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Pārskats par SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 
 
Latgales plānošanas reăiona ilgtermiĦa un vidēja termina plānošanas dokumentu SIVN 
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta atbilstoši 2004. gada Ministru 
kabineta noteikumos Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais 
novērtējums” V daĜā noteiktajai kārtībai . 
 
Sabiedriskās apspriešanas laiks: no 2010. gada 8. oktobra līdz 2010. gada 16. novembrim.  
 
PaziĦojumi par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu ievietoti: 

1) vietējā laikrakstā “Latgales Vietēja Avīze” 2010. gada 08.oktobra numurā Nr.41 
un sabiedriskās apspriešanas un sanāksmju laiku maiĦu avīzē „Vietējā Latgales 
Avīze” Nr.43, 2010. gada 22.oktobrī 

2) Interneta resursos: Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: 
http://www.vpvb.gov.lv, Latgales plānošanas reăiona mājas lapā: 
http://www.latgale.lv un Latgales plānošanas reăiona ilgtermiĦa un vidēja termiĦa 
plānošanas dokumentu mājas lapā http://www.latgalestrategija.lv/ 

3) Rakstiski paziĦojumi izvietoti sabiedrībai pieejamas vietās ēkas, kura atrodas 
Latgale plānošanas reăiona biroji: Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95 un Daugavpilī 
Saules ielā 15 

4) VVD Rēzeknes RVP un Daugavpils RVP telpās uz paziĦojumu stendiem. 
Papildus reăiona novadu pašvaldības par sabiedrisko apspriešanu un sanāksmēm 
informētas Latgales plānošanas reăiona Attīstības padomes (novadu pārstāvji ir padomes 
locekĜi) sēdē 2010. gada 08.oktobrī. 
Vietējā laikrakstā un Interneta resursos ievietotos paziĦojumu kopjas pievienotas šim 
pārskatam 1.pielikumā. 
 
Ar attīstības plānošanas dokumentiem, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu 
sabiedriskās apspriešanas laika varēja iepazīties Latgales plānošanas reăiona mājas lapā 
www.latgale.lv, sadaĜā “Latgales plānošanas reăions”, “sabiedriskās apspriedes” un 
plāšanas dokumentu mājas lapā www.latgalesstrategija.lv 
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā notika divas (2) sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:  

1) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes novada domes lielajā zālē plkst. 10.00 
2) Daugavpilī, Dobeles ielā 30, Daugavpils novada kultūras centrā plkst.15.00. 

Sanāksmju protokolu, dalībnieku reăistrācijas kopijas pievienotas šim pārskatam 
2.pielikumā., prezentācijas kopija – 3.pielikumā. Lai sanāksmju dalībnieki rētu iepazīties 
ar protokoliem, tie ievietoti Latgales plānošanas reăiona ilgtermiĦa un vidēja termiĦa 
plānošanas dokumentu mājas lapā http://www.latgalestrategija.lv/ sadaĜā “sabiedriskā 
apspriešana”.  
 
Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja ieteikumam (skat. šī pārskata 4.pielikumu) 
Latgales plānošanas reăiona ilgtermiĦa un vidēja termiĦa plānošanas dokumentu projekti, 
SIVN Vides pārskata projekts un tā kopsavilkums nosūtīts atzinumu sniegšanai: 

1) VVD Daugavpils reăionālajai vides pārvaldei  
2) VVD Rēzeknes reăionālajai vides pārvaldei  
3) Dabas aizsardzības pārvaldei 



Latgales plānošanas reăiona Ilgtspējīgas attīstības stratēăija 25 gadiem un Latgales plānošanas reăiona Attīstības programma 2010. 
– 2017. gadam    Pārskats par SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 

SIA “Grupa 93” 

 
3 

4) Veselības inspekcijai  
 
Atzinumus sniedza VVD Daugavpils reăionālā vides pārvalde, Rēzeknes reăionālā vides 
pārvalde un Veselības inspekcijas Latgales kontrole nodaĜa (kopijas pievienota šim 
pārskatam 5.pielikumā).. Iestāžu izteiktie priekšlikumi tika izvērtēti, Ħemti vērā un 
iestrādāti Vides pārskatā. 
 
Rakstisku priekšlikumus par Vides pārskatu varēja iesniegt līdz 2010. gada 
16.novembrim. Rakstiski priekšlikumi no sabiedrības netika saĦemti. 
 
Apkopojums par institūciju sniegtajiem un sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs 
saĦemtajiem priekšlikumiem un komentāri to iestrādi Vides pārskatā sniegti 1.tabulā. 
 
1.tabula Apkopojums par institūciju sniegtajiem un sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs 
saĦemtajiem priekšlikumiem un komentāri to iestrādi Vides pārskatā 
 

Nr. Priekšlikuma, komentāra īss saturs 
Izstrādātāju viedoklis, norāde pa iestrādi 
Vides pārskatā 

VVD Daugavpils reăionālā vides pārvalde 

 Nav iebildumu pret plānošanas dokumentiem un 
Vides pārskatu 

- 

1. Informē, ka uzĦēmums SIA “Rhodia Industrial 
Yerns” vairs  nedarbojas un neizmanto ūdeni no 
Lielā Stropu ezera tehnoloăisko iekārtu dzesēšanai 

Minētā informācija labota dzēsta no pārskata – 
13.lpp.  

