iestāde;
 Noliktava;
 Dzelzceļa pievedceļš;
 Zinātnes iestāde;
 Sporta būve;
Veicot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru
 Degvielas uzpildes stacija;
 Vieglās ražošanas objekts;
 Vispārīgs ražošanas objekts;
Tirdzniecības centrs
Palīgizmantošana
Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts
Krautuve, atklāta uzglabāšana
Darījumu iestāde
Dzīvoklis
Galvenā izmantošana
 Inženierkomunikāciju objekts;
 Noliktava;
 Sabiedriska garāža;
 Atklāta autostāvvieta;
 Administratīvā ēka;
 Auto apkalpes objekts;
 Tehniskās apkopes stacija;
 Kravu stacija;
 Kravas termināls;
 Lietotu auto tirdzniecības vietas;
 Atkritumu savākšanas objekts;
 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
 Vairumtirdzniecības iestāde;

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

Tehniskās
apbūves
teritorija (TA)

Veicot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru:
 Degvielas un gāzes uzpildes stacija;
Vieglās ražošanas uzņēmums
Palīgizmantošana
Krautuve
Esoša dzīvojamā māja
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APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

inženiertehnisko apgādi
un transporta
infrastruktūru

13005 - Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes
uzņēmumu apbūve
14001 - Inženiertehniskā infrastruktūra
14002 - Transporta lineārā infrastruktūra
14003 - Transporta apkalpojošā infrastruktūra
14004 - Noliktavu apbūve
14006 - Energoapgādes uzņēmumu apbūve
Papildizmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12006 - Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
inženiertehniskās
apgādes tīklu un
objektu izbūvei,
uzturēšanai,
funkcionēšanai un
attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju
un transporta
infrastruktūru

Galvenā izmantošana:
13005 - Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes
uzņēmumu apbūve
14001 - Inženiertehniskā infrastruktūra
14002 - Transporta lineārā infrastruktūra
14003 - Transporta apkalpojošā infrastruktūra
14004 - Noliktavu apbūve
14006 - Energoapgādes uzņēmumu apbūve
Papildizmantošana:
12001 - Biroju ēku apbūve
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12006 - Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve
Atļauti tikai C kategorijas piesārņojošās darbības
atļaujas uzņēmumi
Atļauti DUS un GUS

TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

APRAKSTS

uzņēmuma, kas rada
tikai nebūtisku
piesārņojumu,
izvietojums

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

Atklāta uzglabāšana

Līnijbūvju izbūves teritorijas
Līnijbūvju izbūves teritorijas (teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas plānā atzīmētas gaiši pelēkā krāsā), kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir sabiedriskā, privātā un kravu transporta satiksmes nodrošināšana,
kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju un inženiertehniskās apgādes tīklu izvietošana
Maģistrālo un
Maģistrālo un vietējo Galvenā izmantošana (TIAN – pamatprasības)
Transporta
Funkcionālā zona, ko
Galvenā izmantošana:
vietējo ielu
ielu teritorija nozīmē
infrastruktūras
nosaka, lai nodrošinātu
13005 - Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes
 pilsētas nozīmes maģistrālā iela,
teritorija (LM)
līnijbūvju izbūves
teritorija (TR)
inženiertehniskās
uzņēmumu apbūve
 rajona nozīmes maģistrālā iela,
teritoriju, kur
apgādes
tīklu
un
14001 - Inženiertehniskā infrastruktūra
 vietējās nozīmes iela,
galvenais zemes un
objektu izbūvei,
14002 - Transporta lineārā infrastruktūra
 ietve,
būvju izmantošanas
uzturēšanai,
14003 - Transporta apkalpojošā infrastruktūra
 piebrauktuve,
veids ir
funkcionēšanai un
14004 - Noliktavu apbūve
 autostāvvieta,
autotransporta,
attīstībai
nepieciešamo
14006 - Energoapgādes uzņēmumu apbūve
 veloceliņš,
gājēju un
teritorijas
organizāciju
 gājēju iela,
velosipēdistu
un transporta
 atklāts autostāvlaukums
satiksme, kā arī
infrastruktūru
 grāvis,
maģistrālo
 maģistrālā inženierkomunikācija,
inženierkomunikāciju
 sabiedriskā transporta pieturvietas,
un inženiertehniskās
 sabiedriskā transporta galapunkti
apgādes tīklu
izvietošana.
Dzelzceļa
teritorija (LDz)

Dzelzceļa teritorija
nozīmē līnijbūvju
izbūves teritoriju, kur
galvenais zemes un
būvju izmantošanas
veids ir dzelzceļa
transports un ar to
saistītās būves, arī
dzelzceļa stacija un
pieturvietas.

Galvenā izmantošana
 Dzelzceļš
 Dzelzceļa stacija
 Ar dzelzceļa infrastruktūru saistītas ēkas un būves
 Inženierkomunikāciju objekts
 Inženiertehniskās apgādes tīkli
 Apstādījumi (aizsargstādījumi)
 Atklātas autostāvvietas
 Esoša dzīvojamā ēka
Palīgizmantošana
iela, gājēju ceļš, dzīvoklis kā palīgizmantošana, atklāta
uzglabāšana

Dabas pamatnes / atklātās (brīvās) izbūves teritorijas (D)
Apstādījumu
Apstādījumu
Pamatprasības
teritorija (DA)
teritorijas ietver
 Masu izklaides un atpūtas pasākumu objekts (atrakciju
sabiedrībai
parks, brīvdabas estrāde),
pieejamas ar augiem
 Kafejnīca,
apaudzētas un

Dabas un
apstādījumu
teritorija (DA)
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Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
rekreācijas, sporta,
tūrisma, kvalitatīvas
dabas un kultūrvides un

Galvenā izmantošana:
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
24002 - Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma
Papildizmantošana:
11003 - Dārza māju apbūve

TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

APRAKSTS

koptas sabiedrisko
apstādījumu
teritorijas teritorija
(teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas zaļā
krāsā), kur neiegūst
produkciju, un kas
ietver parkus (arī
mežaparkus),
skvērus, dabīgo
ūdensteču un
ūdenstilpju krastus
un nogāžu
stādījumus, un citas
zaļās zonas.





TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

līdzīgu funkciju
īstenošanu dabas vai
daļēji pārveidotās
dabas teritorijās,
ietverot ar attiecīgo
funkciju saistītās ēkas
un inženierbūves

Sabiedriska tualete,
Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem,
Veloceliņi.

Pludmales
teritorija (DP)

Pludmales teritorijas
ietver sabiedrībai
pieejamu
labiekārtotu ūdens
baseina krasta
sauszemes daļu
(teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas smilšu
krāsā), kas paredzēta
organizētai atpūtai
un rekreācijai.

Pamatprasības
 Masu izklaides un atpūtas pasākumu objekts (atrakciju
parks, brīvdabas estrāde),
 Sabiedriska tualete,
 Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem

Dabas un
apstādījumu
teritorija (DA)

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
rekreācijas, sporta,
tūrisma, kvalitatīvas
dabas un kultūrvides un
līdzīgu funkciju
īstenošanu dabas vai
daļēji pārveidotās
dabas teritorijās,
ietverot ar attiecīgo
funkciju saistītās ēkas
un inženierbūves

Ūdens baseinu
teritorija (DŪ)

Ūdens baseinu
teritorijas (teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas zilā krāsā)
izmantošana saistīta
ar rekreāciju un
virszemes ūdeņu
noteci, kā arī būves,
kas saistītas ar

Pamatprasības
 Teritorijas izmantojamas ūdens uzkrāšanai, ūdens
novadīšanai, zvejsaimniecībai un zivsaimniecībai, sporta
nodarbībām, rekreācijai un atpūtai, makšķerēšanai;
 Teritorija var tikt izmantota tikai atbilstoši šo teritoriju
īpatnībām un ar to ekspluatāciju saistītām
nepieciešamajām būvēm (piemēram, tilti, slūžas,
dambji, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas
u.c.);

Ūdeņu teritorija
(Ū)

Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai izplānotu un
nodrošinātu racionālu
un ilgtspējīgu ūdens
resursu izmantošanu
saimnieciskai darbībai,
transportam,
rekreācijai un vides
aizsardzībai

51

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve

DA1

Galvenā izmantošana:
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
Papildizmantošana:
12002 - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu
apbūve
12003 - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
12004 - Kultūras iestāžu apbūve
12005 - Sporta ēku un būvju apbūve

