3.1.5. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU SNIEGTO INFORMĀCIJU, NOSACĪJUMI UN ATZINUMI

N.p.k.

1.

2.

3.

Institūcijas
nosaukums

Nosacījumi
saĦemti
Datums

Valsts meža
dienests
ZiemeĜvidzemes
virsmežniecība

10.01.2009.
23.12.2009.

Valmieras
reăionālā vides
pārvalde

22.01.2009.
05.01.2010.

LR VM Veselības
inspekcija
Vidzemes
kontroles nodaĜa

23.01.2009.
12.01.2010.

Atzinumi
saĦemti
Datums

17.02.2012.

08.02.2012.

30.01.2012.

Informācijas saturs

Nepieciešami
labojumu
detālplānojuma
redakcijā!
Nepieciešami
labojumu
detālplānojuma
redakcijā!
Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

Atzinumi
pieprasīti gala
red./ informācija
par sēdi
iesniegums
Datums

Atzinumi
saĦemti
Datums

Informācijas saturs

23.10.2012.,
28.11.2012./
29.11.2012.

16.11.2012.,
06.12.2012.

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

23.11.2012.

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

12.11.2012.

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

23.10.2012./
29.11.2012.

23.10.2012./
29.11.2012.

4.
Valsts zemes
dienesta
Vidzemes
reăionālās nodaĜa

03.02. 2012.
Atzinums –
13.01.2009.
saskaĦojums
Pieejami
ar laika
www.vzd.gov.lv
zīmogu
digitālā
veidā

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

Pārbaudāmie dati
atbilst noteikumiem!

22.10.2012./
29.11.2012.

13.11.2012.

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!
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5.

6.

A/S „Sadales
tīkls” ZiemeĜu
reăions

10.01.2009.
18.01.2010.
29.08.2011.

LAD
ZiemeĜvidzemes
reăionālā
lauksaimniecības
pārvalde

23.12.2008.
Atkārtoti netiek
pieprasīts(skatīt
atbildi)

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

10.02.2012.

Nepieciešami
papildus
saskaĦojumi!

22.10.2012./
29.11.2012.

22.11.2012.

-

-

-

-

-

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

7.
SIA „Lattelecom”

29.01.2009.
Atkārtoti netika
izsniegti

0202.2012.

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

23.10.2012./
29.11.2012.

Netika izsniegts,
līdz ar to tiek
Ħemts vērā
iepriekšējais
atzinums!

VUGD Valmieras
brigāde

19.11.2009.
Atkārtoti netiek
pieprasīts(skatīt
atbildi)

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Nosacījumos pieprasītie saskaĦojumi

1.

Biotopu eksperta
atzinums

-

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

17.12.2009.

Norādītas
„ZiemeĜgauja” ainavu
aizsardzības zonas un
mikroliegums īpašumā
„BuciĦi”, kas
neatrodas
detālplānojuma
teritorijā, citu biotopu
nav.(skatīt atzinumu)
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2.

3.

4.

Ainavu arhitekta
slēdziens

-

Dabas
aizsardzības
pārvaldes
atzinums

Nosacījumi
netiek
pieprasīti, jo
nav ietverts
darba
uzdevumā. Tiek
pieprasīts
atzinums par
1.redakciju,
atbilstoši VVD
Valmieras
reăionālai vides
pārvaldes
izdotos
nosacījumos

Biotopu eksperta
atzinums par
mežiem, pĜavām,
saldūdens
biotopiem un
vaskulāro augu
sugām

-

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

25.10.2011.

16.02.2012.

12.07.2012.

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

-

-

-

Neiebilst
detālplānojuma
risinājumam!

-

-

-

-

-

-

Mikroliegums
īpašumā „BuciĦi”,
kas nav iekĜauts
detālplānojuma
teritorijā un
īpašumos „Sapnīši”
un „Mellenāji”
atrasta aizsargājamā
augu suga(skatīt
eksperta atzinumu)
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5.

Atzinums par
ornitofaunas
novērtējumu

-

10.07.2012.

Skatīt eksperta
atzinumu!
Neiebilst
izstrādātajai
redakcijai!

-

SIA „Vidzemes mērnieks” detālplānotāja

-

-

Lauma Sīle - Krūskopa

3.1.6. ZIĥOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

N.p.k.
1.

Institūcijas
nosaukums
Valsts meža
dienests
ZiemeĜvidzemes
virsmežniecība

Nosacījumu saturs
(15.01.2009.)
• Lai transformētu meža zemi citos zemes
lietošanas veidos, nepieciešama Valsts
meža dienesta virsmežniecības izsniegta
transformācijas atĜauja.
• Izstrādājot detālplānojumu, jāĦem vērā
nosacījumi, ko izvirza likumi un saskaĦā
ar šiem likumiem pieĦemtie Ministru
kabineta noteikumi, kas attiecināmi
konkrētajā situācijā.

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

Ievērots detālplānojumā

•

IekĜauts
rakstā.

paskaidrojuma

•

Izstrādājot
detālplānojumu
Ħemti
vērā
„Aizsargājamo
ainavu
apvidus
„ZiemeĜgauja”
individuālie aizsardzības

Atzinumu saturs
06.12.2012.
Neiebilst detālplānojuma
redakcijai!
16.11.2012.
(Nepieciešami precizējumi)
17.02.2012.
(Nepieciešami precizējumi,
skatīt zemāk)
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(23.12.2009.)
• Attēlot detālplānojuma kartogrāfiskajā
materiālā:
1. Vides
un
dabas
resusu
aizsardzības aizsargjoslas.
2. Aizsargājamo ainavu apvidus
„ZiemeĜgauja”
ainavu
aizsardzības, dabas parka zonas.
3. Aizsargzonu gar Gauju 50 metru
platumā.
4. Aizsargzonu gar ūdenstilpni 10
metru platumā.
5. Applūstošu teritoriju.
6. Biotopus, ja tādi konstatēti.

