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IEVADS 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, lokālplānojums ir vietējās 
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas 
administratīvās teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma 
detalizēšanai vai grozīšanai. 

Lokālplānojums izstrādāts atbilstoši likumam “Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011), Ministru 
kabineta (turpmāk tekstā – MK) 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā – MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628), 
MK 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” (turpmāk tekstā – MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240) u.c. spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
Kocēnu novada pašvaldības domes apstiprinātajam darba uzdevumam, kā arī Rīgas pilsētas teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem – Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (turpmāk 
tekstā – Rīga 2030) un spēkā esošajam Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojumam (turpmāk tekstā – RVC un tā AZ TP), ciktāl ar lokālplānojumu netiek grozīts teritorijas 
plānojums. 

Ievērojot likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998), plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana 
var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, t.sk. lokālplānojumiem, veic stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto iesniegumu atbilstoši MK 23.03.2004. 
noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, 
18.12.2020. pieņēma lēmumu Nr. 4-02/86 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu”1. Tādējādi lokālplānojumam veikta minētā procedūra, t.sk. izstrādājot Vides pārskatu 
(izstrādātājs: SIA “Vides eksperti”). 

Lokālplānojums sastāv no trim savstarpēji saistītām sastāvdaļām: Paskaidrojuma raksta, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafiskās daļas. Informācija/dokumentācija par 
lokālplānojuma izstrādes gaitu (t.sk. saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 
nosacījumiem/atzinumiem) iekļauta lokālplānojuma daļā “Pielikumi”. 

Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 4.punktu, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādei par informatīvu materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās situācijas raksturojumu, 
pašreizējās situācijas materiālus iekļaujot atsevišķā sējumā. Savukārt noteikumu 35.punkts nosaka, ka 
lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstā ietver tā izstrādes pamatojumu, risinājumu aprakstu un tā 
atbilstību ar piegulošajām teritorijām, atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar 
lokālplānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums, izmantošanas 
nosacījumi un aprobežojumi. Ņemot to vērā, lokālplānojumam sagatavota atsevišķa daļa (sējums) 
“Pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi”, bet Paskaidrojuma rakstā 
sniegts lokālplānojuma risinājumu un to pamatojuma apraksts. 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikti šādi Rīgas domes apstiprinātajā darba uzdevumā noteiktie 
veicamie darbi: 

◼ Ņemot vērā Rīga 2030, RVC un tā AZ saglabāšanas un aizsardzības statusu, RVC un tā AZ TP 
definēto teritorijas pilsēttelpas attīstības koncepciju un arhitektoniski telpiskās kompozīcijas 
pamatprincipus, kā arī izvērtējot lokālplānojuma teritorijas un tuvākās attīstības tendences, pamatoti 
lokālplānojuma risinājumi, t.sk. plānotais funkcionālais zonējums un apbūves telpiskā struktūra; 

◼ Izstrādāts lokālplānojuma teritorijas funkcionāli telpiskais risinājums; 

◼ Detalizēti noteikti teritorijas izmantošanas veidi un apbūves parametri; 

◼ Apzināta lokālplānojuma teritorijas attīstības vēsture un kultūras mantojuma vērtības; 

◼ Izvērtēta lokālplānojuma teritorijā plānotās izmantošanas, paredzētās apbūves un citu 
pārveidojumu iespējamā ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskajām 

 
1Lēmums publicēts Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē, tīmekļa vietnes saite: 
www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=9&year=2020 
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vērtībām, izmantojot UNESCO Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) 
„Vadlīnijas ietekmes uz mantojumu novērtēšanai Pasaules kultūras mantojuma vietās”; 

◼ Lokālplānojuma risinājumi izstrādāti, ievērojot prasību nodrošināt iespēju no publiskiem skatu 
punktiem redzēt Vecrīgas panorāmu; 

◼ Izstrādāts publiskās ārtelpas sistēmas un tās elementu izvietojuma priekšlikums; 

◼ Izvērtēta sociālās infrastruktūras nepieciešamība un izveides nosacījumi. 

◼ Veikta lokālplānojuma teritorijas, t.sk. Zunda un tā krastmalas ainavu un dabas vērtību izpēte; 

◼ Izvērtēta plānoto darbību iespējamās ietekmes uz pilsētas areāciju, mikroklimatu, trokšņa un 
gaisa piesārņojuma līmeņa pieaugumu, paredzot atbilstošus risinājumus negatīvo ietekmju 
samazināšanai; 

◼ Lokālplānojuma risinājumam veikts gaisa kvalitātes novērtējums, t.sk. paredzot pasākumus 
piesārņojošās vielas NO2 emisiju mazināšanai; 

◼ Noteiktas prasības lokālplānojuma teritorijas lietusūdeņu savākšanas, uzkrāšanas vai 
novadīšanas sistēmu attīstībai, kā arī precizētas teritorijas, kurās pirms būvniecības veicama 
inženiertehniskā sagatavošana; 

◼ Veikta transporta infrastruktūras (t.sk. gājēju un velo infrastruktūras) esošās situācijas izpēte, kā 
arī sagatavoti risinājumi tās attīstībai; 

◼ Izvērtēta esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstība teritorijas 
perspektīvajai attīstībai un noteikti nepieciešami risinājumi. 

Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 7. punktu, lokālplānojuma Grafisko daļu, kas sastāv no 
kartes “Funkcionālais zonējums”, sagatavo uz aktuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši 
nepieciešamajam mērogam. Šī lokālplānojuma Grafiskās daļas karte “Funkcionālais zonējums” 
izstrādāta, izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfisko plānu M 1:2000. 

Lokālplānojuma izstrādē izmantota arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ortofoto karte ar 
0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2020. gada aerofotografēšanas materiāliem un Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (avots: Valsts zemes dienests). Lokālplānojumā 
ietverto kartoshēmu autors ir SIA “METRUM” (ja nav norādīts cits autors/avots). 

Lokālplānojuma izstrādē iesaistītie SIA “METRUM” speciālisti: 

◼ Projekta vadītāja Māra Kalvāne – lokālplānojuma izstrādes procesa organizēšana un vadīšana no 
izstrādātāja puses, lokālplānojuma risinājumu izstrāde, t.sk. Paskaidrojuma raksta un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošana, sadaļas “Pašreizējās izmantošanas un 
apraksts un teritorijas izmantošanas nosacījumi” sagatavošana; 

◼ Kartogrāfs Jānis Skudra – Grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums”, pilsētvides 3D modeļa 
un cita lokālplānojumā iekļautā kartogrāfiskā materiāla izstrāde; 

◼ Teritorijas plānotāja Vita Zuicāne – Paskaidrojuma raksta un daļas “Pašreizējās izmantošanas un 
apraksts un teritorijas izmantošanas nosacījumi” un “Pielikumi” sagatavošana; 

◼ Ainavu arhitekte Laura Hrisanfova – lokālplānojuma risinājumu izstrāde, t.sk. Paskaidrojuma 
raksta un daļas “Pašreizējās izmantošanas un apraksts un teritorijas izmantošanas nosacījumi” 
sagatavošana; 

◼ Projekta vadītājas asistente Zane Lauva – lokālplānojuma daļas “Pašreizējās izmantošanas un 
apraksts un teritorijas izmantošanas nosacījumi”, kartogrāfiskā materiāla izstrāde izpētei 
“Kultūrvēsturiskā izpēte un ietekmes uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu 
novērtējums” un “Pielikumi” sagatavošana. 

 

 

 

Lokālplānojuma izstrādes ievaros papildus izpēšu veikšanu nodrošināja: 
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◼ Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte Egita Grolle (SIA “VZS birojs” – biotopu izpēte un 
atzinuma sagatavošana); 

◼ Kārlis Millers – ornitoloģiskā izpēte un slēdziena sagatavošana; 

◼ Uldis Sniķis, SIA “Koku Krusttēvs” – dendroloģiskā izpēte; 

◼ SIA “Transportbūvju konsultācijas” – esošās transporta situācijas izpēte, t.sk. esošo un 
prognozējamo transporta plūsmu analīze; priekšlikumu izstrāde transporta infrastruktūras 
attīstībai. 

◼ Arhitekte Māra Kalvāne – Kultūrvēsturiskā izpēte un ietekmes uz Rīgas vēsturisko centru un tā 
aizsardzības zonu novērtējums; 

◼ Ainavu arhitekte Laura Hrisanfova – Ainavu izpēte. 
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1. PLĀNOTĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBA – TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI  

1.1. RTU STRATĒĢIJA 2021.-2025. GADAM 

Rīgas Tehniskās universitātes stratēģijas vadmotīvs ir universitātes darbības proaktīva sasaiste ar valsts 
tautsaimniecības vajadzībām, orientācija uz augstu kvalitāti un efektivitāti. RTU darbības pamats ir 
zinātne, inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas 
tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai. 

RTU jaunā plānošanas perioda stratēģija ir pēctecīgs turpinājums iepriekšējai universitātes stratēģijai 
2014 –2020. gadam. Tā ir izstrādāta, ievērojot mērķus un prioritātes, kas noteikti Latvijas attīstības 
plānošanas dokumentos, tai skaitā: 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija 2030); 
 Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP2027); 
 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos (Dienaskārtība 2030). 

RTU stratēģijas īstenošana tiek apstiprināta ar RTU Senāta lēmumu. Pēc stratēģijas apstiprināšanas, RTU 
rektors reizi gadā nodrošina ikgadējo RTU mērķu un uzdevumu definēšanu ar skaidriem rezultatīvajiem 
indikatoriem katras RTU struktūrvienības līmenī. Balstoties uz šiem uzstādījumiem, tiek nodrošināta RTU 
stratēģijas realizācija, un notiek ikgadēja sasniegto rezultātu analīze. 

RTU nākamajā plānošanas periodā izvirza 4 galvenos mērķus, no kuriem trīs saistīti ar universitātes 
pamatfunkciju īstenošanu: izcila zinātne, kvalitatīvas studijas un ilgtspējīga valorizācija. Savukārt, 
ceturtais – institucionālā ekselence – ar universitātes atbalsta funkciju un iekšējās pārvaldības pilnveidi.  

Visiem stratēģijā noteiktajiem mērķiem ir definēti konkrēti veicamie uzdevumi un rezultatīvie indikatori, 
kas ļaus sekot stratēģijas īstenošanai un RTU līdz 2025. gadam realizēt tās vīziju – starptautiski 
konkurētspējīga, dinamiska un moderna zinātnes un tehnoloģiju universitāte. 

Lai sasniegtu mērķi “Izcila zinātne”, viens no uzdevumiem ir zinātniskās infrastruktūras atjaunošana, bet, 
lai sasniegtu mērķi “Kvalitatīvas studijas” – uzsvars uz mūsdienīga aprīkojuma izmantošanu un 
digitalizāciju studiju procesā, kā arī papildu uzsvars uz mūžizglītību un darba spēka pārkvalifikāciju.  

Mērķim – “Institucionālā ekselence” – ir definēti 6 apakšmērķi: digitalizācija, ilgtspējīga attīstība, 
efektīva finanšu un administratīvā darbība, internacionalizācija, komunikācija un sadarbība, 
cilvēkresursu attīstība, kas sevī ietver gan ilgtspējīgu un mūsdienīgu pārvaldību, gan sakārtotu studiju un 
zinātnes vidi. 

Viena no RTU stratēģijā noteiktām darbības jomām ir valorizācija, kas paredz universitātē radīto 
produktu komercializāciju un lietišķo pētījumu rezultātu popularizēšanu, patentēšanu, ieviešanu un 
pielietošanu jaunu uzņēmumu dibināšanai. 

RTU stratēģija 2021.–2025. gadam ir veidota kā augstākais RTU attīstības plānošanas dokuments. Pārējie 
universitātes plānošanas un attīstības dokumenti veidojami, vadoties no stratēģijā iekļautajiem mērķiem 
un uzdevumiem. 
 
 
1.2. RTU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

RTU plāno Ķīpsalā izveidot spēcīgāko un modernāko inženierzinātņu studiju, zinātnes un valorizācijas 
centru ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā. Pirmajā RTU attīstības etapā tika ieguldīti 44 068 588, 46 
EUR, izmantojot ERAF struktūrfondu līdzekļus periodā no 2008.-2015. gadam, Ķīpsalā ir izveidots Radošo 
industriju centrs, ietverot sevī Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti un Dizaina tehnoloģiju institūtu. 
Izveidota daļa no RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra, ietverot Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultāti, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāti, Laboratoriju māju Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas 
tehnoloģiju centram, tai skaitā, RTU pētniecības platformas: Enerģija un apkārtējā vide, Pilsētas un 
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attīstība, materiāli, procesi un tehnoloģijas. Izbūvējot bibliotēkas piebūvi, Ķīpsalā atrodama lielākā 
zinātniski tehniskā bibliotēka Latvijā. 

RTU, kā valsts augstskolai, ir likumā noteikta prasība izveidot nekustamā īpašuma pārvaldības plānu 
(saskaņā ar Augstskolu likuma 76.1pantu). Tā kā RTU jau vairāk nekā divdesmit gadu mērķtiecīgi virzās uz 
vienota, teritoriālā studiju kompleksa izveidi Ķīpsalā, tika izveidots Infrastruktūras attīstības plāns 2017.-
2022. gadam. 

Analizējot esošo situāciju, 2017.gadā tika izveidota SVID analīze RTU infrastruktūrai (skatīt 1. tabulu). 

1. tabula. RTU infrastruktūras SVID analīze 
Avots: Infrastruktūras attīstības departaments, 2017 

Stiprās puses Vājās puses 

◼ RTU ir izveidota attīstības stratēģija; 
◼ Notiek nemitīga pētniecības un studiju 

infrastruktūras atjaunošana; 
◼ Ķīpsalā ir sava studentu pilsētiņa; 
◼ Ķīpsalas infrastruktūra ir pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem; 
◼ Apzināti īpašumi, kuri vairs nav vajadzīgi 

universitātes procesu nodrošināšana. 

◼ Pārāk ilgs lēmumu pieņemšanas process; 
◼ Nepiemērota infrastruktūra cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem Meža ielas un Kronvalda bulvāra 
ēkās; 

◼ RTU ēku nevienmērīgais izvietojums; 
◼ Dažās ēkās nepietiekama telpu noslodze; 
◼ Finanšu resursi ir ierobežoti; 
◼ Energoefektivitātes rādītāji zemi nepārbūvētajās 

ēkās. 

Iespējas Draudi 

◼ Dažādu fondu līdzekļu piesaiste infrastruktūras 
attīstībai; 

◼ Tālāka infrastruktūras un studiju procesa 
koncentrācija Ķīpsalā vai tās tuvumā; 

◼ Telpu noslodzes paaugstināšana; 
◼ Vides pieejamības un energoefektivitātes rādītāju 

paaugstināšana. 

◼ Studējošo pieaugošās prasības attīstītai un 
modernai studiju infrastruktūrai; 

◼ Nepietiekami finanšu līdzekļi infrastruktūras 
attīstībai; 

◼ Pieaugošie īpašumu apsaimniekošanas un attīstības 
izdevumi; 

◼ Augstskolu konkurence konkurētspējīgas 
infrastruktūras nodrošināšana. 

