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1.3. LĒMUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

 
Tiks pievienots pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. 
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2. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

2.1. PUBLIKĀCIJA KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAJĀ IZDEVUMĀ “KRIMULDAS 
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2.2. PUBLIKĀCIJA KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAJĀ IZDEVUMĀ “KRIMULDAS 
NOVADA VĒSTIS” PAR LOKĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

Tiks pievienots pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. 

 

2.3. PUBLIKĀCIJA KRIMULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TĪMEKĻA VIETNĒ PAR LOKĀLPLĀNOJUMA 
NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

Tiks pievienots pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. 

 

3. SABIEDRĪBAS IESAISTE 

3.1. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU SARAKSTS 

Tiks pievienots pēc lēmuma par publiskās apspriešanas uzsākšanu pieņemšanas. 

 

3.2. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PROTOKOLI 

Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises. 
 

4. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

 

Lokālplānojuma redakcijas izstrādes laikā netika saņemti fizisko un juridisko personu priekšlikumi un 
iebildumi. 
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5. INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA/NOSACĪJUMI 
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6. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos 
Komentārs par nosacījumu 

ņemšanu vērā 

1. Valsts vides dienests Vidzemes 
reģionālā vides pārvalde 
16.11.2020. 
Nr. 11.2/4776/VI/2020 

Lokālplānojumu izstrādājot, ievērot šādas vides aizsardzības normatīvo aktu prasības: 

1. Vides aizsardzības likuma (spēkā no 2006.gada 29.novembra) 3. panta pirmās daļas 2., 3., un 

4. punktā noteiktos vides aizsardzības principus, t.sk. piesardzības, novēršanas un 

izvērtēšanas principu. 

2. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 1998.gada 13.novembra) prasības. 

3. Aizsargjoslu likumā (spēkā no 1997.gada 11.marta) 37.pantā noteiktās prasības attiecībā uz 

vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, ekspluatācijas, u.c. aizsargjoslām, to 

izveidošanas pamatprincipiem un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem. 

4. Ūdens apsaimniekošanas likuma (spēkā no 2002.gada 15.oktobra) 1., 6. un 7.pantā 

noteiktās prasības. 

5. Likuma „Par piesārņojumu” (spēkā no 2001.gada 1.jūlija) prasības. 

6. Likuma „Par zemes dzīlēm” (spēkā no1996.gada 4.jūnija) prasības. 

7. Gaujas nacionālā parka likums (spēkā no 2009.gada 30.aprīļa) prasības. 

8. Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.317 “Gaujas nacionālā parka individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.  

9. Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti” prasības. 

10. Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrāciju”. 

11. Ministru kabineta 2004.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasības, u.c. vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Nosacījumi ņemti vērā 

2. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
14.01.2021. 
Nr.23/7/1-15 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas 
izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 7. 
punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto topogrāfisko pamatni 
atbilstoši nepieciešamajam mērogam. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo Aģentūra 
uzturēto ortofotokarti. 

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir Aģentūra, 

Nosacījumi ņemti vērā 
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lokālplānojuma teritorijai ir pieejamas 2019. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 
000 un ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2020. gada aerofotografēšanas 
materiāliem. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu 
izstrādātājam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām 
izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar datu turētāju. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, 
ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot 
koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un 
izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos 
apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā 
informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas 
lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības 
plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 

3.Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr. 392 “Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. 
punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu lokālplānojumā jāiekļauj 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 

3.1.Lokālplānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu skaitu un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot informācijas 
avotu un datumu. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla 
punktus un, ja plāna grafiskā noteiktība atļauj, attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslas (50 un 5 m).  

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. gada 15. novembra MK noteikumu Nr. 879 
„Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts. 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama 
aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri 
tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 
http://geodezija.lgia.gov.lv. 

3.2. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā 
minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura 
veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, 
inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu 
saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu 
projektētājiem ir jāveic saskaņojums Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā par 
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darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.  

Informējam, ka saskaņā ar 13.01.2021. datiem lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu.  

Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā nav 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu. 

3. Valsts meža dienests 
18.01.2021. 
Nr. VM5.7-7/90 

Lokālplānojuma izstrādē virsmežniecība aicina ievērot sekojošus nosacījumus: 

1. plānojot atmežošanu, ievērot Gaujas nacionālā parka likuma un 02.05.2012. MK noteikumu 
Nr.317 “Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
noteiktās prasības;  

2. veicot īpašuma sadalīšanu, katrai jaunizveidotajai zemes vienībai, kurā atrodas mežs, uz 
aktuālā robežplāna īpašniekiem veicama atkārtota meža inventarizācija, kā to nosaka 
21.06.2016. MK noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra 
informācijas aprites noteikumi” 34.1 punkts. 

3.  plānojot būvniecību un/vai komunikāciju izbūvi meža teritorijā, paredzēt atmežošanu 
atbilstoši  Meža likuma 41.panta prasībām. Atmežošana veicama saskaņā ar 18.12.2012. MK 
noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, 
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” prasībām. 

4. lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, iespēju robežās saglabāšanai paredzēt bioloģiski un 
ainaviski vērtīgākos kokus, koku grupas, mežaudzes daļas; 

5. kokus saglabāšanai izvēlēties pietiekamā (vismaz vainaga projekcijas) attālumā no būvju 
pamatiem, lai būvniecības darbos netraumētu to saknes. 

Nosacījumi ņemti vērā 

4. Dabas aizsardzības pārvalde 
23.11.2020.,  
Nr. 4 4.8/5935/2020-N 

1. Lokālplānojuma teritorijā nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi un mikroliegumi, bet 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. 80680060048 dienvidu malā ir reģistrētas ierobežoti 
izmantojamas īpaši aizsargājamas sugas – gada staipekņa Lycopodium annotinum atradnes. 

2. Administrācija uzskata, ka Lokālplānojumam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu var 
nepiemērot 

Pieņemts zināšanai 

5. Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde 
27.01.2021., 
Nr. 06-01/374 

Izvērtējot Pārvaldes rīcībā esošos datus, informējam, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas 
valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, kā arī minētā zemes vienība neiekļaujas kultūras 
pieminekļa aizsardzības zonā. Līdz ar to, Pārvaldei nav pamata izvirzīt nosacījumus 
lokālplānojuma izstrādei, kā arī sniegt atzinumu par izstrādāto lokālplānojumu.   

Pieņemts zināšanai 

6. VSIA “Latvijas valsts ceļi”  
11.02.2021., 
Nr. 4.3.1 / 1761 

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 
1. Lokālplānojuma projektu izstrādāt, ievērtējot 2006. gada 14. septembra likumu „Zemes 

ierīcības likums”, Latvijas Republikas 1997. gada 5. februāra likumu „Aizsargjoslu likums”, 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa 
noteikumus Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

Nosacījumi ņemti vērā 
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noteikumi”, Krimuldas novada teritorijas plānojumu, spēkā esošo ceļu projektēšanas 
noteikumus (LVS 190 grupas standartus), Krimuldas novada domes 2020. gada 25. 
septembra lēmumu (Protokols Nr.14, 20.p.), Darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei 
(pielikums Nr.2), kā arī citu spēkā esošu normatīvo dokumentu prasības un noteikumus. 

2. Lokālplānojuma projektu izstrādāt atbilstoši apstiprinātajam Krimuldas novada teritorijas 
plānojumam. 

3. Piekļūšanu lokālplānojuma teritorijai paredzēt no esošajiem  II. kategorijas pievienojumiem 
autoceļam P8 km 3,6 un km 3,5 ceļa labajā pusē. Neparedzēt jaunu, tiešu pievienojumu 
veidošanu autoceļam P8. 

