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Sveiciens 2014.zilā zirga gadā! 

Raudzīties drošu skatu, 
Paturēt siltumu smaidā, 
Nosargāt laimi sirdī, 
Gribēt mazliet vairāk par gribu, 
Starot mazliet tālāk par staru, 
Mīlēt ar mīlestību. 

/M. Laukmane/          

 Pateicoties tam, ka 2013.gadā pagasta pārvaldei izdevās veiksmīgi pārdot veco pagastmāju

(Ls10000), radās iespēja iegādāties jaunu mikroautobusu(Ls 12932), jo pēc pieredzes redzam, ka iedzīvotāji 

ļoti bieži griežas pagasta pārvaldē lai iznomātu transportu un tā kā vecais pagasta mikroautobuss jau ir ļoti 

nolietojies, tad bija radusies nepieciešamība iegādāties jaunāku. Arī veco mikroautobusu nav plānots pārdot, 

jo ļoti bieži ir nepieciešamība izbraukt pie iedzīvotājiem pa dažādiem ceļiem, kas nav labākajā kārtībā lai 

nogādātu kādu mūsu pagasta iedzīvotāju pie ārsta vai apsekotu, vai aizvestu viņam aprūpētāju vai arī pār-

vestu kādus mazgabarīta materiālus. Nepieciešamības ir daudz un dažādas. 

Pagājušajā gadā salūza pagastam piederošais greideris, kurš arī bija savu nokalpojis, remonts bija neizdevīgs 

un pirkt greiderēšanas pakalpojumus arī bija neizdevīgi 

 -gan tādā ziņā, ka izmaksas ir ļoti dārgas; 

- gan arī jāgaida rinda, jo katrs pagasts šos pakalpojumus vispirms sniedz savā pagastā un kamēr rinda pie-

nāk mums jau bieži vien sākās lietus un palikām ar negreiderētiem ceļiem. Tā kā nauda bija nedaudz uzkrāta 

nolēmām iegādāties savu greideri(Ls 12000), kas arī tika izdarīts. 

Vēl pagājušajā gadā tika iegādāts lietots traktors JUMZ(Ls 2890), jo arī šīs markas mūsu pagastam piedero-

šais traktors bija nolietojies un to atremontēt nebija izdevīgi. 

2013.gadā iegādājāmies ķēdes(Ls1244) priekš traktora Belarus, jo lai varētu iztīrīt sniegu arī no iedzīvotāju 

māju piebraucamajiem celiņiem( vadoties pēc iepriekšējā gada pieredzes )tās bija nepieciešamas. 

Tika veikta arī caurules nomaiņa uz ceļa Kozori-Apvedceļš-MazieGaranči un samaksāta diezgan liela summa

(Ls 5600). 

Par 2013. gada laikā lielākajiem pirkumiem ( summas norādītas latos) 

 Atgādinājums. 

 Daudziem mūsu pagasta iedzīvotājiem jāmēro tāls ceļa gabals 

līdz pagasta pārvaldei,  satiksme tiek  nodrošināta ar lieliem starplai-

kiem.  Bieži gadās, ka  iedzīvotāji vienlaicīgi gaida rindā, lai varētu  sakār-

tot savu interesējošo jautājumu pie sociālā darbinieka. Tāpēc tagad ir 

iespēja precizēt laiku, kad var ātrāk sakārtot savu jautājumu iepriekš 

piezvanot pa tel. mob. 29229345 vai 64640233, kā arī uz šiem telefo-

niem zvanīt jebkurā jautājumā, kas skar sociālo jomu. 

Vēlreiz atgādināšu sociālā darbinieka pieņemšanas laikus: 

P. 08.00 - 16.00            T. 11.30. - 15.30 

O. 08.00 - 12.00            C. 08.00 -  12.00 

Pateicība! 

Lūcija Paura un Lūcija Ķipure izsaka 

pateicību Nadeždai Andžānei par to, 

ka viņa vienmēr laipni izpalīdz, viņu 

ikdienas darbos. Paldies viņai par 

dzīvesprieku un čaklumu, un par dar-

bu, ko viņa veic! 