•

•

•

•

•

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

un
izmantošanas
noteikumi”,
„Aizsargjoslu likums”,
Valmieras
pagasta
teritorijas plānojums un
citi noteikumi.
Attēlots
inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā.
Attēlots
inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā.
Sekojošie punkti attēloti
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā.

Atsevišėi
biotopi
Detālplānojuma teritorijā
netika konstatēti līdz ar
to nav iezīmēti(skatīt
biotopa
eksperta
atzinumu)
Izlabots norādītos plānos

•

(17.02.2012.)
28/3, 30/5 n 32/7 lapā
neprecīzi iezīmēts
aizsargājamā ainavu
apvidus „ZiemeĜgauja”
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2.

Valmieras
reăionālā vides
pārvalde

(22.01.2009. un 05.01.2010.)
Nosacījumi,
kas
jāievēro
izstrādājot
detālplānojumu:
• Vispārējs detālplānojuma teritorijas
raksturojums(t.sk. esošās situācijas

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

Iestrādāts Aizsargjoslu
un inženierkomunikāciju
plānos,
ietverot
arī
Kaspara BeriĦa apsekotās
ūdenstilpnes.

•

•

Tiek pieprasīts atkārtots
atzinums
ar
paskaidrojumiem
ekspertu vērtējumā un
pievienotsValmieras
reăionālās
vides
pārvaldes atzinums.

•

•

IekĜauts paskaidrojuma
rakstā 1.2 punktā

regulējamās režīma
zonas 412., 413., 414.
robežpunkts.
29/4 un 33/8 lapā
esošajam strautam, kā
arī ezeram, kurā tas
ietek un no kura tas
iztek, nepieciešams
iezīmēt 10 metrus platu
virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu, ievērojot
aizsargjoslu metodikas
noteikšanai un
Aizsargjoslu
likumam(precīzāk
skatīt atzinumā)
(16.11.2012.)
Nepieciešami slēdzieni
par mikroliegumu
izveidošanu vai tā
neizveidošanu no
biotopu un ornitofaunas
ekspertiem.

23.11.2012.
Neiebilst detālplānojuma
redakcijai!
08.02.2012.
(nepieciešami detālplānojuma
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apraksts, zemes lietošanas veidi un
apgrūtinājumi, utt.);
Teritorijas
plānotās
izmantošanas
apraksts un pamatojums, kā arī
teritorijas attīstības mērėi un uzdevumi;
Informācija par Eiropas nozīmes īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju(NATURA
2000) – aizsargājamo ainavu apvidu
„ZiemeĜgauja”; par īpaši aizsargājamā,
sugām un biotopiem;

papildinājumi, skatīt zemāk)
•

IekĜauts paskaidrojuma
rakstā 1.3 un 1.4 punktos

•

IekĜauts
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu
plānā,
Plānotā
atĜautā
izmantošanas plānā un
biotopa
eksperta
atzinumā

apbūves teritoriju inženierkomunikāciju
(siltumapgādes,
ūdensapgādes
un
kanalizācijas, u.c.) risinājumi un
pamatojums;

•

teritorijas infrastruktūras risinājumi:
ceĜi/ielas, ietves, auto stāvvietas/
laukumi(ceĜiem/ ielām un laukumiem
paredzēt lietus notekūdeĦu novadīšanas
sistēmu).
Sadalot zemes īpašumu apbūves gabalos,
ievērot spēkā esošo Valmieras pagasta
teritorijas
plānojumu,
t.sk.
noteikto
zemesgabala minimālo platību, utt.
Plānojot apbūvi ievērot „Aizsargjoslu likuma”
35. un 37. pantā noteiktos aprobežojumus un

•

IekĜauts
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā un
paskaidrojuma raksta 1.4
punktā
IekĜauts Plānotā atĜautā
izmantošanas plānā un
paskaidrojuma raksta 1.4
punktā

•

•

•

•

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

Zemes
dalīti

gabali

netiek

•

Ievēroti,
skatīt
Inženierkomunikāciju un
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prasības, piemēram, applūstošās teritorijās
aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu, būvēt ēkas
un būves; aizliegts veikt 50m platā joslā gar
Gaujas upi kailcirtes, utt.
Precizēt detālplānojuma teritorijas kopplatību.
SaĦemt un detālplānojumam pievienot:
• Biotopu eksperta izvērtējumu par
plānotās apbūves ietekmi uz īpaši
aizsargājamām sugām un biotopiem
(ieteicamais nozaru ekspertu saraksts
pieejams
internetā:
http://meteo.lv/registri.html.);
Ainavu arhitekta slēdzienu – ietekmes
uz ainavu izvērtējumu, lai pamatotu
detālplānojumā
paredzēto
apbūves/būvvietu izvēli.
• ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta
administrācijas
izvērtējumu/atzinumu
par detālplānojumā paredzētās apbūves
ietekmi uz īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju.
Detālplānojumā iestrādāt nosacījumus, kurā
noteikt, ka pirms paredzētās darbības(zemes
transformācijas un būvniecības) uzsākšanas ir
jāveic ietekme uz vidi sākotnējais izvērtējums.
Detālplānojumā iekĜaut un grafiski attēlot visas
detālplānojuma teritorijā esošās un plānotās
aizsargjoslas: vides un dabas resursu
•

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

aizsargjoslu plānā

•

Precizēta ar lēmumu

•

SaĦemts, pievienots
skatīt pielikumu

–

•

SaĦemts, pievienots
skatīt pielikumu

–

•

Tiks saĦemts reizē ar
atzinumiem no citām
institūcijām

•

IekĜaut
apbūves
noteikumu 2.2.5.1 punktā
un paskaidrojuma raksta
1.5 punktā
IekĜautas un attēlotas
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā un

•
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aizsargjoslas, ekspluatācijas aizsargjoslas, utt.
•

Esošās situācijas plānā
Pievienots,
skatīt
Pielikumos.

