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1. IEVADS

1.1.  Detālplānojuma izstrādes pamatojums: 

1.1.1. Zemes  īpašuma  „Impas”  īpašnieka  SIA  „B.KOMIS”  (reģ.nr. 

40003873554) iesniegums un pilnvara;

1.1.2. LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi”;

1.1.3. Krimuldas nov., Krimuldas pag. Teritorijas plānošanas noteikumi 2009.-

2021g. 

1.1.4. Projekta vadītājs:  Ināra Miezīte,  p.k.  300956-13106,  sert.  Nr. 10-585 

(tālr. 29469046)

1.2. Detālplānojuma mērķis:

1.2.1. Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā paredzētās mazstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijas Raganas ciematā daļas- zemes īpašuma „Impas”, 7,02 ha, 

plānojuma un inženierapgādes detalizēts risinājums.

1.3. Detālplānojuma robežas un platība:

1.3.1. Nekustamais īpašums, Krimuldas novadā, „Impas”, ar z.g. kad. Nr:8068 

007 0037 un kopējo platību 7,02 ha, t.sk. meliorēta aramzeme 6,67 ha platībā.

1.4. Darba uzdevums:

1.4.1. Izstrādāt  zemesgabala  apbūvi  atbilstoši  „Krimuldas  novada  Krimuldas 

pagasta teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošiem 

noteikumiem  2009.-2021.gadam”,  būvniecības  likumdošanas  un  citiem 

normatīvajiem  aktiem,  ņemot  vērā  dabas,  vides,  resursu,  sociālos  un 

ekonomiskos faktorus;

1.4.2. Risināt  jautājumu  par  ielas  posma  un  inženiertīklu  koridora  izveides 

iespēju caur kādu no robežojošiem īpašumiem;

1.4.3. Paredzēt koplietošanas teritoriju zemes gabalā (ielu, zaļo zonu, bērnu 

rotaļu laukumu un tml.;

1.4.4. Noteikt inženierkomunikāciju (ūdensvada un kanalizācijas u.c.) 

uzturēšanas un apsaimniekošanas kārtību pēc to izbūves;

1.4.5. Pieprasīt un saņemt nosacījumus no institūcijām, kā arī atzinumus par 

izstrādāta detālplānojuma redakcijas atbilstību.;

1.4.6. Darba sastāvs: Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK “Vietējas pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” Nr.1148 V nodaļu 51.-55.p. 
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1.5. Izejas materiāli:

1.5.1. LR  06.10.2009.  MK  “Vietējas  pašvaldības  teritorijas  plānošanas 

noteikumi” Nr.1148;

1.5.2. LR Aizsargjoslu likums;

Latvijas būvnormatīvi;

1.5.3. Krimuldas novada Krimuldas pagasta teritorijas plānojums un teritorijas 

izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi (2009.-2021g.);

1.5.4. LR 23.04.1996. MK Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi”.;

1.5.5. topogrāfiskais plāns;

1.5.6. Darba uzdevums Detālplānojuma izstrādāšanai;

1.5.7. citi, saskaņā ar darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumiem.

1.6. Prasības detālplānojuma izstrādei:

1.6.1. Detālplānojums izstrādājams uz VZD reģistrēta digitālā formā izstrādāta 

inženiertopogrāfiskā plāna;

1.6.2. Izstrādes  vadītājam  organizēt  sabiedriskās  apspriešanas,  pieprasīt  un 

saņemt no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus un atzinumus, 

nosūtīt  paziņojumus  detālplānojuma  teritorijā  un  ar  plānojumu  saistīto 

nekustamo  īpašumu  īpašniekiem,  ievietot  paziņojumus  laikrakstos  „Latvijas 

Vēstnesis” un vietējā avīzē, iesniegt detālplānojumu saskaņā ar laika grafiku 

pašvaldībā, iesniegt apstiprināto detālplānojumu VZD un RAPLM. 

1.7. Papildus prasības detālplānojuma izstrādei::

27.05.2011 Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu par detālplānojuma darba 

uzdevuma  papildināšanu  un  pagarināšanu,  pamatojoties  uz  kuru  darba 

uzdevumā tika ievesti sekojošie punkti:

1.7.1. Detālplānojuma pirmo redakciju līdz lēmuma pieņemšanai par nodošanu 

sabiedriskai  apspriešanai,  saskaņot  ar  zemesgabalu  “Impas,  “Ceļinieki” 

īpašniekiem,  Zemgales  reģiona  meliorācijas  nodaļas  Rīgas  sektoru,  VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”, A/S “Latvijas Gāze”, A/S “Sadales tīkls”, Sia “Entalpija – 

2”, Krimuldas novada būvvaldes Krimuldas pagasta zemes ierīkotāju, Krimuldas 

novada būvvaldes galveno arhitektu.

1.7.2. Detālplānojumu aptipināšanai iesniegt Krimuldas novada būvvaldē:

1.7.2.1. pievienojot  pavadvēstuli,  CD  teksta  daļu  un  grafisko  daļu  DWG 

formātā,

1.7.2.2. ar oriģinālajiem saskaņojuma parakstiem, īpašnieka apliecinājumu, ka 

piekrīt detālplānojuma saturam un īstenošanas kartībai.

1.7.3. Detālplānojuma galīgo redakciju iesiet cietos vākos, noformēt saskaņā ar 
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LR  MK  noteikumiem  Nr.154  “Dokumentu  izstrādāšanās  un  noformēšanas 

noteikumi”, iesniegt Krimuldas novada būvvaldē 2 eksemplāros.

