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1. PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES GAITU 

Smiltenes novada dome 2022.gada 30.martā pieņēma lēmumu par Detālplānojuma 

izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas 

robežu, Smiltenē, Smiltenes nov. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Smiltenes novada 

pašvaldības īpašumā esošo rūpnieciskās apbūves, jauktā centra apbūves un dzīvojamās 

apbūves zonu attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus 

nekustamos īpašumus, kas paredzēti perspektīvas apbūves uzturēšanai un 

apsaimniekošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana, 

Smiltenes pilsētas Limbažu ielas transporta organizācijas noteikšana, iekškvartāla ielu 

plānošana un piekļuves nodrošināšana esošajiem un plānotajiem nekustamajiem 

īpašumiem.  

Detālplānojuma izstrādei tika saņemti vairāku institūciju nosacījumi - AS “Sadales 

tīkls”, VSIA “Latvijas valsts ceļi”, SIA “Smiltenes NKUP”.  A/S “GASO” un SIA 

“Tet” nosacījumus nesniedza.  

Detālplānojuma izstrāde nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes kārtību un sabiedrības līdzdalības 

pasākumu veikšanu. Šajā Ziņojumā par detālplānojuma izstrādi (turpmāk – Ziņojums) 

apkopota informācija par iepriekš minētās procedūras nodrošināšanu. 
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2. APKOPOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM UN TO ŅEMŠANU VĒRĀ 

Nosacījumi institūcijām un uzņēmumiem pieprasīti saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Smiltenes novada domes apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei saņemti no darba uzdevumā norādītajām institūcijām. Ar institūciju sniegto informāciju un nosacījumiem var 

iepazīties Ziņojuma pielikumu daļā. Izvirzītās prasības nosacījumos un komentārus par to ievērošanu skatīt tabulā „Saņemtie institūciju nosacījumi 

detālplānojuma izstrādei”. 

1. Tabula. Saņemtie institūciju nosacījumi detālplānojuma izstrādei 

N.p.k. Nosacījumu izsniedzējs 
Nosacījumu 

reģ. datums un numurs 

 
Nosacījumi 

 
Ņemts vērā / nav ņemts vērā 

1 Latvijas Valsts ceļi 
Datums: 30.05.2022 
Nr. 4.5.3. / 8553 

Detālplānojuma projektu izstrādāt, ievērtējot 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 
zemes ierīcības likuma, likuma “Par autoceļiem”, 
“Aizsargjoslu likuma”, spēkā esošo ceļu 
projektēšanas noteikumu (LVS 190-1; LVS 190-2; 
LVS 190-3), Smiltenes novada domes 2022. gada 30. 
marta lēmumu Nr.120 ar pielikumiem 3.pdf faili 
(protokols Nr.8,9. §) un Darba uzdevumu, kā arī citu 
spēkā esošu normatīvo dokumentu prasības un 
noteikumus. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Apbūves attālumus un sarkano līniju platumus 
paredzēt atbilstoši apstiprinātajiem pašvaldības 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
un apstiprinātajam teritorijas plānojumam. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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Piebraukšanu detālplānojuma teritorijai paredzēt 
no esošā vai perspektīvā pašvaldības autoceļa tīkla. 

 

