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VADĪBAS  ZIŅOJUMS PAR  BUDŽETU 2019. GADAM1 

     Šis dokuments satur informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības  Ozolmuižas pagasta pārvaldes 2018. 

gada budžeta izpildi, 2019. gada budžeta prognozi, tā ieņēmumu un izdevumu daļu, iedzīvotāju skaitu, 

darbinieku skaitu, uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem ieguldījumiem, kas balstīti uz spēkā esošo 

Rēzeknes novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada attīstības programmu. 

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2018. - 942 

Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2019. - 930 

Iedzīvotāju skaits pagastā arvien samazinās, jo daudzi dzīvo ārzemēs un tur arī ir reģistrēti.  Piepilsētas 

iedzīvotāji pārdeklarējās uz pilsētu, dažādu privilēģiju dēļ. Arī mirstības rādītājs pagastā pārsniedz dzimušo 

skaitu. Iedzīvotāju skaits varētu palielināties tad, kad būs radītas darba vietas  Latvijā un nebūs 

nepieciešamība izbraukt darba meklējumos, kad būs lielāks atalgojums, kā arī tad, kad laukos būs 

sakārtota infrastruktūra. 

Iestādes budžeta: plānotie ieņēmumi 2018.gadā -  279812 EUR 

                                 faktiskie ieņēmumi 2018.gadā -  284414 EUR 

                                                                                       (279301 + 5113 atlik.) 

 Faktiskie ieņēmumi ir par 4602 EUR lielāki nekā plānotie, sakarā ar to, ka tika vairāk ieņemts par 

komunālajiem pakalpojumiem, par nekustāmā īpašuma iznomāšanu un atsavināšanu. 

 

Iestādes budžeta: plānotie izdevumi 2018.gadā -  279812 EUR 

                                 faktiskie izdevumi 2018.gadā - 248619 EUR 

                                                                                                                      (35795 atlik.) 

Faktiskie izdevumi mazāki, jo uz 01.01.2019 palika atlikums budžetā 35795 EUR , kas paredzēts Parka ielas 

rekonstrukcijai. 

Darbinieku skaits iestādē: 2018. gadā  -   17 

Darbinieku skaits iestādē: 2019. gadā  -   14 (ieskaitot 3 kurinātājus) 

Darbinieku skaita samazinājums ir sakarā ar grāmatvedes, kasieres un apkopējas štata vienības 

samazināšanu. 
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Galvenās prioritātes 2019.gadā: 

 1.Šķērsielai (Parka ielai) veikt seguma atjaunošanu. 

 RV 11.,U.24. 

2. Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana; 

 RV 1., U.1. 

3. Nodrošināt pagasta pārvaldes darbību (skolēnu pārvadāšanu); 

RV 5., U.11.12.13. 

4.Pašvaldības īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā; 

 RV12. 

5.Komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. 

RV 12., U.27. 

1.IEŅĒMUMI  

Ieņēmumu veids Plānotā summa, EUR  % no 
kopējiem 
ieņēmumiem 

Valsts budžeta transferts(ES projekta finansējums)   

Pašvaldības budžeta transferts 221222 80 

Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un 
pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas 
realizācijas) 

6000 2 

Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un 
apsaimniekošanas maksa 

12870 5 

Aizņēmums VK   

KOPĀ 240092 87 

Naudas atlikums gada sākumā 35795 13 

PAVISAM KOPĀ 275887 100 

2018.gada beigās naudas atlikums sastāda 35795 EUR. Ekonomija radās sakarā ar to, ka netika pieņemts 

darbā trešais kurinātājs, jo laika apstākļi bija silti, tāpat arī netika maksāts par nakts stundām. Arī  budžetā 

ieplānotie Parka ielas rekonstrukcijas darbi netika uzsākti, jo divas reizes izsludinātajā iepirkumā neviens 

nepieteicās, bet trešajā reizē pieteicās viena firma, kura darbus neuzsāka, aizbildinoties ar iesākto darbu 

pabeigšanu. 2018. gada budžetā šiem darbiem tika ieplānotas 28000 EUR, kuri netika tērēti, līdz ar ko 

veidojās uzkrājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK) 

Kategoriju kods Nosaukums Plānotā 
summa, EUR 

% no 
kopējiem 
izdevumiem 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 47875 17 

02.000 Aizsardzība    

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   

04.000 Ekonomiskā darbība 6000 2 

05.000 Vides aizsardzība   

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 116228 42 

07.000 Veselība  1573 0.5 

08.000 Atpūta un kultūra 39437 14 

09.000 Izglītība  41130 15 

10.000 Sociālā aizsardzība 1464 0.5 

 Aizņēmuma summas atmaksa 22180 8 

 KOPĀ 275887 100 
 

 

