
PIELIKUMS 

Durbes novada domes 2021.gada 

25.februāra sēdes lēmumam Nr.33 

(prot.Nr.2  20.§) 

 

Darba uzdevums Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam izstrādei 

 

1. Atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25. punktam 

un citiem teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem, izstrādāt divām pašvaldībām 

kopīgu plānošanas dokumentu - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam (turpmāk - LDK IAS2035) - ilgtermiņa attīstības redzējumu, 

stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas (grafiskā un rakstiskā 

veidā), par pamatu ņemot aktuālos vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmeņa politikas un 

attīstības plānošanas dokumentus (uzskaitīti darba uzdevuma 4.punktā) 

2. Atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25. punktam 

un citiem teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem, izstrādāt divām pašvaldībām 

kopīgu plānošanas dokumentu - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 

programmu 2022.-2027.gadam (turpmāk - LDK AP2022-2027 par pamatu ņemot aktuālos vietējā, 

reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentus 

(uzskaitīti darba uzdevuma 4.punktā), nodrošinot sabiedrības līdzdalību dokumenta izstrādes 

procesā un paredzot LDK AP2022-2027 šādas sadaļas: 

2.1. Pašreizējās situācijas analīze, ietverot pašvaldību ievāktos, apkopotos datus par Liepājas 

pilsētas un Dienvidkurzemes novada teritoriālajām vienībām, kā arī sadarbībā ar 

pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām sagatavot analīzi par valstspilsētas un 

jaunveidojamā novada nozarēm; 

2.2. Stratēģiskā daļa; 

2.3. Rīcību un investīciju plāns (vienā dokumentā, ietverot Liepājas un Dienvidkurzemes 

novada kopīgās un atšķirīgas sadaļas); 

2.4. Attīstības programmas īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 

2.5. Vides pārskats, ietverot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - Vides 

pārskats). 

3. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) izdotajiem Metodiskiem 

ieteikumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī. 

Attīstības plānošanas tiesisko pamatu veido: 

3.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.); 

3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums (08.05.2008.); 

3.3. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem"; 

3.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā"; 

3.5. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (14.10.1998.); 

3.6. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums". 

4. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādē ņemt vērā saistošos teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentus: 

4.1. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

4.2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027.gadam; 

4.3. Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas politiskos dokumentus par 

Kohēzijas politiku pēc 2020.gada un citus Eiropas Savienības nozaru attīstības 

plānošanas dokumentus; 

4.4. Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību teritorijas 

plānojumus un citus dokumentus, kas nosaka teritoriju attīstības virzienus un atļautos 

izmantošanas veidus (lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi, politiskās 

vadlīnijas 2017.-2021.gadam, nozaru plānošanas dokumenti); 
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4.5. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus (esošo attīstības 

programmu 2015.-2020.gadam, jaunās attīstības programmas 2021. – 2027. gadam 

aktuālo versiju, Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam); 

4.6. Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015.–2020. gadam, jaunās attīstības 

programmas līdz 2027. gadam darba versijas, Liepājas pilsētas spēkā esošos nozaru 

plānošanas dokumentus un Liepājas pilsētas ilgtspējīga attīstības stratēģiju līdz 2030. 

gadam 

4.7. Dienvidkurzemes novadu veidojošo pašvaldību plānošanas dokumentus: 

4.7.1. Aizputes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam; 

4.7.2. Aizputes novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam; 

4.7.3. Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2039.gadam; 

4.7.4. Durbes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam; 

4.7.5. Grobiņas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam; 

4.7.6. Grobiņas novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam; 

4.7.7. Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2030.gadam; 

4.7.8. Nīcas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam; 

4.7.9. Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

4.7.10. Pāvilostas novada attīstības programma 2020. - 2026.gadam; 

4.7.11. Priekules novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

4.7.12. Priekules novada attīstības programma 2013. - 2019.gadam; 

4.7.13. Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam; 

4.7.14. Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam; 

4.7.15. Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam; 

4.7.16. Vaiņodes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam. 

 