VVD Rēzeknes reăionālā vides pārvalde 

2. 3.1. sadaĜā novecojusi informācija 2003. un 2004.g. Visā pārskata 3.1. nodaĜā par kurināmo, derīgo 
resursu izmantošanu, atkritumu saimniecību 
informācija atjaunota, ietverot vides informāciju 
par periodu 2005. – 2009.gadu vai arī 
2009.gadu. 

3. 3.1.2. nodaĜā valsts nozīmes dolomīta atradnes 
nosaukums “Pērtnieki” ir labojams 

Valsts nozīmes dolomīta atradnes “Pērtnieki” 
nosaukums labots – 11.lpp. 

4. 3.1.5. nodaĜa par dabas un bioloăisko daudzveidību – 
plānojot infrastruktūras izveidi ekotūrisma attīstībai 
un runājot apmeklētāju plūsmām, jāpievērš uzmanība 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas 
mērėiem un to saglabāšanas nepieciešamībai. 
Ekotūrismam jābūt dabu saudzējošam. 

3.1.5. nodaĜa akcentēta informācija par īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas 
mērėiem saistībā un to turpmāko izmantošanas 
iespējām ekotūrisma attīstībai reăionā. 
Novērtējuma sadaĜā plašāk sniegta informācija 
par atsevišėu nozīmīgāko ĪADT izveides 
mērėiem un vērtībām – 16. – 19.lpp. 

5. 3.1.6. nodaĜa par gaisa kvalitāti, atkritumu 
saimniecību satur novecojušus datus. Kopš 2007. 
gada darbojas sadzīves atkritumu poligons 
“Križevnieki” darbojas, vecās izgāztuves 
rekultivētas. Ieteikts nodaĜu pārstrādāt 

3.1.6.nodaĜas sadaĜas par gaisa kvalitāti attiecībā 
uzkurināmo, atkritumu saimniecību informācija 
atjaunota, ietverot vides informāciju par periodu 
2005. – 2009.gads vai arī 2009.gadu. NodaĜa par 
atkritumu saimniecību pārstrādāta. Pārējās 
nodaĜas tēmās par ūdens izmantošanu, 
virszemes ūdeĦu piesārĦošanu bija ietverta 
aktuālā informācija. Labojumi veikti 20. – 
22.lpp., 31. – 33. lpp. 
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Nr. Priekšlikuma, komentāra īss saturs 
Izstrādātāju viedoklis, norāde pa iestrādi 
Vides pārskatā 

Veselības inspekcijas Latgales kontrole nodaĜa 

 Neiebilst plānošanas dokumentu un Vides pārskata 
risinājumiem. 

 

6. Rekomendē papildināt pārskatu ar informāciju par 
bīstamajiem atkritumiem, tēma pārskatā nav ietverta 

Pārskata nodaĜa 3.1.6. sadaĜa “Atkritumu 
saimniecība” papilināta ar datiem par 
bīstamajiem atkritumiem, to savākšanas 
apjomiem, uzĦēmumiem un informāciju to 
deponēšanas iespējām. 

7. Rekomendē papildināt pārskatu ar informāciju par 
trokšĦa piesārĦojumu, uzsvērt trokšĦa problēmu pie 
autoceĜiem, lidostas Daugavpilī, iedzīvotāju trokšĦa 
diskomfortu šādu objektu tuvumā. 

Pārskata nodaĜa 3.1.6. papildināta ar sadaĜu 
“TrokšĦa līmenis”, novērtējuma 6.1.2. nodaĜā 
norādīta nepieciešamība izstrādāt prettrokšĦa 
pasākumus Daugavpils lidostai. 

8. Rekomendē papildināt pārskatu ar informāciju par 
vides stāvokĜa prognozi Laucesas pagastā, kur 
savulaik bijusi plānota naftas pārstrādes uzĦēmuma 
būvniecība. 

Reăiona plānošanas dokumentos nav ietverta 
minētā uzĦēmuma būvniecība, tādēĜ vides 
pārskatā nav ietverta konkrētā uzĦēmuma un 
Laucesas pagasta teritorijas vides stāvokĜa 
vērtējums. Taču, gadījumā, ja pārstrādes 
uzĦēmums nākotnē tiktu būvēts, atkarībā no tā 
plānotajām jaudām, tam ir veicams sākotnējais 
IVN vai IVN, kuros vērtētu objekta ietekmi uz 
apkārtējās teritorijas vides stāvokli. 

Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācija (I.Brolišas priekšlikumi izteikti 
sabiedriskās apspriešanas sanāksmē Rēzeknē)  

9. Precizēt ezeru platības, pretrunīgs ezeru kvalitātes 
vērtējums: Rāznas ezera kvalitāte - laba, lašveidīgo 
ūdeĦu kvalitāte – neatbilstoša 

Rāznas ezera un Lubāna platības precizētas 
23.lpp. 
Rāznas ezera ekoloăiskās kvalitātes vērtējums 
(Daugavas upes baseina apgabala plānā) ir labs, 
savukārt Rāznas ezeram kā prioritārajam 
lašveidīgo zivju ezeram ir konstatēti kvalitātes 
robežlielumu pārsniegumi. Tie ir 2 kvalitātes 
vērtējumi pēc atšėirīgiem parametriem un to 
robežvērtībām – informācija ir pareiza. 
Labojumi pārskatā nav veikti. 

 Par derīgo izrakteĦu izmantošanu minēts, ka derīgos 
izrakteĦus iegūst arī aizsargājamās dabas teritorijās, 
kas nav atĜauts. Iesaka precizēt, kādus derīgs 
izrakteĦus iegūst īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās (ĪADT); 
 

Izvērtējot derīgo izrakteĦu, tostarp sapropeĜa 
ieguves iespējas reăionā, atzīts, ka ir daudzi 
ezeri ārpus dabas liegumiem, kuros, veicot 
normatīvajos aktos noteikto izpēti un atĜauju 
saĦemšanu, ir iespējams iegūt sapropeli, tādēĜ 
tiek uzskatīts, ka sapropeĜa ieguve ezeros dabas 
liegumos nav aktuāla, tēma izslēgta no Vides 
pārskata. 

 Atkritumu apsaimniekošanas sistēma raksturojumā 
daudz informācijas par plānotajiem pasākumiem un 
mērėiem, atsauces uz plānotajiem pasākumiem 
2008.g., vajadzētu minēt vairāk par aktuālo situāciju 
2010. gadā, kas noticis ar plānotajiem objektiem. 
 

3.1.6. nodaĜas sadaĜa par atkritumu saimniecību 
pārstrādāta, informācija aktualizēta, ietverot 
vides informāciju par periodu 2005. – 
2009.gadu, 31. – 33. lpp. 
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Nr. Priekšlikuma, komentāra īss saturs 
Izstrādātāju viedoklis, norāde pa iestrādi 
Vides pārskatā 

 Transporta infrastruktūras aprakstā ieteicams vairāk 
raksturot Latgalei nozīmīgo „Austrumu stīgas” 
projektu – tā realizācija. 

Vides pārskats papildināts ar informāciju par 
„Austrumu stīgas” realizāciju – 49.lpp. 

 Ietekmes novērtējuma daĜā: 
- vērtējumu attiecībā uz degradāciju Natura 

2000 teritorijās var radīt maldīgu 
priekšstatu par dabas aizsardzību; 

- stratēăijas un programmas ietekmes 
vērtējums uz īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu iznīcināšanu. Tā ir aizliegta. 
Jāpārdomā formulējums.  

Ietekmju vērtējuma detalizācija ir līdzīga 
plānošanas dokumentu detalizācijas pakāpei. 
Sanāksmē jau skaidrots, ka Stratēăijā un 
Programmā ietverto tūrisma infrastruktūras un 
ceĜu izbūves vai rekonstrukcijas projektu 
ieviešana ir saistīta ar precīzu vietu izvēli, skiču 
un tehnisko projektu izstrādi, ja autoceĜu 
projektēs četrām vai vairāk joslām un tā garums 
lielāks par 11 km - ietekmes uz vidi 
novērtējuma veikšanu, kur detalizēti līdz ar citu 
ietekmju vērtējumu izvērtēs arī ietekmi uz 
aizsargājamām sugām, to atradnēm, dzīvotnēm 
un biotopiem. Programmā netiek ietverti 
konkrēti risinājumi, tādēĜ atkarībā no konkrēto 
risinājumu izvēles ir iespējamas gan pozitīvas, 
gan negatīvas ietekmes. Vides pārskatā tiek 
norādītas iespējamās ietekmes, taču tas 
nenozīmē, ka visas tās īstenosies.  
Ar iespējamo sugu atradĦu vai dzīvotĦu vai 
biotopu degradāciju vai iespējamo iznīcināšanu 
nelielā apmērā vai apjomos, ir domāta 
galvenokārt iespējamā ietekme teritorijās ārpus 
ĪADT ar nosacījumu, ka biotopa, atradnes vai 
dzīvotnes aizsargātība ir laba un to ir novērtējuši 
sertificēti sugu un biotopu eksperti vai, ja 
optimālākais risinājums skar Natura 2000 
teritoriju (ir paredzēts arī tās izmantošanas un 
apsaimniekošanas noteikumos, dabas 
aizsardzības plānā), tad gadījumos, kad ietekme 
nav būtiska un kura var rasties situācijās, ja 
piemēram, autoceĜa optimālākā risinājuma tiešā 
tuvumā tiek ietekmētas sugu atradnes vai 
dzīvotnes vai biotopi. Ietekmju būtiskumu 
noskaidro IVN procesā. Īstenojot LPR 
plānošanas dokumentus normatīvo aktu prasības 
tiks ievērotas, kas arī uzsvērts pārskatā.  
Pārskatā viedoklis nav mainīts, akcentēts, 
izvērstāk skaidrots 6.1.5. nodaĜā. 

