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1.pielikums  
Rēzeknes novada domes 

15.04.2021. lēmumam  
(protokols Nr.8, 31.§, 3.punkts) 

 

DARBA UZDEVUMS 

Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar 
kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādei  

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums 
 
1.1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 20.pants, 24.panta pirmā un otrā daļa. 
1.2. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem" 33.punkts. 
1.3. Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi" 67.punkts. 
1.4. Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 20331 noteiktā stratēģiskā 

mērķa "Sakārtota un pievilcīga dzīves vide" ilgtermiņa prioritāte  "Ciemu un citu urbāno 
vietu attīstība". 

1.5. Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam2 vidēja termiņa 
prioritāte  "Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa " un rīcības 
virzieni "Pārvalde", " Sasniedzamība ", " Infrastruktūra " un "Dabas aizsardzība". 

1.6. Rēzeknes novada teritorijas plānojuma3 teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 510. punkts, kur Teritorijas plānojumā noteikta un grafiskajā daļā attēlota 
teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2) - Pleikšņu ciema Ozolaines pagasta 
lokālplānojuma teritorija. 

 
2. Lokālplānojuma izstrādes mērķis 
 
 Rēzeknes novada teritorijas plānojuma detalizēšana, radot priekšnoteikumus 
Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai un 
pievilcīgas dzīves vides veidošanai ciema vidē, paredzot transporta infrastruktūras attīstību 
un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu. 
 
3. Lokālplānojuma teritorija 

 
3.1. Lokālplānojuma teritorija ir Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema 

teritorija, kura, atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas plānojuma3 teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 510. punktam, ir noteikta kā teritorija ar īpašiem 
noteikumiem TIN2 - Teritorijas plānojumā noteikta un grafiskajā daļā attēlota 
teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2) - Pleikšņu ciema Ozolaines 
pagasta lokālplānojuma teritorija. Lokālplānojuma teritorija sakrīt ar Pleikšņu ciema 
teritoriju un ir norādīta šī darba uzdevuma pielikumā. 

3.2. Lokālplānojuma teritorijas kopējā platība ir ~340 ha, kas atrodas Rēzeknes novada 
Ozolaines pagasta Z daļā un robežojas ar Rēzeknes pilsētu (Z daļā), kā arī Rēzeknes 
novada Griškānu pagastu (ZA daļā). 

3.3. Lokālplānojuma teritorija vēsturiski veidojusies kā vasarnīcu un dārzkopību teritorija 
un tajā ietilpst bijušo dārzkopības sabiedrību (Rožlejas, Uzvara, Zvaigzne, Cerība, 
Rītausma, Daina, Veselība, Dzirkstele un Dzintara dārzs) teritorijas. Saskaņā ar 
Rēzeknes novada teritorijas plānojumu3 lielākajai daļai lokālplānojuma teritorijā 

 
1 Apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 95. §.); 
2 Apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 1. §.); 
3 Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošie noteikumi Nr. 69 “Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (apstiprināti ar 
Rēzeknes novada domes 01.10.2020. sēdes lēmumu, protokols Nr. 25, 1.§) ar precizējumiem, kas 
izdarīti ar Rēzeknes novada domes 04.02.2021. lēmumiem (protokols Nr.3, 33.§ un protokols Nr.3, 
34.§). 
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ietilpstošo zemes vienību plānotais atļautais izmantošanas veids (funkcionālais 
zonējums) ir Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1), Lauksaimniecības teritorija (L1) 
un Mežsaimniecības teritorija (M). 

 
4. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi 
 
4.1. Veikt esošā transporta un satiksmes dalībnieku (autotransports, sabiedriskais 

transports, gājēji, riteņbraucēji) kustību virzienu izpēti un sniegt risinājumus ērtai un 
drošai piekļuvei lokālplānojuma teritorijai un kustībai tajā. Izstrādājot transporta 
infrastruktūras risinājumus, jānodrošina iekšējā ielu tīkla optimāla sasaiste ar ārējo 
autoceļu tīklu. 