Sagatavoja: V.Runča 

Sagatavoja: Ā.Skromule 
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Ozolmuižas pagasta pārvaldes skaidrojums par budžeta tāmi 2014.gadam. 

 Ozolmuižas pagasta pārvaldes pamatbudžeta kopējā tāme 

gan ienākumiem, gan izdevumiem 2014.gadam sastāda 310630 EUR. 

Pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sastāda 1.4% 

Ieņēmumus veido: 

-  saņemtie transferti(līdzekļi ko saņemam no Rēzeknes novada pašval-

dības); 

- ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem (samazinās 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 2 %, jo sakarā ar skaitītāju uzstā-

dīšanu samazinājās ūdens patēriņš); 

- ieņēmumi par telpu īri (paliek nemainīgi salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu); 

- ieņēmumi par zemes nomu( nemainās salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu); 

- ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas( arī nemainās). 

Amatu saraksts  

Amatu saraksts nemainās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

Atlīdzība palielinās par 13 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 

2013.gadā atlīdzībai bija izlietoti –  104757 EUR 

2014.gadā atlīdzībai plānoti          - 118362 EUR 

Plānotie izdevumi: 

Pagasta pārvaldes izdevumos ietilpst: 

- algas, sociālais nodoklis, izdevumi, kas nepieciešami kancelejas un 

saimniecības preču iegādei, lai tiktu nodrošināta pagasta pārvaldes 

darbinieku, sociālā darbinieka un bāriņtiesas locekles darbība; 

Paredzēti sekojoši lielākie pirkumi: 

- jauns kopētājs lietvedes kabinetam (  1138 EUR) , jo esošais jau nolie-

tojies 

Pārējo pakalpojumu ekonomiskajā darbībā ir paredzēti līdzekļi: 

- zemes lietu un darba aizsardzības speciālistes darba algai, sociālajam 

nodoklim un pagasta pārvaldes pārziņā esošo ceļu ierakstīšanai ze-

mesgrāmatā. 

  Lielākais pirkums - ir plānots jauns procesors zemes lietu speciālistei (313 EUR). 

Teritorijas un mājsaimniecības apsaimniekošanas izdevumos ietilpst : 

- algu un sociālā nodokļa samaksa komunālās saimniecības pārzinim, automobiļa 

vadītājam, četriem kurinātājiem, elektriķim; 

- līdzekļi visu pagastam piederošo traktoru un kravas automobiļa remontam, 

-  līdzekļi komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai (benzīna, darba cimdu, 

nepieciešamā saimniecības inventāra iegādei, atkritumu izvešanas pakalpojumu 

apmaksai u.t.t.); 

- līdzekļi attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai (18497 EUR); 

- līdzekļi dīķu tīrīšanai attīrīšanas iekārtām (10396 EUR); 

- līdzekļi tehnisko projektu izstrādāšanai garāžas celtniecībai un ceļu remontēšanai         

(4269 EUR). 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu plānotie līdzekļi pakalpojumu apmaksai 

komunālajai saimniecībai palielinājās par 65 % sakarā ar ieplānoto attīrīšanas dīķu 

tīrīšanu un tehnisko projektu izstrādi. 

Ir plānots iegādāties sekojošus pamatlīdzekļus: ģeneratoru (1423 EUR), uzlādē-

šanas iekārtu transportam (228 EUR),ūdens sūkni (263 EUR), augstspiediena maz-

gātāju(1417 EUR) metināšanas agregātu (996 EUR). 

FVP darbības nodrošināšanai ir ieplānoti līdzekļi: 

- zāļu iegādei priekš neatliekamās medicīniskās palīdzības un iestādes uzturēša-

nai (saimniecības materiāli, kancelejas preces) kā arī kurināmā iegādei, telefona , 

interneta, deratizācijas pakalpojumu apmaksai. 