 Programma „Ezeri” ir orientēta uz tūrisma attīstību 
Natura 2000 teritorijās. Latgalē ir daudz skaistu 
vietu un vērtīgu tūrisma objektu ārpus 
aizsargājamām dabas teritorijām. Iesaka tūrisma 
attīstību organizēt ārpus ĪADT. Daudzām 
aizsargājamām dabas teritorijām nav dabas 
aizsardzības plānu, kas ir pamats teritorijas 
apsaimniekošanai, kā arī tūrisma attīstībai tajā. 

Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana 
atbilstoši individuālajiem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem un dabas 
aizsardzības plānā ietvertajiem pasākumiem ir 
noteikta normatīvajos aktos. LPR plānošanas 
dokumentu ieviešana notiks, ievērojot 
normatīvo aktu prasības dabas aizsardzībā, tādēĜ 
dabas aizsardzības plānu izstrāde Programmā 
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Nr. Priekšlikuma, komentāra īss saturs 
Izstrādātāju viedoklis, norāde pa iestrādi 
Vides pārskatā 

TādēĜ iesaka noteikti Programma ietvert dabas 
aizsardzības plānu izstrādi kā pasākumu. 

netiek ietverta, bet situācija ar dabas 
aizsardzības plānu izstrādi un nepieciešamība to 
darīt atspoguĜota Vides pārskatā – 3.1.5. nodaĜa, 
6.2. nodaĜa. 

 
 
 
 
 
Pārskatu sagatavoja:     M.Nikmane 
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Pielikumi 

1. pielikums PaziĦojumu kopijas 

 
PaziĦojumi Interneta resursos 

 
Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv 
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Latgales plānošanas reăiona mājas lapā: http://www.latgale.lv 
 
 

 

 



Latgales plānošanas reăiona Ilgtspējīgas attīstības stratēăija 25 gadiem un Latgales plānošanas reăiona Attīstības programma 2010. 
– 2017. gadam    Pārskats par SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 

SIA “Grupa 93” 

 
10 

Latgales plānošanas reăiona IlgtermiĦa un vidēja termiĦa plānošanas dokumentu mājas 
lapā http://www.latgalestrategija.lv/ 
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PaziĦojumi vietējā laikrakstā 

 

1) Par sabiedrisko apspriešanu avīzē „Vietējā Latgales Avīze” Nr.41, 2010. gada 
8.oktobrī 
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2) Par sabiedriskās apspriešanas un sanāksmju laiku maiĦu avīzē „Vietējā Latgales 
Avīze” Nr.43, 2010. gada 22.oktobrī 
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2. pielikums Sabiedriskās apspiešanas sanāksmju protokoli  

 

Latgales stratēăijas, Latgales programmas, reăiona ekonomikas profila 
1.redakcijas un vides pārskata projekta 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Rēzeknē 
 

PROTOKOLS 

 
 

Laiks:   08.11.2010. plkst.10.00- 12.00 
Vieta:   Rēzeknes novada domes zāle, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne 
Dalībnieki: Projekta eksperti no Latgales plānošanas reăiona un SIA „Grupa 

93”, valsts iestāžu, pašvaldību, uzĦēmēju, sabiedriski aktīvi cilvēki 
(kopā 35 dalībnieki, dalībnieku sarakstu skat.pielikumā). 

Sanāksmi vada:  Neils Balgalis 
Protokolē:   Līga OzoliĦa, Marita Nikmane 
 
 
Semināru sāk: 10.10 
 
1) Neils Balgalis informē par Latgales plānošanas reăiona attīstības plānošanas 

dokumentiem (prezentācija), pateicas visiem, kas piedalījās apspriešanas sanāksmēs, 
atsūtīja priekšlikumus vēl pirms sanāksmes, kas rada labu pamatu dialogam. 

� „Augstāko izglītības iestāžu” lieta. Latgales reăionam piederīgās augstākās 
izglītības iestādes – Rēzeknes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Malnavas 
koledža, Daugavpils medicīnas koledža, un citu augstāko izglītības iestāžu 
filiāles. (kā uzsvērt un nostiprināt vietējo augstskolu lomu un augstākās izglītības 
lomu reăionā uzĦēmējdarbības veicināšanai?).  
� Pie reăiona ekonomikas profila pievienot transportu un loăistiku kā 
perspektīvās nozares, ar mērėi uzturēt „dienas kārtībā” šo uzĦēmumu vajadzību 
risināšanu, lidostas projektu, dzelzceĜa un auto koridoru nozīmīgumu reăiona 
kontekstā u.tml. 