4.2. Izstrādāt lokālplānojuma teritorijas perspektīvos transporta plūsmas organizācijas un 
infrastruktūras attīstības risinājumus (tai skaitā iekšējo ielu tīkla shēmu), atrisinot 
piekļūšanas iespējas un norādot plānotās pievienojumu vietas valsts vai pašvaldību 
autoceļiem un Rēzeknes pilsētas ielām. 

4.3. Plānojot transporta plūsmas organizāciju lokālplānojuma teritorijā, jāparedz 
normatīviem atbilstoša transporta infrastruktūra dzīvojamās apbūves teritorijas 
funkcionēšanai, apkalpojošā un operatīvā transporta kustības nodrošināšanai. 

4.4. Veidojot iekšējo ielu tīklu, ņemt vērā pastāvošos un ikdienā lietotos ielu, kā arī 
dārzkopību teritoriju nosaukumus, izstrādāt shēmu un risinājumus pārdomātai un 
strukturētai adresācijas sistēmai. 

4.5. Projektēt lokālplānojuma teritorijas ielu tīkla sarkanās līnijas un izstrādāt ielu sarkano 
līniju plānu, ielu šķērsprofilus. 

4.6. Izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras izvietojuma un nodrošinājuma 
atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai. 

4.7. Noteikt nepieciešamo perspektīvo inženiertehniskās apgādes tīklu, būvju 
nodrošinājumu un izvietojumu, izstrādājot galveno inženiertīklu (energoapgādes, 
ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas (centralizētas vai 
decentralizētas), lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas) attīstības shēmas. 
Inženierkomunikāciju risinājumus izstrādāt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju 
sniegtajiem nosacījumiem (ja to pieļauj ielu sarkano līniju platums un nosacījumi ir 
atbilstoši lokālplānojuma detalizācijai), ņemot vērā vides aizsardzības jautājumus 
reglamentējošo un citu normatīvo aktu prasības. 

4.8. Veikt lokālplānojuma teritorijas gruntsūdeņu stāvokļa novērtējumu (t.sk. ūdens 
kvalitātes rādītāji). Pēc iegūtajiem rezultātiem, izvērtēt teritorijas ietekmi uz vidi, noteikt 
risinājumus ūdensapgādes un videi drošas sadzīves kanalizācijas sistēmas 
nodrošinājumam. 

4.9. Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtināto teritoriju un objektu, kuriem 
nosakāmas aizsargjoslas, atrašanās vietas. 

4.10. Izstrādāt atkritumu apsaimniekošanas attīstības shēmu (atkritumu savākšanas un 
atkritumu šķirošanas punkti u.c.). 

4.11. Lokālplānojuma teritorijā paredzēt un sniegt priekšlikumus publiskās ārtelpas 
teritorijas izvietojumam (publiski pieejamas sporta, atpūtas vietas, rotaļu laukumi, dabas 
teritorijas u.c.). 

4.12. Pamatojoties uz saņemtajiem privātpersonu iesniegumiem, inženierkomunikāciju 
koridoriem, projektētajām ceļu/ielu sarkanajām līnijām un citiem lokālplānojuma 
risinājumiem, izvērtēt un precizēt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu. 
Nepieciešamības gadījumā var tikt grozīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais 
zonējums ar nosacījumu, ka funkcionālais zonējums netiek mainīts uz Rūpnieciskās 
apbūves teritoriju (R). 

4.13. Precizēt teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu teritorijas izmantošanas 
nosacījumus, apbūves parametrus un tajā atļautos izmantošanas veidus. 

4.14. Pirms lokālplānojuma redakcijas izstrādes veikt normatīvajos aktos paredzētās 
konsultācijas ar institūcijām un pieprasīt LR Vides pārraudzības valsts birojam izvērtēt 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas nepieciešamību teritorijas 
lokālplānojuma izstrādei. 

4.15. Ja pieņemts lēmums par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu, nodrošināt Vides pārskata izstrādi un sagatavot lokālplānojuma redakciju 
atbilstoši Vides pārskatā ietvertajiem ieteikumiem. Vides pārskata publisko paspriešanu 
apvienot ar lokālplānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu. 
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4.16. Izstrādāt lokālplānojuma projekta redakcijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
Rēzeknes novada domes pieņemtajiem lēmumiem, institūciju nosacījumiem un 
atzinumiem. 
 

5. Lokālplānojuma sastāvs 
 
5.1. Lokālplānojums sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un pārskata par lokālplānojuma izstrādi. 
5.2. Paskaidrojuma raksts ietver: 

5.2.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas, situācijas apraksts un teritorijas attīstības 
priekšnosacījumus; 

5.2.2. lokāplānojuma izstrādes pamatojuma, teritorijas attīstības mērķu un uzdevumu 
aprakstu; 

5.2.3. lokālplānojuma risinājumu aprakstu (tajā skaitā lokālplānojuma īstenošanas 
kārtības aprakstu) un risinājumu saistību ar pieguļošajām teritorijām; 

5.2.4. teritorijas plānojuma grozījumu un/vai detalizācijas nepieciešamības 
pamatojumu un attīstības ieceres atbilstību Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai 20334, ja ar lokālplānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais 
funkcionālais zonējums, izmantošanas nosacījumi un aprobežojumi;  

5.3. Grafiskās daļas sastāvā ietver: 
5.3.1. teritorijas funkcionālā zonējuma plānu (M 1:2000 vai lielākā mērogā atbilstoši 

nepieciešamībai) ar attēlotām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kuriem 
aizsargjoslas nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem; Nepieciešamības gadījumā 
precizē vai groza esošā funkcionālā zonējuma robežas, kas noteiktas Teritorijas 
plānojumā; 

5.3.2. citus plānus un shēmas, kas attēlo lokālplānojuma risinājumus (transporta 
plūsmas organizācijas plāns, galveno inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju 
izvietojumu shēmas, atkritumu apsaimniekošanas attīstības shēma u.c.). 

5.4. Lokālplānojuma grafisko daļu sagatavo uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas 
topogrāfiskās pamatnes, izmantojot aktuālo pieejamo Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras uzturēto topogrāfisko karti, kā arī Pašvaldības rīcībā esošos 
ortofoto karšu materiālus. 

5.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka: 
5.5.1. teritorijas atļautās izmantošanas veidu(-us), izmantošanas nosacījumus un 

apbūves parametrus lokālplānojumā noteiktajām funkcionālajām zonām un 
apakšzonām; 

5.5.2. citus nosacījumus un prasības (prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam, 
labiekārtojuma nosacījumi u.c.), ja to paredz lokālplānojuma risinājumi atkarībā no 
katras plānotās teritorijas īpatnībām un specifikas;  

5.5.3. lokālplānojuma īstenošanas kārtību un nosacījumus. 
5.4. Pārskatā par lokālplānojuma izstrādi iekļauj Rēzeknes novada domes pieņemtos 

lēmumus, privātperosnu priekšlikumus/iebildumus, institūciju sniegto informāciju, 
nosacījumus un atzinumus, kā arī citu lokālplānojuma izstrādes ietvaros vērā ņemto 
vai izmantoto informāciju/dokumentāciju. 

5.5. Lokālplānojuma dokumentācijai pievienojams Vides pārskats - LR Vides pārraudzības 
valsts biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas 
gadījumā. 

 
6. Sadarbība ar institūcijām lokālplānojuma izstrādē: 

 
6.1. Lokālplānojuma izstrādei pieprasīt no institūcijām nepieciešamos ģeotelpiskos un 

teksta datus, ja tie nav pieejami Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS), un paziņot par nepieciešamību sniegt nosacījumus un atzinumus lokālplānojuma 
izstrādei.  

6.2. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par 
izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām: 

6.2.1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde; 
6.2.2. VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Rēzeknes nodaļa; 

 
4 Apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 95. §.); 
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6.2.3. Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcija; 
6.2.4. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona 

meliorācijas nodaļa; 
6.2.5. AS “Sadales tīkls"; 
6.2.6. SIA „TET”; 
6.2.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģions; 
6.2.8. SIA "Rēzeknes ūdens"; 
6.2.9. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra; 

