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2. VALSTS ZEMES DIENESTA KADASTRA INFORMĀCIJA 
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3. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 

PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs Priekšlikums 
Komentārs par priekšlikuma 

ņemšanu vērā 

1. - 

Lokālplānojuma 1. redakcijas 
izstrādes laikā netika saņemts 
neviens fiziskās vai juridiskās 
personas priekšlikums vai 
iesniegums. 

- 
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4. INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA/NOSACĪJUMI  
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5. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU VAI NORAIDĪŠANU 

 
Nosacījumi institūcijām/organizācijām/uzņēmumiem pieprasīti, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Rīgas domes apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (apstiprināts ar 22.03.2016. lēmumu 

Nr. 3604 „Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam pieguļošās teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, protokols Nr.71, 9.§). 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei pieprasīti no 14 institūcijām. Saņemtos nosacījumus un komentārus par to ievērošanu skatīt tabulā „Saņemtie institūciju 
nosacījumi lokālplānojuma izstrādei”. 

Tabula „Saņemtie institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei” 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr., 
saņemšanas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos Komentārs par nosacījumu ievērošanu 

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reģionālā vides pārvalde 
Nr.4.5.-07/3251 
Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās 
parakstīšanas datums  

Pārvalde izvirza sekojošus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei: 

1. Lokālplānojumu izstrādāt atbilstoši Rīgas domes ar 22.03.2016. lēmumu 
Nr.3604 apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajam lokālplānojuma izstrādes 
pamatojumam. 

2. Lokālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk – 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628) 
2., 3.4., 4. un 5.2. nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” prasības. 

3. Lokālplānojuma projektā atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.628 56.2.punktam: 

 uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot 
saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām; 

 plānojot lielas inženierbūves, transporta un loģistikas objektus, 
rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, atbilstoši 30.04.2013. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 144.punktā noteiktajam paredzēt 
pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām 
(piemēram, paredzēt pasākumus dzīvojamo un publisko teritoriju 

 

1.-2. Nosacījumi ievēroti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Informācija pieņemta zināšanai. 

 
 

 Nosacījums ievērots.  
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aizsardzībai pret tādām iespējamām ražošanas uzņēmuma ietekmēm kā 
trokšņi, gaisa piesārņojums (tai skaitā ar putekļiem), smakas u.c.); 

 atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 14.panta pirmajai daļai jaunu 
piesārņojošu darbību nedrīkst uzsākt, ja ir pārsniegti vai var tikt pārsniegti 
vides kvalitātes normatīvu robežlielumi noteiktam piesārņojuma veidam 
noteiktā teritorijā un ja attiecīgās darbības izraisītās emisijas var palielināt 
kopējo attiecīgā piesārņojuma daudzumu šajā teritorijā. Tādēļ 
lokālplānojumā: 
i. aktualizēt grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izplatību 

lokālplānojuma teritorijā, nepieciešamības gadījumā paredzēt 
pasākumus teritorijas sanācijai/ sakopšanai; 

ii. izvērtēt gaisa kvalitātes stāvokli lokālplānojuma teritorijā un tā 
ietekmes zonā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt lokālplānojuma 
teritorijas pieslēgšanu pie Rīgas pilsētas centralizētajiem 
siltumapgādes tīkliem vai/un citus risinājumus pilsētas gaisa kvalitātes 
nepasliktināšanai; 

iii. izvērtēt trokšņa piesārņojumu lokālplānojuma teritorijā un tā ietekmes 
zonā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa 
samazināšanai lokālplānojuma teritorijas ietekmes zonā; 

 izvērtēt inženiertehniskās sagatavošanas pasākumu veikšanas 
nepieciešamību lokālplānojuma teritorijas grunts nestspējas, hidroloģisko 
un citu apstākļu uzlabošanai, kas būtu nepieciešama lokālplānojuma 
teritorijas attīstības vajadzībām; 

 veikt degradēto teritoriju izpēti/ apsekošanu lokālplānojuma teritorijā, 
paredzēt degradēto teritoriju sakārtošanu un jaunās apbūves izvietošanu 
primāri tajās; 

 uzrādīt esošās un iespējamās apbūves izvietojumu lokālplānojuma 
teritorijā. Plānojot jaunas apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt 
teritorijā augošos vērtīgos kokus. Novērtēt lokālplānojuma teritorijā 
augošo koku atbilstību aizsargājamu koku statusam atbilstoši 16.03.2010. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” kritērijiem. Ja 
teritorijā tiks konstatēti aizsargājamie koki, attīstot teritoriju ievērot 
16.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. un 
8.2. nodaļā uzskaitītos ierobežojumus; 

 
 

 Nosacījumi ievēroti. 2016. gada jūlijā tika 
veikta grunts un grunts piesārņojuma izpēte. 
Ar izpētes rezultātiem var iepazīties 
lokālplānojuma daļā “Pielikumi”. Savukārt, 
pamatojoties uz to, ka 2015. gadā Rīgas 
pilsētas vides trokšņa stratēģiskā karte tika 
pārskatīta un pilnībā atjaunota atbilstoši 
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra 
noteikumiem Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas 
un pārvaldības kārtība” un 2015. gada 
15. decembra Rīgas domes lēmumam 
Nr. 3331, jauni trokšņu mērījumi netika 
veikti, bet lokālplānojuma izstrādes ietvaros 
ir veikti secinājumi par lokālplānojuma 
teritorijā veiktās saimnieciskās darbības 
radīto troksni. 