Galvenā izmantošana:
14001 - Inženiertehniskā infrastruktūra
14002 - Transporta lineārā infrastruktūra
14003 - Transporta apkalpojošā infrastruktūra
14006 - Energoapgādes uzņēmumu apbūve
23001 - Ūdenssaimnieciska izmantošana
24003 - Ūdens telpas publiskā izmantošana
Papildizmantošana:
11007 - Dzīvojamā apbūve uz ūdens

TERITORIJAS
PLĀNOTĀ
(ATĻAUTĀ)
IZMANTOŠANA
ATBILSTOŠI
RĒZEKNES
PILSĒTAS TP

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI ATBILSTOŠI
RĒZEKNES PILSĒTAS TP

TERITORIJAS
FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS
ATBILSTOŠI VAN

APRAKSTS

INDEKSĒTĀ
TERITORIJA
ATBILSTOŠI
VAN

APRAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS VEIDI
ATBILSTOŠI VAN

attiecīgā ūdens
baseina izmantošanu
un uzturēšanu.
Kapsētu
teritorija (DK)

Kapsētu teritorijas
(teritorijas
plānojuma plānotās
(atļautās)
izmantošanas plānā
atzīmētas zaļā krāsā
ar krustiņu
piktogrammu)
parādītas atbilstoši
esošai situācijai.

Pamatprasības
 Teritorijas izmantojamas apbedījumu ierīkošanai,
atbilstošu ceremoniālu ēku būvniecībai un
nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai;
 Kopējā izbūves un apbūves teritorija tiek noteikta 2%
no visas teritorijas un tajā tiek ietverts - atļautās būves,
piebraucamie ceļi, autostāvvietas.

Dabas un
apstādījumu
teritorija (DA)

RĒZEKNES PILSĒTAS TP – Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2017.-2027.gadam
VAN – Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
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Funkcionālā zona, ko
nosaka, lai nodrošinātu
rekreācijas, sporta,
tūrisma, kvalitatīvas
dabas un kultūrvides un
līdzīgu funkciju
īstenošanu dabas vai
daļēji pārveidotās
dabas teritorijās,
ietverot ar attiecīgo
funkciju saistītās ēkas
un inženierbūves

DA2

Galvenā izmantošana:
24001 - Labiekārtota publiskā ārtelpa
Papildizmantošana:
12004 - Kultūras iestāžu apbūve (būves, kas
nepieciešamas kapsētas funkcionēšanai)

2.PIELIKUMS
POTENCIĀLI PIESĀRŅOTO VIETU SARAKSTS1
Reģistrācijas
numurs

Vietas nosaukums

21004/1826

ZS 3 brigāde,
Aizsardzības ministrijas
valdījuma objekts

7511-Vispārīgā
valsts dienestu
darbība

21004/1825

ZS 3.brigāde,
Aizsardzības ministrijas
valdījuma objekts

21004/4837

SIA „Latvija Statoil”,
Atbrīvošanas alejā 143B,
Rēzeknē
SIA „East-West Transit”,
Rēzeknes filiāles naftas
bāze

21004/4741

1

http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/

Darbības nozares

Kadastra
apzīmējums
/adrese
21000110119
Dzintara iela 7

Koordinātas
Platums

garums

56gr.30'10,9''

27gr.19'10,4''

7511-Vispārīgā
valsts dienestu
darbība

21000110502
Ezera iela 13

56gr.29'58,2''

27gr.19'1,4''

5050-Automobiļu
degvielas
mazumtirdzniecība
5151-Cietā, šķidrā
un gāzveida
kurināmā un līdzīgu
produktu
vairumtirdzniecība

21000020508
Atbrīvošanas
aleja 143B
21000020702
Komunālā
iela 6

-

-

56gr.31'24''

27gr.19'56''
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Piezīmes
Pilsētas teritorija, bijusī Krievijas armijas daļa.
2010.gadā piesārņojums nav konstatēts. Rēzeknes
RVP atļauj monitorinu veikt reizi 2 gados. 2012.g.
piesārņojums nav konstatēts. Ieteicams atjaunot vāku
akai Nr.2 un atjaunot cementāciju akai Nr.5. 2014.g.
monitorings: vizuālas gruntsūdens piesārņojuma
pazīmes (NP plēve, smaka) netika konstatētas.
Laboratorijas analīzes uzrāda nenozīmīgu
piesārņojumu ar NP. Jāpārurbj urbums Nr.6, kuram ir
nepietiekams dziļums. Nākamais monitorings 2016.g.
Pilsētas teritorija, Kovšu ezera krastā. 2010.gadā
piesārņojums nav konstatēts. Rēzeknes RVP
piesārņojošās darbības atļaujā norādījusi, ka
monitoringu atļauts veikt reizi 2 gados. 2012.g.
piesārņojums nav konstatēts. 2014.g. monitoringa
rezultāti: vizuālas gruntsūdens piesārņojuma pazīmes
(NP plēve, smaka) netika konstatētas. Laboratorijas
analīzes uzrāda nenozīmīgu piesārņojumu ar NP.
2014.g.pabeigta bij.DUS demontāža. Nākamais
monitorings jāveic 2016.g.
Degvielas uzpildes stacija ar degvielas daudzumu
2000 un vairāk m3 gadā. B kategorijas piesārņojošo
darbību atļauja Nr. RET – 19 – 40.
SIA „East-West Transit”, Rēzeknes filiāles naftas bāze
ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas
daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu
laikā), 5000 un vairāk tonnu gadā.

Reģistrācijas
numurs

Vietas nosaukums

21004/4784

21004/4381

Rēzeknes pašvaldības
akciju sabiedrība
„Rēzeknes siltumtīkli”,
katlu māja
SIA “Valders 2000”

21004/4345

SIA Latgales lini

21004/4499

SIA “RĒZEKNES
BŪVMATERIĀLI”

21004/4372

SEZ SIA "MagistrFiskevegn Group. MFG"

1752-Tauvu, virvju,
auklu un tīklu
ražošana

21004/4819

BOVU “Rēzeknes
tuberkulozes slimnīca”,
sadedzināšanas iekārta

21004/4814

21004/4185

Darbības nozares
4030-Tvaika un
karstā ūdens
piegāde
3710-Metāla
atkritumu un lūžņu
otrreizējā
pārstrāde
1714-Linšķiedras
sagatavošana un
vērpšana
2010-Koka
zāģēšana, ēvelēšana
un impregnēšana

Kadastra
apzīmējums
/adrese
21000101801
Meža iela 1/2

Koordinātas
Platums

garums

Piezīmes

56gr.29'22''

27gr.19'39''

Katlu māja, B kategorijas atļauja piesārņojošai
darbībai Nr. RET-19-13
Nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums B
kategorijas piesārņojošo darbību atļauja Nr. RET-1954

21000030201
Varoņu iela 39
Zilupes iela
111

56gr.30'53''

27gr.22'25''

56gr.31'45''

27gr.20'0''

56gr.31'41,06''

27gr.20'31,29''

Iekārtas polimēra praču ražošanai, izmantojot
ekstruzijas procesu. B kategorijas piesārņojošo
darbību atļauja Nr. RET-19-1

4030-Tvaika un
karstā ūdens
piegāde

21000020101
21000020503
Komunālā iela
14
21000020403
21000020401
Atbrīvošanas
aleja 155B
21000100710
Vipingas iela
2A

56gr.30'12''

27gr.20'0''

Rēzeknes pašvaldības
SIA „Komunāls R” katlu
māja

4030-Tvaika un
karstā ūdens
piegāde

56gr.30'33,4''

27gr.21'38,7''

21000100527
Zilupes iela 50

RSEZ AS "REBIR"

2800-Gatavo
metālizstrādājumu
ražošana, izņemot
mašīnas un
iekārtas

56gr.31'49''

27gr.20'46''

Sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda
ir no 0,2 līdz 50 megavatiem (MW), ja sadedzināšanas
iekārtā izmanto akmeņogles. B kategorijas
piesārņojošo darbību atļauja Nr. RET-19-33
sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir
no 0,2 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā
izmanto ogles (akmeņogles) B kategorijas
piesārņojošo darbību atļauja Nr. RET – 19 - 32
Metālapstrādes uzņēmums A kategorijas Integrētā
atļauja Nr. RET – 19 –001

