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Latgales plānošanas reģions, pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 16¹. panta 

pirmās daļas 3.punktā un Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma otrajā daļā 

„Telpiskās attīstības perspektīva” 5. nodaļā „Perspektīvas īstenošana” noteikto, ir 

sagatavojis pārskatu par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi un 

ieviešanu 2009.gadā. 

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā Telpiskās attīstības 

perspektīvā noteikto Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu ietilpst: 

• Atzinumi par vietējo pašvaldību un rajona pašvaldību plānošanas dokumentu 

saskaņu ar Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu; 

• Atzinumi par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma saskaņu ar 

nacionālā līmeņa un kaimiņu reģionu plānošanas dokumentiem; 

• Ieteikumi par nepieciešamajām izmaiņām reģiona teritorijas plānojumā. 
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1. Pārskats par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 
ieviešanu 

 
Lai realizētu Reģionālās attīstības likuma 16¹.panta pirmās daļas 3.punktā plānošanas 

reģionam noteiktās funkcijas izpildi, Latgales plānošanas reģions 2009.gadā nodrošinājis 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ieviešanu, veicot tālāk uzskaitītās aktivitātes. 

2009.gada 11.decembrī jaunievēlētā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome, 

pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma pārejas noteikumu 17.punktu (ar 13.11.2008. 

grozījumiem) un 05.04.2005. MK noteikumu Nr.236 "Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas 

noteikumi" 50.punktu pieņēma lēmumu atstāt spēkā „Latgales plānošanas reģiona teritorijas 

plānojumu 2006.-2026. gadam” un iekļaut kā pielikumus Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo 

Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajona teritorijas plānojumus: 

• Balvu rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, 

• Daugavpils rajona teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, 

• Krāslavas rajona teritorijas plānojums 2002. - 2014.gadam, 

• Ludzas rajona teritorijas plānojums 2006. - 2018.gadam, 

• Preiļu rajona teritorijas plānojums 2002. – 2013.gadam,  

• Rēzeknes rajona teritorijas plānojums 2007. – 2019.gadam. 

2009.gadā Latgales plānošanas reģions ir izsniedzis 11 nosacījumus vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu izstrādei un 13 atzinumus par vietējo 

pašvaldību teritorijas plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu pirmajām redakcijām par 

atbilstību Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijām. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr. 566 „Kārtība, kādā 

piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un 

attīstībai 2008.-2010.gadā” Latgales plānošanas reģions sniedz atzinumus par pašvaldību 

izstrādāto projektu atbilstību plānošanas reģiona attīstības prioritātēm. Mērķdotāciju saņemšanai 

no 2010.gada finanšu līdzekļiem tika izsniegti atzinumi 32 pašvaldību projektiem. 

2009.gada maijā Latgales plānošanas reģions izskatīja un sniedza 8 atzinumus par 

atbilstību reģiona attīstības prioritātēm profesionālo un augstāko mācību iestāžu investīciju 

piesaistes projektiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumu Nr.584 „Noteikumi par 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti 
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„Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centros”” 19.2.3. apakšpunktu, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomei atzinuma 

sniegšanai par projekta atbilstību Latgales plānošanas reģiona attīstības prioritātēm, kā arī 

reģiona kvotu ievērošanu, kuras apstiprinātas Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 

2007.gada 3.oktobra sēdē, tika iesniegti Balvu novada domes projekts „Balvu pilsētas PII 

„Sienāzītis” rekonstrukcija Balvos, brīvības ielā 50B”. 2009.gada 3.jūnijā Latgales plānošanas 

reģiona attīstības padomes sēdē tika nolemts atbalstīt projekta iesniegšanu darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros un akceptēt 

Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu, kura atbilda Latgales plānošanas reģionam 

noteiktajai kvotai. 