 

 

3. IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM ( EKK) 

Kategoriju kods Nosaukums Plānotā 
summa, EUR 

% no 
kopējiem 
izdevumiem 

1100 Atalgojums 78728 28 

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalsti un 
kompensācijas 

21563 8 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
dienesta, darba braucieni 

118 0.04 

2200 Pakalpojumi 56829 21 

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 

33946 12 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 713 0.2 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 
sodu maksājumi 

350 0.1 

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 
biedrībām un nodibinājumiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu 

  

4300 Pārējie procentu maksājumi 1860 0.7 

5100 Nemateriālie ieguldījumi   

5200 Pamatlīdzekļi 59600 22 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā   

6300 Sociālie pabalsti natūrā   

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

  

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   

 Aizņēmuma summas atmaksa 22180 8 

 KOPĀ 275887 100 



 

4.IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI  ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM 

Kategoriju kods pēc FK Kategoriju kods/kodi 
pēc EKK 

Plānotā summa, EUR Atbilstība attīstības 
dokumentiem2 

01.110 2219 220 RV5 

(Pagasta pārvalde) 2223 1400 

 2224 170 

 2236 160 

 2239 420 

 2241 7310 

 2244 137 

 2251 405 

 2279 46 

 2311 890 

 2312 150 

 2321 750 

 2322 700 

 2350 400 

kopā  13158  

01.721 2200 570 RV 5 

(%) 4311 1860 

kopā  2430  

04.122(simtlatn.) 2234   

04.910 (ekon.darb.) 2239 6000  

kopā  6000  

06.600 (kom.saimn.) 2219 70 RV 12; RV5; RV11 

 2223 3500 

 2224 3200 

 2229 300 

 2234 30 

 2236 25 

 2239 1007 

 2242 6578 

 2243 450 

 2279 3340 

 2311 70 

 2312 1190 

 2313 230 

 2322 4000 

 2350 2048 

 2519 350 

kopā  26388  

07.210(veselība) 2219 60 RV 5 

 2223 250 

 2224 25 

 2236 12 

 2243 130 

 2251 37 

 2279 22 

 2311 88 

                                                           
2 nosaukt pašvaldības plānošanas dokumenta sadaļu, punktu, ja līdzekļus tiek plānots izlietot aktivitātēm, kas skar 
nevis iestādes uzturēšanu, bet gan plašāku sabiedrības daļu, piem.masu kultūras un sporta pasākumi u.t.t.  



 2312 85 

 2321 122 

 2341 680 

 2350 62 

kopā  1573  

08.210(bibliotēka) 2219 50 RV10 

 2223 250 

 2224 38 

 2236 15 

 2243 126 

 2251 315 

 2279 16 

 2311 184 

 2312 60 

 2314 350 

 2321 60 

 2322 30 

 2350 162 

 2400 713 

kopā  2369  

08.230(KN) 2111 70 RV 5; RV10 

 2223 2000 

 2224 200 

 2236 12 

 2239 550 

 2241 1640 

 2244 72 

 2243 100 

 2251 110 

 2279 3612 

 2311 600 

 2312 290 

 2314 4155 

 2321 980 

 2322 300 

 2350 309 

 2362 56 

KOPĀ  15056  

08.400(LEARN) 2279 1029 RV 4 

KOPĀ  1029  

09.510(BJC) 2111 48 RV 5,RV1 

 2223 780 

 2224 100 

 2236 12 

 2243 35 

 2251 110 

 2279 30 

 2311 570 

 2312 670 

 2314 740 

 2321 375 

 2322 70 

 2241 1500 

 2350 560 



 2362 29 

KOPĀ  5629  

09.600 (skol.pārv.)   RV 2 

 2242 7800 

 2322 11500 

 kopā 19300  

10.400 (bāriņtiesa) 2219 60  RV2 

 2236 6  

 2311 159  

 2313 45  

 2322 100  

 2350 15  

 kopā 385  

10.910 (so.d.) 2219 10 RV 7 

 2223 250 

 2224 25 

 2236 12 

 2243 17 

 2251 65 

 2279 8 

 2311 350 

 2321 122 

 2322 180 

 2350 40 

 kopā 1079  

 kopā 94396  

01.000 – 2200, 2300 un 4300 kodos ir ieplānotie līdzekļi iestādes uzturēšanai. 