21000020304
Viļakas iela 4

54

900 000 kilogramu produkcijas gadā (linu šķiedras,
linu dzijas, auklas un virves) B kategorijas
piesārņojošo darbību atļauja Nr. RET-19-26
Iekārtas koksnes impregnēšanai B kategorijas
piesārņojošo darbību atļauja Nr. RET-19-10

Reģistrācijas
numurs

Vietas nosaukums

21004/4167

SIA "Latgales enerģija",
termoelektrocentrāle

21004/3886

Materiālu rezervju
noliktavu zona

21004/3549

Dzelzceļa stacija
Rēzekne-2
SIA„ Šellat” V.Šeļesta
firma

21004/4257

21004/3669

Noliktavu zona

21004/3666

Attīrīšanas iekārtu zona

21004/3664

Naftas bāze

21004/3663

Rūpniecības zona

21004/3548
21004/3545

Rūpniecības zona
Dzelzceļa stacija
Rēzekne-1

Darbības nozares

Kadastra
apzīmējums
/adrese
21000020401
Atbrīvošanas
aleja 155/1
21000030205
Noliktavu
zona 1

Koordinātas
Platums

garums

56gr.31'27''

27gr.19'18''

Katlu māja. A kategorijas atļauja Nr. RET-19-14

-

-

LR VU "Materiālās rezerves" filiāle, uzņēmums
"Rēznas", Rēzeknes pilsētas pašvaldība

21000210001

56gr.31'24''

27gr.20'54''

VAS "LDz" stacija Rēzekne II

Komunālā iela
12

-

-

Metālapstrādes iekārtas B kategorijas piesārņojošo
darbību atļauja Nr. RET- 19 - 43

21000030705
Noliktavu
zona 14
21000020539
Strādnieku
šķērsiela 5

-

-

-

-

5151-Cietā, šķidrā
un gāzveida
kurināmā un līdzīgu
produktu
vairumtirdzniecība

21000020701
21000020702

-

-

SIA "Latagra" Rēzeknes nodaļa; pamatnodarbošanās ir
minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu
uzglabāšana un tirdzniecība
Likvidējamā SIA "Intelekts" LTD. Debitoru parādu
piedziņa un videi kaitīgo vielu (galvanizācijas
notekūdeņu neitralizācijas nosēdduļķu) utilizācijas
jautājumu risināšana
SIA "East West Transit", LPVAS "Latvijas nafta",
Rēzeknes naftas bāze. Dīzeļdegvielas un benzīna
uzglabāšana un vairumtirdzniecība

2661-Būvniecībai
paredzēto betona
izstrādājumu
ražošana
6010-Dzelzceļa
transports

21000020703
21000020510
Atbrīvošanas
aleja 141
21000210001

-

-

SIA "Rēzeknes būvmateriāli" . Dažāda veida
dzelzbetona konstrukciju ražošana, kokapstrāde un
metālapstrāde

56gr.31'27''
56gr.30'11''

27gr.20'37''
27gr.19'17''

VAS "Latvijas dzelzceļš" stacija Rēzekne 1. Kravu un
pasažieru pārvadājumi

4030-Tvaika un
karstā ūdens
piegāde
5151-Cietā, šķidrā
un gāzveida
kurināmā un līdzīgu
produktu
vairumtirdzniecība
6010-Dzelzceļa
transports
3710-Metāla
atkritumu un lūžņu
otrreizējā
pārstrāde
6312-Glabāšana un
noliktavu
saimniecība
9001-Notekūdeņu
savākšana un
apstrāde

Piezīmes

Komunālā
iela 6, 6A

55

Reģistrācijas
numurs

Vietas nosaukums

21004/3544

Naftas bāze

21004/1831

ZS 36.bataljons

21004/4166

SIA "Latgales enerģija",
katlu māja Rancāna ielā

Darbības nozares
5151-Cietā, šķidrā
un gāzveida
kurināmā un līdzīgu
produktu
vairumtirdzniecība
7511-Vispārīgā
valsts dienestu
darbība
4030-Tvaika un
karstā ūdens
piegāde

Kadastra
apzīmējums
/adrese

21000110407

Koordinātas
Platums

garums

Piezīmes

56gr.31'36''

27gr.20'28''

Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu
produktu vairumtirdzniecība

56gr.30'4,2''

27gr.19'9,5''

Pilsētas teritorija, Kovšu ezera krastā; 5 ēkas un zemes
gabals 11825m2 platībā

56gr.30'26,3''

27gr.19'31,5''

A kategorijas atļauja Nr. RET-19-14
Atļauja izdota SIA "Latgales enerģija" katlu mājai, kura
atrodas N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē. Katlu māja 3
tvaika katli DE-10-14GM ar kopējo jaudu 23,1 MW 1
ūdenssildāmais katls PTVM-30M ar jaudu 40,6 MW 2
tvaika-ūdenssildāmie katli KVP-30/8 ar kopējo jaudu
81,2 MW Ražošanas jauda: 144,9 MW.
Siltumenerģijas ražošanas apjoms: 140000 MWh/g.
Kurināmais mazuts – 14500 tonnas gadā.
Iekurināšanai – dīzeļdegviela 5 tonnas gadā

Brīvības iela47
21000080110
N.Rancāna iela
5

56

3.PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS ŪDENSAPGĀDES URBUMI1

1

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.
0

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

11827

56°30'32.9"

1957

91,7

D 3 pl - dg

0

11828

1957

36,3

D 3 dg

0

11844

Rēzekne, 18. novembra ielā
(Sporta ielā 39)
Rēzekne, 18. novembra ielā
6a (Sporta ielā 6a)
Rēzekne, Daugavpils iela 47

56°29'39.2"

27°19'27.4"

1959

70

D 3 pl - dg

0

11845

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
155/1 (piena kons. komb.,
aiztamp. 1982.g.)
Rēzekne, Lubānas iela 11b
(urb. aiztamp. 1980.g.)

56°31'42.6"

27°20'26.6"

1964

70

D 3 pl - dg

56°31'02.9"

27°20'00.6"

1961

100

D 3 pl - dg

56°30'39.0"

27°20'23.6"
27°19'29.4"

11846

0

11847

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
155/1 (piena kons. komb.)

56°31'41.1"

27°20'34.8"

1953

80

D 3 pl - dg

0

12433

56°30'00.5"

27°20'21.6"

1990

65

D 3 pl - dg

0

12495

56°31'30.6"

27°22'34.9"

2011

46

D 3 dg

0

14231

56°30'22.6"

27°20'26.5"

1991

20

Q

0

14298

0

24123

0

24127

Rēzekne, Kr. Barona ielā 48

4.400
8.000
4.000

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

43,5

91,7

33,5

36,3

41,2

70

46,6

70

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
likvidēts

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

80,9

100

likvidēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

57,1

80

likvidēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

35

65

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

42

46

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

18

19,5

48

100

28

38

45

48

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.

40.00
0

0

Rēzekne, Latgales iela 87,
zemes īpašums ar kad.
Nr.2100 014 0231
Rēzekne, Noliktavu iela 16
(kad.Nr.2100 003 0711)/
Likvidēts, SIA AKVARIUS,
29.10.2015.
Rēzekne, Zemnieku ielā 4b
(privātīpašums)
Rēzekne, Atbrīvošanas alejā
155/1 (piena kons. komb.)
Rēzekne, Sprūževas ielā 21

Debit
s, l/s

56°31'46.0"

27°20'31.2"

1981

100

D 3 pl - dg

56°30'15.9"

27°22'18.3"

1995

42

D 3 dg

56°29'41.1"

27°20'30.9"

1996

48

D 3 dg

http://www.meteo.lv:9090/apex/f?p=117:4:1743738750365901::NO:::

57

10.00
0
14.57
0
1.500

1.000

2.000
4.000

1.000

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

0

24180

56°31'19.0"

27°21'52.4"

1959

50

D 3 dg

0

24182

56°29'38.1"

27°19'57.2"

1958

50,6

D 3 pl - dg

0

24183

Rēzeknes raiona valsts
apgādes bāze (bij.
"Glavseļsnab")
Rēzekne, Jaunplekšņu ielā
18
Rēzekne, Brīvības ielā 1
(viestnīca)

56°30'00.6"

27°19'36.4"

