Rēzeknes novada pašvaldības

LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE

2017.GADA BUDŽETA PREZENTĀCIJA
Lūznavā

Rēzeknes novada pašvaldības

Lūznavas pagasta pārvaldes
pakļautībā atrodas
•
•
•
•
•

Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaciņa”.
Lūznavas pagasta bibliotēka.
Lūznavas muižas komplekss.
Atpūta un sports.

Tehnisko nodrošinājumu pārvalde veic arī:
• Maltas bāriņtiesai (kura apkalpo
Lūznavas, Maltas, Silmalas, Pušas un
Feimaņu pagastu teritorijās dzīvojošos
iedzīvotājus).
• Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā
dienesta sociālajam darbiniekam
Lūznavas pagastā.
• Zemes pārvaldības dienesta zemes
lietu speciālistam (no 2016.gada
februāra).

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS
Naudas atlikums uz 2017.gada sākumu 8883 EUR, sakarā ar:
• Struktūrvienību
neizmantotie līdzekļi
nelielos apjomos.
• Neizmaksāto darba algu par
2016.gada decembra
mēneša otro pusi.
• Netika apmaksātas
2016.gada pavadzīmes.

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
/plānotie/

2017.g.– 421 831EUR
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19.3.0.0. – Transferti no Novada domes
21.3.5.2. – PII vecāku maksas
21.3.5.9. – Ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem
21.3.8.1. – Par telpu nomu
21.3.8.4. – Par zemes nomu
21.3.9.3. – Ieņēmumi no biļešu realizācijas
21.3.9.9. – Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Lūznavas pagasta pārvalde
(kods 01.110)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Darba drošības/aizsardzības pakalpojumi.
Internets, mobilie pakalpojumi.
Transportlīdzekļu uzturēšana.
Iekārtas, inventāra un aparatūras apkalpošana/remonts.
Elektrība.
Biroja preces.
Inventārs: printeris, kancelejas.
Saimniecības materiāli: mazgāšanas, uzkopšanas.
Apkures pakalpojumi.
Administratīvās ēkas arhitektoniskā izpēte.

900

Izdevumi 2017.gadam
79 276 EUR
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1100
40532

1200
2100

18332

2200

2300
5200

350
11252

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2100 – Komandējumi, dienesta braucieni
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
5200 – Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Pašvaldību budžetu
iekšējā valsts parāda darījumi
(kods 01.721)

Vispārējie nodarbinātības
jautājumu pakalpojumi
(kods 04.122)

Izdevumi 2017.gadam
13 815 Eur

Izdevumi 2017.gadam 3418,00 EUR

15

2200

13800

6200

2016.gadā NVA projekta «Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi» ietvaros nodarbināti 8
cilvēki.
2200 – Pakalpojumi
6200 – Bezdarbnieka stipendija

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izdevumi 2017.gadam
2518 EUR

Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība
Skolēnu nodarbinātība vasaras laikā
(kods 04.900)

•
•

Līdzfinansējums NVA programmai 5 skolēnu nodarbināšanai
vasaras laikā
Tekošie uzdevumi darba nodrošināšanai un līdzfinansējums
LEADER projektam.

662
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1200

1995

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Pārējā citur neklasificēta teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanas darbība
Komunālā saimniecība

Izdevumi 2017.gadam
83 839 EUR
25000

(kods 06.600)

1100
•
•
•
•
•
•
•

Sadzīves atkritumu izvešana.
Elektroenerģijas apmaksa.
Degviela.
Apzaļumošanas materiāli Lūznavas muižas parka
teritorijas apsaimniekošanai.
Tāme Zosnas muižas remontdarbiem.
Telpu remonts – sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.
Ēkas jumta remonts – Jaunatnes iela 4, Lūznava

7964

1200
2200
2300
5200

23688

20817
6370

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
5200 – Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Bibliotēka
(kods 08.210)
•

•
•
•
•

Tekošie izdevumi (elektroenerģijas apmaksa,
kārtridžu uzpildīšana, kancelejas un
saimniecības materiāli).
Apsardzes sistēmas ierīkošana.
Periodikas iegāde.
Periodikas plaukta iegāde.
Grāmatu iegāde.