2) Neils Balgalis apkopo būtiskākās izmaiĦas 1.redakcijā: 
1.redakcijā: Apspriešanas diskusiju rezultātā: 
Darbības programma „Attīstības centru 
tīkls” un divas apakšprogrammas: 

- nacionālie centri (Daugavpils, 
Rēzekne); 

- reăiona nozīmes centri (Balvi, 
Krāslava, Līvāni, Ludza, PreiĜi) 

Starptautiskas pilsētas programma 
„Daugavpils” 

Darbības programma „Attīstības centru 
tīkls” un 7 apakšprogrammas: 

- Daugavpilij; 
- Rēzeknei; 
- Balviem, 
- Krāslavai, 
- Līvāniem, 
- PreiĜiem. 

Pilsētu programmās uzsvērta katras 
pilsētas loma, un Novadu programmā 
uzsvērta katras pašvaldības starptautiskā 
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dimensija. 
Latgales Universitāte ar „universitāšu 
pilsētiĦām” Rēzeknē un Daugavpilī 

Latgales augstākās izglītības un zinātnes 
potenciāls = Daugavpils Universitāte 
+Rēzeknes Augstskola +Malnavas 
koledža +Daugavpils medicīnas koledža, 
u.c. 

Darbības programma „Pierobeža” Izmantojot nacionālo interešu teritoriju 
„Austrumu robeža”, rīkoties atbilstoši 
Latgales interesēm: 

- pierobežas pašvaldību 
programma; 

- Pierobežas stratēăija – visa 
reăiona stratēăija, parādot ES 
robežas ietekmes un to, kā reăiona 
teritorija var attīstīties caur 
pilsētām. 

3) I.SiĜiĦēviča, RA: Jautājums par stratēăijas autoriem (2.lpp.). Atbilde: stratēăijas un 
programmas izstrādes laikā organizēto darba grupu, sanāksmju dalībnieki, 
priekšlikumu iesniedzēji. Ja kāds nevēlas tur redzēt savu uzvārdu, to svītrojam. Ar 
ideju iekĜaut visus stratēăijas izstrādē piedalījušos cilvēkus, vēlamies ne atteikties no 
atbildības, bet mazināt izstrādātāju lomu (lai nedēvētu kā LIAS par ĖīĜa stratēăiju), 
palielinātu visu darītāju lomu, līdzatbildību. Stratēăijai – tikai kā platforma tālākai 
ideju attīstīšanai, konkretizēšanai, tālākām darbībām. 

4) B.Arbidāne, Rēzeknes novada dome: Mēs nevarēsim piedalīties novadu programmā, 
jo mums nav centra. Atbilde: Rēzeknes un Daugavpils novadi, esot bez centra, 
ierosināja šo diskusiju, un programmu mainīsim tā, lai tiktu attīstītas pakalpojumu 
sniegšanas vietas, kuras varēs izvēlēties paši novadi. 

5) I.SiĜiĦēviča, RA: Rādītājs 2020.gadā 600 Ls jāpamato. Atbilde: lati vai eiro vai 90% 
no valsts vidējā atalgojuma līmeĦa. Algu līmenis ir viens no būtiskajiem rādītājiem. 
90to gadu sākumā domājām, ka panāksim Eiropu, pagājuši 20 gadi, bet sanāca, ka 
jaunattīstības valstis noėer mūs – Ėīnā vidējais atalgojums 300 $. (Varbūt ieteiktais 
stratēăiskais mērėis Rēzeknes priekšlikumā „75% no Eiropas vidējā ienākumu 
līmeĦa” iekĜaujams visam stratēăijas termiĦam?) 

6) I.SiĜiĦēviča, RA: „Nesarīdiet” Latgales augstskolas. Rēzeknes Augstskolas stratēăijā 
teikts, ka tā nākotnē būs Latgales Augstskola. Iebildumi pret subjektīvo vārdu 
„gudrs” vīzijas formulējumā „Gudrā Latgale”. Programmai „Latgales reăiona 
pievilcība” ieteikums izmantot RA un ESF projektu, kurā tiek veikts pētījums par 14 
Latgales pilsētu pievilcību (Projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloăiskie un 
sociālekonomiskie aspekti Latgales reăiona attīstībā”). Kas ir definējis un uz kā 
pamatots jēdziens „Latgales sociālās kompetences pārākums”. Kas ir „pūĜa 
finansējums”, kas ir „cilvēciskais mērogs”. Ir daudzi jēdzieni, kas nav definēti un nav 
vienkāršam cilvēkam izlasāmi. Un nav redzama analīze, uz kuras balstoties izvirzīti 
stratēăiskie virzieni, mērėi. Kāpēc nav SVID? 

7) Atbilde par SVID: SVID ir tikai viena no zināmajām plānošanas metodēm. Stratēăijā 
stipro un vājo pušu izvērtējums ir Latgales stāstā, Latgales portretā un iespēju un 
draudu novērtējums – „Tendences” un „Izaicinājumi”. 