1957

27,8

D 3 dg - Q

0

24185

Ciem. Vipinga

56°30'06.9"

27°21'59.3"

1955

49,7

D 3 dg

0

24186

56°31'24.2"

27°19'55.0"

1951

42

D 3 dg

0

24187

Rēzekne, Komunālā iela 6A,
zemes vien. ar kad. Nr.2100
002 0701 (Rēzeknes naftas
bāze)
Rēzekne, Liepu ielā 56/58

56°29'42.3"

27°21'08.6"

1960

65

D 3 dg

0

24188

56°30'57.2"

27°20'50.5"

1959

56,5

D 3 dg

0

24189

56°30'43.5"

27°20'45.2"

1959

70

D 3 dg

0

24190

Rēzekne, Zemnieku un
Ventspils ielu krustojuma
Rēzekne, Upes ielā 9 (Upes
un Kr.Valdemāra ielu
krustojuma)
Rēzekne, Dārza ielā 50

56°30'39.8"

27°20'15.6"

1956

92

D 3 pl - dg

0

24191

56°30'10.5"

27°21'49.0"

1958

50

D 3 dg

0

24195

56°30'22.5"

27°21'20.9"

1961

45,3

D 3 dg

0

24196

Rēzekne, Rēznas ielā 41
(Invalīdu nams)
Rēzekne, F. Kempa
(Bungas) un Ozolu ielu
krustojuma
Rēzekne, Kaunatas ielā 64

56°29'17.6"

27°20'54.6"

1961

48,3

D 3 dg

0

24197

Rēzekne, Pulkveža Brieža
ielā 36/38 (bij. Pilsoņu un

56°30'19.1"

27°20'30.8"

1961

50

D 3 dg

Debit
s, l/s

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

43,7

50

zināms
nav
zināms

ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

23,9

50,6

nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

22

27,8

43,3

49,7

nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

35

42

38,7

65

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

36,3

56,5

44,5

70

nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

51,2

92

45

50

37,4

45,3

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

37,1

48,3

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

34,6

50

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

3.000

58

4.000

7.000
13.00
0
1.000
1.000

13.30
0
6.000
7.000

4.000
6.200
20.00
0
14.00
0
12.50

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.

LVĢMC
DB Nr.

0

24198

0

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

Komjaunatnes ielu stūrī)
Rēzekne, Raiņa ielā 29

56°30'40.9"

27°20'21.5"

1962

100

D 3 pl - dg

24199

Rēzeknes tirdzniezības bāze

56°31'18.6"

27°21'47.4"

1962

81

D 3 pl - dg

0

24200

Rēzekne, Rēznas ielā 41
(Invalīdu nams)

56°30'10.7"

27°21'50.0"

1962

90

D 3 pl +
slp

0

24201

Rēzekne, Rīgas ielā 28

56°30'54.5"

27°19'23.8"

1962

50

D 3 dg

0

24202

Rēzekne, Celtnieku ielā 6

56°30'45.4"

27°20'54.3"

1966

51

D 3 dg

0

24253

Rēzekne, Keramikas ielā 5

56°30'52.8"

27°21'43.9"

1972

45

D 3 dg

0

24254

56°30'57.9"

27°20'39.3"

1969

40

D 3 dg

0

24255

56°31'48.5"

27°18'36.6"

1970

50

D 3 dg

0

24256

56°31'10.6"

27°20'50.1"

1970

55

D 3 dg

0

24263

56°31'59.7"

27°20'24.2"

1970

100

D 3 pl - dg

0

24264

56°31'29.5"

27°22'10.2"

1968

57

D 3 dg

0

24265

56°30'17.0"

27°19'06.2"

1970

50

0

24266

Rēzekne, Raiņa ielā (bij.
Pionieru ielā)
Rēzekne, Rīgas ielā
(Makarovka)
Dz. st. "Rēzekne-II" (pie
ūdenstorņa)
Rēzekne, A/S "Rēzeknes
elektro-būvinstrumentu rca" (bij. vispār. celtniecības
tresta raž. bāze)
Rēzekne, Varoņu ielā
(minerālmēslu noliktavas)
Rēzekne, Viļānu ielā (bij. J.
Zvidra ielā 15), alusdarītava
Rēzekne, Zilupes ielā 36

56°30'27.1"

27°21'11.7"

1969

55

D 3 slp +
dg
D 3 dg

0

24267

Rēzekne, Zaļā ielā

56°30'49.6"

27°20'48.3"

1969

55

D 3 dg

Debit
s, l/s

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

78,5

100

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

47

81

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

75

90

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

35,8

50

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

40

51

30

45

nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

32,5

40

30

50

27

55

50

100

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

46

57

26

50

38

55

41

55

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.

0

59

12.50
0
14.00
0
10.00
0
12.50
0
4.000
10.00
0
6.000
1.000
6.500
8.000

2.000
8.300
5.200

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

Debit
s, l/s

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

18.80
0
0

24269

Rēzekne, Parka ielā 28

56°30'31.0"

27°21'08.5"

1970

50

D 3 dg

0

24270

Rēzekne, Dzelzceļnieku ielā
9

56°30'59.9"

27°19'49.1"

1970

50

D 3 dg

0

24271

56°30'44.4"

27°19'32.8"

1970

50

D 3 dg

0

24272

Rēzekne, Rīgas ielā 16
(bij.celtniecības tresta ATK)
Rēzekne, Gvardes ielā

56°30'00.9"

27°20'52.3"

1968

55

D 3 dg

0

24273

56°31'15.9"

27°21'16.3"

1970

60

D 3 dg

0

24282

Rēzekne, Varoņu ielā 25
(bij.taras remonta un
kokmateriālu tirdzniecības
uzņēmums)
Rēzekne, Ausekļa ielā

56°30'16.2"

27°21'36.0"

1968

50

D 3 dg

0

24283

Rēzekne, Robežu un
Atbrīvošanas ielu stūrī

56°29'37.8"

27°19'10.1"

1970

40

D 3 dg

0

24284

Rēzekne, Liepas ielā 33

56°29'49.6"

27°21'16.9"

1968

50

D 3 dg

0

24285

Rēzekne, Metālistu ielā
(bij.p/k Nr.6616)

56°31'43.6"

27°22'20.1"

1969

121

D 3 pl - dg

0

24288

56°29'10.6"

27°20'34.1"

1968

60

D 3 pl - dg

56°29'07.0"

27°20'44.6"

1970

60

D 3 pl - dg

0

24289

Rēzekne, Ļermontova un I.
Zavoloko ielu stūrī
Rēzekne, Līkā ielā 23

0

24290

Rēzekne,Mazā ielā 7

56°29'05.7"

27°20'24.5"

1970

60

D 3 pl - dg

0

24292

56°29'44.2"

27°19'24.7"

1969

45

D 3 dg

0

24293

Rēzekne, Fr. Varslavāna ielā
(nedzirdīgo skola-internāts)
Rēzekne,Ezeru ielā 24

56°29'41.8"

27°18'43.4"

1974

45

D 3 slp +

8.000
12.50
0
8.000
4.500
10.00
0

13.60
0
13.30
0
3.000
12.50
0

60

5.000
3.000

Primārs
uzdevums

zināms

ekspluatācijas

nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

35

50

33

50

31,6

50

36,5

55

40

60

34

50

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

19

40

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

43,5

50

60

80

nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

33

60

37

60

37,5

60

39,5

45

22

45

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.

5.000
5.000

Urbuma
statuss

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.

LVĢMC
DB Nr.