•

•

Pievienots.

•

•

IekĜauts Paskaidrojuma
raksta 1.5.punktā un
Apbūves
noteikumu
2.2.5.1. punkta 1. un 3.
apakšpunktā.
Veikti labojumi Apbūves
noteikumu
2.2.4.1.3.
punktā
kā
arī
Paskaidrojuma raksta 1.4.
punktā.
„BuciĦi”
dzīvojamā
zonas izvietojums netiek
mainīts,
atbilstoši
ekspertu
atzinumu
piebildēm
par
šo
izvietojumu. „Mellenāji”
dzīvojamā zona arī netiek
mainīta, skatīt Plānotās
(atĜautās) plāna piezīmes.

•

•

•

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

•

Pievienot sugu un
biotopa eksperta: par
meža, saldūdens, pĜavu
biotopiem, augu un
putnu sugām, atbilstoši
likumdošanai.
Pievienot
Dabas
aizsardzības pārvaldes
atzinumu.
IekĜaut nosacījumu, ka
pirms
būvniecības
uzsākšanas
veikt
ietekmi
uz
vidi
sākotnējo izvērtējumu.
Iebilst pret ieteiktām
mežsaimnieciskām
darbībām
un
taku
izveides.
Iebilst
dzīvojamās
zonas „BuciĦi” un
„Mellenāji”
izvietojumam.
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•

•

3.

LR VM Veselības (izstrādāts pēc pēdējiem izdotiem nosacījumiem
inspekcija
12.01.2010.)
Vidzemes
• Izstrādājot
detālplānojumu,

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

Ietverti
Apbūves
noteikumu
2.2.4.1.
8.apakšpunkta
pēdējā
punktā
–
norādot
konkrētus
punktus
minētos
noteikumos,
kuriem pievērs uzmanību
– nav nepieciešams tos
atkārtoti
ietvert
noteikumos, jo tie ir
augstākas
nozīmes
noteikumi,
kuri
ievērojami
detālplānojuma teritorijā.
Apbūves noteikumi ir
pārrakstīti
atbilstoši
jaunizdotajiem Burtnieku
novada
Saistošajiem
noteikumie, ir sadaĜas,
kur minētās prasības
ietvertas, skatīt Apbūves
noteikumus.
Labojumi veikti norādītā
punktā.

Izstrādājot

realizēti

•

IekĜaut
konkrētus
nosacījumus, atbilstoši
MK noteikumiem Nr.
957 prasībām.

Precizēt/ labot Apbūves
noteikumu
2.2.4.1.5.
4.apakšpunktu norādes
uz MK noteikumiem.
12.11.2012.
Neiebilst detālplānojuma
redakcijai!
•
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kontroles nodaĜa

5.

Valsts zemes
dienesta
Vidzemes
reăionālā nodaĜa

nepieciešams
realizēt
2009.gada
6.oktobra LR MK noteikumu Nr.1148
„Vietējās
pašvaldības
teritorijas
plānošanas noteikumi” prasības
• Detālplānojumā nepieciešams sniegt
paredzētās
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
raksturojumu
gan
paskaidrojumu, gan grafiskā daĜā
(iezīmēt risinājumus).
• Plānā nepieciešams atzīmēt aizsargjoslu
robežas, kā to paredz LR „Aizsargjoslu
likums” (05.02.1997.) ar grozījumiem.
Atzīmēt aizsargjoslu robežas objektiem,
kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības,
vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas, kā arī ievērot prasības, kas
attiecas
uz
apsaimniekošanas
ierobežojumiem;
• AtspoguĜot un novērtēt teritorijas
labiekātošanu,
funkcionālo
izmantošanu:
nobrauktuves,
autostāvvietas, ietves, apgaismošanu,
apzaĜumoto
teritoriju,
teritoriju
saimnieciskiem mērėiem, sadzīves
atkritumu savākšana un utilizāciju.
(izmantoti Valsts zemes dienesta mājas lapā:
www.vzd.gov.lv ievietotie nosacījumi)
• Detālplānojuma grafisko daĜu izstrādā
digitālā veidā vektordatu formā Latvijas

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

detālplānojumā.
30.01.2012.
(Neiebilst detālplānojuma
pirmās redakcijas risinājuma)
•

•

•

•

Aprakstīts paskaidrojumu
rakstā 1.4 punktā un
iezīmēts
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā.
Iezīmēts
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā.

Aprakstīts Paskaidrojuma
rakstā 1.4 punktā un
iekĜauts
apbūves
noteikumos.

Detālplānojuma grafisko
daĜa izstrādāta digitālā

13.11.2012.
Neiebilst detālplānojuma
redakcijai!
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ăeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92
(turpmāk – koordinātu sistēma LKS-92).

•

•

Izstrādāto detālplānojuma redakciju
(paskaidrojuma rakstu un grafisko daĜu)
iesniedz attiecīgajā dienesta teritoriālajā
struktūrvienībā atzinuma sniegšanai
elektroniskā formā (grafiskos materiālus
- digitāli vektordatu (vēlams *.dgn
(MicroStation)) formā, paskaidrojuma
rakstu vēlams *.pdf vai *.doc formā).
Detālplānojuma
grafiskai
daĜai
elektroniskajā datu nesējā pievieno
aizsargjoslu
sadaĜā
izmantotos
apzīmējumus ar paskaidrojumiem un
aktuālu topogrāfisko plānu ar mēroga
noteiktību no M 1:500 līdz M 1:2000
(elektroniskā veidā, vektordatu formā).
Detālplānojuma izstrādāšanā izmanto
aktuālus dienesta reăionālās nodaĜas
izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas grafiskos
un teksta datus.