Iekškvartāla ceļu un ielu platumus un segas 
konstrukcijas izvēlēties atbilstoši iebraucošā 
transporta sastāvam, plānotam izmantošanas 
nolūkam un kustības intensitātei, bet ar 
normālprofilu divvirzienu satiksmei ne mazāku kā 
NP5,5, vienvirzienu kustībai ne mazāku par NP3,5 , 
un ar stūru noapaļojuma rādiusiem Rmin.>5m. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Autostāvvietu novietojumu un tehniskos 
risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7 
“Vienlīmeņu autostāvvietu projektēšanas 
noteikumi” prasībām. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu 
zonās atbilstoši standarta LVS190-3 “Vienlīmeņa 
ceļu mezgli” prasībām. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Nodrošināt piekļūšanu plānotām un esošām zemes 
vienībām. Piekļūšanu nodrošināt , ievērojot 
pakāpeniskuma principu. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Noteikt jaunveidojumu ielu kategorijas saskaņā ar 
pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, nosakot galvenos izmantošanas 
mērķus un satiksmes dalībnieku savstarpējās 
priekšrocības. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Teritorijas daļā paredzot dzīvojamās zonas statusa 
ieviešanu, ceļus un ielas jau detālplānojuma stadijā 
izstrādāt atbilstoši dzīvojamās zonas prasībām, t.i. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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veidot tādu infrastruktūru, lai fiziski tiktu 
ierobežots maksimālais braukšanas ātrums ar 
ātrumvaļņiem, fiziski norobežotām stāvvietām u.c. 
Detālplānojuma teritorijā paredzēt gājēju un velo 
infrastruktūru. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Saņemt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļas 

atzinumu par izstrādāto detālplānojumu.  

 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja 
šajā laikā periodā no nosacījumu izsniegšanas 
dienas netiek saņemts pozitīvs atzinums no VSIA 
“Latvijas Valsts ceļi”, tie zaudē spēku. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Detālplānojuma ceļu daļu izstrādāt autoceļu un ielu 
projektēšanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā reģistrētai juridiskai personai vai sertificētai 
privātpersonai. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Nobrauktuvju, iekškvartāla ielu, komunikāciju, kā 
arī apbūves būvprojektiem tehniskos noteikumus 
saņemt atsevišķi. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
2 Sadales tīkli 

Datums:23.05.2022 
Nr. 30AT00-05/TN-40439 

Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie 
elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV 
apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades 
līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju 
koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja 
iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā 
(pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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*.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem 
energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā); 
Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā 
atrodas esošās AS „Sadales tīkls” piederošie 
elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV 
elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. 
elektroietaises); 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā 
normālai funkcionēšanai atbilstoši 
noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un 
precizētu pieslēguma vietu nepieciešams aizpildīt 
pieteikuma veidlapu “Pieteikums elektrotīkla 
pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot 
nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, 
kas prasīta veidlapā. Pieteikumam nepieciešams 
pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem 
apbūves risinājumu/-iem, sarkano līniju 
izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. 
Aizpildīto pieteikumu un pieteikuma veidlapā 
norādīto dokumentu kopijas var sūtīt uz e-pastu 
st@sadalestikls.lv, vai arī AS “Sadales tīkls” pa pastu 
uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006, kā arī 
pieteikumu var aizpildīt AS „Sadales tīkls” klientu 
apkalpošanas portālā e-st.lv. Pēc pieteikuma 
saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie noteikumi 
plānotajam objekta slodzes pieslēgumam un 
informācija par iespējamajām elektrotīkla 
pieslēguma ierīkošanas izmaksām; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana 
un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „ 
Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales 
būvju būvnoteikumi”; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju 
izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem 
energoapgādes objektiem jānodrošina ērta 
piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, 
autotransportam u. c. to tehnikai; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu 
likuma 16. pantā; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta 
prasībām); 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un 
cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 
982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3.,8. – 11. 
punkts; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, 
tad paredzēt to pārnešanu atbilstoši spēkā 
esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. 
normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu tehniskos 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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noteikumus, jāiesniedz pieteikums elektroietaišu 
pārvietošanai. Esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, 
saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu; 
Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, 
elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas 
sistēmas operatora un lietotāja tiesības un 
pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā 
nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas 
tirdzniecības un lietošanas noteikumi”; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšana AS “Sadales tīkls” notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes lēmumu „Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem”; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu, ko 
nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. 
pants; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, 
kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic 
pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 
Detālplānojumu izstrādei izmantot aktualizētu (ne 
vecāku par gadu) topogrāfisko plānu (LKS 92-TM 
koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 1:500 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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līdz 1:2000; 
Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai 
apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, 
plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu 
elektroniskā formātā iesniegt portālā 
saskano.sadalestikls.lv. Plānojuma atzinums tiks 
sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma 
saņemšanas; 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