0

24295

0

24296

0
0

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

56°31'09.9"

27°19'17.4"

1975

56°30'15.8"

27°21'48.7"

24297

Rēzekne, Ausekļa un Egļu
ielu stūrī
Rēzekne, (bij.p/k Nr.6616)

56°31'46.3"

24298

Rēzekne, (bij.p/k Nr.6616)

56°31'49.2"

(tirdzniecības bāze)
Rēzekne, Rīgas ielā 38

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

Debit
s, l/s

dg
D 3 dg

5.000

55

1975

55

D 3 dg

27°22'20.2"

1976

75

D 3 pl - dg

27°22'20.5"

1976

75

D 3 pl - dg

2.000
2.000
6.000

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

45

55

47

55

49

75

51

75

39

50

30

50

35

40

25

35

34

40

50

58

40

55

48

55

49

57

41,4

49

33

45

53,2

79

7.000
0

24299

0

24301

Rēzekne, Fr. Varslavāna ielā
85
Rēzekne, Viļānu ielā (bij. J.
Zvidra ielā 15), alusdarītava
Rēzekne, Zilupes ielā 93

0

24300

0

24303

Rēzekne, Krustpils ielā 7

56°29'36.1"

27°20'36.4"

1976

50

D 3 dg

56°30'17.1"

27°19'06.7"

1976

50

56°30'47.0"

27°21'47.2"

1977

40

D 3 slp +
dg
D 3 dg

56°30'20.3"

27°19'22.0"

1978

35

D 3 dg

3.000
9.000
5.000
20.00
0

0

24304

0

24305

0

24306

0

24309

0

24310

0

24312

0
0

24313
6771

Rēzekne, A. Upīša ielā 3644
Rēzekne, Zvaigžņu ielā 5

56°29'48.9"

27°19'46.5"

1978

40

D 3 dg

56°29'01.4"

27°20'43.1"

1980

58

D 3 dg

Rēzekne, Kaļķu un Pulkveža
Brieža ielu stūrī
Rēzekne, Kosmonautu ielā
7
Rēzekne, Blaumaņa ielā 5

56°30'20.1"

27°20'21.0"

1980

55

D 3 dg

56°31'25.5"

27°20'40.2"

1983

55

D 3 dg

56°31'34.2"

27°21'13.1"

1983

57

D 3 dg

Dz. st. "Rēzekne-II" kravas
laukuma apsardzes
ūdensapgādei
Rēzekne, Miera ielā (pie
kapsētas)
Rēzekne, Noliktavu ielā 1
(pēc pases datiem pasta

56°31'13.8"

27°20'40.1"

1980

49

D 3 dg

6.000
2.000
5.000
3.000
3.000
2.000
56°29'41.6"

27°20'52.0"

1987

45

D 3 dg
3.000

56°31'41.7"

27°22'12.3"

1962

79

61

D 3 pl - dg

13.00

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms

ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

nav
zināms
darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.

LVĢMC
DB Nr.

0

6772

0

7514

0

7718

700091

7059

700092

7015

700093

6773

700094

14193

700095

13930

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

56°30'37.9"

27°21'24.1"

1957

61,8

D 3 dg

Rēzekne, Viļakas ielā 4 (A/S
"Rebir")

56°31'50.7"

27°20'36.0"

1998

98,5

D 3 pl - dg

Rēzekne, Jupatovkas iela
4A, zemes vien. ar kad.
Nr.2100 007 0208
Rēzekne, Strādnieku
šķērsiela 5, zemes vien. ar
kad. Nr.2100 002 0528 (SIA
"Geriants")
Rēzekne, Zilupes ielā 111
(linu rūpnīca)
Rēzekne, Rīgas ielā 22
(gaļas kombināts)

56°30'53.6"

27°21'13.1"

2000

62

D 3 pl - dg

56°31'34.4"

27°20'02.7"

1961

100

D 3 pl - dg

56°30'52.0"

27°22'21.0"

1968

50

D 3 dg

56°30'46.9"

27°19'29.3"

1974

45

D 3 dg

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
167, zemes vien. ar kad.
Nr.2100 002 0033 (A/S
"Rēzeknes dzirnavnieks")
St. "Rezekne I", Viļanu ielā
(pie skolas pag.)

56°32'04.1"

27°20'44.1"

1964

100

D 3 pl - dg

56°30'14.0"

27°19'24.9"

1955

52

D 3 pl - dg

kastīte nr.6)
Rēzekne, Zilupes ielā 50

700097
700099

700100
700103

7019

14197

Debit
s, l/s

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

47

61,8

48

98,5

nav
zināms
darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

33

62

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

42

100

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

38

50

34

45

darbojo
šs
nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

57

100

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

28,3

48,2

0

0

darbojo
šs
Aktīvs

60

101

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

42,3

61,2

0

0

darbojo
šs
Aktīvs

Ūdens
lietotājs

0
7.000
12.00
0
2.000

16.60
0

5.000
5.000

14.00
0

1.666
0° 0' 0"

0° 0' 0"

Rēzekne, Vipingas ielā 2a
(tuberkalozes slimnīca)

56°30'30.6"

27°21'38.6"

Rēzekne, Koku ielā 11
(Latvenergo)

56°30'54.3"

27°19'01.4"

1960

1960

0

-

101

D 3 pl +
slp

61,2

0.000
16.00
0

D 3 pl - dg
3.850

56° 30' 0"

27° 21' 0"

61

62

76 Pļaviņu –

1.946

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

GERIANTS
SIA

SIA
Rēzeknes
gaļas
kombināt
s

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

700104

0° 0' 0"

0° 0' 0"

0

Daug.
ūd.horiz.
-

700105

0° 0' 0"

0° 0' 0"

0

-

700106

0° 0' 0"

0° 0' 0"

0

-

700107

0° 0' 0"

0° 0' 0"

0

-

56°31'06.6"

27°21'13.3"

63,6

D 3 slp +
dg

700111

7018

700162

7024

700164

14199

Rēzekne, Upes iela 44,
zemes vien. ar kad. Nr.2100
007 0228 (bij. Jupatovskas
iela 1)
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
141 (SIA "Rēzeknes
būvmateriāli"). Tamponēts
2008.gada jūlijā, SIA
"Latgales artēziskā aka "
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
155/1 (piena kons. komb.)

1960

56°31'21.0"

27°20'22.0"

1961

60

D 3 dg

56°31'46.6"

27°20'31.9"

1968

100

D 3 pl - dg

700165

56° 31' 0"

27° 22' 0"

70

700184

56° 30' 0"

27° 19' 0"

0

73 –
Daug.
ūd.horiz.
-

Debit
s, l/s

0.000
0.000
0.000
0.000

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

0

0

Aktīvs

0

0

Aktīvs

0

0

Aktīvs

0

0

Aktīvs

35,8

63,6

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

45,6

60

likvidēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

44,5

100

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

30

100

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

20.00
0

11.70
0

12.50
0
5.560

0.000

700194
700196

56° 21' 0"
7013

Rēzekne, Dzelzceļnieku ielā
(katlu māja)

56°30'40.0"

27° 8' 0"
27°19'22.0"

55
1969

100

63

73 - Daug.
ūd.horiz.
D 3 pl - dg

1.112
22.20
0

Ūdens
lietotājs

SIA
Rēzeknes
gaļas
kombināt
s

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.
700197

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

7021

Rēzekne, Rīgas ielā 1

56°30'36.5"

27°19'29.6"

1958

68,5

D 3 pl - dg

700227

7054

56°31'36.3"

27°21'18.3"

1967

80

D 3 slp +
dg

700228

7055

56°31'36.3"

27°21'18.3"

1970

100

D 3 pl - dg

700229

7060

56°31'35.0"

27°21'50.0"

1979

85

D 3 pl - dg

700230

6518

56°31'38.7"

27°21'02.0"

1970

100

D 3 pl - dg

700231

7016

Rēzekne, Blaumaņa ielā 2
(pēc pases datiem
Metālistu). Tamponēts
2008. gada martā, SIA
"TOTAS".
Rēzekne, Maskavas iela
18/30 (SIA Rēzeknes
Ūdens"). Tamponēts 2008.
gada martā, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Maskavas ielā 30a
(SIA Rēzeknes Ūdens").
Tamponēts 2008. gada
martā, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Viļakas ielā 2 (SIA
Rēzeknes Ūdens").
Tamponēts 2008. gada
aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Dārza ielā 40
(urb.nr.1 SIA "Rēzeknes
Ūdens"). Tamponēts 2008.
gada aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Dārza ielā 40 (urb.
nr.2 SIA "Rēzeknes Ūdens").
Tamponēts 2008. gada
aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Raiņa ielā 27/29

56°30'37.3"

27°20'14.1"

1967

62

D 3 dg

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
140 (urb.nr.2 SIA "Rēzeknes
Ūdens"). Tamponēts
2008.gada aprīlī, SIA
"TOTAS".

700232

7014

700233

13991

700234

7057

Debit
s, l/s

18.00
0
13.00
0

9.000

8.000

14.20
0

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

30

68,5

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

52

80

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

50

100

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

51

85

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

51,5

100

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

47

62

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

49

65

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

41,3

50

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

46

90

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

14.00
0
56°30'39.0"

27°20'20.0"

1968

65

D 3 dg

56°30'40.9"

27°20'22.2"

1962

50

D 3 dg

56°30'52.6"

27°20'13.9"

1987

90

D 3 pl - dg

64

15.70
0

12.50
0
13.00
0

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.
700235

LVĢMC
DB Nr.