 
RTU savas studiju pilsētiņas jeb kampusa izveidi īpaši strauji sāka 2008. gadā, izmantojot ERAF 
struktūrfondu līdzekļus periodā no 2008.-2015. gadam, lai pilnveidotu daļu jau esošās RTU 
infrastruktūras, kā arī uzbūvētu jaunas ēkas. Ieguldījumi ir bijuši vērienīgi. Līdz šim paveiktais parādīts 
2. tabulā. 

2. tabula. RTU infrastruktūras attīstība 2011.-2022. gadā 
Avots: www.rtu.lv/lv/universitate/kipsalas-studentu-pilsetina/kas-paveikts-21-gadsimta 

Gads Adrese Atjaunota, pārbūvēta ēka  
vai Jaunbūve  

2011 - 2013 Ķīpsalas iela 6 Pilnībā pārbūvēta bijusī studentu ēdnīca, izveidojot RTU Dizaina 
centru, kurā atrodas Arhitektūras fakultāte (AF) un Dizaina 
tehnoloģiju institūts. 

2012 - 2013 Āzenes iela 12 k-1 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkas jaunbūve. 

2011 - 2014 Āzenes iela 6 un 8 Pilnībā rekonstruētas Ķīpsalā esošās dienesta viesnīcas. 

2013 - 2014 Paula Valdena iela 3 un 7 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēkas atjaunošana. 

2014 - 2015 Āzenes iela 12 Pilnībā atjaunota Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte. 

2014 - 2015 Paula Valdena iela 5 Uzcelta Zinātniskās bibliotēkas jaunā ēka. 

2014 - 2015 Paula Valdena iela 1 Uzcelta Laboratoriju māja. 

2015 Ķīpsalas iela 5 Daļēji atjaunots RTU peldbaseins, nomainot jumtu, atjaunojot tā 
kādreizējo veidolu un atsedzot stiklojumu. 

2019 Ķīpsalas iela 6B Pabeigta ēkas pārbūve, kur šobrīd atrodas Mašīnzinību, 
transporta un aeronautikas fakultāte. 

2021  Uzcelta Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 
jaunā ēka un auditoriju māja «Domus Auditorialis». 

2022 Ķīpsalas iela 6A Pabeigta ēkas pārbūve, kur šobrīd atrodas Būvniecības 
inženierzinātņu fakultāte. 
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2022 Zunda krastmala 16 Uzcelta Aeronautikas institūta laboratorijas māja. 

 

Infrastruktūras attīstības plānā ir norādīts, ka fakultāšu/struktūrvienību ēku izvietojums un atrašanās 
dažādās Rīgas apkaimēs ir galvenais šķērslis vienotas infrastruktūras attīstībai Ķīpsalā. Plānā ir norādīts, 
ka pasaules prakse ir pierādījusi, ka vislabākos rezultātus sasniedz tās universitātes, kurām ir vienots 
akadēmiskais un zinātniskais komplekss, iekļaujot gan studiju un pētniecību telpas, gan dienesta 
viesnīcas studentiem, gan sporta un atpūtas kompleksus. 

RTU infrastruktūras attīstības plāns par vienota teritoriālā kompleksa ar centru Ķīpsalā izveidi paredz 
mūsdienīgu mācību un administratīvo korpusu, modernu pētniecisko laboratoriju, atpūtas, sporta, 
pakalpojumu un valorizācijas centru, biznesa inkubatoru, dienesta viesnīcu attīstību un izveidi. 

Tālākā nākotnē realizējamie mērķi un uzdevumi, kontekstā ar izpētes teritorijas attīstību un plānoto 
apbūvi, apkopoti Infrastruktūras attīstības plāna nodaļā “Īpašumu attīstības programmas uzdevumi”: 

◼ Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība; 

◼ Neremontētās infrastruktūras atjaunošana Ķīpsalā un tās tuvumā; 

◼ Fakultāšu un administrācijas pārcelšana uz Ķīpsalas studentu pilsētiņu; 

◼ RTU sporta infrastruktūras atjaunošana; 

◼ Nodrošināt efektīvu RTU infrastruktūras izmantošanu un pārvaldību. 

Plāns paredz izstrādāt plānu turpmākai rīcībai ar RTU Sporta kompleksiem, detalizēti izvērtējot to 
izmantošanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izmaksas. 

  
 
1.3. RTU ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS “RTU – PILSĒTA PILSĒTĀ” 

RTU ir pirmā Latvijas augstskola, kas jau 1965. gadā sāka studentu pilsētiņas celtniecību Ķīpsalā. 
Būvniecība turpinās, iecerēts Ķīpsalas studentu pilsētiņā koncentrēt lielāko daļu universitātē studējošo. 
Pēc būvniecības pabeigšanas, RTU studentu pilsētiņa kļūs par Baltijā modernāko inženierzinātņu studiju 
centru. 

 

 

 

“RTU – Pilsēta pilsētā” ēku iespējamo izvietojumu un vizualizāciju izstrādājuši arhitekti no SIA “Valeinis 
un Stepe”, Personu apvienība SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts” un SIA “Constructus”. 

Attīstības priekšlikumā plānotās apbūves paredzētie augstumi: 

◼ .. Teritorijas D un DA daļā – līdz 14 stāviem; 

◼ .. Centrālajā daļā – 7-9 stāvi, samazinot augstumu A un R virzienā; 

◼ .. Esošā izstāžu kompleksa teritorijā – 6 stāvi. 

1. attēls. Projekta „RTU – Pilsēta pilsētā” ēku vizualizācija 
Avots: www.rtu.lv. Autori: SIA “Valeinis un Stepe”, personu apvienības SIA “Uģis Šēnbergs, arhitekts” un SIA “Constructus” 
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Tā kā projekts “RTU – Pilsēta pilsētā” tika noteikts kā ilgtermiņa stratēģiskais uzdevums, tā sasniegšanā ir 
paredzēti vairāki etapi. Pirmais no etapiem ir realizēts laika periodā no 2010. līdz 2016. gadam, tā gaitā 
pārbūvējot vai renovējot jau atsevišķas esošās ēkas, kā arī uzceļot jaunas kā, piemēram, Laboratorijas 
māju un Zinātnisko bibliotēku. Arī Nākamajā etapā (2017.-2022. gadam) tika realizēta atsevišķu ēku 
pārbūve, kā arī jaunas Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes ēkas un publiskās 
auditorijas/konferenču centra būvniecība.  

Tuvākajā nākotnē Ķīpsalā tiek plānots būvēt Baltijas Biomateriālu ekselences centra ēku, 2022. gada 
nogalē plānots izstrādāt ēkas būvprojektu. 

 

2. attēls. Projekta „Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” ēkas vizualizācija. Avots: www.rtu.lv. 

RTU Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa attīstības priekšlikumi ir izstrādāti vairākkārt, ņemot vērā RTU 
Senāta apstiprināto RTU ilgtermiņa stratēģisko mērķi – vienota RTU teritoriālā kompleksa izveide Ķīpsalā 
un tās tiešā tuvumā, 19 6237 m2 platībā, un reprezentēt šo kompleksu kā būtisku Rīgas pilsētvides 
zīmola sastāvdaļu. 

Rezultātā būtu iespēja piedāvāt universitātes studentiem atbilstošu sporta aktivitātēm nepieciešamo 
infrastruktūru, uzlabot dienesta viesnīcu pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību lielākam studentu 
skaitam nekā līdz šim, kā arī izveidot pie šiem objektiem automašīnu stāvvietas un velosipēdu novietnes. 
Tas uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un pieejamību esošajās dienesta viesnīcās, kā arī radītu 
papildus vietas studentiem, izbūvējot jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas, dienesta viesnīcas. 