629

Izdevumi 2017.gadam
12 054 EUR
1000

1157
2300

1505

2016.gada rudenī notika veiksmīga
Lūznavas bibliotēkas akreditācija.

1100
1200
2200
2300
2400

5463

5200

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
2400 – Izdevumi periodikas iegādei
2500 - Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Atpūtas un sporta pasākumi
(kods 08.100)
•
•

•

Uzturēšanas pakalpojumi (mūzikas, apsardzes,
druka) .
Jaungada konfekšu paciņas bērniem un
saimniecības materiāli vismaz 12 kultūras
pasākumu un 17 sporta pasākumu
nodrošināšanai .
Inventāra iegāde (tautas tērpu iegāde) deju
kolektīvam «Lūznava» .

2010

Izdevumi 2017.gadam
23 550 EUR
6114

3214

350
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1200
2200
2300
11862

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
5200 – Pamatlīdzekļi

5200

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izdevumi 2017.gadam
1029 EUR (08.400)

2200

1029

•

Nodibinājuma „LEARN” - biedru nauda – 1029.00
EUR

2200 – Pakalpojumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Pirmsskolas izglītība PII «Pasaciņa»

Izdevumi 2017.gadam
58 856 EUR

(kods 09.100)

• Darba samaksa tehniskajam personālam, piemaksas,
prēmijas.
• Ūdens, kanalizācija, elektroenerģija, remontdarbi,
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, transporta
pakalpojumi.
• Gultas, matrači, mācību līdzekļi, inventārs, telpas
remonts pēc gultu demontāžas, bērnu galdi,
ēdināšanas izdevumi.
• Žogs (160metri), veļas mazgājamā mašīna,
ledusskapis, videonovērošana, dators.

10055

4900
15819
1100
1200
2100
2200
2300
5200

100
6044

21938
1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2100 – Komandējumi, dienesta braucieni
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
5200 – Pamatlīdzekļi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izdevumi 2017.gadam
110 429 EUR

Lūznavas muižas komplekss
(kods: 8.290)
•
•
•
•
•
•

Pasākumu, izstāžu organizēšana.
Flīģeļa skaņošana.
AKKA/LAA.
Pakalpojumi (multimediju, audio, video
aprīkojums).
Kancelejas, saimniecības preces.
Mājas lapas, soc.tīklu uzturēšana.

53791

3682
2423
43172

750
10136

38029

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2100 – Komandējumi, dienesta braucieni
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.
2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
5200 – Pamatlīdzekļi

1100
1200
2100
2200
2300
2500
5200

Lūznavas muižas statistika 2016.gadā
• 20 047 apmeklētāji (TIC dati).
Tai skaitā:
120 ekskursantu grupas ( no 23 valstīm - Latvijas, Krievijas, Lietuvas,
Igaunijas, Turcijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Norvēģijas,
Ungārijas, Polijas, Japānas, Baltkrievijas, Francijas, Somijas, Beļģijas,
Bulgārijas, Lielbritānijas, Vācijas, Azerbaidžānas, Itālijas, Čehijas,
Izraēlas, Nīderlandes un Šveices).
• 30 kultūras pasākumi (lielākie “Dabas koncertzāle” 6000
apmeklētāju, “Mākslas pikniks” 1200 apmeklētāju, “Muzeju nakts”
(700 apmeklētāju), "MŪZdienas" (600 apmeklētāji)).

•
•
•
•
•

24 izstādes;
sarīkoti 9 semināri (tai skaitā 4 vietējās uzņēmējdarbības, tūrisma un pašizaugsmes veicināšanai);
kāzu pietura un laulību reģistrācija - 23 jaunie pāri;
12 privāt- un korporatīvie pasākumi;
Sadarbība ar 30 vietējā amata meistariem, uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuri sniedz muižai savus pakalpojumus – sadarbības
partneru vidū ir keramiķi un mākslinieki, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji un tirgotāji, naktsmītņu pakalpojumu sniedzēji, suvenīru
izgatavotāji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
• Rēzeknes novada mājas lapā tika publicēti 65 raksti par muižas notikumiem (pēc Sabiedrisko attiecību nodaļas datiem);
• 1403 Facebook sekotāji;
• publikācijas Latvijas vadošajos plašsaziņas līdzekļos, reģionālajās un valsts televīzijās, intervijas radio.

