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Apbūves bilance
lī robežās) — 8322 m2
Zemes gabala platība (sark. līn.
Zālājs — 333 m2
Gājēju bruģis — 2312 m2
Braucamais ceļš — 221 m2
Autostāvvietas — 103 m2
Apbūves laukums — 5208 m2
Apbūves blīvums — 62 %
Apbūves intensitāte — 343 %
Brīvā teritorija — 2645 m2 jeb 9.9 %
Stāvu platība — 28690 m2
Ēkas kubatūra — 122436 m3
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