3. un 4. attēlā ir parādīti dažādi, līdz šī lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai, izstrādātie meti par plānoto 
vienotā teritoriālā Ķīpsalas kompleksa apbūvi. 
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3. attēlā ar zilo krāsu ir iezīmētas studentu viesnīcas; ar sarkano krāsu – administratīvās ēkas; ar oranžo 
krāsu – mācību procesam paredzētās ēkas un ar rozā krāsu – mācību un zinātniskās literatūras 
bibliotēkas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…. attēls. Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa plānotās apbūves priekšlikuma 3D vizualizācija ar apbūves 
funkcionālo izmantošanu ar skatu no Zundas kanāla puses 
Avots: www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kipsalas_attistibas_projekts.pdf 

4. attēls. Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa apbūves priekšlikuma 3D vizualizācijas skats no Daugavgrīvas ielas 
Pārdaugavā 
Avots: www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kipsalas_attistibas_projekts.pdf 
 
 

3. attēls. Ķīpsalas vienotā teritoriālā kompleksa plānotās apbūves priekšlikuma 3D vizualizācija ar apbūves 
funkcionālo izmantošanu ar skatu no Zundas kanāla puses 
Avots: www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kipsalas_attistibas_projekts.pdf 

http://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kipsalas_attistibas_projekts.pdf
http://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kipsalas_attistibas_projekts.pdf
http://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kipsalas_attistibas_projekts.pdf
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1.4. ZAĻĀ ĶĪPSALA 

Viena no RTU galvenajām vērtībām ir ilgtspējīga attīstība, kas saistīta ar universitātes attieksmi pret vidi, 
atbalstot iniciatīvas, kuras veicina tās uzlabojumus un nepieciešamo resursu patēriņu labākajā un 
efektīvākajā veidā. RTU Vides aizsardzības politika ir balstīta uz trīs galvenajiem virzieniem: 

 Zaļā enerģija; 
 EKO pieskāriens; 
 Ilgtspēja – konkurētspēja. 

Virziena “Zaļā enerģija” ietvaros plānots optimizēt energoresursu ieguvi un izmantošanu universitātes 
saimnieciskajā darbībā, kā rezultātā tiktu samazināta oglekļa dioksīda emisija apkārtējā vidē, kā arī 
uzlabot ēku energoefektivitāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, vienlaikus samazinot energoapgādes 
izdevumus. 

Virziena “EKO pieskāriens” ietvaros plānots pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu universitātes 
teritorijā, novērst bīstamo atkritumu nonākšanu dabā, kā arī piedalīties un uzņemties iniciatīvu vides 
sakārtošanā un apkārtējās infrastruktūras uzlabošanā, paužot savas rūpes par vidi mums apkārt. 

Virziena “Ilgtspēja – konkurētspēja” ietvaros plānots veicināt universitātes kopējo “zaļo domāšanu” 
augstākajā izglītībā, zinātniskajā pētniecībā, tehnoloģiju pārnesē un inovācijā, to popularizējot Latvijā un 
citur pasaulē; iespēju robežās nodrošināt “zaļās” studentu pilsētiņas un infrastruktūras darbību; 
piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas projektā “Ilgtspējīgas attīstības mērķi”, lai veiktu pasākumus 
ilgtspējīgas valsts attīstībā. 

 

RTU studentu pilsētiņai Ķīpsalā, mērķtiecīgi veidojoties par Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu 
studiju centru, liela vērība tiek pievērsta ilgtspējīgai, viedai un videi draudzīgai attīstībai.  

Izstrādājot RTU Zaļo koncepciju 2018.-2023. gadam, universitātes mērķis ir paplašināt studentu, 
darbinieku un visas sabiedrības izpratni par nepieciešamību samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu 
un sekmēt videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu. Šie principi jau līdz šim ir ņemti vērā 
gan veidojot RTU studiju un pētniecības infrastruktūru – būvējot un rekonstruējot ēkas, iekārtojot un 
aprīkojot tās –, gan ar zaļu priekšzīmi veicinot uzvedības un paradumu maiņu. Oglekļa mazietilpīgas 
tehnoloģijas dažādām tautsaimniecības nozarēm un inovatīvi risinājumi resursu efektīvākai un viedai 
izmantošanai arī ir nozīmīgs RTU zinātnieku pētījumu lauks. 

Īstenojot RTU Zaļo koncepciju, jau ir realizēta virkne Rīcību – elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, 
siltumenerģijas patēriņa samazināšanai, ūdens patēriņa samazināšanai, efektīvākai atkritumu 
apsaimniekošanai un zaļākai mobilitātei. 

Piemēram: Uz RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes jumta uzstādīti saules paneļi un vēja 
turbīna. RTU darbinieki ikdienā izmanto elektromobiļus. Ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
atbalstu iegādāti 14 automobiļi, kas tiek darbināti ar elektrību, tā nodrošinot CO2 emisiju samazinājumu. 
RTU Arhitektūras fakultāte ir aprīkota kā viedā ēka. Rekonstruējot fakultāšu un dienesta viesnīcu ēkas, 
notiek siltināšanas darbi. Studentu pilsētiņas ārtelpā izvietoti konteineri dalītai atkritumu savākšanai.   

   

5. attēls. Realizētās RTU Zaļās koncepcijas Rīcības, piemēri attēlos. Avots: www.rtu.lv. 
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1.5. TIRDZNIECĪBAS CENTRA “OLIMPIA” ATTĪSTĪBA 
 

Āzenes ielā 5 atrodas tirdzniecības centrs “Olimpia”. Tirdzniecības centrs “Olympia”(nosaukums mainīts 
2009.gadā) tika atklāts 2002.gadā. T/c “Olimpia” kopējā tirdzniecības platība ir aptuveni 25 000 m2, tā 
lielākie nomnieki ir RIMI hypermarket, Sports Direct un MyFitness. 

Minētais zemesgabals cieši pieguļ RTU kompleksam, tādēļ tajā esošais tirdzniecības objekts jau šobrīd 
daļēji nodrošina RTU infrastruktūrai nepieciešamās palīgfunkcijas, kā piemēram, ēdināšanas iespējas vai 
zonu, kurā studenti pavada laiku starp lekcijām, lai mācītos vai kā tikšanās vietu kopstrādāšanai. 

Ar Rīgas pilsētas Būvvaldes 2021.gada 6.jūlija lēmumu Nr. BV-21-15750-nd “Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Āzenes ielā 5, Rīgā” tika apstiprināts zemes ierīcības projekts 
zemes vienību veidošanai Āzenes ielā 5, izveidojot jaunu zemes vienību ar adresi Zunda krastmala 2. 

SIA “REAL INVEST” teritorijas attīstības priekšlikums saistīts ar ieceri nekustamajā īpašumā Āzenes ielā 5 
veikt jaunas daudzstāvu ēkas būvniecību teritorijas daļā pret Zunda kanāla krastmalu (jaunizveidotajā 
zemes vienībā ar adresi Zunda krastmala 2). Iecerēto jaunbūvi tiek plānots veidot kā daudzfunkcionālu 
ēku, tās pirmajos stāvos izvietojot publiskās telpas, kurās būtu iespējams izvietot gan prezentāciju un 
kopstrādāšanas telpas, gan jaunas radošās un zinātnes inkubatoru telpas, kā arī atpūtas zonas ar 
ēdināšanu. Savukārt jaunbūves augšējā daļā plānots izvietot modernas neliela un vidēja izmēra 
dzīvojamās telpas, kas būtiski uzlabotu un daļēji atrisinātu trūkstošo studentu un mācībspēku dzīvošanas 
jautājumu tiešā tuvumā RTU akadēmiskajam centram. 