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

•

veidā vektordatu formā
Latvijas
ăeodēziskā
koordinātu sistēmā LKS
– 92. Detālplānojuma
grafisko
materiālu
izdruku mērogu skatīt uz
plāniem.
Attiecīgo
redakciju
iesniedz
atbilstoši
nosacījumiem.

23.02.2012.
(Neiebilst detālplānojuma
pirmās redakcijas risinājuma)

Detālplānojuma izstrādē
izmantoti aktuāli dienesta
reăionālās
nodaĜas
izsniegti
Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas
sistēmas
grafiskie un teksta dati.
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•

•

Detālplānojuma teritorijā izvērtēt spēkā
esošos lietošanas tiesību aprobežojumus
zemes
vienībai
un
noteiktās
aizsargjoslas, tauvas joslas, kā arī
attēlot
visas
esošo objektu
aizsargjoslas, tauvas joslas un grafiski
iezīmēt detālplānojuma materiālos, t.sk.,
objektu,
kuri
izvietoti
ārpus
detālplānojuma teritorijas, aizsargjoslas
un
tauvas
joslas,
kas
atrodas
detālplānojuma teritorijas robežās.
Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā
daudzstūrus, kas saistīti ar objekta
apgrūtinājuma kodu, kas ir atbilstošs
Nekustamā
īpašuma
objekta
apgrūtinājumu
klasifikācijas
apakšgrupai, ja tādas nav – grupai, un
aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti
ar objekta, kam noteikta aizsargjosla,
pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.
Ja detālplānojuma grafiskā daĜa tiek
gatavota MicroStation vidē vai
AutoCad vidē, tad aizsargjoslas
nepieciešams attēlot tā, lai katrs
detālplānojumā attēlotais aizsargjoslu
veids būtu izvietots unikālajā līmenī.
Ja detālplānojuma grafiskā daĜa tiek
gatavota
ArcView vidē, tad
aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

Attēlotas
Inženierkomunikāciju un
aizsargjoslu plānā un
Esošās situācijas plānā.

•

Aizsargjoslu
robežas
grafiski
attēlotas
kā
daudzstūri, kuri saistīti ar
aizsargjoslu kodu, kas ir
atbilstošs
Nekustamā
īpašuma
objekta
apgrūtinājumu
klasifikācijas
apakšgrupai,
AutoCad
vidē katrs detālplānojumā
attēlotais
aizsargjoslu
veids izvietots unikālajā
līmenī.
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6.

katram detālplānojumā attēlotajam
aizsargjoslu veidam būtu piešėirts
unikālais kods. Aizsargjoslu kods ir
atbilstošs nekustamā īpašuma objekta
apgrūtinājuma kodam.
• Apstiprinātā
detālplānojuma
eksemplāru, kurā ietverti grafiskie
materiāli (vektordatu formā), pašvaldība
dienesta teritoriālajā struktūrvienībā
iesniedz divu nedēĜu laikā pēc
detālplānojuma spēkā stāšanās uz
elektroniskā datu nesēja un kā iesietu
dokumentu, pievienojot: pašvaldības
lēmuma
par
detālplānojuma
apstiprināšanu kopiju, informāciju par
pašvaldības
lēmuma
publicēšanu
laikrakstā
“Latvija
Vēstnesis”,
informāciju
par
detālplānojuma
izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko
datu sagatavošanas mēroga noteiktību.
A/S „Latvenergo” (detālplānojums izstrādāts pēc 29.08.2011.
Sadales tīklu
izdotiem noteikumiem)
ZiemeĜu reăions
• Pieslēguma vieta. Esošā 20kV līnija
NV21-12 un T-1223 „Šėisti” 0,4 kV
sadale.
• Izbūvēt 20kV līniju no esošās NV21-12
līdz jaunbūvējamam TP. Uz objektiem
izbūvēt slodzēm atbilstošas 0,4kV
līnijas. Izbūvējot 0,4 kV kabeĜu līnijas,

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

•

Tiek iesniegts atbilstoši
prasībām

Sekojošie punkti izpildīti
- elektroietaišu shēmas
un aizsargjoslas attēlotas
Inženierkomunikāciju un
Aizsargjoslu
plānā,
apraksts paskaidrojuma
raksta 1.4 punktā.

22.11.2012.
Neiebilst detālplānojuma
redakcijai!
10.02.2012.
(novērst nepilnības
detālplānojuma redakcijā,
skatīt zemāk)
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•

•

•

iespēju robežās veidot noslēgtu tīklu ar
rezervēšanas iespējām.
Projektējamo perspektīvo un esošo
slodžu centrā izbūvēt atvieglota tipa TP.
Uzstādāmā transformatora jaudu noteikt
pie konkrētu objektu projektēšanas,
vadoties no projektējamo un perspektīvo
objektu
precizētām
vienlaicīgām
aprēėina
slodzēm.
Vadoties
no
projektējamo un perspektīvo objektu
precizētām
vienlaicīgām
aprēėina
slodzēm,
nepieciešamajā
apjomā
rekonstruēt
esošo
transformatora
apakšstaciju T-1223 „Šėisti”.
Lai pārbaudītu projekta atbilstību
tehniskajām prasībām, dokumentāciju
piestādīt izskatīšanai Sadales tīkla
ZiemeĜu reăiona Ekspluatācijas daĜas
Valmieras nodaĜas vadītājam, attīstības
daĜas
Pieslēguma
nodaĜas
meistaram(Valmiera), pēc tam ZiemeĜu
reăiona Attīstības daĜā, kur jāiesniedz pa
vienam eksemplāram projektēto ārējo
tīklu ăeogrāfiskā piesaiste un pilna
aprēėinu
shēma.
Attīstības
daĜā
ăeogrāfisko piesaisti papildus iesniegt
digitālā formā dwg formātā uz
kompakdiska.
Pirms objekta izbūves darbu uzsākšanas

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

Dokumentācija atzinuma
sniegšanai tiek piestādīta
atbilstoši prasībām.