 Nosacījums ievērots. 2016. gada jūlijā veiktā 
grunts izpēte ir apskatāma lokālplānojuma 
daļā “Pielikumi”. 

 Nosacījums ievērots. 

 

 Nosacījums ievērots. Lokālplānojuma daļas 
“Paskaidrojuma raksts” 21. attēlā ir uzrādīta 
esošā apbūve un ieteicamā apbūves 
izvietojuma zona. Atzīmējams, ka 
lokālplānojuma izstrādes laikā tika veikta 
teritorijas apsekošana, kurā konstatēts, ka 
teritorijā neatrodas MK noteikumu Nr. 264 
kritērijiem atbilstoši aizsargājamie koki. 

 
 

http://mvd.riga.lv/images/na/RD_Lemums_2015.12.15._Nr.3331.doc
http://mvd.riga.lv/images/na/RD_Lemums_2015.12.15._Nr.3331.doc
http://mvd.riga.lv/images/na/RD_Lemums_2015.12.15._Nr.3331.doc
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 izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus 
lokālplānojuma teritorijā. Paredzēt transporta plūsmas organizāciju tā, lai 
netiktu negatīvi ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas; 

 izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. Lokālplānojuma 
teritorijā paredzēt centralizētu ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un 
lietus kanalizācijas sistēmu izveidi; 

 aktualizēt aizsargājamo dabas vērtību stāvokli lokālplānojuma teritorijā, 
lai novērstu iespējamo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu 
ietekmēšanu. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt sugu un biotopu 
ekspertu, kā arī paredzēt pasākumus īpaši aizsargājamo sugu atradņu un 
biotopu saglabāšanai un apsaimniekošanai, ja tādi tiktu konstatēti 
lokālplānojuma teritorijā. 

Atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 56.3.punktam pieprasīt 
atzinumu Pārvaldei par šo nosacījumu ievērošanu. 

 Nosacījums ievērots. Lokālplānojuma daļas 
“Paskaidrojuma raksts” 10. un 11. attēlā ir 
attēlota transporta kustība, piebraucamie 
ceļi. 

 Prasība ievērota. 
 
 
 Prasība ievērota. Lokālplānojuma izstrādes 

laikā sugu un biotopu eksperts ir veicis 
teritorijas apsekošanu un sagatavoji 
atzinumu. Sugu un biotopu eksperta 
atzinumu skatīt lokālplānojuma daļā 
“Pielikumi”. 

Prasība ievērota. 

2. Dabas aizsardzības pārvalde 
02.05.2016. Nr.4.8/49/2016-
N-E 
 
 

Norāda, ka pēc Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 
rīcībā esošās dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS”, lokālplānojuma teritorijās 
neatrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi, īpaši 
aizsargājamas sugas un biotopi. Tomēr Administrācija informē, ka šobrīd vēl tiek 
aktualizēta informācija par aizsargājamu koku (dižkoku) izvietojumu 
lokālplānojuma teritorijā. 

Administrācija neizvirza nosacījumus zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam 
piegulošās teritorijas lokālplānojuma izstrādei, jo plānotās darbības neskars īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamas sugas un biotopus un 
mikroliegumus. Lūdzu pievērst uzmanību koku parametriem. Informējam, ka par 
aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis Ministru kabineta 2010.gada 
16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktos parametrus. 
Informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas 
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. 

Informācija pieņemta zināšanai. 

3. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
13.04.2016. Nr.256/1.1-
14.2e/364 
 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko 
informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 
1.1. Atbilstoši Rīgas Domes 2015.gada 9.jūlijā apstiprinātā Darba uzdevuma 

saturam un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(turpmāk – Noteikumi) 7.punktam lokālplānojumu jāizstrādā uz aktuālākās 
pieejamās LĢIA uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes. Kā 

1. -6. Nosacījumi ievēroti. 
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palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti. 
[…] 

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 
LĢIA. 

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. 
[…] 

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, lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un 
vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem: 

Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus plānojuma teritorijā 
esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus, 
un atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. 

Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m 
un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti – 
„Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts” un „Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 
saraksts”. Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas. 
[…] 

Informē, ka lokālplānojuma teritorijā nav neviena valsts ģeodēziskā tīkla 
punkta. 

Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie 
atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. 

Ja lokālplānojuma teritorijā nav vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad 
lokālplānojumam jāpievieno izziņa no pašvaldības par to, ka lokālplānojuma 
teritorijā neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts un teksta daļā ar 
vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens ne valsts, 
ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts. 

4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to 
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uzskaitījumā pieminēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu 
uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas. 

