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Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
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Rīgas domes  
Pilsētas attīstības departamentam 

Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 

pad@riga.lv 

  

 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) saņēma Jūsu 
sagatavoto iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par izstrādāto lokālplānojuma projektu zemes 

gabalam Ventspils ielā 50 un tam pieguloši teritorijai Rīgā.  
Pārvalde iepazinās ar valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  

(https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4022) ievietotajiem lokālplānojuma materiāliem, tai 

skaitā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma materiālus. 
Detālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 27.04.2016. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-

07/3251, jo tie ir izpildīti. 
 

 

 

Direktore I.Hahele 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Ikaunieks 67084252 

maris.ikaunieks@lielriga.vvd.gov.lv 



 
 

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS 
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Rīgā  

 19.12.2016. Nr. DS-16-932-dv 
  

03.11.2016. 

 

Nr. 

 

DA-16-1902-dv 

 

Rīgas domes  
Pilsētas attīstības departaments 

Amatu ielā 4, 

Rīgā, LV-1050 

 

Atzinums par lokālplānojuma redakciju 

zemesgabalam Ventspils ielā 50, Rīgā  
 

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) ir izskatījis Jūsu 
03.11.2016. vēstuli Nr. DA-16-1902-dv par lokālplānojuma redakciju zemesgabalam 

Ventspils ielā 50, Rīgā. 

Izvērtējot lokālplānojuma redakcijas risinājumus, informējam, ka Satiksmes 
departaments neatbalsta izstrādātā lokālplānojuma redakciju un izvirza sekojošus 

nosacījumus: 

1. Izstrādāt Spāres ielas un Jaunpils ielas perspektīvos šķērsprofilus ar visu 
ielas infrastruktūras elementu un pazemes inženierkomunikāciju 
izvietojumu ielu sarkano līniju koridorā; 

2. Minētajās ielās jāpielieto slēgta tipa virsmas ūdeņu novadīšanas sistēmas 
ar izplūdēm meliorācijas grāvī Spāres ielā; 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes departaments lūdz labot lokālplānojuma 
redakciju un iesniegt to atzinuma saņemšanai atkārtoti. 

 

 

 

Transporta būvju plānošanas  
pārvaldes priekšnieks                                                                                            I.Rimša 

 

 

 

 

Gāliņa 67012786 
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ATZINUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

Rīgā 

 

2016.gada           .novembrī Nr. 5.3-6/32951/ 

Uz 03.11.2016. Nr.DA-16-6509-nd 

 

Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamentam 

 

 pad@riga.lv 

 

1. Projekta nosaukums:             Lokālplānojums zemesgabalam Ventspils ielā 50, Rīgā       

un tam pieguļošajām teritorijām un stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums                                      

2. Atzinuma pieprasījuma mērķis: Lokālplānojuma projekta higiēniskā novērtēšana 

3. Objekta adrese:                         Rīga, Ventspils iela 50 

                                                (kadastra Nr.0100 075 0494/2031/0496/2157/0151/0030) 

4. Projekta pasūtītājs:                    SIA ”Alfards” reģ.Nr.40003461602 

5. Projekta autors:                         SIA ”Metrum” reģ.Nr.40003388748 

6. Iesniegtie dokumenti:                Lokalplanojuma projekts, stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums (geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4022)                                                                                    

7. Izskatot projektu, konstatēts:  

Veselības inspekcijas Nosacījumi teritorijas plānojumam Nr.10-4/12452/263 tika izsniegti 

28.04.2016. Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozījumu veikšana Rīgas teritorijas plānojumā 
2006.-2018.gadam lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu 
uzņēmuma esošās darbības jomas – komerciāla un ražošanas rakstura apbūves turpmāko 
attīstību. 

Saskaņā ar spēkā esošo RTIAN - lokālplānojuma teritorijai Ventspils ielā 50, Rīgā ar kopējo 

platību 8,80 ha ir noteiktas šādas funkcionālās zonas: Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju 

teritorija (J), Apstādījumu un dabas teritorija (A); papildus izpētes teritorijai (~24,4 ha), kas 

ietver visu kvartālu starp Ventspils ielu, Spāres ielu, Jaunpils ielu, Mazirbes ielu un Jaunmoku 

ielu ir  noteiktas funkcionālās zonas:  Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J) , 

Apstādījumu un dabas teritorija (A), Tehniskās apbūves teritorija (T),  Ielu teritorija (I) .  

Rīgas teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu  paredzēts grozīt 
zemesgabaliem: Ventspils ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 075 0705) no Jauktas apbūves 

ar dzīvojamo funkciju teritorija(JC) un Apstādījumu un dabas teritorija (DA) uz Rūpnieciskās 

apbūves teritorija (R2) un Transporta infrastruktūras teritorija(TR7); Ventspils ielā 50A 
(kadastra apzīmējums 0100 075 0496) no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija(JC) 

uz Rūpnieciskās apbūves teritorija”(R2); Jaunpils ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 075 2031) 
no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija(JC) uz Rūpnieciskās apbūves teritorija 

(R2) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR7).  