Tāpat arī ir plānots turpināt attīstīt un atjaunot arī pašu tirdzniecības centra “Olimpia” ēku, kurai pēdējos 
gados jau veikta virkne atjaunošanas darbu. Bet šobrīd veidojas situācija, ka saskaņā ar spēkā esošā RVC 
RTIAN nosacījumiem, vienlaikus nav sasniedzams min brīvās teritorijas rādītājs un noteiktais intensitātes 
rādītājs robežās no min līdz max līmenim, kas būtiski ierobežo iespēju attīstīt TC “Olimpia”. Apbūves 
parametri, kas ir precizējami ar Lokālplānojumu, lai turpmāk pilnvērtīgāk būtu iespējams attīstīt TC 
“Olimpia” teritoriju Āzenes ielā 5, Rīgā, kas dotu daudzpusīgu ieguvumu gan pilsētvidei kopumā, gan arī 
RTU akadēmiskajam centram. Precizējot atļauto stāvu skaitu atbilstoši ēkas faktiskajām augstuma 
atzīmēm, tiks sniegta iespēja pilnvērtīgi izveidot jau izsenis iecerēto TC “Olimpia” zaļo jumtu un izmantot 
to kā pilnvērtīgu rekreācijas zonu. 

Piemēram, 2021.gadā, sadarbībā ar kaimiņos esošo RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāti, 3. kursa 
studenti izstrādāja savus piedāvājumus tirdzniecības centra «Olimpia» pazemes autostāvvietas 
siltumizolācijas problēmas risināšanai, kas apliecina jau esošo un turpmāk iespējamo sadarbību starp 
uzņēmējiem un RTU. 

 

  

6. attēls. Tirdzniecības centrs “Olimpia”. Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness   

7. attēls. Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 3. kursa studenti Tirdzniecības centra autostāvvietā. Avots: www.db.lv, 
publicitātes foto 

  

http://www.db.lv/
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2. RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA UN TĀ AIZSARDZĪBAS ZONAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
GROZĪJUMU UN DETALIZĀCIJAS PAMATOJUMS 

 

Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, Rīgas Tehniskās universitātes 
kompleksa teritorija ir prioritārās attīstības teritorija, ko plānots attīstīt līdz 2030. gadam. 

RVC un tā AZ TP grozījumi un detalizācija nepieciešamai, lai: 

◼ Izvērtētu UNESCO RVC aizsardzības zonā esošās Ķīpsalas dienvidu daļas Rīgas Tehniskās 
universitātes kompleksa teritorijas perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas, t.sk. viedo 
tehnoloģiju testa vietas izveidošanu, un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai, 
atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam; 

◼ Veidotu jaunu Ķīpsalas dienvidu daļas pilsētbūvniecisko tēlu, respektējot Vecrīgas panorāmas 
uztveres zonas un skatu punktus, kā arī Ķīpsalas vēsturiskās apbūves klātesamību; 

◼ Nodrošinātu racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu un varētu realizēt iecerēto Rīgas 
Tehniskās universitātes kompleksa teritorijas attīstību, vienlaikus attīstot Ķīpsalas dienvidu daļas 
publisko ārtelpu; 

◼ Veicinātu ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai, nodrošinot Zunda kanāla ūdens un 
krastmalas pieejamību; 

◼ Pārskatītu esošos transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas risinājumus, nodrošinātu 
nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus transporta infrastruktūras attīstībai, 
nepieciešamības gadījumā veiktu ielu sarkano līniju korekciju. 

Iepriekš minētais ir pamatojums veikt izmaiņas RVC un tā AZ TP, tādēļ Rīgas dome 19.06.2020. 

pieņēma lēmumu Nr. 423 “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā 

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” 

(protokols Nr. 19, 18. §). Rīgas dome, pieņemot 23.02.2022. lēmumu Nr.1285 “Par grozījumiem Rīgas 

domes 19.06.2020. lēmumā Nr. 423 “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā 

lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādes uzsākšanu”, lokālplānojuma izstrādes pamatojumu negrozīja. 

Papildus jāuzsver, ka izpildot MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 prasības, lokālplānojuma teritorijā 

primāri nepieciešams grozīt RVC un tā AZ TP noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši 

funkcionālo zonu iedalījumam un apzīmējumiem MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240, kā arī, lai 

radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma 

izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. 
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3. GROZĪJUMU RISINĀJUMI 

3.1. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN APBŪVES PARAMETRI 

Lokālplānojuma teritorijā, atbilstoši MK 30.04.2013. noteikumos Nr.240 noteiktajai funkcionālo zonu 

klasifikācijai, ir noteiktas funkcionālās zonas un apakšzonas, un to izmantošanas mērķiem atbilstoši 

izmantošanas veidi, kas detalizēti noteikti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu daļā.  

Kopumā lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt RVC un tā AZ TP noteikto funkcionālo zonējumu esošās 
apbūves teritorijās (“Publiskā apbūve” (P un AP) un “Centru apbūves teritorija” (C)), nosakot funkcionālo 
zonu “Jauktas centra apbūves teritorija” (JC) ar dažādām apakšzonām (JC87 līdz JC94), tostarp nosakot 
daļu no Īslandes skvēra (šobrīd – “Apstādījumu teritorija” (A)) kā “Jauktas centra apbūves teritoriju” 
(JC90), bet daļu no RTU teritorijas Ķīpsalas ielā 6 – kā “Dabas un apstādījumu teritoriju” (DA34).  
Apbūves teritorijas palielinājums ir saistīts arī ar lokālplānojumā grozītajām un precizētajām ielu 
sarkanajām līnijām  – gan Āzenes ielai, gan Mazajai Kaiju ielai – tās sašaurinot. 

Salīdzinot RVC un tā AZ TP noteikto “Apstādījumu teritorijas” (A) platību ar lokālplānojumā noteikto 
“Dabas un apstādījumu teritorijas” (DA34) platību, apstādījumu platība ir palielināta par 175 m2. 

Salīdzinot RVC un tā AZ TP noteikto “Ūdens teritoriju” (Ū) platību ar lokālplānojumā noteikto “Ūdeņu 
teritoriju” (U13) un “Ielu teritoriju” (I) platību ar lokālplānojumā noteikto “Transporta infrastruktūras 
teritoriju” (TR44), izmaiņas saistītas ar Zunda krastmalas ielas sarkano līniju izmaiņām – samazināta 
transporta infrastruktūras aizņemtā platība par 0,5 ha. 

Teritorijas funkcionālā zonējuma bilance lokālplānojuma teritorijā ir apkopota 3.tabulā. 