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā 
jānorāda, ka, veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo 
ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, 
teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā 
punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA – par 
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā – par darbiem 
vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjosl. 
Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, 
lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas 
sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, 
iznīcināti vai padarīti nepieejami. 

6. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie 
punkti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
14.04.2016. Nr.22/8-1.6.1/435 
 

Lokālplānojumam jāsatur informācija, kura raksturo: 
1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un 

piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 
noteikumiem Nr.333). Apbūves teritorijas ēkām un būvēm nodrošina 
piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 
Strupceļos ierīko vismaz 12x12 metrus lietus laukumus vai lokus ar minimālo 
diametru 16 metru, ugunsdzēsības automobiļu apgriešanai. Piebrauktuvju, 
iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, 
augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai apzīmē ar drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti 
piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) 
saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu 
satiksmes noteikumi”. 

2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” (apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) un to izpildei 
piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar 
cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdņus 
atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai un izlaides 

1.- 2. Prasības ievērotas. 
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ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret 
sasalšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai 
nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem un 
vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 
“ūdensapgādes būves” minētos gadījumus). Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē 
saskaņā ar Latvijas standartiem LVS NE 14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības 
hidranti”, LVS NE 14384 „Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS 187 
„Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”. Jāņem vērā nepieciešamie 
ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un 
sadzīves vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas 
ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standarta LVS 
446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums” prasībām. 

5. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
25.04.2016. Nr.5.1/1835 
 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) lokālplānojuma izstrādei izvirza sekojošas prasības: 

1. Izstrādāt perspektīvo satiksmes organizācijas shēmu lokālplānojuma 
teritorijai, norādot pieslēgumus Rīgas pilsētas ielu tīklam; 

2. Visas teritorijai nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD 
saistošo noteikumu Nr. 34 prasībām ir jāparedz savā teritorijā. Autostāvvietu 
izvietojumam jāatbilst Latvijas valsts standarta LVS 190-7 prasībām; 

3. Lokālplānojuma izstrādē balstīties uz Latvijas valsts standartu un normatīvu 
izvirzītajām prasībām. 

1.- 3. Nosacījumi ievēroti. 

6. Veselības inspekcija 
28.04.2016. Nr.10-
4/12452/263 
 
 

Lokālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

 lokālplānojuma izstrādāšanu grozījumu veikšanai Rīgas teritorijas plānojumā 
2006.-2018. gadam, saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz 
2030. gadam un 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot 14.10.2014. 
MK noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” prasības; 

 lokālplānojuma izstrādāšanu un zemes gabala apbūves plānojumu, ņemot 
vērā Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, 
ievērojot Aizsargjoslu likuma un spēkā esošo būvniecības normatīvu prasības; 

 zemes gabala apbūves plānojumā paredzēt tādu objektu attīstību, kas būtiski 
nepasliktina apkārtējās vides kvalitāti apkārtējās apbūves teritorijās, 
zemesgabalu pašreizējai un turpmākai izmantošanai, kā arī attīstības iespējai; 

 teritorijas attīstības plānošanā un apbūves noteikumos paredzēt pasākumus 

Institūcijas nosacījumi ievēroti. 
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kvalitatīvās pilsētvides nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 centralizēto inženierkomunikāciju tīklu attīstību un plānojumu, ievērojot LBN 
223-15 „Kanalizācijas būves” un LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” prasības; 

 autotransporta kustības, piebraucamo ceļu veloceliņu un gājēju celiņu 
plānošanu, nodrošinot prettrokšņa pasākumus un gaisa piesārņojuma 
novēršanas pasākumus. 

7. Rīgas domes Satiksmes 
departaments 
28.04.2016. Nr.DS-16-321-dv 
 

Piebraukšanas nodrošināšanai objektam nepieciešama Mazirbes ielas, Jaunpils 
ielas un Spāres ielas pārbūve ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanu. 

Esošie pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektori Jaunmoku ielā un Ventspils ielā 
nespēj nodrošināt papildus ūdeņu uzņemšanu no pieguļošajām izpētes teritorijām.  

Virsmas un drenāžu ūdeņu novadīšanai no objekta izmantot objektu šķērsojošo 
grāvi (bijušo Mārupītes pieteku ar slēgto daļu „Alfarda” teritorijā), atjaunojot 
grāvja posmu līdz Jaunmoku ielai pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 
nosacījumiem.  

Izstrādāt pārbūvējamo ielu perspektīvos šķērsprofilus. 

Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru gājēju un velobraucēju satiksmei un 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Nodrošināt normālus grunts ģeoloģiskos apstākļus teritoriju ekspluatācijai. 

Lokālplānojuma risinājumus iepriekš saskaņot ar Rīgas domes Satiksmes 
departamenta Projektēšanas dokumentācijas nodaļu. 

Prasība ievērota. Lokālplānojuma risinājumi 
neparedz jaunu piebraukšanas ceļu izveidi. 

Informācija pieņemta zināšanai. 

 
Nosacījums ievērots ņemot vērā lokālplānojuma 
izpētes laikā veikto meliorācijas sistēmas izpēti. 
 