700236

7012

700237

7022

700238

6517

700239

7020

7064

700241

13989

700242

14196

700243

7058

700244

14009

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
140 (SIA "Rēzeknes
Ūdens"). Tamponēts 2008.
gada aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Bērzpils iela 22A
(pēc pases datiem Bērzpils
iela 24).Tamponēts 2008.
gada aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
118 (SIA "Rēzeknes
Ūdens"). Tamponēts 2008.
gada aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Pulkv. Brieža 16
(pēc pases Ļeņina 93), SIA
"Rēzeknes Ūdens".
Tamponēts 2008. gada
aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Akmeņu ielā 4
(SIA "Rēzeknes Ūdens").
Tamponēts 2008. gada
aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Meža ielā 17
(urb.nr.2 SIA "Rēzeknes
Ūdens").Tamponēts 2008.
gada aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Rīgas ielā 95
(Makarovka)

56°30'52.3"

27°20'13.6"

1990

91

D 3 pl - dg

56°30'35.9"

27°19'40.0"

1974

110

D 3 pl - dg

56°30'40.0"

27°20'11.0"

1957

80

D 3 pl - dg

56°30'27.3"

27°19'42.6"

1988

100

D 3 pl - dg

56°29'54.0"

27°20'05.0"

1958

27,5

D 3 dg

Rēzekne, Jupatovskas ielā
18 (SIA Rēzeknes Ūdens).
Tamponēts 2008. gada
aprīlī, SIA "TOTAS"
Rēzekne, Saules ielā 9A (SIA
"Rēzeknes Ūdens").
Tamponēts 2008. gada
aprīlī, SIA "TOTAS".

Debit
s, l/s

12.00
0

10.00
0

2.100

15.00
0

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

44,1

91

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

44

110

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

46,7

80

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

45

100

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

21,5

27,5

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

47,1

67

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

29

75

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

23,5

28

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

39,5

80

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

32.00
0
56°30'04.2"

27°22'19.3"

1989

67

D 3 dg

56°31'49.4"

27°18'35.9"

1973

75

D 3 pl - dg

56°30'59.0"

27°21'51.2"

1963

28

D 3 dg

56°29'36.7"

27°19'27.9"

1974

80

D 3 pl - dg

65

10.00
0

15.90
0
12.00
0

11.00
0

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.
700245

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

13990

56°29'48.6"

27°20'27.1"

1956

84

D 3 pl

700294

7023

56°31'50.4"

27°19'59.2"

1972

70

D 3 dg

700314

14297

Rēzekne, Jaunprojekta ielā
4a (SIA "Rēzeknes
Ūdens").Tamponēts 2008.
gada aprīlī, SIA "TOTAS".
Rēzekne, Komunālā iela 16,
zemes vien. ar kad. Nr.2100
002 0412 (SIA "Rēzeknes
būvmateriāli")
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā
155/1 (piena kons. komb.)

56°31'47.7"

27°20'25.0"

1968

90

D 3 pl - dg

700317

14198

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja
155/1 (piena kons. komb.)

56°31'47.5"

27°20'24.4"

1981

100

D 3 pl - dg

700340

13932

56°31'08"

27°21'03.9"

1966

55

D 3 dg

700341

13933

Rēzekne, Stacijas iela 7A,
zemes vien. ar kad. Nr.2100
021 0033 (dz. st. Rēzekne II)
Rēzekne, Stacijas ielā

56°30'49.2"

27°21'10.7"

1980

33

D 3 dg

700422

56° 32' 0"

27° 22' 0"

70

700432

56° 28' 0"

27° 18' 0"

30

700433

56° 63' 0"

27° 20' 0"

42

76 Pļaviņu –
Daugavas
ūdens
horizonts
73 Daugavas
ūdens
horizonts
73 Daugavas
ūdens
horizonts
D 3 dg

700434

13582

Rēzekne, Rēznas ielā 14
(SIA "REKOR")

56°30'00.6"

27°21'30.6"

1962

58

66

Debit
s, l/s

5.000

10.00
0

12.50
0
14.00
0
11.80
0
5.000
0.278

0.556

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

70

84

aiztamp
onēts

hidroģeol.
ekspluatācijas

50

70

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

57

90

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

52

100

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

35

55

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

30

33

rezervē

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas

39,8

58

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

0.348

10.00
0

Ūdens
lietotājs

Ūdens
ieguves
vietas
identif.
Nr.
700439

LVĢMC
DB Nr.

Adrese

LKS92 ģeogr. LKS92 ģeogr.
koord. Z plat. koordin. A
gar.

Urbš.
gads

Dziļ.
m

Ūdens
hor.
(ģeol.inde
kss)

56° 31' 0"

27° 20' 0"

98

700440

56° 31' 0"

27° 21' 0"

62

700453

56° 31' 0"

27° 23' 0"

50

56°30'55.3"

27°21'36.5"

1991

42

76 Pļaviņu –
Daug.
ūd.horiz.
76 Pļaviņu –
Daug.
ūd.horiz.
73 - Daug.
ūd.horiz.
D 3 dg

56°29'50.1"

27°18'55.9"

2001

18,8

Q

56°31'28.6"

27°19'52.6"

1966

50

D 3 dg

700480

13977

700492

7973

700600

24287

Rēzekne, Jupatovkas iela,
zemes vien. ar kad. Nr.2100
007 0401
Rēzekne, Ezeru iela 13; LR
Zemessardzes 3.Latgales
novada brigādes noliktavu
teritorijā
Rēzekne, Komunālā iela 6A,
zemes vien. ar kad. Nr.2100
002 0701 (naftas bāze)

67

Debit
s, l/s

3.336

0.556

2.224
2.000

2.000

2.000

Filtra
intervāls,
m no

Filtra
intervāls,
m līdz

Urbuma
statuss

Primārs
uzdevums

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

hidroģeol.
ekspluatācijas

0

0

Aktīvs

39,5

42

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas
hidroģeol.
ekspluatācijas

14,9

18

darbojo
šs

hidroģeol.
ekspluatācijas

38

50

nav
zināms

hidroģeol.
ekspluatācijas

Ūdens
lietotājs

EASTWEST
TRANSIT
SIA

4.PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS KULTŪRAS PIEMINEKĻI
Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

1.

8658

Ratinieku pilskalns

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Rēzekne, Jupatovkas iela 3C

2.

1958

Rēzeknes senkapi

Valsts nozīmes

Arheoloģija

3.

1960

Rēzeknes viduslaiku pils

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Rēzekne, Rēzeknes upes kreisajā
krastā pie V. Purvīša un Grāvju ielām
Rēzekne, Rēzeknes upes labajā krastā

67

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

4.

1959

Rēzeknes viduslaiku kapsēta

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Rēzekne, Rēzeknes upes kreisajā
krastā, tirgus laukumā

5.

5766

Dzīvojamo ēku apbūve

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 65a, Liepājas
iela 16B

68

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

6.

5769

Dzīvojamā ēka

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, 18. novembra iela 26

7.

5771

Lipīgo slimību nodaļas ēka

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, 18. novembra iela 41

8.
9.

5772
5759

Slimnīca
Dzīvojamā ēka

Valsts nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra

Rēzekne, 18. novembra iela 41
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 64

69

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

10.

5760

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 76

11.

5761

Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīca

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 89

70

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

12.

5762

Tipogrāfija

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 92

13.

5763

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94

71

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

14.

5764

Kapliča

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98a

15.

5765

Rēzeknes pareizticīgo baznīca

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98a

16.
17.

5757
5758

Skolotāju institūts
Administratīvā ēka

Valsts nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 126

72

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

18.

5773

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Kr. Barona iela 12

19.

5774

Banka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Baznīcas iela 22

20.

5775

Tautas nams

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 3

73

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

21.

5776

Viesnīca

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Brīvības iela 2

22.

5777

Dzīvojamā ēka, vēlāk telegrāfs

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Brīvības iela 40

74

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

23.

5778

Ģimnāzija, vēlāk Tautas tiesa

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Dārzu iela 24

24.