Latgales plānošanas reģions izskatīja un sniedza atzinumus par saskaņotību ar Latgales 

plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 

precizētajai attīstības stratēģijai, kura tika iesniegta Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas”. Papildus tika sniegti 

atzinumi biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” un Daugavpils un Ilūkstes novadu 

partnerības „Kaimiņi” attīstības stratēģijām, kuras paredzēts iesniegt Lauku atbalsta dienestā 

Rīcības programmas Eiropas zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai pasākuma ietvaros. 

 Papildus iepriekš minētajām aktivitātēm Latgales plānošanas reģions 2009.gadā ir 

sniedzis atzinumus divām Līvānu novada domes un vienai Rēzeknes pilsētas domes darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros realizējamajām 

projektu idejām, kuras tika iesniegtas izskatīšanai LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas Koordinācijas padomē, kā arī diviem privātpersonu projektiem. 

Tika sagatavoti un sniegti 3 atzinumi Baltijas jūras reģiona valstu par telpisko plānošanu 

un attīstību atbildīgo ministru sadarbības „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” telpiskās 

attīstības komitejas (VASAB) vadībā sagatavoto dokumentu VASAB Ilgtermiņa perspektīvas 

Baltijas jūras reģiona teritoriālajai attīstībai projektiem, ieteikumi Latvijas viedokļa 

sagatavošanai par Zaļo grāmatu par teritoriālo kohēziju. 
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Atzinumi par vietējo pašvaldību un rajonu pašvaldību plānošanas 

dokumentu saskaņu ar Latgales reģiona teritorijas plānojumu 

 
Latgales plānošanas reģions 2009.gadā ir izsniedzis 13 atzinumus par vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumu atbilstību Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam. 9 no 13 

izsniegtajiem atzinumiem ir norādītas neatbilstības Latgales plānošanas reģiona teritorijas 

plānojuma vadlīnijām. Pašvaldības, kuras ir pieprasījušas atzinumus par teritorijas plānojumu un 

to grozījumu 1 redakcijām, pilnveidotajām redakcijām skatīt tabulā. 

 
N.p.k. Atzinuma pieprasījums LPR atzinums 

1.  Skaistas pagasta padome 
03.02.2009.Nr.43 

19.02.2009.Nr.2-4.3/85, ar 
ieteikumiem. 

2.  Sventes pagasta padome 
11.02.2009. Nr.3-11/22 

20.02.2009. Nr.2-4.3/92 

3.  Vārkavas novada dome 
01.04.2009. Nr.188 

02.04.2009. Nr.2-4.3/166 

4.  Lendžu pagasta padome 
23.03.2009. Nr.3-10/115 

02.04.2009. Nr.2-4.3/167, ar 
ieteikumiem. 

5.  Rundēnu pagasta padome 
27.03.2009. Nr.3-13/148 

20.04.2009. Nr.2-4.3/179, ar 
ieteikumiem. 

6.  Zvirgzdenes pagasta padome 
07.04.2009. Nr.3-10/73 

22.04.2009.Nr.2-4.3/186, ar 
ieteikumiem. 

7.  Kalkūnes pagasta padome 
02.04.2009.Nr.03-12/88 

27.04.2009. Nr.2-4.3/195, ar 
ieteikumiem. 

8.  Ņukšu pagasta padome 
23.04.2009.Nr.3-5/67 

19.05.2009. 2-4.3/236, ar 
ieteikumiem. 

9.  Medumu pagasta padome 
16.06.2009.Nr.03-11/120 

17.06.2009.Nr.2-4.3/285, ar 
ieteikumiem. 

10.  Rēzeknes novada pašvaldība par Lūznavas 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 
12.08.2009.Nr.8-4/454 

18.08.2009. Nr.2-4.3/359 

11.  Rēzeknes novada pašvaldība par Verēmu 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 
28.07.2009.Nr.8-4/398 

20.08.2009. Nr.2-4.3/362, ar 
ieteikumiem. 

12.  Krāslavas novada dome par Piedrujas pagasta 
teritorijas plānojumu 
07.09.2009.Nr.2.1-3/250 

01.10.2009.Nr. 2-4.3/439, ar 
ieteikumiem. 