•

Sekojošā punkta prasības
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jābūt
izpildītiem
sekojošiem
nosacījumiem:
Elektroietaišu izbūves teritorijā jābūt
veiktiem zemes planēšanas darbiem,
izbūvētiem ceĜiem (ielām), kā arī
izbūvētām
pārējām
inženierkomunikācijām, kas, saskaĦā ar
šo ietaišu izbūves normatīvajām
prasībām,
jāizvieto
dziĜāk
par
elektropārvades kabeĜiem.
Klientam saskaĦā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes
apstiprinātiem
„Sistēmas
pieslēguma
noteikumi
sistēmas
dalībniekiem”, jānoslēdz Pieslēguma
līgums ar AS „Sadales tīkls” ZiemeĜu
reăionu.
Konkrētu objektu projektēšanai pēc to
vienlaicīgo
slodžu
un
novietĦu
precizēšanas jāpieprasa un tiks izstrādāti
konkrēti tehniskie noteikumi.

tiek
iekĜautas
detālplānojuma
Paskaidrojuma rakstā 1.4
punktā.

•

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

Pēc
detālplānojuma
teritorijas
īpašumu
īpašnieku
tehnisko
noteikumu pieprasīšanas
AS
„Sadales
tīkls”,
detālplānojuma redakcijā
veikti labojumi, atbilstoši

•

Nepieciešams rakstisks
saskaĦojums AS
”Latvijas valsts meži”,
sakarā ar paredzēto
apgrūtinājumu
elektrolīnijas izbūvē.
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•

7.

8.

LAD
ZiemeĜvidzemes
reăionālā
lauksaimniecības
pārvalde
SIA „Lattelecom”

izdotiem
tehniskiem
noteikumiem
un
īpašnieku vēlmēm.
Ārpus
detālplānojuma
teritorijas
paredzētās
elektrolīnija paredzēta šo
pašu īpašnieku īpašumos,
līdz ar to saskaĦojums uz
plānojuma jau atrodams.

(23.12.2008.)
….detālplānojuma teritorija aptver meža zemes, Atkārtoti nosacījumi līdz ar to
kuras nav meliorētas un līdz ar to nosacījumi netiek pieprasīti, kā arī netiek
detālplānojuma izstrādei netiek izsniegti.
pieprasīts atzinums.
•

•

•

Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši Sekojošie nosacījumu punkti
spēkā
esošiem
būvnormatīviem, ietverti detālplānojuma
ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Paskaidrojuma rakstā.
Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru
līnijām noteikšanas metodikā (MK
noteikumi Nr.465) ietvertā normas.
Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt
atzīmētām arī elektronisko sakaru līniju
un objektu aizsargjoslām.
Privātiem elektronisko sakaru tīkliem,
kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom
publiskajam elektronisko sakaru tīklam,
jāatbilst
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātajiem
tehniskajiem
noteikumiem
(SPRK

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

SaskaĦot elektrolīnijas
izbūvi, kas paredzēta
ārpus detālplānojuma
teritorijām.

-

02.02.2012.
(Neiebilst detālplānojuma
pirmās redakcijas risinājuma)
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•

•

•

•

•

2002.11.12. sēdes protokols Nr.64(94)
10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas
nosacījumi.
Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts
līgums „Par elektronisko sakaru
(telekomunikāciju) tīkla robežu”, tad
iekšējie telpu un telefonizācijas darbi
jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam
saskaĦā ar šo noslēgto robežlīgumu.
Lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina
atsevišėa telpa elektronisko sakaru
iekārtām, atsevišėā gadījumā arī līniju
ievadiem.
Privātie un publiskie elektronisko sakaru
tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši
Ministru
kabineta
apstiprinātajiem
„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas
un būvniecības kārtībai” (MK noteikumi
Nr.256)
Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla
infrastruktūras attīstības plānošanu un
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu,
vēlams
laicīgi
informēt
SIA
„Lattelecom” par pagasta attīstības
plānā iekĜauto jauno dzīvojamo māju un
uzĦēmējdarbības objektu celtniecību.
Katra kārtējā kalendārā gada beigās
vēlams informēt SIA „Lattelecom” par
nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.
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9.

rekonstrukciju.
VUGD Valmieras Skatīt atbildes vēstuli pielikumos.
nodaĜa

SIA” Vidzemes mērnieks” detālplānotāja

Līdz ar to netiek pieprasīti
nosacījumi atkārtoti un atzinums
par detālplānojumu.

-

Lauma Sīle – Krūskopa

3.1.7.ZIĥOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA ATBILSTĪBU VIETĒJĀJS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRASĪBĀM

3.1.7.1.Teritorijas plānojums
N.p.k.

Īpašuma nosaukums

1.

Sapnīši

Patreizējā
izmantošana
meži

Platība
5,43ha

Plānotā (atĜautā)
izmantošana
Dzīvojamā
teritorija
PĜavu teritorija
Meža teritorija parks
Ūdens teritorija
CeĜu teritorija

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

Platība
0,6ha(transf.
Platība) =
kopējā 0,88ha
0,2ha
3,26ha
0,96ha
0,13ha
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2.

3.