 

Nosacījumi ievēroti. 

8. Rīgas domes Mājokļu un 
vides departaments 
Vides pārvalde 
19.04.2016. Nr.DMV-16-1055-
dv 
 
 

Vides pārvalde savas kompetences robežās sniedz šādus nosacījumus 
detālplānojuma projektam: 

1. Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada un sadzīves 
notekūdeņu novadīšanu paredzēt pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos 
atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97. un 971.punktam. 

2. Paredzēt vienotu lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu no 
lokālplānojuma teritorijas. 

3. Informējam, ka lokālplānojuma teritorijai pienāk klāt pašvaldības nozīmes 
meliorācijas koplietošanas sistēmas novadgrāvis, kurš starp Liepājas, Ozolnieku, 
Jaunpils un Jaunmoku ielām pilda virszemes lietusūdeņu savākšanas un tālāk 
novadīšanas uz Mārupīti (caur Liepājas ielas kolektoru) funkcijas. 

 
 

1. Prasība ievērota. 

 

 

2. Prasība ievērota. 

 
3. Prasība ievērota. Lokālplānojuma izstrādes 
laikā tika piesaistīti meliorācijas speciālisti no 
VSIA “Meliorprojekts”, kuri veica minētā 
novadgrāvja apsekošanu. Ar apsekošanas 
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Lokālplānojuma teritorijā novadgrāvis bez projekta un saskaņošanas ar Vides 
pārvaldi aizvietots ar cauruļvadu, kas šobrīd ūdens novades funkcijas pilda ļoti 
vāji. Nepieciešams apsekot lokālplānojuma teritorijā esošo lietus kanalizācijas 
kolektoru, lai iegūtu informāciju par tā darbību, izbūves atbilstību ūdens 
novades prasībām (diametrs, iebūves augstums un nodrošinātais noteces 
slīpums, tā aizsērētības pakāpe). Ņemot vērā iegūto informāciju pieļaujami 
vairāki lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas risinājumi: 
 Lietus notekūdeņu savākšanai izmanto esošo kolektoru, veicot 

nepieciešamos tā ūdens novades spējas uzlabošanas pasākumus; 
 Lietus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai izveido jaunu meliorācijas 

novadgrāvju sistēmu; 

4. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārt esošo zemes gabalu 
hidroloģisko stāvokli. Lietus notekūdeņu uzkrāšanai un novadīšanai pieļaujams 
veidot vidē arhitektoniski un dizainiski iederīgus ūdensobjektus (piem., baseinu, 
dīķi u.tmldz.). 

5. Projektējot virszemes vai apakšzemes autonovietnes, ievērot 2005.gada 
12.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā par 
atkritumu tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu savākšanu, 
attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), ventilācijas prasību un 
hidroloģiskās izpētes un izpētes uz vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām 
(167., 168. un 169.punkts).  

6. Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu detālplānojuma 
teritorijā nav. 

7. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju detālplānojuma teritorijā nav 
ūdensapgādes, novērojumu vai metro izpētes urbumu. 

8. Izstrādājot lokālplānojumu,  atkritumu savākšanas vietu izvietojumu veikt 
saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.12 punktu. 

9. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskajai kartei (2015. gads) 
lokālplānojuma teritorija, izņemot tās perimetrā esošās ielas, ir kluss rajons. 
Kartē gada vidējie trokšņa rādītāji teritorijas lielākajā daļā tiek prognozēti – 
Ldiena = 55 – 60 dB(A), Lvakars = 55 – 60 dB(A) un Lnakts = 50 – 55 dB(A) 
(teritorijas centrā Lnakts = 45 – 50 dB(A), kas tikai par 5 līdz 10 dB pārsniedz 
Ministru kabineta 2014. gada noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” klusajam rajonam apdzīvotā vietā noteikto robežlielumu 

rezultātiem var iepzīties lokālplānojuma daļā 
“Pielikumi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Prasība ievērota.  

 

 
5. – 7. Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. -12. Prasības ievērota. 
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40 dB(A)).  Nosakot lokālplānojuma teritoriju kā jauktas apbūves teritoriju ar 
dzīvojamo funkciju, komerciāla rakstura objektus un tirdzniecības un 
pakalpojumu objektus izvietot teritorijas perimetrā. Teritorijā jāatturas no 
degvielas uzpildes staciju un lielu autostāvvietu ierīkošanas. 

10.Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 22.septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida 
izvēli”  lokālplānojuma teritorija atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā 
zonā, kurā  slāpekļa dioksīda ( NO2 )  un daļiņu PM10  gada vidējās 
koncentrācijas ir robežās no 30 līdz 40 µg/m3 . II gaisa piesārņojuma 
teritoriālajā zonā nav ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta 
lokālu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana. 

