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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

1. Lazdukalna pagasta padomes lēmumi 

1.1. Par uzsākšanu  



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

1.2. Par darba uzdevuma apstiprināšanu 
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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1.3. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja apstiprināšanu 
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1.4. Par sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

1.5. Par sabiedriskās apspriešanas otrā posma organizēšanu 
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2. Publikācijas 

2.1. Kopsavilkums par publikācijām 

Sabiedriskās 
apspriešanas posmi 

Laikraksts „Latvijas 
Vēstnesis” 

Balvu rajona laikraksts 
„Balvu Vaduguns” 

Citi  
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2.2. Par plānojuma uzsākšanu 
 
Publikācija par teritorijas plānojuma uzsākšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  
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Publikācija par teritorijas plānojuma uzsākšanu laikrakstā „Balvu Vaduguns”  
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2.3. Par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu 

Publikācija par sabiedriskās apspriešanas I. posmu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
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Publikācija par sabiedriskās apspriešanas I. posmu laikrakstā „Balvu Vaduguns” 
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2.4. Par sabiedriskās apspriešanas otro posmu 
Publikācija laikrakstā Latvijas Vēstnesis 
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Publikācija Balvu rajona laikrakstā „Balvu Vaduguns” 
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3. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas norisi  

3.1. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas 1.posmu 

3.1.1. Ziņojums 

• 

• 

• 

3.1.2. Sanāksme 
3.1.2.1. Protokols  
Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma 

sapulce 
PROTOKOLS 
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

3.1.2.2. Dalībnieku reģistrācijas lapa 
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3.2. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas otro posmu 

3.2.1. Ziņojums 

3.2.2. Sanāksme 

3.2.2.1. Protokols 

Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās 
apspriešanas sapulce 
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

3.2.2.2. Dalībnieku reģistrācijas lapa 
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4. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un 
juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 

4.1. Priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas 1.posmā 

4.2. Priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas 2.posmā 

Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 
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Nr., uzvārds, kadastrs, 
īpašums, kadastra numurs 

Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu plānojumā 

5. Kaimiņu pašvaldību informēšana 
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6. Sadarbība ar valsts institūcijām 

6.1. Pārskats par saraksti ar institūcijām 

Nr.
p.k
. 

Institūcija Informācijas pieprasīšanas datums 
Nosacījumu saņemšanas 

datums 

Pirmās redakcijas 
nosūtīšana atzinuma 

sniegšanai 

Atzinuma saņemšanas 
datums 
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Nr.
p.k
. 

Institūcija Informācijas pieprasīšanas datums 
Nosacījumu saņemšanas 

datums 

Pirmās redakcijas 
nosūtīšana atzinuma 

sniegšanai 

Atzinuma saņemšanas 
datums 
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6.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Paskaidrojuma raksta Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

 

 

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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AS “Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļa 

VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Gulbenes filiāle 

VZD Latgales reģionālā nodaļa 

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigādes

AS „Latvijas valsts meži”

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība 
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AS “Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļaustrumu reģions 

Latgales plānošanas reģiona padome 

Balvu rajona padome 

A/S “Latvijas Gāze”

VAS „Latvijas dzelzceļš”

SIA “Lattelecom”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele 2”, SIA „BITE Latvija” 
pilnvarotās personas SIA „Jaunmāja”

Bērzpils pagasta 
padome

Vectilžas pagasta padome

Indrānu pagasta padome Rugāju pagasta 
padome Tilžas pagasta padome

6.3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

6.4. Ziņojums par atzinumu iekļaušanu 
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Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 
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AS Latvijas valsts ceļi, Latgales reģiona Balvu nodaļa  
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība 
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 

,,2)Būvniecību un labiekārtošanu dabas liegumu ,,Lagažas- 
Šnitku purvs" un,, Bērzpils purvs" veic atbilstoši atļautajai 
izmantošanai, bet saskaņojot ar institūcijām ,kuras 
noteiktas vispārējos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas noteikumos".  

ka, Teritorijas 
plānojums atļauj būvniecību dabas liegumā, ja būvniecība 
nav paredzēta applūstošā teritorijā, zemesgabalu minimālā 
platība noteikta, saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 
22. jūlija noteikumiem Nr. 415 Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi", - 10 ha."

„3)Mikroliegumos ir aizliegta meža zemes transformācija, 
izņemot infrastruktūras būvi, ievērojot, ka apbūves blīvums 
nedrīkst pārsniegt 0,5% no zemes gabala platības. 
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Atzinums Atzīme par iekļaušanu 

Latvenergo AS Sadales tīkls, Ziemeļaustrumu reģions  
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 

Latgales plānošanas reģions 
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 
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Atzinums Atzīme par iekļaušanu 
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Atzinums Atzīme par iekļaušanu 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra  
Atzinums Atzīme par iekļaušanu 
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7. Pielikumi 

7.1. Institūciju nosacījumu vēstules 

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

AS “Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Balvu nodaļa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Gulbenes filiāle 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valsts zemes dienests, Latgales reģionālā nodaļa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
Lauku atbalsta dienests 

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

 

 

Par vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem. 

