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SĒDES PROTOKOLS 
Rēzeknē 

2021.gada 15.aprīlī Nr.8 
31.§ 

Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma, ar 
kuru groza teritorijas pl ānojumu, izstrādes uzsākšanu  

 
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23.panta ceturto daļu un 

24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33., 75. un 76.punktu, saskaņā ar 
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts kā 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 2020.gada 1.oktobra lēmumu, protokols Nr.25, 1.§) ar precizējumiem, kas 
izdarīti ar Rēzeknes novada domes 2021.gada 4.februāra lēmumiem (protokols Nr.3, 33.§ un 
protokols Nr.3, 34.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 510.punktu, kas nosaka, 
ka Teritorijas plānojumā noteikta un grafiskajā daļā attēlota teritorija, kurai izstrādājams 
lokālplānojums (TIN2) - Pleikšņu ciema Ozolaines pagasta lokālplānojuma teritorija, ņemot 
vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 8.aprīļa 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome n o l e m j: 

 
1. uzsākt Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas 

lokālplānojuma (turpmāk tekstā –Lokālplānojums) izstrādi, lai grozītu Rēzeknes 
novada teritorijas plānojumu, 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.  

2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju 
par lokālplānojuma izstrādes vadītāju. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu. 
4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iepirkumu speciālistam sadarbībā ar 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāju, organizēt Lokālplānojuma izstrādes iepirkuma 
procedūru. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālistei 5 (piecu) darbdienu laikā lēmumu ievietot pašvaldības 
mājaslapā www.rezeknesnovads.lv. 

6. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai 5 (piecu) darbdienu laikā 
lēmumu ievietot valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

 
Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) Monvīds Švarcs 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 
Rēzeknē, 15.04.2021. 