04.910 – 2200 kodā -  zemes, ceļu  un zemes uzmērīšana. 

06.000 - 2200 kodā – ir ieplānoti līdzekļi kom. saimn. darbības nodrošināšanai un kodā 2242 tehnikas 

remontam: 

-  traktora JUMZ 6 remontam un uzturēšanai – 315 EUR; 

-  traktora MTZ 1221 remontam un uzturēšanai - 648 EUR; 

-WOLKSVAGEN CARAVELLA FC 4386 remontam un uzturēšanai - 1540 EUR (remontdarbi autoservisā - 1000 

EUR); 

-WOLKSVAGEN CARAVELLA EK 6764 remontam un uzturēšanai – 1510 EUR (kasko apdrošināšana 300 EUR, 

remontdarbi autoservisā 600 EUR, riepu iegāde 320 EUR); 

- WOLKSVAGEN LT-35 remontam un uzturēšanai – 737 EUR;; 

- autogreidera remontam un uzturēšanai – 1775 EUR (naži priekš lāpstas -  900 EUR, hidrocilindrs vidus 

lāpstai – 700 EUR); 

Kodā 2279 - līdzekļi pagasta ēkas inventarizācijai - 800 EUR, bīstamo koku novākšanai – 800 EUR, būvgružu 

novākšanai – 1000 EUR, dūmvadu tīrīšanai – 140 EUR, Ugunsdz.aparātu, hidrantu un krānu pārbaudei – 

310 EUR 

2300 – mucu iegāde priekš ūdens (Laļu kapos); cauruļu iegāde priekš peldošās laipas remonta, grodu vāki 

priekš attīr.iek., durvju mehānismi priekš metāla durvīm pagasta ēkai; 

 dīzeļdegvielas iegāde 4000 EUR, saimniecības  materiālu iegāde- 2048 EUR . 



07.210 – 2200 un 2300 kodos ir paredzēti līdzekļi  ārsta prakses vietas darbības nodrošināšanai: 
nepieciešamās zāles ( pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanai), kancelejas preces kā arī līdzekļi 
nepieciešamo pakalpojumu (telefons, apkure, atkritumi, elektroenerģija) apmaksai, jo attīstības 
programmas RV6 U.14,U.15 uzdevumos teikts, ka vajag pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus, 
pieejamību un veicināt veselīgu dzīvesveidu. 
08.230 - 2200 – kodā paredzēti līdzekļi kultūras nama uzturēšanai un kodā 2314 - līdzekļi pasākumu 
organizēšanai. 
Lielākie plānotie pasākumi: 
- zemnieku balle – 1048 EUR; 
- ģim.svētki – 798 EUR 
- pens.balles – 650 EUR;; 
- ziemassvētku eglīte bērniem un balle pieaug. – 1648 EUR; 
- sporta diena 500 EUR – Rīcības programmā uzdevumos RV10; U21 ir teikts, ka vajag saglabāt esošās 

tradīcijas un attīstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu, U22 teikts, ka vajag attīstīt 

kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi.  

 09.510 – 2000 un 3000 kodos ir līdzekļi BJC uzturēšanai, jo RV1,U.1.ir teikts, ka ir jāsekmē kopienu 

aktivitāte un sadarbība. 

09.600-2200 – kodā ir paredzēti līdzekļi skolēnu autobusa remontam un uzturēšanai – 7800 EUR 

(metināšanas darbi – 600 EUR, autoservisa pakalpojumi 1800 EUR, radiatora iegāde un nomaiņa- 2000 

EUR; stiklu remonts – 500 EUR; priekšējā stikla nomaiņa 1500 EUR) 

2322 kodā – ir ieplānoti 11500 EUR dīzeļdegvielas iegādei priekš skolēnu pārvadāšanas . Attīstības 

programmas uzdevumos RV2, U.2. teikts, ka ir jāuzlabo izglītības pieejamība,U.3. – nodrošināt 

transporta pakalpojumus izglītības iestāžu audzēkņu pārvadāšanai.  

10.910 - 2200 un 2300 kodā ir paredzēti nepieciešamie materiāli sociālā darba nodrošināšanai un kā teikts 

RV7,U.16 un U.17 vajag pilnveidot sociālo aprūpi, pakalpojumus un attīstīt sociālo infrastruktūru un 

materiāltehnisko bāzi.  