1.8. Institūciju saraksts, kurām pieprasa nosacījumus plānojuma izstrādāšanai:

1.8.1. Valmieras reģionālā vides pārvalde

1.8.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

1.8.3. VAS “Latvijas valsts ceļi”

1.8.4. Veselības inspekcija

1.8.5. Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālā nodaļa

1.8.6. AS “Sadales tikls”

1.8.7. AS “Latvijas Gāze”

1.8.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (netiek izsniegti TN)

1.8.9. Rīgas plānošanas reģions

1.8.10. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde

1.8.11. Dabas aizsardzības pārvalde

1.8.12. Elektronisko sakaru turētājs

1.8.13. Krimuldas  novada  pašvaldības  SIA  „Entalpija-2”-centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas dienests

1.9. Plānojuma autori

1.9.1. Detālplānojuma  projekta  vadītāja,  sertificēta  arhitekte  -Ināra  Miezīte 

(sertifikāts Nr.10- 0585).

1.9.2. Autori: arhitekts Jevgenijs Nikolajevs,

 arhitekte Ināra Miezīte 
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2. ESOŠĀ SITUĀCIJA

2.1.ESOŠĀ TERITORIJAS IZMANTOŠANA

Attēls Nr.1

Zemesgabals „Impas” (7,02 ha) ar kad. Nr: 8068 007 0037 atrodas pie 

valsts reģionālā a/ceļa P6 Saulkrasti-Sēja-Ragana un a/ceļa P9 Ragana-

Limbaži, pie ciema robežas. Teritorija ir samērā līdzena, to pamatā klāj zālājs, 

Austrumu stūrī atrodas krūmāji, bet vidū aug 3 ozoli. Zemes gabalu šķērso 

esoša gaisa vada telekomunikāciju līnija, ko plānots pārvietot pazemē. 

Pašreizējais zemes lietošanas mērķis  DzMS – Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorija,  saskaņā  ar  Krimuldas  novada,  Krimuldas  pagasta  teritorijas 

plānojumu 2009.-2021.gadam”.
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2.2. TRANSPORTS

Zemesgabals  tieši  pieslēdzas pie  valsts  1.šķiras autoceļa  P6 Saulkrasti- 

Sēja-  Ragana,  kā  arī  P9  Ragana-  Limbaži,  tomēr  pašreiz  neeksistē 

piebrauktuves no šosejas puses. 

2.3.INŽENIERTEHNISKĀS KOMUNIKĀCIJAS

Pašlaik teritorija nav nodrošināta ar inženiertīkliem. Zemesgabalu šķērso 

telekomunikāciju gaisa vada līnija. Teritorija ir meliorēta.

 

2.4.AIZSARGJOSLAS  UN CITI  LIETOŠANAS APGRŪTINĀJUMI

Teritorijā ir sekojošās aizsargjoslas:

● 010402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsarg teritorija – 0,59ha

● 02030302 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu, valsts 1. šķiras 

autoceļiem – 0,69ha

● 02030303 – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu, valsts 2. šķiras  un 

pašvaldību autoceļiem – 0,97ha

● 020402 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko sakaru tīklu gaisvadu 

līniju – 0,11ha
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3. PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI

3.1. PROJEKTĒTĀ ZEMESGABALA IZMANTOŠANA          

Detālplānojuma ietvaros nekustamo īpašumu „Impas” plānots sadalīt 

atsevišķās zemes vienībās. Izmantošanas veids - Mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijas (DzMs).

3.2. APBŪVES NOTEIKUMI:

Projekta priekšlikumi izstrādāti saskaņā ar „Krimuldas novada Krimuldas 

pagasta teritorijas plānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošiem 

noteikumiem 2009.-2021.gadam”.

3.2.1. Teritorijas apbūves noteikumi z/g ar kad. Nr. 80680070037

Parcelēm 2-21 (DzMs - Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija)

3.2.1.1. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana:

● Savrupmāja,

● Mazumtirdzniecības vai pakalpojumu (tostarp tūrisma) objekts

Palīgizmantošana: 

● Saimniecības ēkas,

● Dārzs,

● Dīķis,

● Autostāvvietas

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - 0601 Individuālo dzīvojamo 

māju apbūve.

3.2.1.2. Sarkanās līnijas, būvlaides un apbūves līnijas Parcelēm 2-21: 

● Sarkanās līnijas – sakrīt ar parceles robežu (6m no ceļa ass)

● Ievērot žoga līniju 4m attālumā no sarkanās līnijas.

● Būvlaides līnija – 9m  no sarkanās līnijas (5m no žoga līnijas)

3.2.1.3. Teritorijas maksimāli pieļaujamie apbūves rādītāji

● Apbūves blīvums 20%.

● Maksimāli pieļaujamais stāvu skaits 2 stāvi

● Maksimāli pieļaujamais ēkas augstums 9 metri. 

3.2.1.4. Prasības par būvgružu savākšanu un utilizāciju:

● Būvgružus aizliegts ierakt gruntī;

● Būvgružu savākšanai tiek pieaicināta apsaimniekotāju organizācija. 

3.2.2. Teritorijas apbūves noteikumi z/g ar kad. Nr. 80680070037 

Parcelei 1 (SAT - Satiksmes infrastruktūras teritorijas)

3.2.2.1. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana:

● Ceļš, iela,
● satiksmes infrastruktūras būves – tilti, laukumi, pārvadi u.tml.

Palīgizmantošana: 

● Satiksmes apkalpes objekti, piemēram, sabiedriskā transporta,

● pieturvietas,
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● īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi,

Galvenais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis -1101 Zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

3.2.2.2. Papildus prasības tehniskā projekta izstrādāšanai

Izstrādājot apbūves tehniskos projektus ņemt vērā sekojošās norādes: 

● projektējamiem ceļiem paredzēt cieto segumu;

● inženierkomunikācijām paredzēt atsevišķus apakšzemes kanālus;

● paredzēt atsevišķus kanālus no maģistrālām inženiertīklu kanalizācijām 

līdz pieslēguma vietām;

● parceles ziemeļrietumu daļā paredzēt publiski pieejamo labiekārtojumu ar 

rekreācijas zonu un bērnu rotaļu laukumu. To izbūvēt kopā ar ceļa 

ierīkošanu.