Bibliotēkas darbības nodrošināšanas izdevumos paredzēti līdzekļi: 

- bibliotēkas vadītājas darba algas un sociālā nodokļa samaksai; 

- līdzekļi laikrakstu pasūtīšanai un grāmatu iegādei; 

- līdzekļi saimniecības materiālu un kancelejas preču iegādei; 

- līdzekļi elektrības, telefona, signalizācijas, kurināmā un interneta pakalpoju-

mu apmaksai;  

Kultūras nama uzturēšanas izdevumos ietilpst: 

- darba algas un sociālā nodokļa apmaksas izdevumi kultūras nama un ansam-

bļa vadītājām un samaksa muzikantiem par spēlēšanu pasākumos; 

- līdzekļi saimniecības materiālu un kancelejas preču iegādei; 

- līdzekļi elektrības, interneta, kurināmā, signalizācijas pakalpojumu apmaksai; 

- līdzekļi dažādu pasākumu, kas tiks organizēti 2014.gadā apmaksai (muzikālā 

nodrošinājuma apmaksai, balvu iegādei u.t.t.). 

- līgumdarbu veikšanai paredzētā summa 2014.gadam sastāda 444 EUR un 

tajā ietilpst samaksa apsargam (pasākumu laikā), samaksa tiesnesim spor-

ta svētkos. 

Izglītības papild.pakalpojumu nodrošināšanas līdzekļos ir paredzēta: 

- autobusa vadītāja algas un sociālā nodokļa samaksa; 

- līdzekļi autobusa remontam un uzturēšanai ; 

- līdzekļi dīzeļdegvielas iegādei, lai tiktu nodrošināta skolēnu pārvadā-

šana,. 

Interešu  un profesijas ievirzes izglītības  izdevumos ietilpst: 

- bērnu un jauniešu centra vadītājas un apkopējas algas un sociālā 

nodokļa samaksa; 

- centra uzturēšanas izdevumi (saimniecības materiāli, kancelejas 

preces, interneta pakalpojumu, elektroenerģijas, kurināmā apmak-

sas izdevumi); 

-  paredzēti līdzekļi arī dažādu pasākumu organizēšanai 

(balvām, cienastam); 

Prioritārie pasākumi: 

- atmaksāt kredīta pamatsummu (22180 EUR) un procen-

tus Valsts kasei (22054 EUR); 

- remontēt esošo tehniku, lai nodrošinātu skolēnu pārva-

dāšanu un ceļu uzturēšanu; 

- veikt attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju; 

- uzturēt kārtībā un turpināt labiekārtot pagasta centru; 

- izstrādāt tehnisko projektu garāžas celtniecībai un uzbū-

vēt tās pamatus; 

- iztīrīt dīķus attīrīšanas iekārtās; 

- uzstādīt drošības barjeru upes krastam uz ceļa Spundžā-

ni-Dreijerovka. 

Par Ozolmuižas pagasta speciālā budžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmi 2014.gadā. 

Ieņēmumus veido: 

-saņemtie transferti        -17456 EUR 

-atlikums uz 01.01.2014-1758 EUR 

Kopā                              19214 EUR 

 Šī budžeta līdzekļi ir paredzēti pagasta ceļu uztu-

rēšanai(greiderēšanai, grants seguma atjaunošanai, snie-

ga tīrīšanai, caurteku nomaiņai u. t.t.), ielu apgaismojuma 

samaksai un algas izmaksai atbildīgajam par ceļu uzturē-

šanu. 2014.gadam šī iedalītā summa ir lielāka salīdzināju-

mā ar to kāda tā bija 2013.gadā.Atlikums uz 01.01.2014 

veidojās sakarā ar to, ka, pateicoties laika apstākļiem, 

nebija nepieciešamības tīrīt sniegu novembra un decem-

bra mēnešos. 

 

Ja kādu no mūsu pagasta iedzīvotājiem interesē budžetā plānotās jebku-

ru izdevumu vai ieņēmumu tiešās summas, varat droši griezties pie pa-

gasta grāmatvedes un viss tiks paskaidrots un parādīts. 

Sagatavoja: V.Runča 
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Sagatavoja: K.Rimša 

Sagatavoja: Z.Aļbrehta 

 12.janvārī nu jau šajā gadā Ozolmuižas Kultūras 

namā notika pensionāru pēcpusdiena, kurā visus ieradušos, 

ar nelielu priekšnesumu, dziesmām un dejām, izklaidēja 

Ozolmuižas folkloras kopa “Ūzuļeņi”.  