 
3. tabula. Teritorijas funkcionālā zonējuma bilance lokālplānojuma teritorijā 

 
RVC un tā AZ TP 

 
Lokālplānojuma risinājums 

Funkcionālā zona Platība (ha) Funkcionālā zona Platība (ha) 

Publiskā apbūve ar apstādījumiem (AP) 

20,65 
Jauktas centra apbūves teritorija 

(JC87, JC88, JC89, JC91, JC90, JC91, 
JC92, JC93, JC94) 

20,72 Publiskā apbūve (P) 

Centru apbūves teritorija (C) 

Apstādījumu teritorija (A) 0,93 
Dabas un apstādījumu teritorija 

(DA34) 
0,95 

Ūdens teritorija (Ū) 4,85 
Ūdeņu teritorija  

(U13) 
5,26 

Ielu teritorija (I) 12,43 
Transporta infrastruktūras teritorija 

(TR44) 
11,93 

Kopā: 38,86 Kopā: 38,86 

 

Lokālplānojumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas un to apakšzonas: 

Jauktas centra apbūves teritorija  – tiek noteikta lokālplānojuma teritorijas apbūvējamai daļai, kas 
šobrīd spēkā esošajā RVC un tā AZ TP ir noteikta kā „Centru apbūves teritorija”; “Publiskā apbūve ar 
apstādījumiem” un “Apstādījumu teritorija”. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC87 ir noteikta, lai nodrošinātu augstākās izglītības 
iestādes (RTU) darbību un attīstību, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Apakšzona noteikta zemesgabala 
Ķīpsalas ielā 6 daļai (8,8 ha platībā) un zemesgabalam Āzenes ielā 12 k-4 (0,1 ha), kurā atrodas un ir 
plānots attīstīt RTU mācību un laboratoriju korpusus. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC88 ir noteikta, lai nodrošinātu augstākās izglītības 
iestādes (RTU) sporta un atpūtas kompleksa darbību un attīstību, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 
Apakšzona noteikta zemesgabalam Ķīpsalas ielā 5 (1 ha platībā), kurā atrodas Ķīpsalas peldbaseina 
apbūve. 
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Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC89 ir noteikta, lai nodrošinātu augstākās izglītības 
iestādes (RTU) dienesta viesnīcas un citu papildus funkciju darbību un attīstību. Apakšzona noteikta 
zemesgabala Ķīpsalas ielā 6 daļai (1,8 ha platībā), kurā atrodas RTU dienesta viesnīca un ir plānots to 
paplašināt un/vai būvēt jaunu. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC90 ir noteikta, lai nodrošinātu augstākās izglītības 
iestādes (RTU) administrācijas, kultūras un reprezentatīvās funkcijas. Apakšzona noteikta Īslandes skvēra  
daļai, kas robežojas ar Ķīpsalas un Āzenes ielu krustojumu, 2063 kv.m. platībā, ar mērķi teritorijā realizēt 
publisku apbūvi parkā, kas kopā ar Īslandes skvēra labiekārtojumu un apstādījumiem veidos RTU 
reprezentācijas un “vārtu” teritoriju visam RTU kompleksam. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC91 ir noteikta, lai nodrošinātu augstākās izglītības 
iestādes (RTU) sporta, atpūtas un izstāžu kompleksa darbību un attīstību, paredzot nepieciešamo 
infrastruktūru. Apakšzona noteikta teritorijai 4,4 ha platībā, kas ietver zemesgabala Ķīpsalas ielā 8 daļu, 
zemes vienības ar kad. apz. 0100 062 0049 un 0100 062 2048, un zemes vienību ar kad. apz. 0100 062 
0147, kurā atrodas esošais RTU sporta, atpūtas un izstāžu komplekss. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC92 ir noteikta teritorijai, ko plānots attīstīt kā 
jauktas izmantošanas teritoriju, nodrošinot augstākās izglītības iestādes (RTU) darbībai nepieciešamās 
papildus funkcijas, galvenokārt dzīvojamo funkciju, bet ietverot arī tūrisma un atpūtas iestādes, 
veselības aprūpes iestādes, birojus un izglītības iestāžu pakalpojumus, piemēram, pirmsskolas aprūpes 
un izglītības, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības darbības nodrošināšanai 
nepieciešamos objektus. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC93 ir noteikta, lai nodrošinātu esošā tirdzniecības un 
pakalpojumu centra “Olimpia” darbību un attīstību. Apakšzona noteikta zemesgabalam Āzenes ielā 5 
(2,5 ha platībā), kurā atrodas tirdzniecības centra apbūve. 

Funkcionālajā zonā noteiktā apakšzona ar indeksu JC94 ir noteikta teritorijai, ko plānots attīstīt kā 
jauktas izmantošanas teritoriju, papildus nodrošinot augstākās izglītības iestādes darbībai nepieciešamās 
papildus funkcijas. Apakšzona noteikta zemesgabalam Zunda krastmalā 2 (0,6 ha platībā), kurā plānots 
realizēt jaunu daudzfunkcionālu apbūvi, ietverot gan tirdzniecības un pakalpojumu objektus, gan birojus, 
gan sporta, kultūras, atpūtas un tūrisma objektus, utml., kā arī ēkas augšējos stāvos ierīkot dzīvojamās 
telpas. 

Dabas un apstādījumu teritorija – noteikta viena apakšzona ar indeksu DA34 lokālplānojuma teritorijas 
neapbūvējamai daļai, kas šobrīd spēkā esošajā RVC un tā AZ TP ir atzīmēta kā  “Publiskā apbūve ar 
apstādījumiem” un “Apstādījumu teritorija”. Apakšzona noteikta, lai nodrošinātu apkaimes centra un 
augstākās izglītības iestādes (RTU) rekreācijas, reprezentatīvās, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u. tml. 
funkciju īstenošanu labiekārtotā dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un 
inženierbūves. Apakšzona noteikta Islandes skvēra daļai (0,7 ha platībā) un zemesgabala Ķīpsalas ielā 6 
daļai (0,2 ha platībā), kur atrodas esoši koki un apstādījumi. 

Transporta infrastruktūra teritorija – noteikta viena apakšzona ar indeksu TR44. Transporta 
infrastruktūra teritorijā (TR44) ietilpst esošo un plānoto ielu daļas, tās sarkano līniju robežās, t.sk. 
plānotā šķērsojuma vieta pār Zunda kanālu Paula Valdena ielas galā. 

Ūdeņu teritorija – noteikta viena apakšzona ar indeksu Ū13. Ūdeņu teritorija (Ū13) noteikta Zunda 
kanāla daļai (4,8 ha platībā), lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu Zunda kanāla ūdeņu 
resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, ūdens transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. 

 

Funkcionālo zonu izmaiņas un apbūves parametru kopsavilkums dots 4. tabulā. 
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4. tabula. Teritorijas funkcionālā zonējuma pārejas tabula lokālplānojuma teritorijā 
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Publiskā apbūve ar 
apstādījumiem (AP) 

No 3 
Līdz 10 

Max. 120 50 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC87) 

7 / 26 200 30 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC89) 

12 /- 300 30 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC91) 

6 / - 120 30 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC92) 

6 / - 250 30 

Dabas un apstādījumu 
teritorija (DA34) 

Nenosaka 

Publiskā apbūve (P) 3 Max. 120 40 
Jauktas centra apbūves 

teritorija (JC88) 
3 / - 140 20 

Centru apbūves 
teritorija (C) 

No 4 
Līdz 15 

Min. 200 
Max. 450 

No 8  
Līdz 15 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC93) 

- / 21 220 10 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC94) 

15 / - 430 20 

Apstādījumu 
teritorija (A) 

Nenosaka 

Jauktas centra apbūves 
teritorija (JC90) 

4 / 16 200 40 

Dabas un apstādījumu 
teritorija (DA34) 

Nenosaka 

Ūdens teritorija (Ū) Nenosaka Ūdeņu teritorija (U13) Nenosaka 

Ielu teritorija (I) Nenosaka 
Transporta infrastruktūras 

teritorija (TR44) Nenosaka 

 

Apbūves parametri lokālplānojuma teritorijā noteikti gan izvērtējot spēkā Ķīpsalas detālplānojumu 
(2001.-2012.gads) un RVC un AZ TIAN nosacījumus, gan Daugavas kreisā krasta silueta koncepciju 
(2008.gads), gan RTU stratēģiju 2021.-2025.gadam un blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku 
attīstības ieceres 2020.-2022.gadā. Papildus tika analizēts arī izstrādes stadijā esošais / jaunais Rīgas 
teritorijas plānojums (turpmāk - Rīgas TP 2030) un tajā noteiktie apbūves parametri līdzīgās 
funkcionālajās zonās, kā arī Torņakalna administratīvā centra detālplānojumā (2010.gads) noteiktie 
apbūves parametri, kas paredzēti līdzīgas studentu pilsētiņas izveidei, tikai Latvijas universitātes (LU) 
apbūves kompleksa ietvaros. Izvērtējot zemesgabalu lietderīgas izmantošanas iespējas publisko un 
komerciāla rakstura objektu attīstībai, lokālplānojuma teritorijā atsevišķi apbūves parametri ir noteikti 
individuāli. 