3.3. TRANSPORTS

Detālplāna projekta ģenerālplāna un transporta daļa izstrādāta balstoties 

uz   VAS  „Latvijas  Valsts  ceļi”  14.01.2010.  izsniegtajiem  tehniskajiem 

noteikumiem  Nr.  4.3/17  detālplānojuma  izstrādei  nekustamajam  īpašumam 

„Impas” Krimulda novadā. Transporta daļas mērķis – izstrādāt autotransporta 

piekļūšanas  iespējas  zemes  gabalam no valsts  un  pašvaldību autoceļu  tīkla, 

vienlaicīgi uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās 

komforta  līmeni,  kā  arī  izveidojot  infrastruktūru  mazāk  aizsargātajiem 

satiksmes dalībniekiem. Izstrādātā un saskaņotā detālplānojuma ģenerālplāna un 

transporta  daļa  kalpos  par  pamatu  ceļu  un  ielu  skiču  un  tehniskā  projekta 

izstrādei.

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-

1:2000  „Ceļa  trase”,  LVS  190-5  5.daļa  „Zemes  klātne”,  LVS  190-7 

„Vienlīmeņa  autostāvvietu  projektēšanas  noteikumi”,  LVS 190-2:2007 „Ceļu 

projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, LVS 190-3:1999 un 190-3/A! „Ceļu 

vienlīmeņa mezgli”, LVS 77:2002 “Ceļa zīmes”, LVS 190-6 „Ūdens atvade” un 

LR Satiksmes ministrijas ”Rekomendācijas veloceliņu projektēšanai”. 

 Projekta priekšlikums paredz kompleksam pieslēgumu pie 1.šķiras 

valsts autoceļa P6 Saulkrasti- Sēja- Ragana, kā arī pieslēgumu Raganas 

ciemata ielu tīklam, teritorijas dienvidu pusē. Pieslēguma risinājums paredz 

mainīt esošo meliorācijas gravju savienojumus, kā ari izveidot caurteku zem 

ceļa. Šis pieslēgums šķērsos kaimiņu zemesgabalu ar kad. Nr. 80680070650, 

par ko tiks slēgti attiecīgie līgumi.

Piekļuve  atsevišķiem  zemes  gabaliem  risināta  izveidojot  iekškvartāla 

brauktuvi,  blakus  tai  tiek  izveidoti  komunikāciju  koridori.  Iekškvartāla  ceļa 

brauktuve projektēta 5,50m plata, divvirzienu, ar vienu braukšanas joslu  katrā 

virzienā. Vienā ceļa pusē izvietots 1,4m plats gājēju celiņš. Starp ceļa brauktuvi 

un  celiņu  paredzama  apzaļumota  zona  paralēlā  ceļa  apgaismes  balstu 

izvietošanai.

Ūdens atvade no autoceļa risināma aiz ceļa nomales izbūvējot drenāžas 

cauruli. 
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Piebraucamā ceļa pieslēguma vietas autoceļam P6 projektēt atbilstoši LVS 

190-3:1999 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”. 

Redzamības trīsstūri:

Redzamības trīsstūrus ielu krustojumos risināt saskaņā ar 2. attēlu.

Attēls Nr.2
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3.4.INŽENIERTEHNISKĀS KOMUNIKĀCIJAS

   

Visi inženiertīkli tiek izvietoti Parcelē Nr.: 1, kura paredzēta transporta 

un inženiertehniskas  infrastruktūras izbūvei.  Tīklu  vadi  izvietojas  zem zaļās 

zonas un gājēju celiņa, tam paredzētājos inženieru tiklu kanālos.

•Ūdensapgāde –  teritorijas  ūdensapgāde  tiek  nodrošināta   izmantojot 

jaunveidojamo ūdensvadu,  kas pieslēdzas ciemata esošām ūdensvada tīklam. 

Pieslēgums tiek veidots pie esošās akas pretim īpašumam Ceriņu ielā  1 un 

izvietojas  zemesgabalā  80680070550  (ceļa  nodalījums).  Detālplānojuma 

teritorijā ūdensvads tiek izbūvēts tam paredzētā vietā, zem gājēju celiņa (3m no 

Parceles robežas) 2 m dziļumā. Pieslēguma veidus un cauruļu diametrus risināt 

izstrādājot  apbūves  tehniskos  projektus.  Visi  risinājumi  tiks  izstrādāti 

atsevišķajos  tehniskajos  projektos,  pieprasot  attiecīgo  instanču  tehniskos 

noteikumus un norādījumus. 

•Kanalizācijas tīkli –  teritorijas  sadzīves  kanalizācija  tiek  risināta  izmantojot 

jaunveidojamo sadzīves kanalizācijas cauruļvadu,  kas tiek pievienots ciemata 

esošām kanalizācijas tīklam. Tiek plānots veidot jaunu kanalizācijas vadu, kas 

šķērso blakus esošo zemesgabalu “Maldupes-3” ar kad.nr 80680070024. Tiek 

izveidota  pārsūknēšanas  stacija  abu  šo  zemesgabalu  vajadzībām,  tā  tiek 

izvietota z/g ar kad. Nr. 80680070037 parcelē Nr 1. Par ko tiks slēgti attiecīgie 

līgumi.  Kanalizācijas vads tiek izbūvēts tām paredzētā vietā zem zaļas zonas 

(2m no Parceles robežas un 1m no ūdensvada) 2m dziļumā. Pieslēguma veidus, 

cauruļu  diametrus,  kā  arī  citus  ietaišu  veidus -  risināt  izstrādājot  apbūves 

tehniskos  projektus.  Visi  risinājumi  tiks  izstrādāti  atsevišķajos  tehniskajos 

projektos, pieprasot attiecīgo instanču tehniskos noteikumus un norādījumus. 