4.7. Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras 

attīstībai, Jūras plānojumu; 

4.8. Aktuālās ministriju nozaru pamatnostādnes periodā pēc 2020.gada. 

4.9. Citus izstrādes stadijā vai apstiprinātus plānošanas dokumentus, ziņojumus, plānus. 
 

5. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādes un izpildes termiņi (par detaļām 

uzdevuma/pasākuma īstenošanā izpildītājs vienojas ar pasūtītāju, termiņi un uzdevumi darba gaitā 

var tikt precizēti ar vadības grupas lēmumu): 

Nr. 

p.k. 
Uzdevums/Pasākums Rezultāts Termiņš 

1. Sagatavošanās LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādei 

1.1. Liepājas pilsētas domes un 

Dienvidkurzemes novadu 

veiojošo pašvaldību lēmumi par 

kopīgo plānošanas dokumentu 

(LDK IAS2035 un LDK 

AP2022-2027) izstrādes 

uzsākšanu. 

Liepājas pilsētas lēmums par kopīgas LDK 

IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādes 

uzsākšanu, ietverot: 

- Atbildīgo par izstrādi - Attīstības 

pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols 

- Vadības darba grupas sastāvu - Jānis 

Vilnītis (vadītājs), Gunārs Ansiņš, Uldis 

Sesks, Atis Deksnis, Ronalds Fricbergs, 

Mārtiņš Tīdens, Didzis Jēriņš, Vilnis 

Vitkovskis, Gaļina Skorobogatova, Juris 

Grasmanis, Andrejs Radzevičs, Gunita 

Laiveniece, Agris Petermanis, Uldis 

Kristapsons, Vija Jablonska, Jānis Veits, 

Visvaldis Jansons 

- Pielikums - LDK IAS2035 un LDK 

AP2022-2027 izstrādes Darba uzdevums 

ar izstrādes grafiku  

2021.gada februāris 

1.2. Liepājas pilsētas un 

Dienvidkurzemes novadu 

veidojošo pašvaldību domju  

lēmumu par LDK IAS2035 un 

- Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes 

novadu veidojošo pašvaldību domju  

lēmumu publicēšana TAPIS sistēmā; 

- Publikācijas Liepājas un 

2021.gada  

februāris 
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LDK AP2022-2027 izstrādes 

uzsākšanu publicēšana TAPIS1 

sistēmā, Liepājas un 

Dienvidkurzemes novadu 

veidojošo pašvaldību oficiālajās 

tīmekļvietnēs. 

Dienvidkurzemes novadu veidojošo 

pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs, 

vietējos izdevumos un laikrakstā. 

1.3. LDK IAS2035 un LDK 

AP2022-2027 detalizēta darba 

plāna un sabiedrības līdzdalības 

plāna izstrāde un apspriešana 

Vadības grupā.  

- Detalizēts darba plāns 

- Detalizēts sabiedrības līdzdalības plāns  

- Grozījumi rīkojumā par izstrādes darba 

grupas sastāvu  

2021.gada marts 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības 

līdzdalību (ar kritērijiem 

sabiedrības pārstāvju izvēlei) 

sagatavošana un publicēšana 

pašvaldību oficiālajās 

tīmekļvietnēs,  vietējā laikrakstā 

un pašvaldību informatīvajos 

izdevumos 

Publikācijas Liepājas un Dienvidkurzemes 

novadu veidojošo pašvaldību oficiālajās 

tīmekļvietnēs, vietējos izdevumos un 

laikrakstā. 

2021.gada marts 

1.5. Konsultācijas ar Valsts vides 

dienesta Liepājas reģionālo 

vides pārvaldi, Dabas 

aizsardzības pārvaldes 

Kurzemes reģionālo 

administrāciju un Veselības 

inspekciju par LDK IAS2035 un 

LDK AP2022-2027 īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi 

stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību. Iesnieguma 

sagatavošana Vides 

pārraudzības valsts birojam 

SIVN2 nepieciešamības 

izvērtēšanai. 