      Pensionāru pēcpusdiena 

 Tā kā šoreiz bija daži neapmierinātie pensionāri 

par to, ka trūka informācijas par pasākuma norisi (laiku un 

datumu), turpmāk lūgums piezvanīt uz Ozolmuižas pagasta 

pārvaldi (T.64640224) un pieteikties tiem, kuri vēlas, lai nāka-

mo reizi pirms pasākuma mēs varētu jūs personīgi informēt 

par pasākuma datumu un laiku. 

 

 „Neviens draugs nav uzticamāks par grāmatu”. 

Foto: K.Rimša 

Noslēgusies projekta „Bērnu un jauniešu centra labiekārtošana un inventāra iegāde” īstenošana 

 Aizritējušā gada nogalē noslēdzās  biedrības „Esi 

vasals”  projekta  Nr.12-01-LL23-L413201-000006 

„Bērnu un jauniešu centra labiekārtošana un inventāra 

iegāde” īstenošana, ko 2012.gada gada oktobrī iesniedza 

Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā projek-

tu konkursa IV kārtā un tas tika atbalstīts. Projekta mērķis 

bija radīt labvēlīgu vidi kvalitatīvai un dažādai brīvā 

laika pavadīšanai vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi 

nodrošinot vienu no biedrības pamatuzdevumiem – 

mūžizglītības procesa veicināšana starp dažādu sociālo 

grupu iedzīvotājiem.  

Foto: K.Rimša Sagatavoja: V.Rimšs 

      Bibliotēkas ziņas 

  2013. gada bibliotēkas darba rezultāti: lasītāju kopskaits uz 

01.01.2014.g.-227 cilv. t. sk. 62 bērni un jaunieši līdz 18. gadiem, apmeklē-

jumu skaits- 2163, izsniegti iespieddarbi – 4303 eks., iepirktas grāmatas - 

205 eks. (t.sk. 92 eks. bērnu grāmatas) par summu – 537,95Ls, abonēti 

preses izdevumi – 397 eks. par summu – 498,91Ls. 

  Bibliotēka nevarētu sekmīgi strādāt un pilnveidoties, ja tai nebūtu 

pagasta pārvaldes atbalsta. Par iedalītajiem līdzekļiem  bērnu stūrītī tika 

iegādātas jaunas grāmatu izkārtošanas kastes, galda spēles, zīmēšanas 

un krāsošanas piederumi, rotaļlietas, puzles un citas spēles.  

  Visa gada garumā tika 

rīkotas dažādas izstādes un tema-

tiskie pasākumi. Diemžēl apmek-

lētāju skaits ir visai mazs. Gribē-

tos, lai bērni , īpaši 5.-7. kl. skolē-

ni, būtu aktīvāki un sekotu  pasā-

kumu paziņojumiem, kuri regulāri 

tiek izvietoti uz informācijas sten-

da. 

  
Foto: Z.Aļbrehta 
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Informāciju apkopoja un sagatavoja: V.Rimšs. 
Mob.26189481,vitalijsR@tvnet.lv 

                                                                                             Pavairots:280 eks. 

 Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, izmanto-

jot savu zemi vai būvējot būves, ir jāievēro pašvaldības teritori-

jas plānojuma normas. Teritorijas plānojums nepieciešams tā-

dēļ, lai līdzsvarotu kaimiņu intereses zemes izmantošanā, pie-

mēram, lai viens kaimiņš otra kaimiņa viesu namam blakus 

pēkšņi neuzceltu cūku fermu. Teritorijas plānojums atļauj vai 

aizliedz konkrētas darbības, piemēram, nosaka, cik augstas, cik 

stāvu privātmājas drīkst būvēt un kādā attālumā no kaimiņa 

zemes robežas un tamlīdzīgi. 