Lokālplānojuma teritorijā ir izbūvēti visi nepieciešamie centralizētie inženierapgādes tīkli un 
objekti, kas nodrošina nepieciešamo inženierkomunikāciju apgādi teritorijā esošajiem, gan 
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plānotajiem objektiem (centralizēta ūdensapgāde, sadzīves kanalizācija un lietus kanalizācija, 
vidējā spiediena gāzesvadi, siltuma tīkli).  

Lokālplānojuma teritorija atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, kurā nav ierobežota 
siltumapgādes veida izvēle un ir atļauta lokāla siltuma avotu un apkures iekārtu uzstādīšana. 

Lokālplānojuma  teritorijā ir noteiktas aizsargjoslas: aizsargjoslas gar atklātiem grāvjiem, gar 

pazemes inženierkomunikācijām, gar  gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu  20kV, 110kV. 
Lokālplānojuma teritorijā netiek plānots attīstīt jaunu dzīvojamo apbūvi, līdz ar to netiks tieši 
piesaistīti jauni iedzīvotāji Pleskodāles apkaimei, kā arī netiks radīta papildus slodze uz esošo 
sociālo infrastruktūru apkaimē.  
2015.gadā izstrādātajās Rīgas pilsētas trokšņa stratēģiskajās kartēs lokālplānojuma teritorijā 
nav atzīmēta, ka rūpnieciskās darbības trokšņa radītāja un neietilpst noteiktajā akustiskā 
diskomforta zonā. Lokālplānojuma teritorijā netiek paredzēta dzīvojamā funkcija, tuvākās 
dzīvojamās mājas atrodas 200-300 m attālumā no lokālplānojuma teritorijas. Lai neradītu 
papildus piesārņojumu ar troksni dzīvojamās apbūves tuvumā, kravas autotransports 
maksimāli jāvirza pa Ventspils ielu uz Lielirbes un Liepājas ielas pusi, izvairoties no maršrutu 
veidošanas caur dzīvojamās apbūves kvartālu ielām – Jaunpils, Spāres ielas daļu aiz Jaunmoku 
ielas uz K. Ulmaņa gatves pusi, Astras ielu.  

SIA „Alfards” attīstības iecere primāri ir saistīta ar Ventspils ielā 50 un Jaunpils ielā 5 
teritorijas attīstību, turpinot iecerēto vieglās ražošanas būvju un noliktavu apbūvi.  
Lokālplānojuma teritorijas daļa atrodas 110kV elektrolīnijas aizsargjoslā, kur apbūve ir 
izvietojama tikai saņemot atsevišķos tehniskos noteikumus AS “Augstsprieguma tīkli”.  
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumā ir noteikti pamatoti secinājumi un rekomendācijas 

grozījumu veikšanai Rīgas teritorijas plānojumā, teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot 

uzņēmuma esošās darbības jomas – komerciāla un ražošanas rakstura apbūves turpmāko 
attīstību. 

ZESLĒDZIENS  

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām neiebilstam teritorijas Rīgā, Ventspils ielā 50 

(kadastra Nr.01000750494/2031/0496/2157/0151/0030) lokālplānojuma un pieguļošo teritoriju  

projekta risinājumam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma secinājumiem un 

rekomendācijām.      

 

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta 

Higiēnas novērtēšanas un monitoringa   nodaļas vadītāja 

 

               

                   Olga Saganoviča 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Čarnaja 

67081644, olga.carnaja@vi.gov.lv 

 

 



 

RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS 
 

VIDES PĀRVALDE 
 

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012970, fakss. 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv 

 

Rīgā  

 

 17.11.2016 Nr. DMV-16-3034-dv 
    

Uz  Nr.  
 

 

Pilsētas attīstības departaments 
 

Par atzinumu  lokālplānojuma redakcijai   
zemesgabalam Ventspils ielā 50 

 
 

 Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk tekstā – Vides pārvalde) ir 
saņēmusi Pilsētas attīstības departamenta vēstuli ar lūgumu sniegt  atzinumu  

lokālplānojuma redakcijai zemes gabalam Ventspils ielā 50,   pamatojoties uz Rīgas domes 
18.10.2016. lēmumu Nr. 4397 “Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās 
teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai” 

 Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”. 
 Detālplānojuma ierosinātājs -  SIA “ALFARDS” 

Vides pārvaldei nav iebildumu izstrādātajai lokālplānojuma redakcijai. 
 

 

 

Pārvaldes priekšnieks        E.Piņķe 

 

 

 

 

 

Dubava 67012952 