- Konsultācijas ar Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālo vides pārvaldi, Dabas 

aizsardzības pārvaldes Kurzemes 

reģionālo administrāciju un Veselības 

inspekciju par SIVN nepieciešamību  

- Iesniegums Vides pārraudzības valsts 

birojam  

2021.gada marts 

1.6. LDK IAS2035 un LDK 

AP2022-2027 pašreizējās 

situācijas analīzes izstrāde, 

ņemot vērā spēkā esošos 

pašvaldību plānošanas 

dokumentu rīcību virzienus, 

iedzīvotāju aptaujas, kā arī 

apkopoto iedzīvotāju viedokli 

par nepieciešamajām 

iniciatīvām katrā no nākamā 

plānošanas perioda ES politikas 

mērķiem 

Sagatavota pašreizējās situācijas analīzes  

1.redakcija 

2021.gada marts 

 

1.7. Darbs pie LDK IAS2035 un 

LDK AP 2022-2027  stratēģisko 

daļu izstrādes - Tematisko darba 

grupu, ekspertu un sabiedrības 

iesaistes aktivitāšu 

organizēšana, rezultātu 

apkopošana (paralēli 1.6. esošās 

situācijas izstrādei). 

- Tematisko darba grupu/ ekspertu un 

sabiedrības iesaistes organizēšana 

jaunizveidojamā Dienvidkurzemes 

novada pašvaldībās (izpildītājs vienojas 

ar pasūtītāju par piemērotāko formātu, 
ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, 

laika grafiku un iespējas) 

- Sagatavota stratēģiskās daļas 1.redakcija, 

balstoties uz tematisko darba grupu, 

ekspertu sabiedrības iesaistes rezultātiem 

un pašreizējās situācijas analīzes 

2021.gada marts - 

maijs 

 
1 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 
2 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
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secinājumiem 

1.8. LDK IAS2035 un LDK AP 2022-

2027  starpredakcijas izskatīšana 

Izstrādes un Vadības darba 

grupās. 

- Izstrādes darba grupas sanāksme par 

sagatavoto stratēģiskās daļas 1.redakciju - 

diskusija par plānošanas dokumentu 

uzstādījumiem 

- Vadības darba grupas sanāksme par 

sagatavoto stratēģiskās daļas 1.redakciju - 

diskusija par plānošanas dokumentu 

uzstādījumiem 

2021.gada maijs 

2. LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 1.redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

process - vides pārskata 1.redakcijas izstrāde 

2.1. Plānošanas dokumentu 

1.redakcijas izstrāde: 

- LDK IAS2035 

stratēģiskās daļas un 

telpiskās attīstības 

perspektīvas 

sagatavošana 

- LDK AP2022-2027 

Pašreizējās situācijas 

analīzes, stratēģiskās 

daļas pilnveidošana.  

- LDK AP2022-2027 

Rīcību plāna, 

investīciju plāna un 

uzraudzības sadaļas 

izstrāde. 

Pilnveidota: 

- LDK IAS2035 stratēģiskā daļa un 

telpiskās attīstības perspektīva; 

- LDK AP2022-2027 pašreizējās situācijas 

analīze, stratēģiskā daļa - vidēja termiņa 

attīstības prioritātes, rīcības virzieni un 

pasākumu kopums, vidējā termiņā 

sasniedzamie rezultāti; 

- LDK AP2022-2027 rīcību un investīciju 

plāns - rīcības un investīciju projektu 

kopums ne mazāk kā trīs gadu periodam, 

uzraudzības daļa - uzraudzības un 

ziņojuma sagatavošanas periodiskums, 

ziņojumā analizējamie uzraudzības 

rādītāji 

2021.gada maijs - 

septembris 

2.2. Vides pārskata 1.redakcijas 

izstrāde 

Izstrādāta vides pārskata 1.redakcija 2021.gada augusts - 

septembris 

2.3. LDK IAS2035 un LDK 

AP2022-2027 un Vides pārskata 

1.redakcijas izskatīšana 

Izstrādes un Vadības grupā. 