4. Lokālplānojumam  pievienot sertificēta ceļu inženiera esošo pievienojumu valsts autoceļam 
P8 km 3,5 un km 3,6 labajā pusē atbilstības izvērtējumu LVS190-3 “Vienlīmeņa ceļu mezgli” 
prasībām, satiksmes drošības līmeņa izmaiņām pirms un pēc apbūves un kategorijai 
atbilstoši MK Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu 
valsts autoceļiem” prasībām, nepieciešamības gadījumā paredzot detālplānojuma izstrādi 
un esošo pievienojumu pārbūvi. Izvērtēt plānoto objektu piesaistītās satiksmes intensitātes 
ietekmi uz piegulošā autoceļa P8 caurlaides spēju, nepieciešamības gadījumā paredzot 
atļauto braukšanas manevru ierobežošanu.   

5. Apbūves attālumus paredzēt atbilstoši Krimuldas novada teritorijas plānojumam, bet ne 
tuvāk par 60 m no autoceļa P8 ass līnijas. 

6. Plānoto ielu platumu paredzēt, ņemot vērā perspektīvās infrastruktūras izbūvei un 
uzturēšanai nepieciešamās platības. Ielas brauktuves profilu divvirzienu kustībai paredzēt ne 
mazāku par NP5.5, vienvirzienu kustībai ne mazāku par NP3,5.  

7. Nodrošināt redzamības brīvlaukums krustojumu zonās atbilstoši standarta LVS190-3 
“Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām. Krustojumos ar pašvaldības ielām un ceļiem stūru 
noapaļojuma rādiusus paredzēt ne mazākus par R≥8m, krustojumos ar vietējās nozīmes 
ielām un pievedceļiem vairākiem īpašumiem – ne mazākus par R≥5m, nobrauktuvēm uz 
atsevišķiem apbūves gabaliem – ne mazākus par R≥3m.  

8. Autostāvvietu novietojumu un tehniskos risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7 
“Vienlīmeņu autostāvvietu projektēšanas noteikumi” prasībām. 

9. Nodrošināt gājēju un velosipēdistu piekļūšanu lokālplānojuma teritorijai, risinājumus 
paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-9 „Velosatiksme” prasībām. 

10. Pievienojumu attālumu no krustojumiem paredzēt ne tuvāk par 50 m. 
11. Paredzot strupceļu to jānoslēdz ar apgriešanās laukumu minimāli 12 x 12 m vai loku ar 

minimālo diametru 16 m. 
12. Nodrošināt virszemes ūdens novadi un neapgrūtināt virsmas ūdens novadi no esošajām 

brauktuvēm. 
13. Ņemot vērā nekustamajā īpašumā „Mežs pie Turaidas skolas” (kadastra apzīmējums 

80680060048) esošā meža pozitīvo ietekmi trokšņa samazināšanā uz apbūvi, to izciršanas 
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gadījumā veikt akustiskās situācijas modelēšanu un paredzēt trokšņa samazināšanas 
pasākumus atbilstoši LBN 016-15 “Būvakustika” prasībām , nodrošinot situācijas 
nepasliktināšanos.  

14. Projektu izstrādā licencēta projektēšanas organizācija vai sertificēta. 
15. Ielu, pievedceļu, inženiertīklu, kā arī apbūves būvprojektiem tehniskos noteikumus saņemt 

atsevišķi. 
16. Saņemt VSIA „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļas (adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-

1073, tālr. 67249066, e-pasts: riga@lvceli.lv) atzinumu par izstrādātā lokālplānojuma 
redakciju.  

 
Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja divu gadu laikā no nosacījumu izdošanas 
brīža netiek saņemts pozitīvs atzinums no VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, nosacījumi zaudē spēku. 

7. AS „Sadales tīkls” 
11.01.2021. 
Nr 30AT00-05/TN-17976 

1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 

0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā 

arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā 

obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem 

energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā); 

2. Izstrādājamā lokālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas esošās AS „Sadales tīkls” 

piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. 

elektroietaises);  

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura 

jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „ Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un 

sadales būvju būvnoteikumi”; 

4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 

„Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem 

jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to 

tehnikai. 

5. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu 

likuma 16. pantā; 

6. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar 

Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); 

7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un 

cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3.,8. – 11. punkts; 

Nosacījumi ņemti vērā 
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8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 

elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas 

piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi”; 

9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Sadales tīkls” notiek 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu „Sistēmas 

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”; 

10. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 

191, 23. un 24. pants; 

11. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie 

jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 

12. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: ; 

13. Lokālplānojumiem izmantot Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu 

topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 

1:10000); 

14. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, 

plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā 

saskano.sadalestikls.lv; 

15. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas; 

16. Nosacījumi derīgi vienu gadu no to apstiprināšanas dienas. 

8. SIA „TET”  
15.01.2021., 
Nr. PN-123579 

Veicamo darbu apraksts un Lokālplānojuma izpildes nosacījumi: 

1. SIA „Tet” nav iebildumu pret paredzamajiem Krimuldas novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, 
mainot funkcionālo zonējumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  

2. Lokālplānojuma projektu izstrādāt  uz  aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR  
Aizsargjoslas likumam, MK noteikumiem,  Latvijas  būvnormatīva  LBN  008-14  "Inženiertīklu  
izvietojums"  un  LR Elektronisko sakaru likuma prasībām.  

3. Saglabāt zemes vienībās esošās SIA „Tet” sakaru komunikācijas, nodrošinot to nepārtrauktu 
darbību un aizsardzību.  

4.  Ja nepieciešama SIA “Tet” esošo sakaru tīkla pārvietošana, tad paredzēt to pārvietošanu  
atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u.c. normatīvajiem aktiem.  

5.  Gadījumā,  ja  projekta  risinājums skars  SIA  “Tet”  tīklu, saskaņā ar  LR  likumu  „Elektronisko  
sakaru likums”  III  nodaļas,  18.  panta,  4.  apakšpunktu,  elektronisko  sakaru  tīklu  pēc  

Nosacījumi ņemti vērā 
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nekustamā  īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.  

6.  Projekta  risinājumos esošās un  vietās kur nav SIA ”Tet” sakaru tīkla, paredzēt vietu  
perspektīvā iespējamam elektronisko  sakaru  komunikāciju  izvietojumam  pa  
projektējamajām  ielām un pievadceļiem ar ievadiem līdz katram telefonizējamajām 
objektam, zaļajā zonā vai zem  gājēju  ietvēm, ielas sarkano līniju robežās, uzradot esošos/ 
plānotos apakšzemes  komunikāciju trašu  izvietojumu ielu / ceļu /piebraucamo ceļu 
šķērsgriezumos.  

7.  Projektējamo  teritorijas  publiskās  ārtelpas    labiekārtošanas/dekoratīvos,  apstādījumu    
elementus, apbūves un citas virszemes un pazemes būves/konstrukcijas  un    
inženierkomunikāciju  trases paredzēt  ārpus sakaru  komunikāciju aizsardzības joslas.  

8.  Projektēt  un  būvēt  elektronisko  sakaru  tīklu  atļauts  tikai  elektronisko  sakaru  jomā  
sertificētajām specialistiem, kas saņēmuši sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

9.  Pirms tehniska projekta izstrādes uzsākšanas pieprasīt tehniskos noteikumus no SIA Tet.  

10. Nosacījumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.  

11. Lūgums, savlaicīgi informēt SIA „Tet” par paredzamajām izmaiņām zemes vienību apbūvē. 

9. SIA “Entalpija-2” 
 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder Krimuldas novada domei. 
Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas 
aizsargjoslas. 

Pieņemts zināšanai 

Nosacījumi ņemti vērā 

10. Veselības inspekcija 
Nr. 4.5.-1 /26731 

Inspekcija uzskata, ka Lokālplānojumam nav nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi stratēģiskās 
novērtējuma procedūru. 

Pieņemts zināšanai 
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7. INSTITŪCIJU ATZINUMI 
Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises 

8. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 

Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises 
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9. CITA INFORMĀCIJA 

9.1. VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS “PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI 
NOVĒRTĒJUMS PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU” 
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