6.2.10. Rēzeknes pilsētas dome; 
6.2.11. Citas institūcijas, ja lokālplānojuma risinājumi skar to intereses. 

 
7. Plānotie sabiedrības līdzdalības veidi un pasākumi: 
 
7.1. Lokālplānojuma izstrādes gaitā īstenojami šādi sabiedrības līdzdalības pasākumi: 

7.1.1. priekšlikumu iesniegšana ne mazāk kā 4 nedēļu garumā pēc lēmuma par 
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemšanas; 

7.1.2. publiskās apspriešanas procedūra par lokālplānojuma redakciju (ja tiek 
piemērots - arī Vides pārskata projektu), kur: 

7.1.2.1. publiskās apspriešanas termiņš ne mazāk kā 4 nedēļas  -lokālplānojuma 
1.redakcijai; 

7.1.2.2. publiskās apspriešanas termiņš ne mazāk kā 3 nedēļas – lokālplānojuma 
pilnveidotajām redakcijām; 

7.1.2.3. publiskā apspriešana ietver priekšlikumu iesniegšanu, sabiedrisko 
apspriedi, nodrošinātu iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju 
Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) mājaslapā 
www.rezeknesnovads.lv un Teritorijas attīstības un telpiskās 
informācijas sistēmā (TAPIS), nodrošinātu iespēju iepazīties ar 
lokālplānojuma risinājumiem Pašvaldībā un lokālplānojuma teritorijā. 

7.2. Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises laikus (datumus) lokālplānojuma 
izstrādātājs saskaņo ar  lokālplānojuma izstrādes vadītāju. 

7.3. Prasības publiskās apspriešanas planšetei: 
7.3.1. ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas  

lokālplānojuma izstrādātājs elektroniski iesniedz Pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļai publiskās apspriešanas planšetes maketu tās satura 
saskaņošanai; 

7.3.2. publiskās apspriešanas planšetes saturs ietver paziņojumu par lokālplānojuma 
publisko apspriešanu un būtiskāko vizuālo un teksta informāciju par 
lokālplānojuma risinājumiem (t.sk. funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana tajā, transporta infrastruktūras, inženierkomunikāciju risinājumi 
u.c.); 

7.3.3. ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas 
lokālplānojuma izstrādātājs iesniedz Pašvaldībā divpusēju publiskās 
apspriešanas planšeti izvietošanai Pašvaldības administrācijas ēkā (1.stāva foajē 
skatlogā) un vienpusēju publiskās apspriešanas planšeti izvietošanai 
lokālplānojuma teritorijā  iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā; 

7.3.4. planšetes izmērs - A0 vai pēc nepieciešamības, nodrošinot optimālu informācijas 
uztveramību. 

7.4. Paziņojumi par sabiedrības līdzdalības pasākumiem publicējami/ievietojami 
Pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), vietējā laikrakstā 
“Rēzeknes Vēstis”, Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Novada Ziņas” (pēc 
nepieciešamības), kā arī uz informācijas/ziņojuma stendiem lokālplānojuma teritorijā, 
Pašvaldības administrācijas ēkā un Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldē. 

7.5. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību lokālplānojuma izstrādes procesā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, informējot sabiedrību par lokālplānojuma izstrādes 
aktivitātēm, publicējot ar dokumentu izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļa 
izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un komentāru saņemšanas iespējas. 
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8. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar: 
 
8.1. Teritorijas attīstības plānošanas likumu; 
8.2. Aizsargjoslu likumu; 
8.3. Likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; 
8.4. Zemes pārvaldības likumu; 
8.5. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;  
8.6. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;  
8.7. Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
8.8. Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumiem Nr. 392 “Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmas noteikumi”; 
8.9. Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”; 
8.10. citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz darba uzdevumā noteikto uzdevumu 

izpildi un lokālplānojuma risinājumiem; 
8.11. Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 20335; 
8.12. Rēzeknes novada teritorijas plānojumu6; 
8.13. Rēzeknes novada attīstības programmu 2019. - 2025. gadam7. 

 

9. Lokālplānojuma noformēšana: 
 

9.1. Lokālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši MK 04.09.2018. noteikumiem Nr. 558 
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

9.2. Lokālplānojuma teksta daļa izstrādājama valsts valodā un noformējama uz A4 formāta 
lapām. Ilustrācijas un pielikumi var būt uz A3 vai cita formāta lapām, kas salocītas A4 
formātā un iesietas sējumā. 