11.Ievērot Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar 2009.gada 18.augusta, 
2011. gada 13.aprīļa un 2013.gada 18.jūnija grozījumiem) 130.2  punkta prasību 
gadījumos, ja būvniecību plāno teritorijā, kas saskaņā ar Rīgas domes 
2006. gada 14. novembra  saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa 
piesārņojuma teritoriālo zonējumu” (no 2016.gada 23.februāra spēkā 
2015.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr.167 “Par gaisa piesārņojuma 
teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli”) atrodas II gaisa 
piesārņojuma teritoriālajā zonā, un šīs būvniecības rezultātā tiks uzbūvēta vai 
ierīkota stacionāra iekārta, kura radīs piesārņojošās vielas NO2  emisiju, 
būvniecības ierosinātājs iesniedz Būvvaldē iecerētās darbības rezultātā plānoto 
piesārņojošās vielas NO2  summāro gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu), to 
izvērtējot Būvvalde nosaka pasākumus slāpekļa dioksīda koncentrācijas 
mazināšanai. 

12.Ievērot Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar 2009.gada 18.augusta, 
2011.gada 13.aprīļa un 2013.gada 18.jūnija grozījumiem) 130.3  punkta 
prasību, izstrādājot lokālplānojumus teritorijās, kur piesārņojošās vielas 
slāpekļa dioksīda (NO2 ) pieļaujamais robežlielums gadā  cilvēka veselības 
aizsardzībai pārsniedz vai ir tuvu pieļaujamam normatīvam  40 µg/m3  (I un II 
gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas),  paredz vienu vai vairākus pasākumus 
slāpekļa dioksīda emisiju mazināšanai atbilstoši konkrētās teritorijas īpašajiem 
apstākļiem, piemēram, autotransporta kustības ierobežošanu, autonovietņu 
skaita samazināšanu, sabiedriskā transporta pieejamības palielināšanu, 
apstādījumu teritoriju platību palielināšanu u.c. pasākumus. 
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9. Rīgas domes Īpašuma 
departaments 
03.05.2016. Nr. DI-16-224-dv 

Teritorijā, kas noteikta kā lokālplānojuma robeža (platībā ~8,8 ha), ietverts 
zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 075 0496, kas saskaņā ar Rīgas domes 
14.12.2010. lēmumu Nr. 2391 piekrīt Rīgas pilsētas pašvaldībai. Zemesgabals ir 
iznomāts SIA “Alfards” papildus teritorijas labiekārtošanai (tai skaitā 
autostāvlaukuma ierīkošanai), uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī 
piebraukšanas nodrošināšanai pie nekustamā īpašuma Rīgā, Ventspils ielā 50. Par 
minēto zemesgabalu ir saņemts SIA “Alfards” atsavināšanas ierosinājums. 
Departaments veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu zemesgabala 
reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

Teritorijā, kas noteikta kā izpētes teritorija, ietverts zemesgabals ar kadastra 
apzīmējumu 0100 075 2258, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas 
pašvaldības vārda. Saskaņā ar Rīgas domes 25.08.2009. lēmumu Nr. 138 “Par 
apmaiņas zemju fonda apstiprināšanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā, kā arī 
atsevišķu Rīgas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” zemesgabals ir 
ieskaitīts apmaiņas zemju fondā un ir izmantojams apmaiņai pret citām personām 
piederošiem nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rīgas pilsētas 
pašvaldībai tās funkciju veikšanai. 

Departaments lūdz izstrādājot lokālplānojumu neparedzēt tādus pasākumus, kas 
var  pasliktināt zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2258 izmantošanas 
veidu, vērtību un apgrūtinājumus. 

Ja plānotie lokālplānojuma risinājumi skar teritoriju ielas sarkano līniju robežās un 
ir nepieciešami jauni transporta infrastruktūras risinājumi, tie jāizstrādā sadarbībā 
ar Rīgas domes Satiksmes departamentu. 

Informācija pieņemta zināšanai un ņemta vērā 
izstrādājot lokālplānojumu. 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija pieņemta zināšanai un ņemta vērā 
izstrādājot lokālplānojumu. 

 

 

 

 

Prasība ievērota. 
 
 

Informācija pieņemta zināšanai un ņemta vērā 
izstrādājot lokālplānojumu. 
 

10. SIA „Rīgas ūdens” 
22.04.2016. Nr.T1-7.9/624 
 
 

Paziņo, ka lokālplānojuma teritorijai starp Ventspils ielu, Spāres ielu, Jaunpils ielu, 
Mazirbes ielu un Jaunmoku ielu (ņemot vērā pieprasījumam klāt pievienoto 
situācijas plānu) pieguļošās ielās iebūvēti: 
 DN 200 mm ielas ūdensvads ar pievadiem Ventspils ielā; 
 DN 200 mm ielas ūdensvads ar pievadiem Spāres ielā; 
 DN 150 mm ielas ūdensvads ar pievadiem Mazirbes ielā; 
 pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas DN 400 mm 

cauruļvads ar atzariem Ventspils ielā; 
 pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas 250 mm cauruļvads 

Jaunpils ielā ar atzariem; 
 pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas 250 mm cauruļvads 

Jaunmoku ielā ar atzariem; 
 pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas 200 mm cauruļvads 

Pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” nosacījumos 
minēto un 21.07.2016. veiktajām konsultācijām 
ar SIA “Rīgas ūdens” speciālistiem, ir izstrādātas 
kartoshēmas: 
 “Ūdensvadi lokālplānojuma un 

lokālplānojuma izpētes teritorijā”; 
 “Kanalizācijas vadi lokālplānojuma un 

lokālplānojuma izpētes teritorijā”. 
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Mazirbels ielā ar atzariem. 

Lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, 
Latvijas būvnormatīviem (LBN), MK 22.03.2016 noteikumiem Nr.174 „Noteikumi 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Latvijas 
valsts standartiem (LVS), Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu 
likumu, Rīgas domes 17.12.2002. saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Rīgas 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. 

Projektējot kanalizācijas tīklus un būves, lokālplānojumā jāparedz dalītā sistēma – 
sadzīves un ražošanas notekūdeņu tīkls atdalīts no lietus ūdens tīkla. 

Tehniskos noteikumus lietus ūdeņu novadīšanai pieprasīt Rīgas domes Satiksmes 
departamentā. 

 

Projektējamiem objektiem pieprasīt konkrētus tehniskos noteikumus. 

 
 
Prasība ievērota. 
 
 
 
 
 
 
Prasība ievērota. 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. Lokālplānojums 
ir izstrādāts ievērojot Rīgas domes Satiksmes 
departamenta nosacījumus. 
 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 

11. AS „Sadales tīkls” 
22.04.2016  
Nr.30KI50-02.05/1065 

1. Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam projekta zonā jāatbilst pastāvošo 
Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu prasībām; 

2. Lai nodrošinātu teritorijā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu elektroapgādi, 
saskaņā ar teritorijā paredzēto objektu slodžu orientējošiem aprēķiniem 
jāizstrādā perspektīvā teritorijā paredzēto objektu elektroapgādes shēma, tajā 
skaitā ņemot vērā AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas 
izsniegtos tehniskos noteikumus Nr. 103933155 Ražotnes Ventspils ielā 50 
(zemes vienība ar kadastra Nr. 0100 075 0494), Rīgā, elektroapgādei (pasūtītājs 
SIA „ALFARDS”, būvprojektu izstrādāja SIA „S.O.S. projekti”) un Nr.103939159 
ražotnes Ventspils ielā 50 (zemes vienība ar kadastra Nr. 0100 075 0494), Rīgā, 
elektroapgādei   (pasūtītājs SIA „ALFARDS”, būvprojektu izstrādāja SIA „S.O.S. 
projekti”); 

3. Ja nepieciešams precizēt paredzamo objekta slodžu pieslēguma vietu, 
nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu „Pieteikums elektrotīkla 
pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un 
citu informāciju, kas prasīta veidlapā. Aizpildīto pieteikumu un pieteikuma 
veidlapā norādīto dokumentu kopijas var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai 
sūtīt AS „Sadales tīkls” pa pastu uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006. Pēc 

1. Prasības ievērota. 

 
2. Esošo un plānoto inženiertīklu pievadu 
novietojums nosakāms un plānojams turpmākajā 
projektēšanas gaitā uz atbilstoša mēroga 
topogrāfiskā plāna pamatnes. 
 

 

 

 

 

3. Prasības ievērota. 
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pieteikuma saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta 
slodzes pieslēgumam un iespējamās elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas 
izmaksas; 

4. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo (tajā skaitā kabeļlīnijas TP539-TP1060, 
TP732-TP1060, TP732-TP2572, TP2391-TP2560, TP2391-TP2572, vidējā 
sprieguma gaisvadu elektropārvades līnijas AS142/1-A-05 un AS142/1-A-04, 
transformatoru apakšstacijas TP2572 un TP1060 un perspektīvo elektroapgādes 
objektu aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas. 

5. Veicot lokālplānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību 
ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu 
likuma 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai esošo inženierkomunikāciju 
apkalpei un rekonstrukcijai. Ņemot vērā, ka nav pieļaujama apbūve 
energoapgādes objektu aizsargjoslās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to 
iznešanu pa detālplānojumā norādītām trasēm, kas būs jāveic par ierosinātāja 
līdzekļiem. 

6. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā paredzēt saskaņā ar plānoto objekta 
elektroapgādes shēmu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra 
pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 
„Inženiertīklu izvietojums”. 

7. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju 
koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem. 

Lokālplānojumā ietvert sekojošas prasības: 

1. Par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku 
drošību, darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgiem 
aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantā. 

2. Par aprobežojumiem ap sekojošiem AS „Sadales tīkls” objektiem: 
2.1. elektrisko tīklu kabeļlīnijām aizsargjosla noteikta 1 metra attālumā no 

kabeļa līnijas ass; 
2.2. sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām 

aizsargjosla noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to 
vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; 

2.3. gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kV aizsargjosla noteikta 2,5 
metru attālumā no līnijas ass. 

Pirms atzinuma pieprasīšanas, sagatavoto lokālplānojuma projektu saskaņot 
AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījumu daļas Projektu nodaļā (Šmerļa 

 

4. Lokālplānojumā attēlotas tikai tās 
inženierkomunikācijas, kuras iespējams attēlot  
mērogā 1:2000 (skatīt Paskaidrojuma raksta  
kartoshēmu “Elektroapgāde lokālplānojuma un 
lokālplānojuma izpētes teritorijā”). 