℡
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Valsts ūdensnotekas Balvu rajona Lazdukalna pagastā 

Ar garumu > 5 km vai baseinu > 10 km2 
 

 

 

 

N 
P 
k 

ŪSIK              
kods Nosaukums  

Baseina platība         
km2 

Kopējais garums 
pagastā                     
km                 

tai sk. regulēts                     
km  

Gads kurā  
regulēts 

Kapūnes 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigāde 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

AS „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA “Lattelecom” 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

AS “Latvenergo” Sadales tīkla Ziemeļaustrumu reģions 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Latgales plānošanas reģiona padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Balvu rajona padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

A/S “Latvijas Gāze” 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA Tele 2 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA „BITE Latvija” pilnvarotā persona SIA „Jaunmāja” 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

VAS „Latvijas dzelzceļš” 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Nosacījumi. 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. Informācija par urbumiem. 
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Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Balvu rajona Vectilžas pagasta padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Balvu rajona Bērzpils pagasta padome 
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7.2. Institūciju atzinumu vēstules 
 
Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Lazdukalna pagasta padome

 
 

Par atzinumu Lazdukalna pagasta  
teritorijas plānojumam  
 

Paskaidrojuma raksts 
5.3. Virszemes ūdeņi

5.5. Paaugstināta riska un potenciālie piesārņojuma avoti.

Vides pārskats  
5.6. Derīgie izrakteņi. Ieteikumi ietekmes uz vidi samazināšanai.

5.7.Virszemes ūdeņi. 
5.14. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

Dabas liegumā ir aizliegts veikt zemes transformāciju un līdz ar 
to arī veikt būvniecību! Labot šo nosacījumu! 
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 10.Pasākumi monitoringa nodrošināšanai.

 
Teritorijas izmantošanas un  apbūves noteikumi 

4.8.1.Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi.

Kartes: 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Balvu nodaļa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Sabiedrības veselības aģentūras Gulbenes filiāle 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

VZD Latgales reģionālā nodaļa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu brigāde 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

AS Latvijas valsts meži, Ziemeļlatgales mežsaimniecība 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecība 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA Lattelecom 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

AS Latvenergo Sadales tīkls Ziemeļaustrumu reģions 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Latgales plānošanas reģions 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Balvu rajona padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

AS Latvijas Gāze 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA Latvijas Mobilais Telefons 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA TELE 2 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

SIA BITE Latvijas pilnvarotā persona SIA Jaunmāja 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Indrānu pagasta padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Rugāju pagasta padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Vectilžas pagasta padome 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Tilžas pagasta padome 

 
 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Bērzpils pagasta padome 

BĒRZPILS PAGASTA PADOME

 

 
Lazdukalna pagasta padomei 

 
,,Grupai 93” SIA 

Par Lazdukalna pagasta teritorijas 
plānojuma pirmo redakciju 
 

 
 

 

 
 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

7.3. Kaimiņu pašvaldību informēšana 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

7.4.  Sabiedriskās apspriešanas 2.posma iesniegumi 

Sarmīte Tuča 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aldis Zālītis 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Iveta Birkova 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Janīna Leontīna Stepāne 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Iveta Birkova (Vilkanči) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Ainārs Losevs (Sprīdīši) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anita Masa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anna Sausiņa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Edgars Tutiņš 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aleksandrs Puļa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Būdnieks 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Andris Leons (dīķis) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Arnolds Zizlāns 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Uldis Melnacis 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aldis Zālītis (dīķis) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Andrejs Duļevskis, Anita Leone, Ilona Stepāne 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Pēteris Melnais 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Jānis Stērnieks 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Andrejs Akmatiņš 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone (dīķim) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone (dīķim Līdumos) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anna Serga 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Ēvalds Stērmieks 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Juris Serga 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Vilnis Zušs 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anna Sausiņa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Veronika Gibala 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Irēna Masa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Baranovskis 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Pēteris Mass 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Irēna Masa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anita Masa 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Jānis Stērnieks (apmežot) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Edgars Tutiņš 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Uldis Melnais 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Vilnis Zušs (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Juris Serga (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anna Serga (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Baranovskis (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Ēvalds Stērnieks (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Janīna Leontīna Stepāne (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Andrejs Akmentiņš (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Inita Ramkoviča (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Jānis Cīrulis (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Ainārs Losevs (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Edgars Tutiņš (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Gunārs Voits (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aldis Zālītis (urbums) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Ančs (derīgie) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Ančs (transformēt mežu uz LIZ) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Irēna Masa (apbūve) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Pēteris Mass (pirts) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Irēna Masa (komercapbūve) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Baranovskis (pagraba būvniecība) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Baranovskis (pirts būvniecība) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Juris Serga (dzīvojamās mājas, atpūtas mājas celtniecība) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Vilnis Zušs (dzīvojamā māja, 3 saimniecības ēkas, pirts – 5 iesniegumi) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Inita Ramkoviča (saimniecības ēka, dārzeņu glabātava) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone (dzīvojamā māja, pagrabs) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Gunārs Voits (Tehnikas novietne) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anna Serga (siltumnīcas) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Iveta Birkova (pirts) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Ņina Melnace 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Janīna Leontīne Stepāne (dzīvojamā māja, pagrabs) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Janīna Leontīne Stepāne (atpūtas nams, pirts) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Andrejs Akmentiņš (cūku kūts, tehnikas novietne) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Margita Leone (viesu māja) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Anna Sausiņa (atpūtas bāze) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Edgars Tutiņš (kūts, dzīvojamās mājas rekonstrukcija) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aleksandrs Poļa (saimniecības ēkas – 3 iesniegumi) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Valdis Būdnieks (angārs, saimniecības ēkas) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aldis Zālītis (dzīvojamā ēka) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Gunārs Voits (lopu novietne, lopu barības novietne – 4 iesniegumi) 



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi



Pārskats par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi


