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RĪGAS DOMES ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS 
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 67026138, fakss 67026342, e-pasts: di@riga.lv 

 

Rīgā 

 30.11.2016 Nr. DI-16-631-dv 

    

Uz  Nr.  

Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departaments 

Par atzinuma sniegšanu  zemesgabala 
Ventspils ielā 50 un tam piegulošās 
teritorijas lokālplānojuma redakcijai 

 

Informējam, ka Rīgas domes Īpašuma departaments (turpmāk-Departaments) ir 

izvērtējis lokālplānojuma redakciju, kas, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2016. lēmumu 
Nr.43973 „Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās teritorijas lokāplānojuma 
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ir nodota 
sabiedriskajai apspriešanai laika posmā no 31.00.2016 līdz 13.12.2016. un ir apskatāma 
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

Izstrādātais lokālplānojums kopumā atbilst Departamenta 03.05.2016. izsniegtajiem 

nosacījumiem Nr. DI-16-224-dv  lokālplānojuma izstrādei, tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz 
dažām neprecizitātēm. 

Lokālplānojuma sastāvā esošā Paskaidrojuma raksta 47.lappusē ir minēts, ka 
zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0025 ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums, 
kas neatbilst faktam, jo Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0025 reģistrēts 
zemesgrāmatā kā privātpersonu kopīpašums. Vērtējot Paskaidrojuma rakstā doto 
informāciju kopsakarībā, domājams ir ieviesusies tehniska kļūda, proti, informācija ir 
sniegta par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 
075 2258.  

Lūdzam pārliecināties par minēto un labot neprecizitātes. 
 

 

 

Departamenta direktors O. Burovs 

 

 

 
Dobičina 67026190 
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Persona L

ēmums 

Da

tums 

K

omentārs 

Vataša Līga, Sektora vadītājs, Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes Juridiskās nodaļas 
Tiesiskā nodrošinājuma sektors 

V

izēts 

29

.11.2016 

 

Prikaša Benita, Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde 

V

izēts 

29

.11.2016 

 

Burovs Oļegs, Departamenta direktors, Rīgas domes 
Īpašuma departaments 

P

arakstīts 

30

.11.2016 

 

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 









PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūrmalā 

05.12.2016., Nr.4.8/143/2016-N-E 

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

Rīgas domes  
Pilsētas attīstības departaments 

Amatu iela 4 

Rīga, LV-1050 

pad@riga.lv 

 

Par lokālplānojuma izstrādi 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (turpmāk – 

Administrācija) 2016.gada 3.novembrī saņēma un iepazinās ar Jūsu vēstuli Nr. DA-16-6509-

nd, kurā lūgts sniegt atzinumu par lokālplānojuma projektu zemesgabalam Rīgā, Ventspils 
ielā 50 un tai pieguļošai teritorijai (turpmāk -lokālplānojums). 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS 
http://ozols.daba.gov.lv/pub/ informāciju, plānotajā lokālplānojuma teritorijā neatrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi, kā arī nav reģistrētas īpaši aizsargājamas 
sugas un biotopi. Ņemot vērā iepriekšminēto, Administrācija, 2016.gada 2.maijā vēstulē 
Nr.4.8/49/2016-N-E neizvirzīja nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 

Administrācija ir iepazinusies ar lokālplānojuma projektu un atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 51.un 59.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu 
Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, neiebilst plānotajām 
darbībām, kas paredzētas lokālplānojuma projektā zemesgabalam Rīgā, Ventspils ielā 50 un 

tai pieguļošai teritorijai. 

 

Ar cieņu, 
direktors         A.Širovs 

 

Krišāne 27846273, 
lauma.krisane@daba.gov.lv 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, SATUR LAIKA 
ZĪMOGU UN 06.12.2016. NOSŪTĪTS NO ELEKTRONISKĀ PASTA: PIERIGA@DABA.GOV.LV. 
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