REALIZĒTIE LŪZNAVAS MUIŽAS PROJEKTI 2016
Projekts

Fonds

Summa, Eur

Termiņš

“Kamermūzikas cikls Lūznavas muižā” ;
“Kadriļu nakts” un “Starptautiskā kadriļu nakts”
Kerbedzu dzimtas izpētes projekti

VKKF

2000,00

01.2016. –
31.2016.

Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas
parkā (Radīta interaktīvā spēle)

Latvijas vides aizsardzības
fonds

6035,00

08.2016. –
11.2016.

Darba vieta cilvēkam ar īpašām vajadzībām 2 gadi

NVA

2750,00

07.2016. –
12.2016.

LKM NVO kultūras
programma

1174,00

07.2016. –
12.2016.

Vides, dejas, mūzikas un gaismu performance
“Mistērija par liepu” jeb “MŪZdienās”

VKKF, LKP mērķprogramma

1700,00

07.2016. –
10.2016.

Meža dienu projekts

Pašvaldību savienība,
Latvijas valsts meži

500,00

05.2016. –
09.2019.

Gleznošanas meistarklases Mākslas Piknikā

Rēzeknes novada
pašvaldības Radošo darbu
finansēšanas konkurss

500,00

06.2016. –
08.2016.

“Stiprais mantojums”, 100 ozolu birzs
(Stādīšanas talka notiks 2017.g. pavasarī)

2000,00
500,00

PLĀNOTIE LIELĀKIE LŪZNAVAS MUIŽAS PROJEKTI
2017/2018
Fonds

Summa, Eur

Termiņš

„Ilgspējīgu, ģimenēm draudzīgu tūrisma
piedāvājumu izveide Latvijas un
Lietuvas muižu kultūrvēsturiskā un dabas
mantojuma saglabāšanai”

Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programma

Kopējais budžets
51473,00,
līdzfinansējums 7721,00 .

04.2017. –
09.2018.

Kultūras speciālistu sadarbības tīkla veidošana

NORDEN
programma „Kultūra”

Kopējā 15000,00,
līdzfinansējums 3000,00

05.2017. –
12.2018.

Darba vieta cilvēkam ar īpašām vajadzībām 2
gadi

NVA

Kopējā summa 12657,00

2017.01. –
2018.07.

VKKF projekti: Muižas interjera priekšmetu
restaurācija; Kadriļu nakts; Kamermūzika;
MŪZdienas; Mākslas Pikniks

VKKF,
NVO kultūras projektu
programma

Kopējā summa 6000,00

2017./2018.

European Connections in Digital Arts –
EUCIDA (Digitālo mākslinieku plenēri izstādes,
digitāla iekārta)

Radošā Eiropa

41000,00

2017.

Jauniešu vides nometne “Būt zaļiem”

Latvijas Vides aizsardzības
fonds

2500,00

2017./2018.

Galvenās prioritātes Lūznavas muižā 2017.gadā
MISIJA: Piesaistīt tuvākā reģiona, Latvijas un pasaules mēroga apmeklētājus kvalitatīviem
kultūras pasākumiem, vides izziņas aktivitātēm un tūrisma pakalpojumiem Rēzeknes
novadā. Nodrošinot regulāru un pieaugošu apmeklētāju plūsmu, dot iespējas vietējiem
iedzīvotājiem attīstīt savu uzņēmējdarbību, piedāvājot ar tūrisma nozari saistīto
pakalpojumu un preču klāstu.
•

Nodrošināt augstvērtīgu koncertu, izstāžu, festivālu piedāvājumu
kompleksā visa gada griezumā.

•

Nodrošināt 2016.gadā uzsākto projektu kvalitatīvu realizāciju un līdzfinansējumu, jaunu
Latvijas un ārvalstu finanšu resursu piesaisti muižas kompleksa attīstībai.

•

Uzsākt starptautisko mākslas plenēru organizēšanu, īstenojot 2015.gadā iesākto muižas
interjera projektu (saskaņā ar arhitektes I.Caunītes interjera projektu).