9.3. Visās lokālplānojuma grafiskās daļas lapās labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, 
kurā norāda šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, lokālplānojuma nosaukums, 
rasējuma lapas nosaukums, kopējais lokālplānojuma grafiskās daļas lapu skaits, lapas 
numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī izstrādātāja, daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā 
izstrādātāja vārds, uzvārds, paraksts un datums. 

9.4. Lokālplānojuma ilustrācijās, pielikumos un grafiskajā daļā ievēro autortiesības, norāda 
atsauces uz izmantoto informācijas avotu un lietotos (nosacītos) apzīmējumus. 

9.5. Prasības lokālplānojuma iesniegšanai: 
 

Lokālplānojuma redakcijas projekts 
iesniegšanai Pašvaldībā izvērtēšanai, kā 
arī  Lokālplānojuma redakcija/as, kas 
nododama/as publiskai apspriešanai, 
Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un 
Vides pārskats (LR Vides pārraudzības valsts 
biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanas 
gadījumā) 

- izdruka (papīra formātā), ietverot visas 
sadaļas un pielikumus, cauršūts, visas 
lapas numurētas – 1 eksemplārs; 

- izdruka jānoformē atsevišķos sējumos, 
kur 1 sējums – Paskaidrojuma raksts, 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa, 2 sējums – 
Pārskats par lokālplānojuma izstrādi, 3 
sējums – Vides pārskats (ja 
nepieciešams); 

- elektroniski (visi projekta materiāli pdf* 
formātā, teksta daļas materiāli doc* 
formātā, kā arī grafiskā daļa dgn* un 
shp* vektordatu formātā), ar 

 
5 Apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.5, 95. §.); 
6 Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošie noteikumi Nr. 69 “Rēzeknes novada 
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (apstiprināti ar 
Rēzeknes novada domes 01.10.2020. sēdes lēmumu, protokols Nr. 25, 1.§) ar precizējumiem, kas 
izdarīti ar Rēzeknes novada domes 04.02.2021. lēmumiem (protokols Nr.3, 33.§ un protokols Nr.3, 
34.§). 
7 Apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 1. §.); 
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Lokāplānojuma izstrādes vadītāju 
saskaņojot iesniegšanas veidu. 

Lokālplānojuma galīgā redakcija, 
Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un 
Vides pārskats (LR Vides pārraudzības valsts 
biroja stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanas 
gadījumā) 

- izdruka (papīra formātā), ietverot visas 
sadaļas un pielikumus, cauršūts, visas 
lapas numurētas: 2 eksemplāri cietos 
vākos; 

- izdruka jānoformē atsevišķos sējumos, 
kur 1 sējums – Paskaidrojuma raksts, 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa, 2 sējums – 
pārskats par lokālplānojuma izstrādi, 3 
sējums – Vides pārskats (ja 
nepieciešams); 

- elektroniski (visi projekta materiāli pdf* 
formātā, teksta daļas materiāli doc* 
formātā, kā arī grafiskā daļa dgn* un 
shp* vektordatu formātā): CD 2 
eksemplāros. 

 
 
 
 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja,  (personiskais paraksts)   Anna Jaudzema 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Sagatavoja: Attīstības plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja Līga Romančuka 
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Pielikums Darba uzdevumam Rēzeknes novada 
Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, 

ar kuru groza teritorijas plānojumu, izstrādei  
 

Lokālplānojuma teritorija – Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciems 
Izkopējums no Rēzeknes novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes “Rēzeknes novada Ozolaines pagasta 

ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte” ar iezīmētu lokālplānojuma teritorijas robežu 
 

 
 

Apzīmējumi: 
 

 
Lokālplānojuma teritorijas robeža 

 
Lauksaimniecības teritorija (L1) 

 
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) 

 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzM) 

 

Mežu teritorija (M) 

 

Publiskās apbūves teritorija (P) 

 
Lauksaimniecības teritorija (L) 

 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

 
Transporta infrastruktūras teritorija 
(TR)  

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

 
Ūdeņu teritorija (Ū) 

 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) 

 
 

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga Romančuka 