 Rēzeknes novadā kopš 2013. gada 15.oktobra ir spē-

kā jaunais teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam jeb pašval-

dības saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. Teritorijas plānojuma 

izstrāde ilga aptuveni 2,5 gadus, un pašvaldība saņēma aptuve-

ni 700 zemes īpašnieku iesniegumus par to, ko viņi vēlas darīt 

savā zemē. Pārsvarā zemju īpašnieki vēlējās apmežot aizaugušu 

zemi, būvēt privātmājas, pirtis un dīķus, kas lielākajā daļā gadī-

jumu arī ir atļauts. Jaunais plānojums paredz vienādus zemes 

izmantošanas noteikumus visos novada pagastos, elastīgi atļau-

jot daudznozaru uzņēmumu attīstību laukos. 

 Jaunā plānojuma teksts ir pieejams pašvaldības mājas 

lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/2/1/33/, 

kur tas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa saucas „Grafiskā 

daļa”, un tajā zemes īpašnieks var aplūkot savu īpašumu kon-

krētā pagasta vai ciema kartē, kur zemes vienības krāsa nozīmē 

konkrētu izmantošanas zonu jeb teritoriju. Piemēram, ja Jūsu 

zemes vienība ir gaiši bēšā krāsā un zaļā krāsā, kas visbiežāk 

laukos arī tā ir, tad Jūsu zemē ir atļauta „Lauku zemes 

(L)” (bēšā krāsa) izmantošana un „Mežu teritoriju (M)” (zaļā 

krāsa) izmantošana. Otrā plānojuma daļa saucas „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros Jūs varat izlasīt, 

kas ir vai nav atļauts konkrētajās zonās – šajā gadījumā Lauku 

zemēs un Mežu teritorijās. Īpašnieks var gan pats apskatīt savā 

zemē atļauto novada mājas lapā, gan arī var griezties Rēzeknes 

novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā un saņemt 

atzinumu vai izziņu par atļautajām darbībām. Atzinums tiek 

sniegts par vienu konkrētu darbību, piemēram, par apmežoša-

nu, bet izziņa ietver visu informāciju par zemes vienībā atļauto/

aizliegto un par to jāmaksā pašvaldības nodeva 2,13 EUR ap-

mērā. 

 Kādi tad ir jauninājumi jaunajā Rēzeknes novada teri-

torijas plānojumā? Pirmkārt plānojums atļaut lauku saimniecī-

bām, kuras Rēzeknes novadā ir pārsvarā, nodarboties ar dau-

dzām nozarēm paralēli. Bēšā krāsā esošajā Lauku zemju terito-

rijā (L), kādā ir lielākais zemju vairākums laukos, ir atļauts no-

darboties ar lauksaimniecību, zivsaimniecību, kokapstrādi, tirdz-

niecību, tūrismu un citiem pakalpojumiem, atļauts iegūt derīgos 

izrakteņus, arī sapropeli visos ezeros. Teritorijas plānojums no-

saka divpadsmit izmantošanas zonas ciemos un deviņas izman-

tošanas zonas lauku teritorijā. Teritorijas izmantošanas zonas 

tika noteiktas pagastu pārvalžu un novada speciālistu darba 

grupās, kur balstoties uz vēsturisko teritorijas attīstību, tika 

plānota arī turpmākā darbība. Piemēram, ja līdz šim zemes ga-

bals tika izmantots lauksaimniecībā un īpašnieks citu savu iz-

mantošanas priekšlikumu netika iesniedzis, tad arī turpmāk tika 

ieplānota lauksaimnieciskā izmantošana. 

 Gribam uzsvērt, ka vēsturiski veidojušās mazdārziņu 

teritorijas, piemēram, Rēzeknes pilsētas tuvumā, arī turpmāk 

tiek plānotas kā mazdārziņu teritorijas, kur primārā izmantoša-

na ir dārzniecība, līdz ar to atļauta dārza māju, nevis privāto 

savrupmāju būvniecība. Turklāt mazdārziņu teritorijā esošā ap-

būve ir tik blīva, ka izmantot šādas mājas pastāvīgai dzīvošanai 

nemaz nepieļauj ugunsdrošības normatīvi.  