MK 30.04.2013. noteikumos Nr.240 ir noteikts, ka apbūves parametri ir skaitliskie rādītāji, kas raksturo 
apbūves izvietojumu un apjomu noteiktā teritorijā (piemēram, kvartālā vai zemes vienībā). Ņemot to 
vērā, lokālplānojuma risinājumos noteiktie apbūves parametri primāri pielietojami konkrētās 
funkcionālās apakšzonas normatīvā rādītāja noteikšanai, neatkarīgi no zemes vienību vai ēku skaita. 
Lokālplānojumā noteikto apbūves parametru RTU kompleksa teritorijā salīdzinājums ar citiem spēkā 
esošajiem apbūves parametriem, t.sk. 2001. gada detālplānojumā noteiktajiem, atspoguļots 5. tabulā, 
bet, tos vērtējot, jāņem vērā, ka spēkā esošajos Rīgas plānošanas dokumentos tiek pielietoti no MK 
noteikumiem atšķirīgi apbūves parametru aprēķini. 
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5. tabula. Esošo, vēsturisko un plānoto apbūves parametru salīdzinājums  RTU un LU teritorijai 

Apbūves parametri 
Spēkā esošie parametri, to vērtības Plānotie parametri, to vērtības 

RVC un tā AZ TP 
Detālplānojums 

(2001.-2012.gads) 
LU kompleksa 

attīstība Torņakalnā 
RTU kompleksa 
attīstība Ķīpsalā 

Maksimālais stāvu skaits 3 - 10 6 - 10 6 - 9 3  - 12 

Maksimālais augstums 12 – 35 m - 21 – 31,5 m 12 – 42 

Apbūves intensitāte 120% 150 % 240 - 280 % 90 - 300 % 

Minimālā brīvā (zaļā) teritorija  40 – 50 % 30 % 10% 30 % 

 

Lokālplānojumā noteiktie apbūves parametri ir detalizēti katrā no funkcionālajām apakšzonām, t.sk. 
nosakot papildus prasības ēku augstuma un stāvu skaita projektēšanai. Projektējot jaunu apbūvi 
funkcionālajā apakšzonā ar indeksu JC92, jāievēro papildus nosacījums, ka teritorijā gar Ķīpsalas un 
Zvejnieku ielām, 20 m joslā no ielas sarkanās līnijas, nav atļauts izvietot apbūvi augstāku par 4 stāviem. 
Bet projektējot jaunu apbūvi funkcionālajā apakšzonā ar indeksu JC94, jāievēro papildus nosacījums, ka 
teritorijā, kas robežojas ar Zunda krastmalas ielu atļauts izvietot apbūvi ne augstāku par 5 stāviem, 
teritorijā gar Krišjāņa Valdemāra ielu atļauts izvietot atsevišķu būvapjomu ne augstāku par 10 stāviem, 
bet teritorijā pie Āzenes ielas – atsevišķu būvapjomu līdz 15 stāvu augstumam. 

 

3.2. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM UN CITAS PRASĪBAS 

Ņemot vērā MK 30.04.2013. noteikumos Nr.240 234.punktā un 1.pielikumā noteikto, un, lai detalizētu 
prasības atsevišķās teritorijās, lokālplānojumā ir attēlotas šādas teritorijas ar īpašiem noteikumiem: 
Zunda kanāla krastmala un galvenie publisko ārtelpu savienojumi (TIN142); Universitātes laukums 
(TIN143). 

Lai nodrošinātu plānotās gājēju promenādes un krastmalas labiekārtošanu lokālplānojuma teritorijā gar 
Zunda kanālu, kā arī veidotu nepieciešamos publisko ārtelpu savienojumus ar prioritāti gājējiem un 
velobraucējiem lokālplānojuma teritorijā, noteikta teritorija ar īpašiem noteikumiem – „Zunda kanāla 
krastmala un galvenie publisko ārtelpu savienojumi” (TIN142). Lokālplānojuma teritorijā iekļautais 
Zunda kanāla krastmalas posms kopā ar piekrastes ūdens teritoriju ir daļa no vienotas plānotās gājēju 
promenādes /gājēju ceļa gar Zunda kanālu un, visapkārt Ķīpsalai, ko veido, izbūvē un labiekārto kā 
publiski pieejamu, nepārtrauktu ārtelpas joslu bez nožogojuma, nodrošinot krastmalas un ūdens 
teritorijas publisku izmantošanu, t.sk. nepieciešamās saiknes ar kanāla pretējo krastu un citām publiskās 
ārtelpas teritorijām lokālplānojumā, ieskaitot savienojumus ar Daugavas krastmalu Ķīpsalas austrumu 
krastā. 

Kā teritorija ar īpašiem noteikumiem ir noteikts “Universitātes laukums”(TIN143) – teritorija 
iekškvartālā, kas vēsturiski izveidota kā augstākās mācību iestādes (RTU) teritorijas centrālais laukums. 
Teritorija labiekārtojama atbilstoši mūsdienu arhitektūras un labiekārtošanas prasībām, saglabājot to kā 
universitātes centrālo laukumu un ņemot vērā tās centrālo izvietojumu attiecībā pret kvartālā esošajām 
un plānotajām ēkām un to ieejām, galvenos gājēju plūsmu virzienus un teritorijas funkcionālo 
izmantošanu, vienlaicīgi saglabājot nepieciešamās saiknes un gājēju ceļus gan ar visiem RTU kompleksa 
objektiem, gan Zunda krastmalu un Daugavas krastmalu. 

Zemes vienību sadale un/vai robežu pārkārtošana veicama, izstrādājot zemes ierīcības projektu, ņemot 
vērā lokālplānojuma grafiskajā daļas plānā “Funkcionālais zonējums” noteiktās ielu sarkanās līnijas, kā 
arī funkcionālo zonu un apakšzonu robežas. Zemes gabala minimālā platība ir noteikta tikai funkcionālajā 
apakšzonā ar indeksu JC92 – 2000 m2, ņemot vērā, ka tikai šajā apakšzonā ir atļauts realizēt atsevišķas 
dzīvojamās ēkas. Ņemot vērā, ka pārējā lokālplānojuma teritorijā nav paredzēta atsevišķu dzīvojamo ēku 
izbūve, lokālplānojumā netiek noteikta minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība. Ar 
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lokālplānojumu tiek aizliegts veidot jaunas zemes vienības apbūvei funkcionālajās apakšzonās JC87; JC90 
un DA34. 
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4. TERITORIJAS FUNKCIONĀLI TELPISKAIS RISINĀJUMS 

4.1. TERITORIJAS TELPISKĀ STRUKTŪRA 

Esošo lokālplānojuma teritorijas telpisko struktūru lielā mērā nosaka jau realizētā apbūve, kas 
galvenokārt būvēta 20.gs. otrajā pusē un 21.gs. sākumā (skat. lokālplānojuma Pielikumu 
“Kultūrvēsturiskā izpēte un ietekmes uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu novērtējums”, 
turpmāk - Kultūrvēsturiskā izpēte) un gan pēc apjoma, gan augstuma, gan apbūves blīvuma būtiski 
atšķiras no Ķīpsalas vēsturiskās mazstāvu dzīvojamās apbūves, kas daļēji saglabājusies Ķīpsalas austrumu 
daļā, bet, salīdzinot lokālplānojuma teritorijas apbūvi ar Ķīpsalas dienvidu daļas apbūvi, – tā ir mazāk 
intensīva un zemāka. 