5.KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no 

iestādes budžeta) 

Klasifikācijas 
kods pēc FK 

Klasifikā-
cijas kods 
pēc EK 

Rīcības/aktivitātes nosaukums Plānotā 
summa, 
EUR 

Atbilstība 
attīstības 
dokumen- 
tiem3 

09.510 5239 Televizors 500  

     

 5239 Trenažieris 900 RV 2.1. 
U.2.1.6. 
U1.1.3; 
U2.4.2. 

06.600  5213 Celiņa sabruģēšana Laļu kapos 3000 

 5239 Ūdens sūkņa iegāde priekš att.iek. 700 

    

 5239 Piekabes iegāde 1500 

 5250 Ceļa seguma rekonstrukcija Parka ielai 49520 

 5250 Būvuzrauga pakalpojuma samaksa 2000 RV 1.1. 
U.1.1.1. 
 

08.210 5233 Grāmatu krājumi 900 RV 2.4. 
U.2.4.1. 

  Kopā 59020  

Tiek plānots iegādāties trenažieri un televizoru, jo rīcības plānā RV1,U.1.teikts, ka vajag sekmēt jaunatnes 

aktivitātes. 
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RV13,U.28 – labiekārtot un paplašināt novada kapsētas, līdz ar ko Laļu kapsētā ir plānots nobruģēt gājēju 

celiņu līdz centrālajam krustam. 

RV12, U27. ir teikts, ka vajag uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību, attīstīt  atkritumu savākšanas sistēmu, līdz ar ko ir nepieciešams iegādāties ūdens sūkni un 

piekabi. 

 Ir ieplānots veikt Ozolmuižas ciema Parka ielas  rekonstrukciju, jo RV11 U.24 nosaka, ka vajag sakārtot un 

attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru. 

RV10, U.22 attīstības programmā ir teikts, ka vajag modernizēt kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi . 

 

6.PLĀNOTIE IEPIRKUMI  

Iepirkuma nosaukums Izdevumu 
funkcionālā, 
kategorija 

Provizoriskā 
līgumcena 
EUR 

Plānotais 
iepirkuma periods 
(mēnesis) 

Degvielas iegāde 2019.gadam 01.100 
06.600 
08.000 
09.000 
10.000 
 

700 
4000 
330 
11570 
280  
 

februāris 

 kopā 16880  

 

7.Informācija par neveiktajiem publiskajiem iepirkumiem 2018.gadā, pamatojums, argumentācija, 

iepirkumam plānoto līdzekļu izlietojums 

Nebija. 

8.IZDEVUMU ĪPATSVARS: 

8.1.visu izdevumu apjoms - 297  EUR/uz 1 iedz.; 

8.2.vispārējo valdības dienestu izdevumi -  17 %;  

                                                                          51 EUR/uz 1 iedz. 

8.3.atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 36 %; 

8.4.iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 12  %; 

                                                                         35  EUR/uz 1 iedz. 

9. DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU: 

9.1.iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) 2018. gadā- nav 

9.2.piedzītās summas 2018.gadā - par komunālajiem pakalpojumiem -  407 EUR (pašiem savstarpēji 

vienojoties) 

                                                           - par nek.īpašuma nomu - nav  

9.3.plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai) 2019. gadā - nav 

Parāds ir izveidojies par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem: 

- Uz 01.01.2018 gadu tas sastādīja –  893.57 EUR 

- Uz 01.01.2019 gadu                        -    486.12  EUR , no kuriem : 



65.00 EUR – ir noslēgta rakstiska vienošanās par parāda atmaksu ( ar 1 dzīv.īpašn.); 

186.81 EUR – dzīvokļa īpašnieks dzīvo ārzemēs un dzīvoklis ieķīlāts bankā, bet tika noslēgta mutiska 

vienošanās par parāda atmaksu, kura arī tiek pildīta. 

234.31 EUR – ir noslēgta mutiska vienošanās par parāda atmaksu ar visiem trim dzīvokļu īpašniekiem. 

Parāds ir izveidojies par nekustāmā īpašuma nomu: 

- Uz 01.01.2018 gadu tas sastādīja –  734.62 EUR (klāt vēl kavējuma nauda) 

- Uz 01.01.2019 gadu tas sastāda –  764.51 EUR ( klāt vēl  kavējuma nauda) 

Ir noslēgta viena mutiska vienošanās par parāda atmaksu ( summa 160 EUR) 

Izanalizējot šo parādu  summu atsevišķi pa iedzīvotājiem, redzams, ka parāda summas ir nelielas un 

nav ekonomiski izdevīgi nodot piedziņai,  arī turpmāk  šie parādi tiks mazināti vienojoties  mutiski, kā 

arī ar dažiem iedzīvotājiem slēdzot rakstisku vienošanos. 