•Gāzes  apgāde  –  teritorijas  gāzes  apgāde  tiek  nodrošināta  izmantojot 

jaunveidojamo  gāzesvadu,  kas  pieslēdzas  Raganas  ciemata  gāzes  apgādes 

tīklam.  Tas  tiek  izbūvēts  tam  paredzētā  vietā  zem  zaļās  zonas  (1.5m  no 

brauktuves malas) 1.2m dziļumā. Teritorijas ziemeļaustrumu pusē pie autoceļa 

P6, projektējamā ceļa tuvumā tiek paredzēts izvietot augsta spiediena sadali. 

Pieslēguma veidus un cauruļu diametrus risināt izstrādājot apbūves tehniskos 

projektus.  Visi  risinājumi  tiks  izstrādāti  atsevišķajos  tehniskajos  projektos, 

pieprasot attiecīgo instanču tehniskos noteikumus un norādījumus. 

•Elektroapgāde  –  Teritorijas  Ziemeļaustrumu  pusē  pie  autoceļa  P6, 

projektējamā  ceļa  tuvumā,  tiek  paredzēts  izvietot  pāreju  no  20kV  gaisvada 

līnijas uz pazemes elektroapgādes kabeli, kas tiek izbūvēts līdz transformatora 

apakšstacijai  (blakus  parcelei  Nr.  19).  No transformatora  apakšstacijas tiek 

izbūvēti  divi  0,4kV elektrības  kabeli,  inženieru  tiklu  kanalizācijā,  zem zaļās 

zonas (1m no gāzes vada un 0,5m no sarkanās līnijas) 0,7m dziļumā, ko pievada 

katrai  parcelei.  Pieslēguma  veidus  risināt  izstrādājot  apbūves  tehniskos 

projektus.  Perspektīvā  elektroenerģijas  patērētāju  maksimāla  slodze  ~40A 

vienai  zemes  vienībai,  vienlaicīga  slodze  40A*0,3=12A  (kopā  21  zemes 

vienības).  Visi  risinājumi  tiks  izstrādāti  atsevišķajos  tehniskajos  projektos, 

pieprasot attiecīgo instanču tehniskos noteikumus un norādījumus. 

•Siltumapgāde- siltumapgāde tiks nodrošināta ar autonomiem siltuma ieguves 

avotiem.  Visi  risinājumi  tiks  izstrādāti  atsevišķajos  tehniskajos  projektos, 
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pieprasot attiecīgo instanču tehniskos noteikumus un norādījumus. 

•Sakaru  tīkli  - teritorijas  piekļuve  sakaru  tīklam  nodrošināta  izmantojot 

jaunveidojamo  sakaru  vadu  kanalizāciju,  kas  pieslēdzas  Raganas  ciemata 

centralizētam sakaru tīklam. Tas tiek izbūvēts tam paredzētā vietā zem zaļās 

zonas  (0,5m  no  elektrokabeļa)  1,2m  dziļumā.  Pieslēguma  veidus  risināt 

izstrādājot apbūves tehniskos projektus. 

Papildus tiek demontēts esošais sakaru gaisa vads, kas šķērso zemesgabalu 

vidusdaļā,  teritorijas  robežās,  un  pārvietots  apakšzemes  sakaru  līnijas 

kanalizācijā. Šis pieslēgums tiek risināts pa 1.Parceli un tālāk starp 17. un 18. 

Parceli,  nodrošinot  sakaru  līniju  piekļuvi  kaimiņu  zemesgabaliem.  Visi 

risinājumi tiks izstrādāti atsevišķajos tehniskajos projektos, pieprasot attiecīgo 

instanču tehniskos noteikumus un norādījumus. 

•Meliorācija  -  teritorijā  pastāv  esošā  meliorācijas  sistēma,  kas  tehniskā 

projekta  izstrādes  laikā  tiks  rekonstruēta.  Papildus  tiek  mainīts  esošo 

meliorācijas  gravju  savienojums  zemesgabala  dienvidu  pusē.  Tiek  likvidēts 

esošā  gravja  posms  un  veidots  jauns,  paralēli  ceļam.  Visi  risinājumi  tiks 

izstrādāti  atsevišķajos  tehniskajos  projektos,  pieprasot  attiecīgo  instanču 

tehniskos noteikumus un norādījumus. 

3.5.  PRASĪBAS  TERITORIJAS,  ĒKU  UN  BŪVJU  UZTURĒŠANAI, 

APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAI  

3.5.1. Atkritumu savākšana un utilizācija

● Projektējot  apbūvi,  cieto  sadzīves  atkritumu  savākšanai  un  īslaicīgai 

noglabāšanai,  jāparedz  vieta  konteineriem.  Īpašniekiem  vai 

apsaimniekotājiem jāslēdz līgumu ar sertificētu uzņēmumu par atkritumu 

regulāru izvešanu.

3.5.2. Prasības priekšdārzu teritoriju labiekārtojumam un apstādījumu 

ierīkošanai

● No parceles robežas līdz žoga līnijai ( 4.00 m) tiek noteikts stiprinātais 

zāliens;

● No žoga līnijas līdz apbūves līnijai ( 5.00 m ) tiek atļauti augļkoku 

stādījumi, viengadīgo un daudzgadīgo lakstaugu stādījumi;

● Pie žoga ( teritorijas iekšpusē ) atļauts stādīt dzīvžoga stādījumus, kas 

nepārsniedz noteikto žoga  augstumu ( 1.75 ) un 1 m platumu;

● Aizliegts pie žoga stādīt vīteņaugus.