13.  Rēzeknes novada pašvaldība par Verēmu 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 
13.10.2009.Nr.8-4/768 

23.10.2009.Nr.2-4.3/486 
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2. Atzinumi par Latgales reģiona teritorijas plānojuma saskaņu ar 
nacionālā līmeņa un kaimiņu reģionu plānošanas dokumentiem. 

 
 

2009.gadā Latgales plānošanas reģiona ir aktīvi piedalījies Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas projekta sabiedriskajā apspriešanā. Plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās LR 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkotajās tematiskajās ekspertu darba grupās, 

kā arī veica sabiedriskās apspriešanas un informēšanas pasākumus Latgales reģionā.  

Lai informētu par iespējām piedalīties stratēģijas sabiedriskajā apspriešanā, tika ievietoti 

paziņojumi vietējos laikrakstos („Vaduguns”, „Ludzas Zeme”, „Vietējā Avīze”, „Ezerzeme”, 

„Rēzeknes Vēstis” un „Latgales laiks”), kuros tika norādīts, kur var iepazīties ar stratēģijas 

projektu, kā arī ievietots paziņojums Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv. 

Tika izveidota speciāla elektroniskā pastkastīte strategija@latgale.lv, uz kuru varēja iesūtīt 

komentārus, viedokļus, iebildumus. Laika posmā no 2009.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam 

komentāri netika saņemti. 

Papildus iepriekšminētajām aktivitātēm, Latgales plānošanas reģions 2009.gada 12.jūnijā 

organizēja stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi Daugavpilī. Sanāksmē 

piedalījās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvji, stratēģijas izstrādes 

grupas pārstāvji, reģiona uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, reģionālo augstskolu 

pārstāvji, pašvaldību vadītāji un speciālisti, kopā 46 dalībnieki. 

Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu tika sniegts atzinums 2009.gada 

20.jūlijā, kurā, papildus saskaņošanai ar reģiona teritorijas plānojumu, tika iekļauti Latgales 

plānošanas reģiona 2009.gada 12.jūnijā organizētajā sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 

Daugavpilī saņemtie priekšlikumi no reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldībām. Otrs 

atzinums tika sniegts 2009.gada 13.novembrī par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

telpiskās attīstības perspektīvas projektu. 

 
3. Ieteikumi par nepieciešamajām izmaiņām reģiona teritorijas 

plānojumā. 
 

Ieteikumi par nepieciešamajām izmaiņām reģiona teritorijas plānojumā nav saņemti.
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Pielikumi 
 

 

1. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2009.gada 11.decembra sēdes protokola 
izraksts. 

2. Latgales plānošanas reģiona sniegtie atzinumi vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem 
un to grozījumiem. 

3. Latgales plānošanas reģiona atzinumi vietējo pašvaldību investīciju projektiem, kuri pēc 
reģiona atzinuma saņemšanas tika iesniegti Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā.  

4. Latgales plānošanas reģiona atzinumi par profesionālās un augstākās izglītības iestāžu 
projektiem, kuri tika iesniegti valsts investīciju pieteikumam LR Izglītības un zinātnes 
ministrijā. 

5. Atzinums Balvu novada domes projektam „Balvu pilsētas PII „Sienāzītis” 
rekonstrukcijas Balvos, Brīvības ielā 50B”. 

6. Latgales plānošanas reģiona atzinumi rajonu partnerību stratēģijām.   

7. Atzinumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes 
ietvaros realizējamajiem projektiem Līvānu novada un Rēzeknes pilsētas domei. 

8. Latgales plānošanas reģiona atzinumi SIA „JE enerģija” un SIA „Balttransnafta” 
investīciju projektu idejām.   

9. Latgales plānošanas reģiona atzinumi par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
projektu. 

10. Atzinumi un priekšlikumi starptautiskajiem attīstības plānošanas dokumentiem. 

 