5. – 7. Nosacījums ņemts vērā un ievērots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.-2. Nosacījumi ņemti vērā un ievēroti atbilstoši 
lokālplānojuma līmenim. 
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ielā 1, 120.kab., Rīgā). 

12. AS „Augstsprieguma tīkls” 
22.04.2016. 
Nr.50SA10-08-906 

Informē, ka lokālplānojuma teritorijā atrodas elektroenerģijas pārvades tīkla 
transformatoru apakšstacija „Mārupe”. Teritoriju šķērso 110kV divķēžu gaisvadu 
elektrolīnija Nr.242/243 un trīs 110kV pazemes kabeļu elektrolīnijas. 

Izstrādājot lokālplānojumu paredzēt risinājumus cilvēku drošībai un elektrolīnijas 
aizsardzībai, ievērot „Aizsargjoslu likuma” 16., 35. un 45. panta, MK noteikumu 
Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 
Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, elektroiekārtu, citu 
inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības, tai skaitā: 

1. Plānojot ielu/ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī 
inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV 
elektrolīnijām ievērot savstarpējos minimālos horizontālos un vertikālos 
attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums” prasībām. 

2. Apbūves teritoriju, ēku, autotransporta stāvvietu, apgaismes balstu, 
ugunsdzēsības hidrantu, stādāmo koku novietojumu paredzēt ārpus 110kV 
gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslas. Minimālais attālums no elektrolīnijas 
malējā vada projekcijas līdz ēku vistālāk izvirzītajām konstrukcijām 7 metri. 
Attālumu izmērus noradīt plānojuma grafiskajā daļā. 

3. Paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīnijas 
aizsargjoslu autotransporta stāvvietām un laukumiem. Sporta, atpūtas un 
cilvēku pulcēšanās vietu novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 
110kV gaisvadu elektrolīnijas malējo vadu projekcijas. 

4. Minimālais horizontālais attālums no 110kV gaisvadu elektrolīnijas malējo 
vadu projekcijas līdz paralēli novietotai ielai, ceļam – 4 metri. Attālumu 
izmērus norādīt plānojuma grafiskajā daļā un būvprojekta rasējumos. 

5. Minimālais vertikālais attālums no 110kV gaisvadu elektrolīnijas zemākā vada 
līdz ielas, ceļa brauktuves virsmai – 7 metri. Maksimālo vadu nokari noteikt 
pie pieņemtās gaisa temperatūras +35oC. Nepaaugstināt zemes virsmu 
elektrolīnijas aizsargjoslā. 

Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot šādu informāciju:  

1. 110kV elektrolīnijas un to aizsargjoslu saskaņā ar MK noteikumu Nr.281 

Informācija pieņemta zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-5. Prasības ievērotas ņemot vērā 
lokālplānojuma teritorijā paredzētās darbības un 
lokālplānojuma izstrādes mērogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prasība ievērota. 
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„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi”. 

2. Plānotās ielas, ceļus, būves, inženierkomunikācijas, esošās un plānotās ēkas 
un būves. 

3. Ielu, ceļu šķērsprofilos attēlot esošā un plānotā vertikālā attāluma izmērus no 
zemes virsmas un ielas brauktuves virsmas līdz 110kV gaisvadu elektrolīnijas 
zemākajam vadam, ņemot vērā vadu nokari pie pieņemtās gaisa 
temperatūras +35oC, kā arī horizontālā attāluma izmērus no elektrolīnijas 
malējā vada projekcijas līdz paralēli novietotai ielai vai ceļam. 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut šādus 
nosacījumus: 

1. Būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kv elektrolīniju 
aizsargjoslā, kā arī ielu/cēlu un inženierkomunikāciju būvprojektu 
izstrādāšanai elektrolīniju aizsargjoslā, saņemt tehniskos noteikumus AS 
„Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86. 

2. Izstrādājot ielu/ceļu projektu, novērtēt nepieciešamību veikt 110kV gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos 
horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīva 
„Inženiertīklu izvietojums”. Pārbūves nepieciešamības gadījumā pirms 
projekta saskaņošanas ar AS „Augstsprieguma tīkls”, veikt elektrolīnijas 
pārbūves projekta izstrādāšanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju 
iespējamo pārbūvi, projektēšanu un būvniecību, apmaksā pārbūves 
ierosinātājs. 

3. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV 
gaisvadu elektrolīnijas malējiem vadiem sagatavot un saskaņot ar AS 
„Augstsprieguma tīkls” darbu veikšanas projektu. 

4. Lokālplānojuma projektu iesniegt izskatīšanai AS „Augstsprieguma tīkls”, Rīgā, 
Dārzciema ielā 86. 

 

2. Prasība ievērota. 

3. 110kV gaisvadu elektrolīnijas zonā un tās 
aizsardzības zonas tuvumā netiek plānotas ielas 
vai ceļi. 