 3.6.    PRASĪBAS ĀRTELPAS ELEMENTIEM

 3.6.1. Prasības žogiem

● Žogs  ir  būve,  kura  novietojums  un  vizuālais  risinājums  ir  jāsaskaņo 

Būvvaldē.

● Žogu ierīko saskaņā ar Krimuldas novada apbūves noteikumiem.

● Žoga noteiktais augstums ir 1.75 m  un tā minimālā caurredzamība - 50%
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3.7.AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI

Teritorijā tiek paredzētas sekojošas aizsargjoslas:

Parc. 

Nr.

Zemes gabala 

platība, m²

Apgrūtinājumu kods. Apgrūtinājuma nosaukums., platība m²

1 11622.19 11020206 – projekt. ugunsdzēsības dīķa aizsargjosla ( 753.10 ) 

120301 - projektētā aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanās līnijas) (3322.81)

12030302 - esošā (likvidējamā) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanās līnijas) (5778.59)         

110402 - esoša ūdenstekas aizsargjoslas teritorija (884.8)

12080702 - aizsargjoslas teritorija ap gāzes skapjveida spiediena 

regulācijas punktu (78.54)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tīklu pazemes līniju (3030.06)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (1253.44)

120502 - projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (1122.76) 

12050601- aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos ap 

elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 

kilovoltiem (19.82)

120505 - projekt. aizsargjoslas teritorijas ap elektrības 

transformatoru apakšstaciju (18.00)

12010101 - projektētā ūdensvada aizsargjoslas teritorija 

( 3196.45)

120103 - projekt. sadzīves un lietus kanalizācijas aizsargjoslas 

teritorija (3636.82)

120406 - aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko 

sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas 

punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai 

skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes (5,0)    

120107 - aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena 

paaugstināšanas sūkņu staciju (122,5)

120402 - esošā (likvidējama) aizsargjoslas teritorija gar 

elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (413.23)

2 2793.98 11020206 - projekt. ugunsdzēsības dīķa aizsargjosla ( 51.54 ) 

12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar 

valsts 1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (2285.37) 

110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija ( 340.42)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija ( 21.03)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.01)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (48.85)

3 2847.36 12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar 

valsts 1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (31.31) 

110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija ( 471.59)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (23.65)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.13)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (49.42)
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4 2899.46 110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (558.10)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (29.34)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.10)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (55.18)

5 3246.75 110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (669.3)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (29.6)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.05)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (54.68)

12010101 - projektēta ūdensvada aizsargjoslas teritorija 

(159.9)

6 3075.11 110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (669.3)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (29.6)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.05)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (54.68)

12010101 - projektēta ūdensvada aizsargjoslas teritorija 

(159.9)

7 3406.39 110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (533.59)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (22.03)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.01)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (47.84 )

8 2616.67 120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (58.81)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.00)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (95.36)

9 2553.23 110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (347.15)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (21.62)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.32)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (47.07)

10 2913.50 110402 - esoša ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (717.53)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas 

aizsargjoslas teritorija (33.62)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.08)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru 

tiklu pazemes līniju (59.21 )
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11 3722,84 110402 - esošā ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (740.88)

120301 - projektētā aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanās līnijas) (675.13)

12030302 - esošā (likvidējamā) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanās līnijas) (2200.12) 

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (22.76)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (13.75)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (48.02)

120401 - esošā aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (420.69)

12 2574,63 120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (27.51)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.14)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (53.38)

120301 -  projektētā aizsargjosla teritorijai gar valsts 1. šķiras 

autoceļiem (sarkanās līnijas) (901.77)

12030302 - esošā (likvidējamā) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanās līnijas) (2267.29) 

120401 - esošā aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (540.49)

13 2534,38 120301 - projektētā aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanās līnijas) (1173.35)

12030302 - esošā (likvidējamā) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanās līnijas) (2526.86)         

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (51.93)

120401- esošā aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (517.14)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (14.16)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (32.18)

14 2817.78 120301 - projektēta aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanas līnijas) (1213.52)

12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (2826.47) 

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (29.52)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (9.44)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (9.34)
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15 2663.01 12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (270.56) 

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (28.37)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (8.91)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (8.78)

16 2597.62 120301 - projektēta aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanas līnijas) (751.64)

12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (1879.51) 

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (29.46)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (9.50)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (9.53)

17 2548.21 120301 - projektēta aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanas līnijas) (1149.29)

12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (2548) 

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (139.0)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (9.07)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (9.00)

18 3463.85 120301 - projektēta aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanas līnijas) (907.12)

12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (2353.95) 

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (143.27)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (8.67)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (8.69)

120402 - esoša (likvidējama) aizsargjoslas teritorija gar 

elektronisko sakaru tiklu gaisvadu līniju (420.97)

19 3153.57 120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tīklu 

pazemes līniju (28.53)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (9.08)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (9.13)

120402 - esošā (likvidējama) aizsargjoslas teritorija gar 

elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (420.97)
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20 2758.15 12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (714.70) 

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (9.26)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (9.30)

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (29.13)

21 3379.12 120301 - projektēta aizsargjosla teritorijai gar valsts 1.šķiras 

autoceļiem (sarkanas līnijas) (1627.92)

12030302 - esoša (likvidējama) aizsargjosla teritorijai gar valsts 

1.šķiras autoceļiem (sarkanas līnijas) (3394.90) 

120401- projekt. aizsargjosla teritorijai gar elektrisko sakaru tiklu 

pazemes līniju (28.51)

12080101- projekt. gāzes vada aizsargjosla (9.04)

120502 -projekt. apakšzemes elektrības 20 KV līnijas aizsargjoslas 

teritorija (9.05)
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4.DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

•  paredzēto inženierkomunikāciju tīklu un projektēto ielu/ ceļu izbūvi, 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši izstrādātajiem un akceptētajiem 

tehniskajiem projektiem, veic zemes gabala īpašnieks SIA „B.KOMIS”.