Latgales plānošanas reăiona Ilgtspējīgas attīstības stratēăija 25 gadiem un Latgales plānošanas reăiona Attīstības programma 2010. 
– 2017. gadam    Pārskats par SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 

SIA “Grupa 93” 

 
18 

8) B.Arbidāne, Rēzeknes novada dome: Kurās no programmām var piedalīties 
nevalstiskais sektors. Atbilde: pašreizējā redakcijā, visas, kur kā ieviesēji, partneri 
atzīmētas vietējās iniciatīvas grupas, nevalstiskās organizācijas. Jāpievieno pie 
„jauniem partneriem” stratēăijā. 

9) J. Vjakse: Izmantot 2009.gada datus.  
10) S.Ežmale: IekĜaut Rēzeknes SEZ. Aizstāvam ideju, ka speciālajām ekonomiskajām 

zonām jāturpina darbība, jāpagarina termiĦš, iesniedzam priekšlikumus reăionālās 
politikas pamatnostādnēs. 

11) S.Baltace, LDDK: uzsvērt zinātnisko potenciālu, inovācijas. 
12) E.Teirumnieks, RA: Papildināt pie Tendencēm par inovāciju, par valsts nozīmes 

zinātniskās pētniecības centriem un to aktivitātēm. 
13) I.SiĜiĦēviča, RA: Ko nozīmē Latgale ID. Latgales identitāte ir latgaliskā kultūra. 

Programmas „Ezeri” nosaukums asociējas ar citu saturu. Programmu nosaukumi nav 
pārdomāti. Atbilde: Piedāvājums veidot skanīgus programmu nosaukumus (tāpēc 
nosaukumi tiek lietoti kopā ar skaidrojumu iekavās). 

14) I. Broliša, DAP, Rāznas nacionālā parka pārstāve par Vides pārskatu: 
� Jāprecizē informācija par ezeriem, to platībām, 
� Iesaka precizēt, kādus derīgs izrakteĦus iegūst īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās (ĪADT); 
� atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums jāaktualizē ar ieviestajiem 

atkritumu apsaimniekošanas projektiem un situāciju uz 2010.gadu; 
� transporta infrastruktūras aprakstā ieteicams vairāk raksturot Latgalei nozīmīgo 

„Austrumu stīgas” projektu - cik lielā mērā tas realizēts, kur izbūvēts, kur palicis 
nepaveikts. 

� Ir pretrunīga informācija par ezeru ekoloăisko kvalitāti, piemēram, Rāznas ezera 
kvalitāte - laba, lašveidīgo ūdeĦu kvalitāte – neatbilstoša. 

� Ietekmes novērtējuma daĜu iesaka labāk skaidrot, piemēram: 
- vērtējumu attiecībā uz degradāciju Natura 2000 teritorijās var radīt maldīgu 

priekšstatu par dabas aizsardzību; 
- stratēăijas un programmas ietekmes vērtējums uz īpaši aizsargājamo sugu un 

biotopu iznīcināšanu. Tā ir aizliegta. Jāpārdomā formulējums.  
� Pašlaik var izlasīt tā, ka programma „Ezeri” ir orientēta uz tūrisma attīstību 

Natura 2000 teritorijās. Iesaka Ħemt vērā daudzās skaistās vietas Latgalē un 
paredzēt tūrisma objektu ārpus aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī 
Programmā ietvert pasākumus dabas aizsardzības plānu izstrādei. 

 
15) M.Nikmane, Grupa 93:  
� Vides pārskats ir gatavots vienlaikus ar plānošanas dokumentu izstrādi, balstoties uz 
2010. gada 08. oktobra redakciju. Pārbaudīsim, precizēsim un papildināsim informāciju 
par derīgajiem izrakteĦiem, atkritumu saimniecību, ezeru platībām un to kvalitāti. Rāznas 
ezera ekoloăiskās kvalitātes vērtējums (Daugavas upes baseina apgabala plānā) ir labs, 
savukārt Rāznas ezeram kā prioritārajam lašveidīgo zivju ezeram ir konstatēti kvalitātes 
robežlielumu pārsniegumi.  
� Ietekmju vērtējuma detalizācija ir līdzīga plānošanas dokumentu detalizācijas 
pakāpei. Tagad, kad ir noticis šo abu Latgales plānošanas reăiona dokumentu 
sabiedriskās apspriešanas process, plānošanas dokumentu saturs tiek precizēts, atbilstoši 
arī Vides pārskatā ietekmes vērtējums tiks papildināts. 