Izskatītas un prezentētas sagatavoto 

dokumentu pilnveidotās 1.redakcijas Izstrādes 

un Vadības grupā 

Līdz 2021.gada 

1.oktobrim 

3. Publiskā apspriešana un saskaņošana 

3.1. Lēmumi par LDK IAS2035, 

LDK AP2022-2027 1.redakcijas 

un  vides pārskata 1.redakcijas 

nodošanu publiskai 

apspriešanai. 

Augstāk minēto dokumentu 

1.redakciju nosūtīšana KPR3 un 

Vides pārraudzības valsts 

birojam atzinumu saņemšanai. 

- Lēmumi par LDK IAS2035, LDK 

AP2022-2027 un vides pārskata 

1.redakcijas nodošanu publiskai 

apspriešanai 

- LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un 

vides pārskata 1.redakcijas nosūtīšana 

KPR un Vides pārraudzības valsts 

birojam atzinumu saņemšanai  

- ievietošana TAPIS sistēmā 

2021.gada oktobris – 

15.novembris 

3.2. Paziņojumu par LDK IAS2035, 

LDK AP2022-2027 un  vides 

pārskata 1.redakcijas publisko 

apspriešanu publicēšana 

pašvaldību oficiālajās 

tīmekļvietnēs. 

Publikācijas Liepājas un Dienvidkurzemes 

novada oficiālajās tīmekļvietnēs, vietējos 

izdevumos, laikrakstā un citos informatīvajos 

kanālos. 

2021.gada oktobris – 

15.novembris 

3.3. LDK IAS2035, LDK AP2022-

2027 un vides pārskata 

1.redakcijas publiskās 

apspriešanas process 

(iesniegumi, priekšlikumi, 

sabiedriskās apspriedes, 

fokusgrupas u.c. sanāksmes). 

Vismaz 11 sabiedriskās apspriedes 

(sanāksmes), (izpildītājs vienojas ar 
pasūtītāju par piemērotāko apspriedes 

formātu, ņemot vērā sabiedrības līdzdalības 

plānu, epidemioloģisko situāciju, laika 
grafiku, iespējas) 

2021.gada novembris 

-decembris 

3.4. LDK IAS2035, LDK AP2022-

2027 un vides pārskata 

Saņemti atzinumi ar veicamajiem 

precizējumiem plānošanas dokumentu 

2021.gada decembris 

 
3 Kurzemes plānošanas reģions 
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1.redakcijas saskaņošana ar 

Vides pārraudzības valsts biroja 

norādītājām iestādēm. 

1.redakcijai 

3.5. LDK IAS2035, LDK AP2022-

2027 un vides pārskata 

publiskās apspriešanas rezultātu 

apkopošana. 

- Sagatavots pārskats par sabiedrības 

līdzdalības pasākumiem, apkopoti institūciju 

atzinumi, nepieciešamie precizējumi un 

priekšlikumi par LDK IAS2035, LDK 

AP2022-2027 un vides pārskata 1.redakciju 

2021.gada decembris 

– 2022.gada janvāris 

3.6. LDK IAS2035, LDK AP2022-

2027 un vides pārskata 

publiskās apspriešanas rezultātu 

izvērtēšana Vadības grupā. 

Vadības grupas lēmums par 

nepieciešamajiem precizējumiem LDK 

IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides 

pārskata 1.redakcijai 

2022.gada 

janvāris 

4. LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala redakcijas izstrāde 

4.1. LDK IAS2035, LDK AP2022-

2027 un Vides pārskata gala 

redakcijas izstrāde, ņemot vērā 

publiskās apspriešanas, 

institūciju sniegtajos atzinumos 

norādītos un vadības grupas 

sniegtos iebildumus un 

priekšlikumus 

- LDK IAS2035, LDK AP2022-2027 un 

vides pārskata gala redakcijas 

iesniegšana izskatīšanai pašvaldību 

komitejās un Domju sēdēs. 