BuciĦi

Rūėīši

zeme zem ceĜiem

0,14ha

CeĜu teritorija

0,14ha

abas izmantošanas

5,57ha

5,57ha

meži

1,79ha

Mežaparka
apbūves
teritorija
Dzīvojamā
teritorija
Mežu teritorija parks
CeĜu teritorija
CeĜu teritorija
Mežaparka
apbūves
teritorija
Rekreācijas
teritorija
Dzīvojamā
teritorija
Meža teritorija parks
Ūdens teritorija
CeĜu teritorija
PĜavu teritorija
Meža teritorija parks

zeme zem ceĜiem
abas izmantošanas

0,11
1,9ha

meži

4,84ha

purvi
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1,38ha

0,17ha
1,6ha
0,02ha
0,11ha
1,9ha

0,13ha
0,31ha
3,9ha
0,4ha
0,1ha
0,45ha
0,93ha
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4.

5.

PasaciĦa

Mellenāji

zeme zem ūdeĦiem
zeme zem ceĜiem
visas izmantošanas

0,51ha
0,13ha
6,86ha

meži

3,59ha

zeme zem ūdeĦiem
zeme zem ceĜiem
visas izmantošanas

0,05ha
0,07ha
3,71ha

meži

2,46ha

zeme zem ceĜiem
Pārējās zemes

visas izmantošanas
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0,07ha
0,61ha

3,14ha

Ūdens teritorija
CeĜu teritorija
Mežaparka
apbūves
teritorija
Dzīvojamā
teritorija
Meža teritorija parks
Ūdens teritorija
CeĜu teritorija
Ūdens teritorija
CeĜu teritorija
Mežaparka
apbūves
teritorija
Dzīvojamā
teritorija
Meža teritorija parks
CeĜu teritorija
CeĜu teritorija
Meža teritorija parks
PĜavu teritorija
CeĜu teritorija
Mežaparka
apbūves
teritorija

0,51ha
0,13ha
6,86ha

0,38ha
3,11ha
0,07ha
0,03ha
0,05ha
0,07ha
3,71ha

0,09ha
2,34ha
0,03ha
0,07ha
0,15ha
0,39ha
0,07ha
3,14ha
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Detālplānojuma teritoriju atbilstība redzama augšminētajā tabulā un ZiĦojumā par institūciju nosacījumu ievērošanu. Apbūves noteikumi
izstrādāti saskaĦā ar Burtnieku novada teritorijas plānojumu(skatīt detālplānojuma Apbūves noteikumus). Detālplānojuma teritorijas attīstības
pamatprincipi, mērėi un uzdevumi ir saskaĦā ar Burtnieku novada attīstības nosacījumiem un apstiprināto Darba uzdevumu(skatīt ziĦojumu par
Teritorijas plānojuma darba uzdevuma prasību ievērošanu).

3.1.7.12Teritorijas plānojuma darba uzdevumu prasības
Nosacījumu saturs
N.p.k.
2.
Detālplānojuma izstrādes mērėis:
Izstrādāt mežaparka apbūves teritorijas (MDz1) risinājumu,
detālplānojuma teritorijas, ārpus ciemu teritorijām, nosakot
teritorijas sadalīšanu parcelēs (jaunveidojamās zemes vienībās)
un detalizējot Burtnieku novada Valmieras pagasta plānojuma
prasības teritorijas plānotajai (atĜautajai) izmantošanai (arī
izmantošanas aprobežojumus) katrai plānotajai zemes vienībai.
3.
Detālplānojuma uzdevums:
Izstrādāt detālplānojumu zemes gabaliem: „PasaciĦa” ar
kadastra Nr. 9690 003 0074(3,71 ha), „Mellenāji” - kadastra Nr.
9690 003 0075(3,14 ha), „Sapnīši” - kadastra Nr. 9690 003
0071(5,57 ha), „BuciĦi” - kadastra Nr. 9690 003 0072(1,9 ha) un
„Rūėīši” - kadastra Nr. 9690 003 0073(6,86 ha), Burtnieku
novada Valmieras pagastā, kuru kopējā platība ir 21,18 ha, tai
„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

Ievērots detālplānojumā
Mērėis iekĜauts detālplānojuma uzdevumā.

SIA ”Vidzemes mērnieks”, Valmierā

79

skaitā:
• Detālplānojuma izstrādei izmantot aktualizētu Latvijas
ăeoloăiskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu
topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500 vai
1:2000;
• Pieprasīt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un
atzinumus par pirmo redakciju šādām institūcijām:
o Valmieras reăionālajai vides pārvaldei;
o VAS „Sabiedrības veselības aăentūrai”;
o Valsts akciju sabiedrībai „Latvenergo”;
o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
o Valsts meža dienesta Valmieras virsmežniecībai;
o SIA „Lattelecom”;
o Valsts zemes dienesta reăionālajai nodaĜai;
o Lauku atbalsta dienesta vidzemes reăionālai
lauksaimniecības pārvaldei.
• Izstrādāt detālplānojumu, atbilstoši teritorijas plānošanas
normatīvajos aktos noteiktajai procedūrai.
Pirmās redakcijas sastāvā izstrādāt detalizētu plānojamās
teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumu Valmieras pagasta
teritorijas plānojuma prasību ietvaros, tai skaitā:
• Zemes vienības teritorijas atsevišėu daĜu funkcijas,
plānoto (atĜauto) izmantošanu;
• Zemes
vienības
teritorijas
parcelācijas
priekšlikums(zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un
robežu pārkārtošanu, paredzot ielas piebraukšanai pie
katras jaunizveidotas zemes vienības;
• Zemes vienības teritorijas izmantošanas un apbūves

„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

•

Uzmērīts un pievienots grafiskai daĜai.

•

Nosacījumi pieprasīti detālplānojuma izstrādei,
atzinumi tiek pieprasīti pēc pirmās redakcijas
apstiprināšanas(skatīt ZiĦojuma par institūciju
nosacījumu ievērošanu).

•

Izstrādāts, atbilstoši teritorijas plānošanas normatīvajos
aktos noteiktajai procedūrai.