Latgales plānošanas reăiona Ilgtspējīgas attīstības stratēăija 25 gadiem un Latgales plānošanas reăiona Attīstības programma 2010. 
– 2017. gadam    Pārskats par SIVN Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 

SIA “Grupa 93” 

 
19 

� Stratēăijā un Programmā ietverto tūrisma infrastruktūras un ceĜu izbūves vai 
rekonstrukcijas projektu ieviešana ir saistīta ar precīzu vietu izvēli, skiču un tehnisko 
projektu izstrādi, ja autoceĜu projektēs četrām vai vairāk joslām un tā garums lielāks par 
11 km - ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu, kur detalizēti līdz ar citu ietekmju 
vērtējumu izvērtēs arī ietekmi uz aizsargājamām sugām, to atradnēm, dzīvotnēm un 
biotopiem.  
� Programmā netiek ietverti konkrēti risinājumi, tādēĜ Vides pārskatā tiek norādītas 
iespējamās ietekmes.  
� Ar iespējamo sugu atradĦu vai dzīvotĦu vai biotopu degradāciju vai iespējamo 
iznīcināšanu nelielā apmērā vai apjomos, ir domāta iespējamā ietekme teritorijās ārpus 
ĪADT, kura nav būtiska un kura var rasties situācijās, ja piemēram, autoceĜa optimālākā 
risinājuma tiešā tuvumā tiek ietekmētas sugu atradnes vai dzīvotnes vai biotopi. 
Uzsveram, ka šajā gadījumā ir runa par ietekmēm, kuras IVN procesā tiktu atzītas par 
nebūtiskām. Īstenojot LPR plānošanas dokumentus normatīvo aktu prasības tiks 
ievērotas, kas arī uzsvērts pārskatā. 
16) I.Goba, RAPLM: atzinīgi par noformējumu un ieviešanas modelēšanu. Ieteikumi: 

detalizētāku situācijas analīzi, balstītu uz profilu. Jāievēro reăionālās attīstības 
dokumenta struktūra. Izvērst tendenču analīzi, parādot, prognozējot perspektīvo 
nozaru attīstību reăionā turpmāko 5 gadu periodā Latgalē. Pozitīvi, ka stratēăijas 
mērėi vērsti uz ekonomiku, tomēr garākā definīcija ir labāka, jo tajā parādās dzīves 
kvalitātes aspekts. Ir vairākas svaigas idejas, piemēram, Skola+. Programma 
jāpapildina ar stratēăisko daĜu (stratēăija – ilgtermiĦa dokuments, programma – 
vidēja termiĦa dokuments, un tajā jābūt pamatotam, kā šajā periodā stratēăija tiks 
ieviesta, jeb sasaistei ar stratēăiju). Programma pārāk sadrumstalota, daĜa tematiskas, 
daĜa teritoriālas programmas, nav nolasāmas prioritātes. Programmas izstrādātas 
dažādā detalizācijas pakāpē. Nepieciešams iekĜaut ieviešanas sistēmu. 

17) ViĜānu novada dome: Parādīt arī novadu pašvaldību lomu, varbūt iespējams 
papildināt Novadu programmu. 

 
 
Sanāksmi beidz: 11.50 
 
 
Protokolu sagatavoja:       Līga OzoliĦa 
 
        Marita Nikmane 
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Protokola pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku reăistrācija 
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Latgales stratēăijas, Latgales programmas, reăiona ekonomikas profila 
1.redakcijas un vides pārskata projekta 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Daugavpilī 
 

PROTOKOLS 
 

Laiks:   08.11.2010. plkst.15.00- 18.00 
Vieta:   Daugavpils kultūras centrs, Dobeles iela 30, Daugavpils 
Dalībnieki: Projekta eksperti no Latgales plānošanas reăiona un SIA „Grupa 

93”, valsts iestāžu, pašvaldību, uzĦēmēju, sabiedriski aktīvi cilvēki 
(kopā 28 dalībnieki, dalībnieku sarakstu skat.pielikumā). 

Sanāksmi vada:  Neils Balgalis 
Protokolē:   Līga OzoliĦa, Marita Nikmane 
 
 
Semināru sāk: 15.10 
 
18) Neils Balgalis informē par Latgales plānošanas reăiona attīstības plānošanas 

dokumentiem (prezentācija), apkopo būtiskākās izmaiĦas 1.redakcijā: 
1.redakcijā: Apspriešanas diskusiju rezultātā: 
Darbības programma „Attīstības centru 
tīkls” un divas apakšprogrammas: 

- nacionālie centri (Daugavpils, 
Rēzekne); 

- reăiona nozīmes centri (Balvi, 
Krāslava, Līvāni, Ludza, PreiĜi) 

Starptautiskas pilsētas programma 
„Daugavpils” 

Darbības programma „Attīstības centru tīkls” 
un 7 apakšprogrammas: 

- Daugavpilij; 
- Rēzeknei; 
- Balviem, 
- Krāslavai, 
- Līvāniem, 
- PreiĜiem. 

Pilsētu programmās uzsvērta katras pilsētas 
loma, un Novadu programmā uzsvērta katras 
pašvaldības starptautiskā dimensija. 