5780

Sinagoga

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Krāslavas iela 5

75

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

25.

5792

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Liepājas iela 16B

26.

5793

Rēzeknes luterāņu baznīca

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Raiņa iela 4
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Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

27.

5794

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, V. Seiles iela 38

28.

5797

Rēzeknes vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Siņicina iela 4

77

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

29.

5780

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 22/24

30.

5781

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 26

78

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

31.

5782

Dzīvojamā ēka ar veikalu

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 27

32.

5783

Dzīvojamā ēka ar veikaliem

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 28

33.

5784

Dzīvojamā ēka ar veikalu

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 36

79

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

34.

5785

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 38

35.

5786

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 40

80

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

36.

5787

Aptieka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 41

37.

5788

Dzīvojamā ēka

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 42

81

Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

38.

5789

Dzīvojamā ēka ar veikaliem

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 52/54

39.

5790

Dzīvojamā ēka

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 65a
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Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

40.

5791

Rēzeknes Jēzus sirds katoļu baznīca

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Latgales iela 88

41.

5767

Rēzeknes pilsdrupas

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Rēzeknes upes labajā krastā
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Nr.p.k. Aizsardzības Pieminekļa nosaukums
Nr.

Vērtības grupa

Pieminekļa
veids

Atrašanās vieta

42.

5770

1.Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcas apbūve

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, 18. novembra iela 41

43.

5768

Dzelzceļa stacijas personāla dzīvojamās ēkas (2)

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Rēzekne, Torņa iela 15; 15A

Izmantotas fotogrāfijas no SIA METRUM arhīva un maps.google.com

84

5.PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS IELU KATEGORIJAS

Ielas nopsaukums

Autoceļa Nr.

Ielu
kategorija

Atbrīvošanas aleja

A13

B

Piezimes
Krievijas robeža (Grebņeva)–
Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas
robeža (Medumi)

Krišjāņa Barona iela

P55

B

Rēzekne–Dagda

Latgales iela

P54; P55

B

Ludzas iela

P54

B

Rēzekne–Greiškāni

Nikodema Rancāna iela

P36

B

Rēzekne–Gulbene

Rīgas iela

P36

B

Rēzekne–Gulbene

Zilupes iela

P54

B

Rēzekne–Greiškāni

18. novembra iela

C

Akmeņu iela

C

Ausekļa iela

C

Blaumaņa iela

C

Brīvības iela

C

Bukmuižas iela

C

Dārzu iela

C

Dzelzceļnieku iela

C

Egļu iela

C

Ezera iela

C

Franciska Varslavāna iela

C

Franča Kempa iela

C

Jupatovkas iela

C

Jurija Tiņanova iela

C

Kaunatas iela

C

Komunālā iela

C

Krimuldas iela

C

Krišjāņa Valdemāra iela

C

Latgales iela

C

Lauku iela

C

Liepu iela

C

Lokomotīvju iela

C

Lubānas iela

C

Ļermontova iela

C

Maskavas iela

C

Nikodema Rancāna iela

C

Noliktavu iela

C

Parka iela

C

Pils iela

C
85

Ielas nopsaukums

Autoceļa Nr.

Ielu
kategorija

Pils iela

C

Pulkveža Brieža iela

C

Raiņa iela

C

Rēznas iela

V579

C

Saules iela

C

Stacijas iela

C

Torņa iela

C

Valērijas Seiles iela

C

Varoņu iela

C

Viļakas iela

C

Zavoloko iela

C

Zemnieku iela

C

Ančupānu iela

D

Andreja Pumpura iela

D

Andreja Upīša iela

D

Atmodas iela

D

Ausekļa iela

D

Baznīcas iela

D

Bērzpils iela

D

Bērzu iela

D

Brāļu Skrindu iela

D

Čaču iela

D

Daugavpils iela

D

Dzelzceļnieku iela

D

Dzirnavu iela

D

Egļu iela

D

Franča Trasūna iela

D

Grāvju iela

D

Izraēlas iela

D

Īsā iela

D

Jaunprojekta iela

D

Jelgavas iela

D

Kaļķu iela

D

Kaunatas iela

D

Koku iela

D

Kosmonautu iela

D

Krasta iela

D

Krāslavas iela

D

Krišjāņa Valdemāra iela

D

Kuldīgas iela

D

Piezimes

Rēzekne — Stoļerova — Kaunata

86

Ielas nopsaukums

Autoceļa Nr.

Ielu
kategorija

Kūdras iela

D

Ķiršu iela

D

Lakstīgalu iela

D

Lapu iela

D

Liepājas iela

D

Lubānas iela

D

Mediķu iela

D

Metālistu iela

D

Meža iela

D

Miera iela

D

Miera iela

D

Nākotnes iela

D

Nikodema Rancāna iela

D

Parka iela

D

Pļavu iela

D

Priežu iela

D

Pulkveža Brieža iela

D

Raiņa iela

D

Robežu iela

D

Rūpnīcas iela

D

Rūpnīcas iela

D

Saules iela

D

Seimaņa Putāna iela

D

Skolas iela

D

Slimnīcas iela

D

Smilšu iela

D

Sprūževas iela

D

Stadiona iela

D

Strādnieku šķērsiela

D

Upes iela

D

Valērijas Seiles iela

D

Ventspils iela

D

Vilhelma Purvīša iela

D

Vipingas iela

D

Zemnieku iela

D

Ziemeļu iela

D

8.marta iela

E

Alūksnes iela

E

Austrumu iela

E

Avotu iela

E
87

Piezimes

Ielas nopsaukums

Autoceļa Nr.

Ielu
kategorija

Ābeļu iela

E

Bauskas iela

E

Celtnieku iela

E

Dagdas iela

E

Dzintaru iela

E

Galdnieku iela

E

Gvardes iela

E

Jaunjelgavas iela

E

Jaunpleikšņu iela

E

Jaunupes iela

E

Jelgavas iela

E

Jelgavas iela

E

Kalēju iela

E

Kalna iela

E

Keramikas iela

E

Klusā iela

E

Koku iela

E

Kooperatīva šķērsiela

E

Krasta iela

E

Krāsotāju iela

E

Krimuldas iela

E

Krustpils iela

E

Līkā iela

E

Lokomotīvju šķērsiela

E

Lubānas iela

E

Mazā iela

E

Mediķu iela

E

Meža iela

E

Nākotnes iela

E

Nikodema Rancāna iela

E

Ozolu iela

E

Purva iela

E

Purva iela

E

Pūpolu iela

E

Rožu iela

E

Siguldas iela

E

Siņicina iela

E

Smilšu iela

E

Strēlnieku iela

E

Turaidas iela

E
88

Piezimes

Ielas nopsaukums

Autoceļa Nr.

Ielu
kategorija

Upes iela

E

Valmieras iela

E

Vidus iela

E

Vilhelma Purvīša iela

E

Zaļā iela

E

Zavoloko iela

E

Ziedu iela

E

Zvaigžņu iela

E

Zvirbuļu iela

E

89

Piezimes

6.PIELIKUMS
KULTŪRVĒSTURES OBJEKTU (PIEMINEKĻU) SARAKSTS
Nr.
p.k.
1.

Nosaukums

Atrašanās vieta

Piemineklis Latgales atbrīvotājiem
“Vienoti Latvijai”

Atbrīvošanas alejā,
laukumā pie Domes

2.

Piemineklis monsinjoram Nikodemam
Rancānam

3.

Piemineklis Sarkanās armijas karavīram

Laukumā pie
Atbrīvošanas alejas
115
Latgales ielā,
pie autoostas

4.

J.Raiņa skulpturāls portrets

5.

J.Zvīdra skulpturāls portrets

6.

Piemiņas zīme “Klusā kokle”
Latgales kultūras vēstures pētniekam
Miķelim Bukšam (1912-1977)
Kārļa Ulmaņa, Jāņa Baloža un Krišjāņa
Berķa stādītie ozoli

7.

8.

Ūdenstornis

9.

Krucifikss

10.

Krucifikss

11.

2.pasaules karā kritušo Sarkanās armijas
karavīru kapsēta

12.

2.pasaules karā kritušo Sarkanās armijas
karavīru kapsēta

13.

2.pasaules karā kritušo Sarkanās armijas
karavīru kapsēta

14.
15.
16.

17.
18.