•

IekĜauts grafiskajā daĜā un apbūves noteikumos.

•

Īpašumi netiek sadalīti, piebraukšana attēlota Plānotās
(atĜautās) izmantošanas plānā un Inženierkomunikāciju
un aizsargjoslu plānā.

•

Sekojošai punkts ar apakšpunktiem iekĜauts apbūves
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noteikumos (ietverot apgrūtinājumus), tostarp:
o Informāciju par atĜauto un aizliegto teritorijas
izmantošanu;
o PiekĜūšanas noteikumus;
o Zemes vienības sadalīšanas un robežas
pārkārtošanas noteikumus;
o Prasības apbūves intensitātei un blīvuma
rādītājiem;
o Prasības brīvo (zaĜo) teritoriju īpatsvaram un
labiekārtojumam;
o Prasības būvju augstuma ierobežojumiem;
o Pagalma noteikumus;
o Prasības
attālumiem
starp
būvēm,
inženierkomunikācijām, ēku un citu būvju
novietnēm;
o Prasības būvju atbilstībai zemes vienības
robežām, būvlaides, apbūves līnijas;
o Prasības
jaunveidojamo
zemes
vienību
minimālajām platībām;
o Prasības ārtelpas elementiem;
o Prasības
inženierkomunikāciju
būvniecībai,
rekonstrukcijai, ekspluatācijai;
o Prasības
piebrauktuvēm
citai
satiksmes
infrastruktūrai, kā arī esošo, piegulošo un
jaunveidojamo ielu, velosipēdistu celiĦu un
inženierkomunikāciju koridoru profilus;
o Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai;
o Prasības ēkas un būves vai to daĜu
funkcionalitātes maiĦai;
o Inženierkomunikācijas un citus aizsargjoslu
„No Sapnīšiem līdz Mellenājiem”, Burtnieku nov.

noteikumos – to detalizācijā.
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4.

objektus
ar
aizsargjoslām
(tostarp,
ja
nepieciešams ūdens notekas, meliorācijas būves
un ierīces);
o Adresācijas priekšlikums.
Darba saturs:
• Detālplānojuma sastāvdaĜas:
o Paskaidrojuma raksts, kurā ietverta vismaz šāda
informācija: Teritorijas pašreizējās izmantošanas
apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;
Detālplānojuma
risinājumu
apraksts
un
pamatojums;
Teritorijas attīstības mērėis un uzdevumi.
o Grafiskā daĜa: Topogrāfiskais plāns, kurā iekĜauta
nekustamā īpašuma valsts kadastra reăistra
informācija un kurš izmantots detālplānojuma
izstrādei;
Plāns, kurā parādīta teritorijas pašreizējā
izmantošana;
Plāns ar topogrāfijas elementiem, kurā parādīta
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana un
izmantošanas aprobežojumi, nosakot:
 Pašreizējās un plānotās zemes vienību
robežas;
 Plānotās
apbūves,
satiksmes
infrastruktūras un inženierkomunikāciju
izvietojumu;
 Pašreizējās un plānotās aizsargjoslas
saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu;
 Tauvas joslas;
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•

Prasības izpildītas, skatīt Paskaidrojuma rakstu.

•

Topogrāfiskais plāns ievietots grafiskā daĜā.

•

Uz topogrāfiskās pamatnes parādīta pašreizējā
izmantošana, skatīt Pašreizējo izmantošanas plānu.
Plānoto (atĜauto) izmantošanu ar topogrāfijas
elementiem skatīties grafiskā daĜā:

•

•
•

Attēlotas plānotās un pašreizējās zemes vienības
robežas.
Attēlots Plānoto (atĜauto) izmantošanā un
Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plānā.

•

Attēlotas Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plānā.

•

Attēlotas Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plānā.
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Teritorijas izvietojuma shēmu, ielu
profilus, plānotās (atĜautās) teritorijas
izmantošanas
un
apgrūtinājumu
eksplikāciju un pieĦemtos apzīmējumus;

•

Citi plāni(shēmas), kas nepieciešami
atsevišėu plānoto (atĜauto) izmantošanas
veidu un izmantošanas aprobežojumu
attēlošanai atbilstošā mērogā) ietverot
ceĜu un ielu shēmas, satiksmes shēmas,
adresāciju,
sarkanās
līnijas,
inženierapgādes tīklu shēmas, zemes
vienības sadalīšanas plānu).
o Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
kuros nosaka prasības un aprobežojumus katram
detālplānojumā noteiktajam teritorijas plānotās
(atĜautās) izmantošanas veidam, atbilstoši
Valmieras pagasta teritorijas plānojumam.
o Pārskats par detālplānojuma izstrādi, kurā
ietverti:
 vietējās
pašvaldības
lēmumi
par
detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu
(ietverot darba uzdevuma, sabiedriskās
apspriešanas
organizēšanu
un
apstiprināšanu);
 Zemes robežu plānu un īpašuma tiesības
apliecinošu dokumentu kopijas;
 Sabiedriskās
apspriešanas
materiālus(ietverot ziĦojumus par vērā

•
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Apzīmējumi un teritorijas izvietojuma shēma iekĜauta
visos grafiskās daĜas plānos. Plānotās atĜautās
izmantošanas un apgrūtinājumu eksplikācija – Plānoto
(atĜauto) izmantošanā un Attēlotas
Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plānā. Ielu
profili – netiek attēloti(skatīt piezīmes grafiskā daĜā).
Citas nepieciešamās shēmas savietotas uz
augstākminēto plānu lapām.

•

IekĜauts apbūves noteikumos - to detalizācijā.

•

Sekojošie punkti iekĜauti detālplānojuma Pārskatā par
detālplānojuma izstrādi.
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5.