2022.gada februāris 

4.2. Liepājas pilsētas domes un 

Dienvidkurzemes novada domes 

lēmumi par LDK IAS2035, 

LDK AP2022-2027 un vides 

pārskata gala redakciju  

apstiprināšanu. 

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes 

novada domju lēmumi par LDK IAS2035, 

LDK AP2022-2027 un vides pārskata gala 

redakciju apstiprināšanu.  

2022.gada marts 

4.3. LDK IAS2035, LDK AP2022-

2027 un vides pārskata gala 

redakciju publiskošana TAPIS4, 

pašvaldību oficiālajās 

tīmekļvietnēs  un vietējā 

laikrakstā. 

- Visu dokumentu iesniegšana TAPIS un 

publicēšana pašvaldību oficiālajās 

tīmekļvietnēs 

- Publikācijas Liepājas un 

Dienvidkurzemes novadu veidojošo 

pašvaldību oficiālajās tīmekļvietnēs, 

vietējos izdevumos un laikrakstā. 

2022.gada 

31.marts 

 

 
4 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma 
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Tematiskās darba grupas LDK IAS2035 un LDK AP2022-2027 izstrādei 

(var tikt precizētas izstrādes gaitā ar vadības grupas lēmumu): 

Nr. 

p.k. 
Darba grupa Izskatāmie jautājumi (apakštēmas) 

1. Izglītība 

1 
Vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu (pulciņi, 

mūzika, māksla, sports) izglītība 

2 Vidējā profesionālā (PIKC) un mūžizglītība 

3 Augstākā izglītība 

4 Pirmsskolas izglītība 

2. Kultūra 

1 
Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, 

u.c.) infrastruktūra un objekti 

2 
Mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu 

nodrošināšana 

3 
Kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un 

attīstīšana 

3. Veselības aprūpe 

1 Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra 

2 Sabiedrības veselības veicināšana 

3 Veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība 

4. Sports 

1 
Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un 

pakalpojumi 

2 
Publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un 

veselības veicināšanai 

3 Sporta procesu nodrošināšana 

5. Sociālā aizsardzība 

1 Sociālie pakalpojumi un palīdzība 

2 Sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība 

3 Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība 

4 Bērnu un ģimenes politika 

6. Mobilitāte 

1 Sabiedriskais transports 

2 Autoceļu un sakaru infrastruktūra 

3 Gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība 

4 Ārējā mobilitāte (osta, lidosta, dzelzceļš) 
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7. Drošība 

1 Sabiedriskā kārtība 

2 Civilā un militārā aizsardzība 

3 Ceļu satiksmes drošība 

8. Ekonomika 

1 Ostas, loģistikas un lidostas uzņēmējdarbības vide 

2 Industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide 

3 
Digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) 

uzņēmējdarbības vide 

4 Tūrisma uzņēmējdarbības vide 

5 Lauksaimniecība 

6 Mežsaimniecība 

9. Jaunatnes politika 

1 Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem 

2 Jauniešu nodarbinātības un izglītības iespējas 

3 
Jauniešu labvēlīgas psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās 

vides radīšana 

4 
Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē veicināšana 

10. Vide 

1 
Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, 

mājokļi un dzīvnieku labturība 

2 
Publiskā ārtelpa un teritoriju vai pilsētu un ciemu 

labiekārtojums 

3 Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība 

4 

 

Enerģētika, energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata 

pārmaiņas 

11. Pārvaldība un digitalizācija 

1 
Efektīva publiskās pārvaldes darbība, līdzdarbojoties 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem 

2 Pašvaldības tēls un komunikācija 

3 IT infrastruktūra un cilvēkresursi 

4 Pašvaldības pakalpojumu digitalizācija un IT drošība 

12. Teritoriālā sadarbība 1 

Jaunas sadarbības iniciatīvas, projekti un kopīgi risināmie 

jautājumi starp Liepāju, Dienvidkurzemes novadu un citām 

pašvaldībām 

 

 