•

Nodrošināt piedāvājumu vairākām mērķa grupām (ģimenēm ar bērniem, skolēniem,
jauniešiem, senioriem u.c.), īstenojot jaunas izglītības programmas, tematiskās ekskursijas
un darbnīcas, ekskursiju papildinājumu ar interaktīviem pasākumiem, attīstot vides izziņas
aktivitātes un izveidojot klientu lojalitātes programmas (klientu kartes utt.).

•

Veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Lūznavas pagastā un Rēzeknes novadā,
nodrošinot sadarbību ar uzņēmējiem (naktsmītnes, ēdināšana, pārtikas un nepārtikas
amatnieki, radošās darbnīcas, aktīvā atpūta u.c.), attīstot muižas zīmolu.

Lūznavas muižas

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izglītības papildpakalpojumi

Izdevumi 2017.gadam
19 849 EUR

(kods 09.600)

•

Skolēnu nogādāšana uz izglītības iestādi.

3771

8278

1100
1200
2200
2300

1637

6163

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas, soc.pab.,kompen.
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Bāriņtiesa

Izdevumi 2017.gadam
500 EUR

(kods 10.400)

• Printeris.
• Degviela.

2300

500

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Izdevumi 2017.gadam
600 EUR

Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociālās
aizsardzības pārraudzība
Sociālais dienests
(kods 10.910)

•
•

Degviela.
Kancelejas preces.

600

2300

2300 – Krājumi, mater., energores., prec., bir.prec., invent.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem (EUR)
2017.gads – 472 036 Eur
1000
45810

2423

1100

3418

1200
76622

116841

2100
13800
2200
20432 2300
2400
2500
4300
5200

1200
6200

40820
149670

Aizņēmums

1100 – Atalgojums
1200 – Valsts soc.apdroš.obliga.iemaksas,
soc.pab.,kompen.
2100 – Komandējumi, dienesta braucieni
2200 – Pakalpojumi
2300 – Krājumi, mater., energores., prec.,
bir.prec., invent.
2400 – Izdevumi periodikas iegādei
2500 – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
4300 – Aizņēmumu procentu maksa
5200 – Pamatlīdzekļi
6200 – Soc.pabalsti naudā
Aizņēmuma pamatsummas atmaksa

SPECBUDŽETA IEŅĒMUMI
/Ceļu fonds. Plānotie/
45850

45825

45800
45750

45700

2017
45666

2016

45650

45600
45550
19.3.0.0.

19.3.0.0. – Transferti no Novada domes

Galvenās prioritātes 2017.-2018.gados
•

•
•
•
•

•
•

Lūznavas pagasta vēsturiskā centra infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana
(apgaismojums, stāvlaukumi, ceļu zīmes, norādes, degradētās teritorijas
sakopšana).
Lūznavas muižas dīķu sistēmas atjaunošana un pielāgošana āra kultūras un
sporta pasākumu rīkošanai – LEADER. Kopējā summa ~ 15000,00 Eur.
Sociālā pakalpojuma punkta izveide Lūznavas pagastā (Atbalstīta ideja novada
līmenī).
Grants ceļa Nr.6817 «Lūznava – Veczosna» posma rekonstrukcija (Atbalsta LAD).
Uzsākt muižas kompleksā esošo degradēto kultūrvēstures ēku revitalizācijas
projektus (priekšizpēte, tehnisko projektu sagatavošana, ES un citu fondu finanšu
resursu piesaiste) un muižas parka attīstības projektus (veicot dīķu vēsturisko
darbības funkciju atjaunošanu) jaunu tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai.
Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija. LEADER. Kopējais budžets
50,000,00. 2017.01.- 2017.12.
«Stiprais mantojums», 100 ozolu birzs stādīšana.

Galvenās prioritātes 2018.-2019.gados
•
•
•

•
•

Veikt vēsturisko arhitektonisko
izpēti Zosnas muižas «Kungu
mājai»;
Zosnas muižas «Kungu mājai»
jumta remonts;
Velo maršruta atjaunošana
«Lūznava – Zosna –
Mākoņkalns» (norādes, kartes,
utt.);
Ceļa Nr. 6821 «Turčina Čornajas pagasta robeža»
posma atjaunošana;
Jauna tūrisma objekta izveide –
Roberta Mūka (filozofs)
piemiņas skvēra izveide
Vertūkšnē.