Ħemtajiem un noraidītajiem sabiedrības
priekšlikumiem un iebildumiem);
 ziĦojumu par vērā Ħemtajiem un
noraidītajiem fizisko un juridisko personu
priekšlikumiem un iebildumiem;
 Institūciju
sniegtā
informāciju,
nosacījumus un atzinumus;
 ZiĦojums par institūciju nosacījumu
ievērošanu;
 ZiĦojums par detālplānojuma atbilstību
Burtnieku novada teritorijas plānojumam;
 cita
informācija,
kas
izmantota
detālplānojuma izstrādei.
Darba izpildes posmi: Detālplānojuma izstrādes uzsākšana:
• Nosacījumu pieprasīšana no darba uzdevumā minētajām
institūcijām;
• Četru nedēlu laikā no lēmuma pieĦemšanas par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, paziĦojuma par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu sagatavošana un
ievietošana laikrakstos „Liesma” un "Latvijas Vēstnesis":
o PaziĦojuma
sagatavošana
un
nosūtīšana
detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašniekiem(tiesiskajiem valdītājiem);
o Pēc institūciju izsniegto nosacījumu saĦemšanas
izstrādes vadītājs, ja nepieciešams, ierosina
vietējai pašvaldībai precizēt darba uzdevumu;
o Detālplānojuma
sabiedriskās
apspriešanas
organizēšana, kura ilgst ne mazāk kā trīs nedēĜas:
 Četru nedēlu laikā, pēc lēmuma
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Detālplānojuma izstrādes un sabiedriskās apriešanas prasības
ievērotas, skatīt Sabiedriskās apriešanas materiālu pārskatā un
pārskatā par detālplānojuma izstrādi.
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6.

pieĦemšanas par detālplānojuma pirmās
redakcijas
nodošanu
sabiedriskajai
apspriešanai un atzinumu saĦemšanai,
publikāciju sagatavošana un ievietošana
laikrakstos „Liesma” un "Latvijas
Vēstnesis";
 PaziĦojuma sagatavošana un nosūtīšana
detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo
īpašumu
īpašniekiem(tiesiskajiem
valdītājiem);
 Sabiedriskās
apspriešanas
materiālu
sagatavošana;
 Sabiedriskās apspriešanas organizēšana
(izstādes sagatavošana, detālplānojuma
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
organizēšana un norises vadīšana;
priekšlikumu apkopošana un pārskata
sagatavošana);
o Atzinumu pieprasīšana un saĦemšana no
institūcijām;
o Korekciju , ja nepieciešams, veikšanai un
detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanai;
o Detālplānojuma dokumentācijas iesniegšana
apstiprināšanai Burtnieku novada pašvaldībā.
Darba izstrādes nosacījumi:
• Detālplānojuma teritorija: burtnieku novada, Valmieras
pagasta īpašumi - „PasaciĦa” ar kadastra Nr. 9690 003
0074(3,71 ha), „Mellenāji” - kadastra Nr. 9690 003
0075(3,14 ha), „Sapnīši” - kadastra Nr. 9690 003
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Sekojošie punkti jau iekĜauti detālplānojumu izstrādājot un
apstiprinot.
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•

•

•

•

0071(5,57 ha), „BuciĦi” - kadastra Nr. 9690 003
0072(1,9 ha) un „Rūėīši” - kadastra Nr. 9690 003
0073(6,86 ha) zemes vienības ar kopējā platība ir 21,18
ha, atbilstoši pievienotajai shēmai.
Teritorijas atĜautā izmantošana, atbilstoši Burtnieku
novada Valmieras pagasta teritorijas plānojumam:
mežaparka apbūves teritorijas ārpus ciemu teritorijām
(MDz1) un mikrolieguma teritorijas.
Īpašie apstākĜi visiem zemes gabaliem: Īpaši
aizsargājamai ainavu apvidus „ZiemeĜgauja”, Gaujas
upes aizsargjosla, tauvas josla gar Gaujas upi, servitūti –
tiesības uz braucamiem ceĜiem.
Kartogrāfiskais materiāls: detālplānojums izstrādājams
uz Latvijas ăeoloăiskā koordinātu sistēmā LKS 92
izstrādāta topogrāfisko plāna ar mēroga noteiktību 1:500
vai 1:2000.
Dokumentācijas iesniegšana: Pirmās redakcijas un gala
redakcijas
detālplānojuma
dokumentāciju
ar
pievienotiem detālplānojuma grafiskajiem materiāliem
digitālā formā izskatīšanai Burtnieku novada pašvaldības
domes sēdē iesniedz par detālplānojumu atbildīgā
pašvaldības amatpersona(Rasma LiepiĦa).
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3.1.8.CITA INFORMĀCIJAS, KAS IZMANTOTA DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
Materiāla sagatavotājs
materiāls
Sagatavošanas datums
SIA „Vidzemes mērnieks”
SIA „Foran Baltic „
SIA „Foran Baltic „
SIA „Foran Baltic „
SIA „Foran Baltic „
SIA „Foran Baltic „

topogrāfija
Meža apsaimniekošanas
plāns „Sapnīši”
Meža apsaimniekošanas
plāns „BuciĦi”
Meža apsaimniekošanas
plāns „Rūėīši”
Meža apsaimniekošanas
plāns „PasaciĦa”
Meža apsaimniekošanas
plāns „Mellenāji”

SIA” Vidzemes mērnieks” detālplānotāja
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12.03.2008.
2006. līdz 2015.gadam

Dokuments
detālplānojumā atrodas
Grafiskā daĜā pievienots
Pievienots pielikumiem

2006. līdz 2015.gadam

Pievienots pielikumiem

2006. līdz 2015.gadam

Pievienots pielikumiem

2006. līdz 2015.gadam

Pievienots pielikumiem

2006. līdz 2015.gadam

Pievienots pielikumiem

Lauma Sīle - Krūskopa
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