10.PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ: 

10.1.pašvaldības dzīvokļu skaits: nav 

10.2.plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2019. gadā- nav paredzēta apsaimniekošana, jo 

visi dzīvokļi ir privatizēti un iedzīvotāji apsaimnieko savas mājas pēc pašu ieskatiem kopsapulcēs 

vienojoties. 

11.NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA: 

11.1.Nodoti atsavināšanai nekustamie īpašumi 2018.gadā: 

 

 Nekustamais īpašums “Plūmes” (1/4 domājamā daļa) ar kadastra numuru 78780030269, 

kura sastāvā ir zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 778780030269 – 0,1721 ha platībā. 

(Par 2018.gadu saņemta pilna samaksa 308,32 Eur); 
 Nekustamais īpašums “Gaišais ceļš 102” ar kadastra numuru 78780030141, kura sastāvā ir 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780030141 – 0,07 ha platībā. (Par 2018.gadu 

saņemta pilna samaksa 643,72 Eur); 
Nodoti atsavināšanai nekustamie īpašumi 2018.gadā (uz nomaksu uz 5 gadiem): 

 Nekustamais īpašums “Krūmiņi1” ar kadastra numuru 78780040219, kura sastāvā ir zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 78780040219 – 6,74 ha platībā. (Par 2018.gadu saņemta 

samaksa 1538,24 Eur); 
 Dzīvokļa īpašums “Kārumnieks”-6 ar kadastra numuru 78789000047 – 73,6 m² platībā. 

(Par 2018.gadu saņemta samaksa 850,33 Eur); 
Nodoti atsavināšanai nekustamie īpašumi 2017.gadā (uz nomaksu uz 5 gadiem): 

 Nekustamais īpašums “Smaidas” ar kadastra numuru 78780020359, kura sastāvā ir zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 78780020354 – 3,73 ha platībā. (Par 2018.gadu saņemta 

samaksa 896,08 Eur); 
 Nekustamais īpašums “Pienenītes 1” ar kadastra numuru 78780030387, kura sastāvā ir 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78780030387 – 3,73 ha platībā. (Par 2018.gadu 

saņemta samaksa 1276,79 Eur) 

 
11.2.plānots nodot atsavināšanai 2019.gadā – 3 zemes vienības (summa nav zināma) 

 Nekustamo īpašumu “Gaišais ceļš 89” ar kadastra numuru 78780030129 – 0,0618 ha 

platībā  (summa nav zināma); 

Ja personas ierakstīs ēkas Zemesgrāmatā, tad arī: 

 Nekustamo īpašumu “Gaišais ceļš 172” ar kadastra numuru 78780030102 – 0,0558 ha 

platībā (summa nav zināma); 

 Nekustamo īpašumu “Rubeņi” ar kadastra numuru 78780030458 – 0,24 ha platībā (summa 

nav zināma). 



12.AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ: 

12. AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ: 

 
12.1.ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā 2018.gadā: 

 

 Nekustamais īpašums “Gaišais ceļš 172” ar kadastra numuru 78780030102 – 0,0558 ha 

platībā; 

 Nekustamais īpašums “Rubeņi” ar kadastra numuru 78780030458 – 0,24 ha platībā; 

 Nekustamais īpašums “Gaišais ceļš 89” ar kadastra numuru 78780030129 – 0,0618 ha 

platībā. 

Kadastrāli uzmērītas 2018.gadā: 

 Nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 172” ar kadastra numuru 78780030102 zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 78780030102 – 0,0558 ha platībā; 

 Nekustamā īpašuma “Rubeņi” ar kadastra numuru 78780030458 zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 78780030458 – 0,24 ha platībā; 

 Nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 89” ar kadastra numuru 78780030129 zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 78780030129 – 0,0618 ha platībā. 

12.2. 

 plānots ierakstīt zemesgrāmatā 2019.gadā: 

 Pašvaldības ceļus 

 

 plānots pārkārtot robežas 2019.gadā: 

 

 Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78780010097 un 78780010098, veicot robežu 

pārkārtošanu caur ZIP (Laļu kapu teritorijas paplašināšanai). 

 
13.INVESTĪCIJAS: 
13.1. projekti 2019. gadam – nav plānoti, bet tiks rakstīti un iesniegti pēc izsludināšanas. 

13.2. plānotie, bet neveiktie projekti 2018. gadā – nav.  

 

 

Iestādes vadītāja                                                           ____________________ 

                                                                                              paraksts 

Datums: 