Latgales Universitāte ar „universitāšu 
pilsētiĦām” Rēzeknē un Daugavpilī 

Latgales augstākās izglītības un zinātnes 
potenciāls = Daugavpils Universitāte 
+Rēzeknes Augstskola +Malnavas koledža 
+Daugavpils medicīnas koledža, u.c. 

Darbības programma „Pierobeža” Izmantojot nacionālo interešu teritoriju 
„Austrumu robeža”, rīkoties atbilstoši 
Latgales interesēm: 

- pierobežas pašvaldību programma; 
- Pierobežas stratēăija – visa reăiona 

stratēăija, parādot ES robežas 
ietekmes un to, kā reăiona teritorija 
var attīstīties caur pilsētām. 

19) Programmā jāiestrādā Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Augstskolas atsevišėās 
stratēăijas; 

20) Pie ieviesējiem jānorāda reăiona un valsts (IZM) iestādes (nevis „vai”); 
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21) Daugavpils Universitāte (J.Eglītis): Kopumā Latgales stratēăijas un programmas 
izstrādei interesanta pieeja. Pašlaik nevar iepazīties ar plānošanas dokumentu vietu 
plānošanas dokumentu hierarhijā un kā Latgales dokumenti atbilst 
augstākstāvošajiem. Jāprecizē ieviešanas mehānisms (vai tie būs sadarbības līgumi 
starp pašvaldībām vai cita kārtība). Jāparāda finansēšanas kārtība. Mērėī jāiekĜauj arī 
dzīves kvalitātes jēdziens. Patīk Latgale ID programma, bet nosaukums neliecina, ka 
tā būtu uzĦēmējdarbības atbalstam, jāpārdomā nosaukumi. Latgales reăiona 
pievilcības programmu var uztvert vairāk kā mārketinga programmu, tādā gadījumā 
vairāk jāpārdomā, kā uzrunāt investorus. Uzskata, ka kooperācija nedarbosies, jo 
Latgalē ir sīksaimniecības ap 5 ha, un tādas nesadarbosies. Vajag atbalstīt zemju 
konsolidācijas pasākumus. 

22) Transporta un sakaru institūts: (Z.Vuškāns): Nevajag stratēăijā virzīt tādu Latgales 
Augstskolu. Līdzīga kĜūda bija izdarīta ar Aviācijas institūtu, likvidējot 1999.gadā – 
valsts zaudēja. Daugavpils Universitāte ir kā brends, ar to nevar spēlēties. 

23) RTU un TSI filiāles Latgalē ir vienīgās, kas piedāvā tehniskās specialitātes. TSI 
gribēja būvēt Akadēmisko parku (ar LIAA atbalstu, Varšavas ielā), neizdevās 
sadarbība ar domi. Tagad veidosim kompetences centru, tas faktiski būs tas pats – 
biznesa inkubācija, laboratorija, inovācijas). TSI gatavo 300 loăistiėus. TSI Latgales 
filiāle darbojas veiksmīgi, jāĦem vērā, ka tā ir privātā augstskola. Latgales 
programmā atsevišėi „nenolasās” zinātne – vajadzētu. 

24) Pašvaldības plānus par CietokšĦa, lidostas, industriālo teritoriju attīstīšanu vajadzētu 
saistīt ar augstskolām. TSI jo īpaši balso par lidostas nepieciešamību, tai ir pamats te 
būt, tā var būt labāka kā Rīgas (tādā ziĦā, ka tā ir lētāk izveidojama – 60-70 milj., bet 
teritorijai dod lielāku izaugsmes efektu), ir dzelzceĜa nodrošinājums, parādītos 
loăistikas centri. Lidosta ir reăiona projekts Nr.1.  

25) Jālabo Transporta un sakaru tehniskā skola (nav koledža). 
26) Daugavpils Universitāte (V.BoroĦenko): virziens ZiemeĜi-Austrumi (no 

Skandināvijas uz Āziju) ir attīstījies, Daugavpils lidosta var iekĜauties arī tajā. 84% 
iedzīvotāju (DU veiktais ikgadējais socioloăiskais pētījums Daugavpils pilsētā) 
novērtē lidostu kā Daugavpils pilsētas attīstības iespēju. 

27) Atceramies arī reăionālo lidostu atkarību no subsīdijām, tomēr jo lidosta ātrāk būs 
spēles laukumā, jo reăionam labāk. Nelielo pilsētu tīklā, katrs spēlētājs būtiski 
pamaina laukumu (KauĦas lidosta ienāca; ko darīs Pleskava?). Latvijā kopumā ir 
(bija) 107 lidlauki. 

 
 
Sanāksmi beidz: 17.40 
 
 
 
 
Protokolu sagatavoja:       Līga OzoliĦa 
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Protokola pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku reăistrācija 
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3.  pielikums Prezentācijas kopija 
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4. pielikums Sarakste par konsultācijām ar Vides pārraudzības valsts 
biroju  
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5. pielikums Sarakste ar institūcijām par Vides pārskata nosūtīšanu 
atzinumu sniegšana un institūciju sniegto atzinumu kopijas 
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