3 SIA “Smiltenes NKUP” Teritorijai tiek projektēti centralizētie kanalizācijas, 
ūdensvadu un lietus kanalizācijas inženiertīkli. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 
Projektēt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem (LBN), 
Latvijas Valsts standartiem (LVS), Aizsargjoslu 
likumu, 2016. gada 22. martā izdotiem Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un lietošanu”, kas nosaka kārtību, kādā 
nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai 
ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, un citu spēkā esošu normatīvo aktu 
prasībām un Smiltenes novada pašvaldības 
izdotiem Saistošiem noteikumiem “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Smiltenes novadā”. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 

Uzsākot projektēšanu, pieprasīt SIA “Smiltenes 
NKUP” detalizētu Tehnisko noteikumu izsniegšanu. 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 
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Informējam, ka realizējot  “Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta” 
projektu, tika atstāti perspektīvie kanalizācijas un 
ūdensvada atzari (ar diametriem K=200, U=110) no 
Valmieras ielas, šīs minētās teritorijas attīstībai, kas 
tika saskaņots ar Smiltenes novada pašvaldības 
Saimnieciskās darbības nodaļu (I. Sauso) un 
Attīstības un plānošanas nodaļu (A. Lapiņu). 

Ņemts vērā detālplānojuma risinājumu izstrādes 
gaitā. 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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3. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 

Nodaļa tiks papildināta pēc detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises. 

 

4. PĀRSKATS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ 

NOTIKUŠAJIEM SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

PASĀKUMIEM 

Nodaļa tiks papildināta pēc detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises.



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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5. PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM UN TO ŅEMŠANU VĒRĀ 

5.1. PIRMS DETĀLLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS 

Iesniegumu nav 

5.2. DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA IZSTRĀDE 

Iesniegumu nav 

 

2. Tabula. Saņemtie priekšlikumi un iebildumi detālplānojuma projekta izstrādei un to ņemšana vērā 

Nr. 

p.k.  

Iesniedzējs Datums Priekšlikums Komentārs par priekšlikuma ņemšanu 

vērā vai noraidīšanu detālplānojuma 

izstrādē, pamatojums 

1.  fiziska/juridiska persona    

2.     

3.     

5.3.DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 

Nodaļa tiks papildināta pēc detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises. 

3. Tabula. Saņemtie priekšlikumi un iebildumi par detālplānojuma projekta un to ņemšana vērā 

Nr. 

p.k.  

Iesniedzējs Datums Priekšlikums Komentārs par priekšlikuma ņemšanu 

vērā vai noraidīšanu detālplānojuma 

izstrādē, pamatojums 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 

 

14 

 

1.  fiziska/juridiska persona    

2.     

3.     

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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6. PRIEKŠLIKUMS TĀLĀKAI VIRZĪBAI 

Sagatavotais projekts atbilst darba uzdevuma un normatīvo aktu prasībām 

detālplānojuma izstrādei. 

Detālplānojuma projekts ir nododams publiskajai apspriešanai. 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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PIELIKUMI 

1. SMILTENES NOVADA DOMES PIEŅEMTIE LĒMUMI PAR 

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

Lēmums par izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 

 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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2. INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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VSIA „Latvijas Valsts ceļi” 

 

 

 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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SIA “Smiltenes NUKP” 

 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 

 

24 

 

AS “Sadales tīkls” 

 

 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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3. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 

Nodaļa tiks papildināta pēc detālplānojuma projekta publiskās apspiešanas norises. 

4. SAŅEMTIE PRIEKŠLIKUMI UN IEBILDUMI 

Nodaļa tiks papildināta pēc detālplānojuma projekta publiskās apspiešanas norises. 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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5. PUBLIKĀCIJAS 

 

 

 



Detālplānojums 

 “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,  

Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu,  

Smiltenē, Smiltenes novads”. 

Ziņojums par detālplānojuma izstrādi 
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6. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 

Nodaļa tiks papildināta pēc detalplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises. 

7. CITA IZMANTOTĀ LITERATŪRA 

 