PLĀNOTIE IEPIRKUMI 2017.gadā
Nr
p.k
.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā
līgumcena
(bez PVN)

Iepirkuma
procedūras
veids

Paredzamā
līgumcena
(ar PVN)

Līguma darbības
termiņš

1.

Kancelejas un saimniecisko preču,
dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu
piegāde Lūznavas pagasta pārvaldes
iestāžu vajadzībām 2017.-2018.gadam
Pārtikas produktu piegāde PII “Pasaciņa”
2017.-2018.gadam
PII “Pasaciņa” ēkas un teritorijas
labiekārtošana
Lūznavas pagasta ceļu uzturēšanai
nepieciešamo darbu veikšana 2017.2018.gadam

4132,23

PIL 8.2pants

5000,00

Februāris-marts

5785,12

PIL 8.2pants

7000,00

9917,36

PIL 8.2pants

16528,93

PIL 8.2pants

2.
3.
4.

Izdevumu klasifikācija
atbilstoši
funkcionālajām
kategorijām
01.110; 06.600; 08.100;
08.210; 08.290; 09.110;
09.600

Plānotais
iepirkuma
izsludināšanas
termiņš
februāris

Februāris-marts

09.110

februāris

12000,00

Aprīlis - jūnijs

09.110

Aprīlis - jūnijs

20000,00

Maijs - jūlijs

04.500

Maijs - jūlijs

Sadarbība

ar biedrībām, nodibinājumiem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biedrība «ESTO» (reģ. Nr.5000815484).
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.
Nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (reģ.Nr.40008175305).
Biedrība «Par stipru ģimeni» (reģ. Nr.40008179148).
Biedrība "Latgales multimediju darbnīca" (reģ. Nr. 5000816510).
Biedrība “Latvijas Piļu un muižu asociācija”.
Vēstniecības – Lietuvas, Polijas, Šveices, ASV, Ungārijas un Francijas Institūts Latvijā.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs.
Latgales vēstniecība GORS.
Čurļoņa mākslas muzejs Lietuvā.
Tūrisma aģentūras («Skaistie skati», «Impro», «Ceļojumu bode»).
SIA «Verems», SIA «NOOK», SIA «5 labas ziņas».

Prognozējamie finansējuma avoti
•
•

Piedalīšanās dažādos projektos.
Finanšu līdzekļu piesaistīšana no fondiem:
 VKKF un VKKF Latgales kultūras projektu programma;
 Nodarbinātības valsts aģentūra;
 Borisa un Ināras Teterevu fonds;
 LEADER;
 Rēzeknes novada domes līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļa saglabāšanai;
 Latvija Kultūras ministrijas NVO Projektu konkurss;
 Latvijas Vides fonds;
 Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds;
 NORDEN Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma;
 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma u.c.

FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT
IESTĀDES DARBĪBU
•

Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) Rēzeknes filiālē ir reģistrēti 115
bezdarbnieki, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Lūznavas pagastā.

•

2017.gadā NVA programmas ietvaros vasaras brīvlaikā darbos plānots iesaistīt 5 Lūznavas
pagasta jauniešus.

•

NVA projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros paredzēts nodarbināt 9
strādniekus.

•

Daudziem pagasta iedzīvotājiem nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu, līdz ar
to, regulāri tiek izmesti atkritumi Lūznavas pagasta teritorijas ceļa malās. Pastāv iespēja, ka
atkritumus izmet ne tikai Lūznavas pagasta iedzīvotāji, bet arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji,
par ko liecina daudzo izmesto atkritumu saturs.

•

Lūznavas pagasta darbību 2017.gadā var ietekmēt minimālās mēnešalgas pacelšana līdz 380
EUR.

•

Sliktais grants ceļu segums.

•

Parāds Valsts kasei par kopsummu 136 325,00 Eur.

Lūznavas pagasta pārvalde
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4627

Kontaktinformācija:
E-pasts: info@luznava.lv
Tālr. +371 64607420
Fakss: +371 64607423
Mob.: +371 28374275
WEB: www.luznava.lv
Seko līdzi:
twitter.com/pagasts

PALDIES PAR UZMANĪBU