• Atsavinot detālplānojuma teritorijas zemes gabalu vai zemes gabala daļu, 

jaunajiem īpašniekiem ir saistoša detālplānojuma realizācijas kārtība.

• Detālplānojums ir īstenojams posmos un kārtās:

• Pirmā posmā saskaņā ar izstrādātiem un akceptētiem projektiem tiek veikts:

1.10. Teritorijas planēšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošana,

1.11. Maģistrālo inženierkomunikāciju tīklu izbūve ielu sarkano līniju robežās,

1.12. Augstsprieguma kabeļa pievilkšana un transformatora apakšstacijas 

ierīkošana, elektrotīklu pievilkšana līdz katram apbūves gabalam, ielu 

apgaismojuma ierīkošana,

1.13. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas ierīkošana,

1.14. Ū,K,G inženierkomunikāciju tīklu izbūve līdz katram apbūves gabalam,

1.15. Ielu brauktuvju izbūve un noklāšana ar šķembu segumu.

○Otrā posmā saskaņā ar izstrādātiem un akceptētiem projektiem tiek veikts:

• Inženiertehnisko ēku un būvju būvniecība,

• Inženiertehnisko ēku un būvju inventarizācija, nodošana ekspluatācijā un 

reģistrēšana Zemesgrāmatā

• Ielu brauktuvju, gājēju celiņu izbūve un ieklāšana ar asfalta/bruģakmeņu 

segumu,

• Koplietošanas zemes gabalu un teritorijas labiekārtošana ielu sarkanajās 

līnijās.

• Apbūves realizācija iespējama kārtās, realizējot detālplānojumu pa kārtām, 

katrā kārtā atsevišķi jāievēro izbūves posmos (skat.p.3) noteiktā secība.

• Pēc detālplānojuma stāšanās spēkā un pēc pirmā posma realizācijas 

Krimuldas novada dome pieņem lēmumu par plānoto zemes gabalu atdalīšanu 

atbilstoši apstiprinātajam detālplānojumam. Lēmumā katram atsevišķam 

zemes gabalam piešķirama adrese. Īpašumi tiek reģistrēti Zemesgrāmatā.

• Pēc īpašumu reģistrēšanas Zemesgrāmatā var tikt uzsākta ēku tehnisko 

projektu izstrāde likumdošanā noteiktā kārtībā. Pirms atsevišķu ēku tehnisko 

projektu izstrādes jāsaņem Krimuldas novada būvvaldē PAU, ievērojot 

detālplānojumā noteiktos apbūves rādītājus, īpašos nosacījumus un 

konkrētajam objektam izdotos tehniskos noteikumus.

• Izstrādājot ielu inženierkomunikāciju tehniskos projektus ir iespējams veikt 

izmaiņas inženierkomunikāciju izvietojumam plānā un ielu šķērsprofilos 

atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

Zemes  gabala  „Impas”  kad.Nr.80680070037  ar  plātību  7,02  ha  Krimuldas 

pagastā,  Krimuldas  novadā  īpašnieks  SIA  „B.KOMIS”  ,  vienotais 

reģ.Nr.40003873554,  valdes  priekšsēdētājs  Uldis  Bērziņš,  kas  rīkojas 

saskaņā ar statūtiem, apņemas ievērot detālplānojuma realizācijas kārtību un, 

atsavinot  detālplānojuma  teritorijas  zemes  gabalu  vai  zemesgabala  daļu, 

rakstiski informēt par to jauno īpašnieku.
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II. GRAFISKĀ DAĻA

SASTĀVS:

1 Situācijas plāns M 1:10 000

2 Topogrāfisko uzmērījumu plāns M 1:500

3 Teritorijas pašreizējā  atļautā izmantošana M 1:2000

4 Teritorijas plānotā atļautā izmantošana. 

Galvenais plāns

DP-01 M1:1000

5 Teritorijas esošās un plānotās aizsargjoslas DP-02 M1:1000

6 Teritorijas inženiertīklu izvietojuma shēma DP-03 M1:1000

7 Satiksmes organizācija un transporta 

infrastruktūras shēma

DP-04 M1:1000

8 Robežpunktu un apbūves līniju krustpunktu 

koordinātes

DP-05 M1:1000

9 Iespējamās apbūves ģenerāla plāna shēma DP-06 M1:1000
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III. PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Detālplānojums  SIA  „B.KOMIS”  piederošam  nekustamam   īpašumam 

“Impas” tika izstrādāts saskaņā ar LR 06.10.2009. MK “Vietējas pašvaldības 

teritorijas  plānošanas  noteikumi”  Nr.1148  un  „Krimuldas  novada  Krimuldas 

pagasta teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošiem 

noteikumiem 2009.-2021.gadam”.

Detālplānojums tika uzsākts pamatojoties uz 2009.gada 23.oktobra 

Krimuldas novada domes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

īpašumam “Impas” un darba uzdevumu ( Apstiprināts ar Krimuldas novada 

domes 27.11.2009. gada sēdes lēmumu prot. Nr. 9 ), kas tika izdots saskaņā ar 

„Krimuldas novada Krimuldas pagasta teritorijas plānojumu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves saistošiem noteikumiem 2009.-2021.gadam” 

2009.gada 27.novembrī.

Paziņojums  par  detālplānojuma  uzsākšanu  tika  publicēts  laikrakstos 

“Latvijas  Vēstnesis”  2009.gada  13.novembrī  un  “Krimuldas  Novada  Vēstis” 

2009.gada novembra 1. numurā

Informatīvie paziņojumi par detālplānojuma uzsākšanu tika nosūtīti gruntsgabala 

“Impas” kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem:

Nr.

p.k.

