
11. Institūciju atzinumi par detālplānojuma projektu 

  

N.p.k. Institūcija Saņemšanas datums, numurs 

1. 
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā 

vides pārvalde 
03.07.2019. Nr. 4.5.-08/5116 

2. LR VM „Veselības inspekcija” 20.06.2019. Nr. 4.5.-6./17005/1733 

3. AS “Sadales tīkls”  02.07.2019. Nr. 309500-06.02/1204 

10.07.2019. Nr. 309500-06.02/1273 

4. SIA “Tet” 17.07.2019. Nr. PN-44118 

5. AS “Gaso” 03.07.2019. Nr. 15.1-2/2567 

6. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 19.07.2019. Nr. 2-6/492 

7. VSAIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” 

25.06.2019. Nr. Z-1-12/1035 

8. Pašvaldības aģentūras „Pašvaldības īpašumu 

pārvalde” 

16.07.2019. Nr. 1/2-3/1106 
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11.1. Institūciju atzinumu apkopojums 

Nr. 
p.k. 

Atzinuma izdevēja 
institūcija, datums un 

reģistrācijas Nr. 

Atzinums un/vai priekšlikums Atzīme par priekšlikumu 
vērā ņemšanu vai 

noraidīšanu 

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā 
vides pārvalde 
03.07.2019. 
Nr. 4.5.-08/5116  

Atzinums pozitīvs Rekomendāciju nav 

2. LR VM „Veselības 
inspekcija” 
20.06.2019.  
Nr. 4.5.-6./17005/1733 

Atzinums pozitīvs Rekomendāciju nav 

3. AS “Sadales tīkls”  
02.07.2019. 
Nr. 309500-06.02/1204 

Atzinums negatīvs ar norādēm: 
1. Plānojumā nav uzrādīti visi 
esošie un plānotie energoapgādes 
objektu aizsargjoslas, kas 
noteiktas Aizsargjoslu likuma 16. 
Pantā; 
2. Plānojumā nav norādīts, 
ka elektroapgādes projektēšana 
un būvniecība ir īpaša būvniecība, 
kura jāveic saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 573 
"Elektroenerģijas ražošanas, 
pārvades un sadales būvju 
būvnoteikumi"; 
3. Plānojumā nav ietvertas 
prasības par elektrotīklu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī 
prasības vides un cilvēka 
aizsardzībai, ko nosaka MK 
noteikumi Nr.982 “Enerģētikas 
infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” – 3. Un 8.-11.punkts; 
4. Plānojuma paskaidrojošajā 
daļā nav iekļauta informācija, ko 
nosaka Enerģētikas likuma 19., 
191, 23. un 24.pants; 
5. Elektroapgādes 
nodrošinājuma shēmā nav 
jāuzrāda projektējamos 20kV 
elektrokabeļus (AS “Sadales tīkls” 
izsniegtajos tehniskajos 
noteikumos Nr. 103614199 
jauniem pieslēgumiem, norādīts, 

Norādes ņemtas vērā: 
1. Uzliktas aizsargjoslas 
esošajiem un 
projektētajiem el.kabeļiem 
detālplānojuma robežās. 
2. Paskaidrojuma 
rakstā jau bija minētas 
prasības norādēm Nr.2-4. 
3. Noņemts 
projektējamais 20kV 
vidsprieguma 
elektrokabelis. 
4.  Ņemot vērā esošo 
situāciju, projektējamos 
0.4kV elektrokabeļus 
Vecozolu ielā pie esošajiem 
elektroapgādes kabeļiem 
nav iespējams novietot 1m 
attālumā no jaunveidojamo 
zemes vienību robežas. 
0.4kV elektrokabelis 
novietots 0.6m attālumā no  
jaunveidojamo zemes 
vienību robežas. 
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ka zemesgabalus plānots nobarot 
no esošām transformatora 
apakšstacijām, izbūvējot 
elektrosadalnes un 0.4kV 
elektrokabeļus); 
6. Vietās, kur neveidojas 
saspiesti apstākļi, projektējamos 
0.4kV elektrokabeļus paredzēt 
1m attālumā no zemesgabalu 
robežām. 

4. AS “Sadales tīkls” 
10.07.2019. 
Nr. 309500-06.02/1273 

Atzinums pozitīvs Rekomendāciju nav 

5. SIA “Tet” 
17.07.2019. 
Nr. PN-44118 

Atzinums pozitīvs ar norādi: 

 Pirms tehniska projekta 
izstrādes pieprasīt tehniskos 
noteikumus, pieteikt elektroniski, 
Portāls:http://uzraugi.tet.lv. 

Pēc telefoniskas sarunas 
tika veikti šādi 
precizējumi/labojumi: 
1. zemes vienībai Nr. 
"12" pievads pārlikts no 
akas Vecozlu ielā; 
2. noņemti visi sadales 
skapji, atstājot to tikai pie 
zemes vienības Nr. „2”; 
3. ektronisko sakaru 
kabeļu kanalizācija ievilkta 
arī Zirgu ielā, samazinot 
esošo grāvi uz 1.3m; 
4. Sauliešu ielā pievads 
pie esošās akas Zeltrītu ielā 
noņemts, kabelis būs līdz 
zemes vienībai Nr.  „16”. 
Pēc precizējumu/labojumu 
veikšanas saņemts pozitīvs 
atzinums. 

6. AS “Gaso” 
03.07.2019. 
Nr. 15.1-2/2567 

Atzinums pozitīvs Rekomendāciju nav 

7. AS „Mārupes 
komunālie 
pakalpojumi” 
19.07.2019. 
Nr. 2-6/492 

Atzinums pozitīvs Rekomendāciju nav 

8. VSAIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 
25.06.2019. 
Nr. Z-1-12/1035 

Atzinums pozitīvs Rekomendāciju nav 
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9. Pašvaldības aģentūras 
„Pašvaldības īpašumu 
pārvalde” 
16.07.2019. 
Nr. 1/2-3/1106 

Atzinums negatīvs ar norādi: 

 nav noteiktas apbūves 
tiesības Sauliešu ielas izbūvei 
posmā no Zeltrītu ielas līdz Zirgu 
ielai, kā arī Pašvaldība nepiekrīt 
minētajam par Sauliešu ielas 
pārņemšanu īpašumā, ja iela ir 
izbūvēta tikai šķembu seguma 
līmenī. 

Norāde ņemta vērā - tiek 
noteikts Administratīvajā 
līgumā. 


