1.pielikums. Institūciju atzinumu apkopojums

Nr.
p.k.
1.

Institūcija/
datums; Nr.
Valsts vides
dienesta
Lielrīgas
reģionālā vides
pārvalde
23.03.2018.
Nr.4.5.-08/2230

2.

Veselības
inspekcija
23.03.2018.
Nr.2.3.36/7580/534
AS “Sadales
tīkls”
27.03.2018.
Nr.30950002.02/114

3.

4.

5.

Atzinums

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides Pozitīvs atzinums bez
pārvalde (turpmāk - Pārvalde) saņēma iebildēm
iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par
izstrādāto detālplānojuma projektu īpašumam
Zeltiņu ielā 43 (kadastra Nr.80760030847),
Mārupē, Mārupes novadā.
Pārvalde
izvērtēja
portālā
ĢeoLatvija
(https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_930
7) ievietotos detālplānojuma materiālus.
Detālplānojuma projekts nav pretrunā ar
Pārvaldes 14.11.2017. izdoto nosacījumu
Nr.4.5.-07/7592 prasībām, jo tās ir izpildītas.
SLĒDZIENS - Detālplānojuma projekta
Pozitīvs atzinums bez
risinājums Mārupes novadā, Mārupē, Zeltiņu
iebildēm
ielā 43 atbilst higiēnas prasībām.
REKOMENDĀCIJAS – Nav.

AS „Sadales tīkls” nav iebildumu un papildus
prasību SIA „Reģionālie projekti”
izstrādātajam detālplānojumam, īpašumam ar
kadastra apzīmējumu – 80760031646 – Zeltiņu
iela 43, Mārupe, Mārupes novads.
Atzinums sagatavots atbilstoši SIA „Reģionālie
projekti” vēstulei (12.03.2018. Nr.18-48-e) par
detālplānojuma nodošanu atzinumu
saņemšanai.
AS
Atbildot uz vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu
“Augstsprieguma par sagatavoto detālplānojumu īpašumam
tīkls”
Zeltiņu ielā 43, Mārupē, Mārupes novadā,
26.03.2018.
informējam, ka Teritoriju attīstības plānošanas
Nr.50SA10/2.5/2 informācijas sistēmā (TAPIS) publicētie
dokumenti izskatīti sakarā ar to, ka īpašumam
018/1212
blakus esošajā Zeltiņu ielā ierīkotas divas
110kV pazemes kabeļu elektrolīnijas, un AS
"Augstsprieguma tīkls" 07.11.2017. vēstulē
Nr.50SA10-08-1528/e ierosinātie nosacījumi
ievēroti.
AS "Augstsprieguma tīkls" lūdz papildināt
plānojuma grafiskās daļas ar 110kV pazemes
kabeļu elektrolīnijām Zeltiņu ielā.
Pielikumā: 110kV elektrolīniju
izpildmērījumu plāna fragments - 1 lapa.
SIA
“Lattelecom”
29.03.2018.
Nr.37.110/2218/492

Komentārs / darbība

Par detālplānojumu nekustamam īpašumam
Zeltiņu iela 43, (kad. Nr.80760030847)
Mārupē, Mārupes novadā.
Atsaucoties uz 12.03.2018. vēstuli Nr.18-48-e
informējam,
2

Pozitīvs atzinums bez
iebildēm

Pozitīvs atzinums,
veikti redakcionāli
precizējumi
No AS “Augstsprieguma
tīkls” saņemti vektordati
ar 110kV pazemes
kabeļu elektrolīniju
novietni Zeltiņu ielā
(ārpus detālplānojuma
teritorijas) un veikti
precizējumi
detālplānojuma grafiskās
daļas kartē, papildinot ar
110kV pazemes kabeļu
elektrolīnijām Zeltiņu
ielā.
Pozitīvs atzinums bez
iebildēm

Nr.
p.k.

Institūcija/
datums; Nr.

6.

AS “Gaso”
26.03.2018.
Nr.15.1-2/910

7.

AS “Mārupes
komunālie
pakalpojumi”
26.03.2018.
Nr.15.1-2/910

Atzinums
ka SIA Lattelecom nav iebildumu pret
detālplānojuma SIA „Reģionālie Projekti”
izstrādāto redakciju.
Ir ievērotas SIA Lattelecom prasības.
Atbildot uz 2018.gada 12.marta vēstuli Nr.1848-e par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43,
Mārupē, Mārupes novadā (kad. nr. 8076 003
0847) detālplānojuma (turpmāk Detālplānojums) atzinumu, AS „Gaso”
informē, ka iepazinusies ar izstrādāto
Detālplānojumu.
Detālplānojuma:
- Paskaidrojuma raksta attēls nr.9 „Plānotā
gāzes apgāde”,
- lapa 3 „Plānoto inženierbūvju plāns”
saskaņotas un nav iebildumu Detālplānojuma
projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” nav
iebildumu vai ieteikumu detālplānojumam
nekustamā īpašumā Zeltiņu iela 43, Mārupe,
Mārupes novads, kad. Nr. 8076 003 0847.
Tīklu izvietojuma atbilstība būvnormatīviem
netika izvērtēta.
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Komentārs / darbība

Pozitīvs atzinums bez
iebildēm

Pozitīvs atzinums bez
iebildēm