Zemes gabala 

adrese

Kadastra 

Nr. Īpašnieks Adrese Nosūtītas vēstules

1

Krimuldas pag. 

Krimuldas 

novads 

saimniecība 

Maldupes-III

80680070024
Mika 

Velta

Zilupes iela 22-85, 

Rīga, LV-1019

Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu 

17.11.2009

2

Krimuldas pag. 

Krimuldas 

novads

saimniecība 

Ceļinieki

80680070650 Ina Kaše

Titurgas iela 2-27, 

Baloži, Rīgas raj. 

LV-2128

Par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu 

17.11.2009
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Tika saņemti sekojošie tehniskie noteikumi:

N.p.k Organizācija Adrese

Datums 

(iesniegts/ 

nosūtīts)

Saņemts

1 Valmieras reģionālās vides pārvalde
L.Paegles 13, 

Valmiera, 
16.12.2009 11.01.2010

2
Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcija

Mazā pils iela 19, 

Rīga, 
16.12.2009 02.01.2010

3
Valsts akciju sab. "Latvijas valsts 

ceļi"

Krustpils iela 4, 

Rīga
05.01.2010 18.01.2010

4 Veselības inspekcija Klijānu 7, Rīga 05.01.2010 18.01.2010

5
Valsts zemes dienests Lielrīgas 

reģionālā nodaļa
Internets

6 AS “Sadales tikls” Brīvības 244, Rīga 07.01.2010 13.01.2010

7 A/S Latvijas gāze Vagonu iela 20, Rīga 16.12.2009 18.01.2010

8 Rīgas plānošanas reģions
 Z.A.Meirovica bulv. 

18, Rīga
16.12.2009 08.01.2010

9
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģ. 

Pārvalde

Peldu iela 2, Ikšķiles 

nov., Ogres raj., 

Ikšķile

16.12.2009 28.12.2009

10 Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas 7 Siguldas 

nov., Rīgas raj., 

Sigulda

16.12.2009 30.12.2009

11 Citruss Solution SIA
Sarkandaugavas 29, 

Rīga
15.12.2009 07.01.2010

12

Krimuldas novada pašvald. SIA 

Entalpija-2, centralizētā ūdensapgāde 

un kanalizācija 

 Krimuldas pag.

"Dūmeņi",Rīgas raj., 

LV-2144

16.12.2009 19.01.2010

27.05.2011 Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu Nr.5, par detālplāna 

1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu, kura notika no 2011.gada 16 

jūnija līdz 2011gada 11.jūlijam. Detālplānojuma 1.redakcijas saistošie materiāli 

tika izstādīti Krimuldas novada būvvaldē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas 

pagastā. Sabiedriskā apspriešanas informatīva sapulce notika 2011. gadā 

11.jūlijā. Sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju 

priekšlikumi un ieteikumu par detālplānojuma 1.redakciju. 

Pamatojoties uz  Krimuldas novada domes lēmumu Nr.5, detālplānojuma 

1. redakcija tika iesniegta attiecīgās skaņojošās instancēs, atzinumu 

saņemšanai. 
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Pārskats par skaņojošo instanču nosacījumu ievērošanu:

1. Valmieras  reģionālā  vides  pārvalde  –  izpildītas  5.punkta  prasības: 

saskaņā ar Krimuldas novada  pašvaldības SIA “Entalpija-2” ieteikumiem 

teritorijas  ūdensapgāde  un  kanalizācija  tiek  nodrošināta  izmantojot 

Raganas ciema centralizētos tīklus. Kā arī pārējie izvirzītie noteikumi tiek 

ievēroti;

2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija- netika izvirzīti īpaši 

nosacījumi  detālplānojuma  izstrādei  nekustamajam  īpašumam  “Impas”. 

Tika saņemts pozitīvs atzinums.

3. Valsts  akciju  sab.  "Latvijas  valsts  ceļi"-  visi  izvirzītie  noteikumi  tika 

ievēroti, risinājumi tika saskaņoti (skat. Pielikumi).

4. Veselības  inspekcija  -  izvirzītie  nosacījumi  tika  ievērot,  par  ko  tika 

saņemts pozitīvs atzinums.

5. Valsts  zemes  dienests  Lielrīgas  reģionālā  nodaļa-  visi  izvirzītie 

nosacījumi tika ievēroti, par ko tika saņemts pozitīvs atzinums.

6. AS “Sadales tikls”-izvirzītie nosacījumi tika ievēroti, par ko tika saņemts 

pozitīvs atzinums.

7. A/S Latvijas gāze- visi izvirzītie noteikumi tika ievērot, risinājumi tika 

saskaņoti (skat. Pielikumi).

8. Rīgas plānošanas reģions- visi izvirzītie punkti tika ņemti vērā;

9. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģ. Lauksaimniecības Pārvalde-  visi 

izvirzītie noteikumi tika ievēroti;

10.Dabas aizsardzības pārvalde- detālplānojuma izstrādei īpaši  nosacījumi 

nebija nepieciešami;

11.Citruss Solution SIA – noteikumi ievēroti, par ko tika saņemts pozitīvs 

atzinums.

12.Pēc Krimuldas novada pašvaldības SIA Entalpija-2 ieteikuma teritorija 

tiek pievienota centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
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Tika saņemti sekojošie atzinumi un skaņojumi:

Nr. Organizācija Nosacījumi Atzinumi /skaņojumi

Nosac.datums, 

Nr.
Komentāri

Atzinumu 

/skaņojumu 

datums, Nr.

Komentāri

1
Valmieras reģionālās 

vides pārvalde

07.01.2010., 

Nr.8.5.-12./11

Nosacījumi 

ir ievēroti

15.05.2012. 