Kultūras un atpūtas
parkā
Brīvības un Viļānu ielu
krustojumā
Pie ēkas Atbrīvošanas
alejā 115

Atklāts 1971.
Atkl.1990.1.IX.
Autors Bērtulis Buls
1937.

Stacijas ielā, dzelzceļa
stacijā Rēzekne II
Miera ielā 35, Pilsoņu
kapos
Rāznas un Ludzas ielu
krustojumā
Dārzu ielā,
pie Pareizticīgo
katedrāles
Miera ielā 35, blakus
pilsoņu kapiem

1903.

A.Upīša ielā,
Ebreju kapos
Vipingas ielā 2a,
Vipingas mežā pie
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1939., 1943., 1992.
idejas autors L.Tomašickis
tēlnieki K.Jansons, A.Jansons
Atklāts 2002.13.VIII,
Tēlniece Inese Ēvalde
Akmeņkalis Libērijs Peļņa
Atklāts 1974.26.VII
Tēlnieki Ojārs Siliņš un Oto
Kalējs, Arh.E.Salguss
Atklāts 1972.

Atbrīvošanas alejā 74

Upes ielā,
blakus Pareizticīgo
kapiem
Komunistiskā terora upuru kapi
Miera ielā 35, bij.
Garnizona kapos
Nacistiskā režīma koncentrācijas
Miera ielā 35, Pilsoņu
nometnes upuru kapi
kapos
Latvijas Brīvības cīņās kritušo 115 karavīru Miera ielā 35
Brāļu kapi
Nacistiskā režīma masu upuru piemiņas
vieta
Nacistiskā režīma upuru piemiņas vieta

Datējums

Atklāts 1989.
Atjaunots 1991.
Autors Antons Rancāns
1941-1945,
atklāta 1948
1941.-1945.,
piemineklis atklāts 1968.,
autors V.Kalējs
1941.-1945.,
piemiņas zīme atklāta 1975.
1940.,1941.
1941.-1945.,
pārapbedījums 1969.X.
1919.-1920.,
atklāti 1925.18.XI
obeliska autors E.Laube
1941., atklāts 1980.
1943.6.III,
atklāta 1974.,
atjaunota 2000.V.

Nr.
p.k.

Nosaukums

Atrašanās vieta
Tuberkulozes
dispansera
Pie 5.vidusskolas,
Atmodas ielā

19.

Nacistiskā režīma koncentrācijas
nometnes piemiņas vieta

20.

Piemiņas vieta ar akmeni komunistiskā
terora upuriem

Atbrīvošanas alejā 67

21.

Piemiņas vieta ar akmeni represētajiem
Rēzeknes iedzīvotājiem
Audriņu sādžas iedzīvotāju, Nacistiskā
režīma upuru piemiņas vieta ar plāksni
Bīskapa Jāzepa Rancāna (1886-1969)
vārdā nosauktais laukums ar piemiņas
akmeni
Plāksne Ērgļa aptiekai
Piemiņas plāksne Rēzeknes atbrīvotājiem
no lielinieku varas
Piemiņas plāksne Rēzeknes Valsts
skolotāju institūta direktoram
monsinjoram Nikodemam Rancānam
(1879-1933)
Gleznotāja Franciska Varslavāna (18981949) dzīvesvieta (1938-1948) ar
piemiņas plāksni
Kinorežisora Fridriha Ermlera (1898-1967)
dzīvesvieta ar piemiņas plāksni
Krievu rakstnieka Jurija Tiņanova (18941943) dzīvesvieta (1906-1915) ar
piemiņas plāksni
Pedagoģes, latgaliešu publicistes Valērijas
Seiles (1891-1970) dzīvesvieta (19401947) ar piemiņas plāksni
Gleznotāja Arvīda Egles (1905.-1977.)
darba un dzīvesvieta ar piemiņas plāksni
Ārstu Valda Gavara (1896-1941) un Paula
Strūves (1881-1941) darba vieta ar
piemiņas plāksni
Aktiera un režisora Antona Varslavāna
(1904-1990) darba vieta ar piemiņas
plāksni
Poļu pedagogu Antona un Olgas TalatKelpšu darba vieta ar piemiņas plāksni
Farmaceita, bij. Labklājības ministra
Vladislava Rubuļa (1887.-1937.) darbības
vieta ar piemiņas plāksni
Latgales kongresa norises vieta ar
piemiņas plāksni

Pie dzelzceļa stacijas
Rēzekne II
Latgales ielā 87

22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

91

Datējums

1941.-1945.,
piemiņas zīme atjaunota
2001.XI
Atklāta 1990.14.VI

Laukumā pie pilskalna

1941., 1949.
atklāta 1991
1942.4.I.,
atklāta 1965.
Atklāts 2003.IX

Latgales ielā 41
Atbrīvošanas alejā 93

Atjaunota 1995.

Atbrīvošanas alejā 115

Atjaunota 1989.

Bukmuižas ielā 78

Uzstādīta 1963.3.XI.

V.Purvīša ielā 10

Plāksne uzstādīta1978.22.IV

Atbrīvošanas alejā 94

Atjaunota 2000.

V.Seiles ielā 38

1991.21.VI

Latgales ielā 82

Atjaunota 1995.

18.Novembra ielā 41/
2

Atklāta 1996.

Brāļe Skrindu ielā 3

Atklāta 1994.17.XI

Atbrīvošanas alejā 56

Atklāta 2001.14.VI

Latgales ielā 41

Atklāta 2003.IX

Atbrīvošanas alejā 56

Atklāta 2002.IV

Nr.
p.k.
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

Nosaukums

Atrašanās vieta

Sabiedriskā darbinieka un garīdznieka
Franča Trasuna (1864-1926) kaps ar
pieminekli
Dzejnieka Seimaņa Putāna (1892-1969)
kaps ar pieminekli
Brāļu Skrindu – ārsta, dzejnieka Antona
(1881-1918) un garīdznieka Kazimira
(1875-1919) kapa vietas ar pieminekli
Monsinjora Nikodema Rancāna (18701933) kaps ar pieminekli
Gleznotāja Vilhelma Purvīša tēva Jura
Purvīša (1849-1927) kaps ar pieminekli
Ārsta Paula Strūves kaps ar pieminekli

Miera ielā 35, bij.
Garnizona kapos

atklāts 1996.

Miera ielā 35, Pilsoņu
kapos
Miera ielā 35, Pilsoņu
kapos

Uzstādīts 1977.12.IX

Miera ielā 35, Pilsoņu
kapos
V.Purvīša ielas kapos
Upes ielas jeb
Pareizticīgo kapos
Miera ielas kapos
Miera ielā 35, Pilsoņu
kapos

Kaps ar pieminekli “Mātei”
Farmaceita, bij. Labklājības ministra
Vladislava Rubuļa (1887-1937) kapa vieta
ar pieminekli
Pedagogu Jāņa Viļuma, Benedikta un
Antoņinas Tuču kapa vietas ar pieminekli
Arheogrāfa un publicista Ivana Zavoloko
(1897.4(17).XII -1984.7.III) kapa vieta ar
pieminekli

Miera ielā 35, Pilsoņu
kapos
Vecticībnieku kapsētā,
I.Siņicina ielā 4

92

Datējums

Atjaunots 1992.20.VI.
Tēlniece Māra Kalniņa

Autors V.Boriss

7.PIELIKUMS
VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU SARAKSTS

Nosaukums

Klase

171b

N1

242

Adrese

x LKS-92 TM (m)

y LKS-92 TM (m)

Apsekošanas gads

Rēzekne

268822

705709

2016

N1

Rēzekne

268508

706437

2016

95

N1

Rēzekne

268480

706885

2016

90

N1

Rēzekne

268382

707604

2016

b/n

Gr2

Rēzekne

266693,27

705500,96

2003

702

N1

Rēzekne

269092

704412

2016

Rezekne1

LatPos

Rēzekne

269831,799

705617,363

b/n

N2

Rēzekne

266514

703726

93

2016

8. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS ELEKTROAPGĀDE

95

9. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS IELU KATEGORIJAS

95

10. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA

96

11. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS ŪDENSAPGĀDES SHĒMA

97

12. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SHĒMA

98

13. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SHĒMA

99

14. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS GĀZES APGĀDES SHĒMA

100

15. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS SILTUMAPGĀDES SHĒMA

101

16. PIELIKUMS
RĒZEKNES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ZEMES

102