Jaunumi zemes izmantošanā un būvniecībā Rēzeknes novadā 

Reāli ugunsgrēka gadījumā sīkie zemes gabali un šaurie pievedceļi 

padara ugunsgrēka dzēšanu par praktiski neiespējamu vai neefek-

tīvu, un blīvā apbūve pieļauj ātru ugunsgrēka izplatību no ēkas uz 

ēku, tādēļ savrupmāju apbūve mazdārziņu teritorijā nav atļauta. 

 Kā jaunums ir iestrādātas obligātās un rekomendējoša 

rakstura ainavu aizsardzības prasības, kuras attiecas uz ainaviski 

pievilcīgākajām teritorijām, kur jau vēsturiski attīstās tūrisms. Kā 

pati augstvērtīgākā ir noteikta Rāznas ezera ainavu telpa (Rāznas 

ezers ar apvedceļu) un seši ainaviski ceļu posmi, piemēram, A12 

ceļa posms Ozolmuižas pagastā skatoties no ceļa uz Rēzeknes 

upes ieleju. Ainavu saglabāšana ir nepieciešama, lai ne tikai paš-

iem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem būtu vēlēšanās uzturēsies 

skaistā vidē, kur harmoniski iekļaujas ēkas un būves. Ainavu tel-

pās nav vēlama pilsētas tipa apbūve, arhitektoniski neatbilstošu 

objektu būvēšana un nepieciešams saglabāt Latgales kultūrvēstu-

riskajai un dabiskajai ainavai raksturīgo arhitektūras stilu, kā arī 

krāsu paleti. Ainaviski augstvērtīgajos skatu punktos, kur paveras 

skats uz plašu ainavu, tiks ierobežota apmežošana un citas darbī-

bas, kas negatīvi ietekmē ainavu. 

 Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī pašvaldības nozīmes 

katra pagasta kultūrvēsturiskās vērtības un dabas objekti, kuru 

saglabāšana pagastam ir svarīga. Tie ir krucifiksi, senkapi, piemi-

ņas vietas, koku alejas, senie akmeņi, piemēram, Āžmuguras ak-

mens Mākonķalna pagastā. Šie pašvaldības nozīmes vērtīgie ob-

jekti kalpo ne tikai kā katra pagasta atpazīstamības simboli, bet ir 

nozīmīgi turpmākā tūrisma attīstība, kā vēl pilnībā neizmantots 

resurss. 

Jaunajā plānojumā ir ierobežota vērtīgo meliorēto lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju apmežošana, jo šo zemju meliorēšanā ir iegul-

dīti nozīmīgi līdzekļi, tādēļ tās pirmām kārtām ir jāizmato lauksaim-

nieciskā ražošanā, nevis mežsaimniecībā. Turklāt novada lauk-

saimnieki aktīvi izrāda interesi par brīvo zemju nomu vai iegādi 

lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. Tādēļ plānojuma izstrādes 

laikā tika rīkota speciāla darba grupas tikšanās, lai izstrādātu šos 

apmežošanas ierobežojumus, kuri galvenokārt attiecas uz meliorē-

tām lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām, kas lielākas 

par 3 ha ar auglību vismaz 30 balles un kuras tiek izmantotas lauk-

saimniecībā. Tas nozīmē, ka šādā augstvērtīgā zemē, kura tiek 

izmantota lauksaimniecībā, meža ieaudzēšana ir aizliegta. Savu-

kārt nemeliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs meža 

ieaudzēšanas ierobežojumi nepastāv. 

 Ar detalizētāku informāciju aicinām iepazīties novada 

pašvaldības mājas lapā, lasot Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumus vai konsultējoties Rēzeknes novada pašvaldības Attīs-

tības plānošanas nodaļā Rēzeknē (Atbrīvošanas aleja 95, 

28.kabinets (3.stāvā), Brigita Arbidāne, tālr. 64607189, e-pasts: 

Brigita.Arbidāne@rdc.lv). Pagastu pārvaldēs teritorijas plānojuma 

jautājumos, aicinām konsultēties pie vietēja pagasta zemes ierīko-

tāja, kura kontakti ir pieejami pagastu pārvaldēs un pašvaldības 

mājas lapā: http://www.rezeknesnovads.lv/rrp/lv/content/1/3. 
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