Nr8.5.-13./1001
Nav iebildumu

2

Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija

29.12.2009., 

Nr.14/3080

Neizvirza 

īpašus 

nosacījumus

07.09.2011., 

Nr.06-11/1822
Nav iebildumu

3
Valsts akciju sab. 

"Latvijas valsts ceļi"

14.01.2010., 

Nr.4.3/17

Nosacījumi 

ir ievēroti

13.10.2011., 

Nr.4.3.1.-738
Nav iebildumu

02.05.2011.

"Saskaņots" -uz 

lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi)

4 Veselības inspekcija
11.01.2010., 

Nr.4.10-4/84/6

Nosacījumi 

ir ievēroti

23.09.2011., 

Nr.5.5-

5/17649/794

Neiebilsts 

detālplāna 

risinājumam

5

Valsts zemes 

dienests Lielrīgas 

reģionālā nodaļa

01.01.2010.
Nosacījumi 

ir ievēroti

15.09.2011., 

68773.edoc

Atzinums 

pozitīvs

6
AS Sadales tīkli, 

Stopiņu nov."Līči"

08.01.2010., 

Nr.30R2A-

07.02/51

Nosacījumi 

ir ievēroti

30.12.2011., 

Nr.30R2A3-

03.02/3531

Ir saskaņots

03.05.2011.-AS 

"Sadales tīkls" 

Centrālais 

reģions

"Saskaņots" -uz 

lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi)

7 A/S Latvijas gāze
14.01.2010., 

Nr.27.4-2/103

Nosacījumi 

ir ievēroti
27.04.2010.

"Saskaņots" -uz 

lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi)

8
Rīgas plānošanas 

reģions

05.01.2010., 

Nr.SA-2/2

Vadlīnijas ir 

ievērotas 

Nav 

nepieciešams

9

Lauku atbalsta 

dienesta Lielrīgas 

reģ. Pārvalde

22.12.2009., 

Nr.3/340

Nosacījumi 

ir ievēroti

10.05.2010.-

Valsts SIA 

Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi 

Zemgales 

reģ.meliorācijas 

nod.Rīgas 

sekt.vad.

"Saskaņots" -uz 

lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi)

10
Dabas aizsardzības 

pārvalde

28.12.2009., 

Nr.G11-55/10S

Neizvirza 

īpašus 

nosacījumus



Detālplānojums nekustamam īpašumam „Impas”
Krimuldas nov., Krimuldas pag.

11 SIA Lattelecom

18.12.2009., 

Nr.CS10.2-

6/1/472

Nosacījumi 

ir ievēroti

02.09.2011., 

Nr.CS.10.-

9/2214/1432

Pretenziju nav

12

Krimuldas novada 

pašvald.SIA 

Entalpija-2, 

centralizētā 

ūdensapgāde un 

kanalizācija 

16.06.2010., 

Nr.98

Nosacījumi 

ir ievēroti
27.01.2011.

"Apstiprināts"- 

uz lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi)

13

Kaimiņiene Velta 

Mika, Maldupes 

3, kad 

Nr.80680070024

- 09.05.2011.

"Saskaņots" -uz 

lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi) par 

grāvja 

iztaisnošana uz 

piederošās 

zemes

14

Kaimiņiene Inna 

Kaše, "Celtnieki", 

kad 

Nr.80680070650

- 09.05.2011.

"Saskaņots" -uz 

lapas DP-01 

(skat. 

Pielikumi) par 

infrastruktūras 

obj. ierīkošanu 

uz piederošās 

zemes

Projekta vadītājs: arhitekte  Ināra  Miezīte

Projekta autori: arhitekts  Jevgenijs Nikolajevs
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IV. PIELIKUMI

Dokumentu pielikums

1.Zemes robežu plāns

2.Zemesgrāmatu apliecība

3.Krimuldas novada domes sēdes protokols par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu īpašumam „Impas”

4. Krimuldas novada domes sēdes protokols par darba uzdevuma 

apstiprināšanu detālplānojuma izstrādei

5. Darba uzdevums

6. Krimuldas novada domes lēmums par detālplānojuma vadītāju maiņu

7.Pilnvara

8. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu 

9. Publikācija laikrakstā „Krimuldas Novada Vēstis” par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu

10. Saņemtie detālplānojuma izstrādes nosacījumi no sekojošām 

instancēm:

● Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde

● Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

● Latvijas valsts ceļi

● Veselības inspekcija

● Valsts zemes dienests

● AS „Sadales tīkli”

● Latvijas gāze

● Rīgas plānošanas reģions 

● Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde

● Dabas aizsardzības pārvalde

● SIA „Lattelecom”

● Krimuldas novada pašvaldības SIA „Entalpija-2”

11. Inženierģeoloģisko izpētes darbu pārskats.

12. Atzinums par ainaviskās un bioloģiskās dabas vērtību.

13. Saimniecības zemes īpašuma meliorācijas PASE Nr.: 8068101129

14. Krimuldas novada domes lēmums Nr5. no 27.05.2011 par 

zemesgabala “IMPAS” detālplānojuma darba uzdevuma papildināšanu un 
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pagarināšanu, detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai.

15. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”  par detālplānojuma pirmās 

redakcijas nodošanu sabiedrisko apspriešanu.

16. Publikācija laikrakstā „Krimuldas Novada Vēstis”  par detālplānojuma 

pirmās redakcijas nodošanu sabiedrisko apspriešanu.

17. Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas aptaujas 

anketa.

18. Detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas 

informatīvās sanāksmes protokols.

19. Atzinumi par skaņojošo institūciju norādījumu izpildi:

● Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

● Veselības inspekcija

● Valsts zemes dienests Lielrīgas reģionālā nodaļa

● AS SADALES TĪKLI

● Valsts akciju sab.”Latvijas valsts ceļi”

● Citruss Solution SIA

● Valmieras reģionālās vides pārvalde

20.  Detālplānā iekļauto risinājumu iepriekšējie skaņojumi
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