 

 

1. Prasība iekļauta lokālplānojuma daļā 
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’. 

 

2. Lokālplānojuma ierosinātājs neplāno veikt  
110kV gaisvadu elektrolīnija pārvietošanu. 

 

 

 

 3. Prasība iekļauta lokālplānojuma daļā 
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’. 
 

4. Prasība ievērota. 

13. AS  „Latvijas Gāze” 
09.05.2016. Nr. 27.4-2/1287 
 

A/S “Latvijas Gāze” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka teritorijā, kurai paredzēts 
izstrādāt lokālplānojumu, atrodas Sabiedrības Rīgas iecirkņa ekspluatācijas zonā 
esoši vidējā spiediena (līdz 0,4 megapaskāliem) gāzesvadi. 

Izstrādājot lokālplānojumu nepieciešams: 
1. grafiskajā daļā uzrādīt esošos vidējā spiediena (līdz 0,4 megapaskāliem) 

gāzesvadus; 

 
 
 
 
 
1. -3. Prasības ievērotas. 
 



Lokālplānojums zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam pieguļošajai teritorijai 

 

                                                                                                                                                       73                                                                               

2. lokālplānojuma paskaidrojošā daļā noteikt esošo vidējā spiediena ( līdz 0,4 
megapaskāliem) sadales gāzesvadu aizsargjoslas atbilstoši normatīvajiem 
aktiem; 

3. Paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem 
novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros 
atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva 
LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo 
dokumentu prasībām. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, 
nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām, kā arī citus normatīvos aktus. 

Izstrādājot detālplānojumus, paredzēt iespēju katram patērētājam atsevišķi 
novietot gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtu uz īpašuma robežās, 
nodrošinot pieejamību tam no ielas sarkano līniju zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija ņemta vērā. 

14.  SIA „Lattelecom” 
08.04.2016. Nr. 37.1-
09/2218/0715 
 
 

Zemesgabalā Ventspils ielā 50 un tam pieguļošajā teritorijā, Ventspils ielā, Spāres 
ielā, Jaunpils ielā un Jaunmoku ielā atrodas SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru 
komunikācijas, sakaru kabeļu kanalizācija ar atbilstošiem ievadiem ēkās un 
teritorijās, sadales skapji, ēkās maģistrālais, sadales un abonentu optiskais un vara 
tīkli. 

1. SIA “Lattelecom” nav iebildumu pret Rīgas teritorijas plānojuma grozījumiem, 
lai radītu priekšnoteikumus teritorijās ilgtspējīgai attīstībai. 

2. Saglabāt zemes gabalā esošās SIA „Lattelecom” komunikācijas. 
3. Lūgums, savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par paredzamajām izmaiņām 

teritorijas apbūvē. 

Informācija ņemta vērā un, atbilstoši 
lokālplānojuma izstrādes līmenim, atspoguļota 
Paskaidrojuma raksta kartoshēmā “Sakaru 
komunikācijas lokālplānojuma un lokālplānojuma 
izpētes teritorijā.” 

1. Informācija ņemta vērā. 
2. Prasība ievērota. 
 
3. Informācija pieņemta zināšanai.  

15. AS „RĪGAS SILTUMS” 
19.04.2016. Nr.22-4/2362 
 
 

AS „RĪGAS SILTUMS” informē, ka Ventspils un Lielirbes ielu krustojuma rajonā 
izvietoti bezkanāla siltuma tīkli Dn250 mm, Dn200 mm, Dn80 mm. 

AS „RĪGAS SILTUMS” ir gatava izskatīt iespēju nodrošināt perspektīvo objektu 
iepriekšminētajā teritorijā ar centralizēto siltumapgādi pēc detalizētākas 
informācijas saņemšanas par jauno objektu un tam nepieciešamo siltuma 
daudzumu. 

 

 

 

 Informācija ņemta vērā.  

 
Pamatojoties uz to, ka lokālplānojuma teritorijā ir 
esoša katlumāja ar jaudu 0,63MW, tā tiek 
izmantota lokālplānojuma teritorijā esošo objektu 
siltumapgādei (izņemot vasaras periodu), kā arī 
nodrošina teritoriju ar nepieciešamo karsto 
ūdeni. Plānots, ka lokālplānojuma teritorijā 
perspektīvo objektu siltumapgāde tiks 
nodrošināta ar iepriekš minētās katlumājas 
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Lokālplānojums jāizstrādā saskaņā ar pastāvošajiem normatīviem un jāsaskaņo 
noteiktā kārtībā, t.sk. ar AS „RĪGAS SILTUMS”. 

palīdzību.  

Prasība ievērota. 
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6. VIDES PĀRRAUDZĪBAS  VALSTS BIROJA LĒMUMS Nr. 35 “PAR STRATĒĢISKĀS 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA  PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU     
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7. IZZIŅA PAR RĪGAS VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTIEM LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ 
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8. RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDES LĒMUMS PAR ADRESES PIEŠĶIRŠANU JAUNIZVEIDOTAJAI ZEMES 
VIENĪBAI VENTSPILS IELĀ 50, RĪGĀ 
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