Lokālplānojuma risinājumi neparedz veidot jaunu apbūves struktūru, bet tikai pilnveido un papildina 
esošo, nostiprinot RTU kompleksa apbūves attīstības iespējas Ķīpsalā gan funkcionāli, gan telpiski. Lai 
mazinātu esošās un plānotās apbūves kontrastu ar esošo apbūvi ārpus lokālplānojuma teritorijas, 
paredzēts veidot mazāka būvapjoma ēkas teritorijas ziemeļu daļā pie Ķīpsalas ielas.  

 

8. attēls. Plānotais apbūves izvietojums lokālplānojuma teritorijā. 

 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

19 

4.2. PLĀNOTĀS APBŪVES VIZUĀLĀS IETEKMES ANALĪZE UZ RĪGAS VĒSTURISKO CENTRU 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir veiktas divas vizuālās ietekmes analīzes, saistībā ar ietekmi uz Rīgas 
vēsturisko centru. Tās ir: “Ainavu analīze” un “Kultūrvēsturiskā izpēte un ietekmes uz Rīgas vēsturisko 
centru un tā aizsardzības zonu novērtējums”. Ar abām veiktajām izpētēm var iepazīties lokālplānojuma 
Pielikumu daļā. 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veiktās Kultūrvēsturiskās izpētes viens no mērķiem bija izvērtēt 
lokālplānojuma teritorijā plānotās izmantošanas, paredzētās apbūves un citu pārveidojumu iespējamo 
ietekmi uz RVC un tā AZ kultūrvēsturiskajām vērtībām, kas tika veikts pielietojot vizuālās ietekmes 
analīzes metodi no noteiktiem skatu punktiem, galveno uzmanību pievēršot tuvajiem skatu punktiem. 
Bet lokālplānojuma ietvaros veiktajā “Ainavu analīzē” galvenā uzmanība ir pievērsta tālajiem skatu 
punktiem, t.sk. skatu punktiem no un uz Pārdaugavu un Mārtiņa baznīcu. 

Abas vizuālās ietekmes analīzes ir veiktas izmantojot SIA METRUM sagatavoto pilsētas daļas 3D modeli 
un pielietojot skatu punktu analīzes metodi. Tās mērķis ir izvērtēt plānotās apbūves ietekmi uz pilsētas, 
apkaimes un tuvienes ainavu telpu. 

Kopumā ir secināts, ka ierosinātajām izmaiņām un plānotajai apbūvei būs pozitīva vizuālā ietekme uz 
Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu, neskatoties uz plānoto apbūves intensifikāciju un 
atsevišķu neapbūvēto teritoriju plānoto apbūvi. 

Ņemot vērā veiktās izpētes un to secinājumus, lokālplānojuma TIAN daļā ir iekļauts nosacījums, ka 
projektējot jaunu apbūvi lokālplānojuma teritorijā, būvprojekta izstrādes ietvaros jāveic vizuālās 
ietekmes izvērtējumu no šādiem skatu punktiem: 

 Krišjāņa Valdemāra ielas un Balasta dambja ielas krustojuma; 
 Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojuma; 
 Krišjāņa Valdemāra ielas un Ķīpsalas ielas krustojuma; 
 Āzenes ielas un Balasta dambja ielas krustojuma; 
 Balasta dambja ielas un Mazā Balasta ielas krustojuma; 
 Kaiju ielas un Ogļu ielas krustojuma; 
 Ogļu iela pie īpašumiem Ogļu iela 2A un Balasta dambis 58 un 60. 

 

 
9. attēls. Skats no “putna lidojuma” uz Ķīpsalu, Zunda kanālu un Pārdaugavu, ietverot plānoto apbūvi gan lokālplānojuma 
teritorijā, gan Ķīpsalas dienvidu daļā un Daugavgrīvas ielā. Avots: SIA METRUM 3Dmodelis, 2022. 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

20 

5. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir analizēta esošā transporta infrastruktūra, t.sk. transporta plūsmas 
(skat. lokālplānojuma daļu “Teritorijas pašreizējās situācijas apraksts un teritorijas attīstības 
priekšnoteikumi”). Transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas risinājumi sagatavoti, ievērojot 
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā noteiktās un institūciju nosacījumos izvirzītās prasības, kā arī 
jau izstrādātos/izstrādes stadijā esošos būvniecības un projektēšanas stadijā esošos projektus.  

Veidojot jaunu apbūvi, paredzēts ieturēt zaļā kursa virzienu nepalielinot privāto transportlīdzekļu 

stāvvietu skaitu, bet liekot akcentu uz sabiedrisko transportu un nemotorizēto transportu. Attiecīgi 

nākotnē RTU teritorijai piesaistītais un ģenerētais automašīnu skaits saglabātos esošajā līmenī vai pat 

samazinātos pret šodienas datiem. 

Balstoties uz lokālplānojuma izstrādei izsniegto darba uzdevumu, SIA „Transportbūvju konsultācijas” 

izstrādāja “Transporta un satiksmes plūsmu izpēti Ķīpsalā un Daugavgrīvas ielā, Rīgā”(turpmāk – 

transporta plūsmu izpēte) Lokālplānojuma ietvaros. Ar minēto Transporta plūsmu izpēti var iepazīties 

lokālplānojuma sadaļā „Pielikumi”. 

 
5.1. IELAS, SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN TRANSPORTA PLŪSMAS 

 Ielas un to sarkanās līnijas 

Lokālplānojuma risinājumi saglabā jau esošo ielu plānojuma struktūru lokālplānojuma teritorijā un 
neplāno noteikt jaunas ielu sarkanās līnijas. Bet, ņemot vērā lietderīgas zemes izmantošanas principus 
un noteiktās ielu kategorijas, ir izstrādāti priekšlikumi divu ielu sarkano līniju sašaurināšanai. 

Zunda krastmalas ielas sarkanās līnijas lokālplānojuma teritorijā šobrīd ir noteiktas ar mainīgu platumu, 
bet vidēji tās ir 40 m platas (no ~36 m līdz ~42m). Ja posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Paula 
Valdena ielai, sarkanā līnijas rietumu puse noteikta galvenokārt gar Zunda kanāla izbūvēto ūdensmalu, 
tad uz ziemeļiem no krustojuma ar Paula Valdena ielu, tā noteikta ietverot arī daļu no Zunda ūdens 
teritorijas (līdz pat ~10 m no esošās krasta līnijas). Lai nodrošinātu Zunda kanāla ūdens telpas 
saglabāšanu, kā arī izvērtējot maksimāli nepieciešamo Zunda krastmalas ielas šķērsprofila attīstības 
iespējas nākotnē, lokālplānojuma risinājumi paredz precizēt Zunda krastmalas ielas rietumu puses 
sarkanās līnijas novietojumu, to sašaurinot līdz 36,65 m (šaurākajā vietā). Tas sniedz iespēju ielu attīstīt 
atbilstoši tai noteiktajai D kategorijai, saglabājot 7 m plato brauktuvi (ar vai bez papildus autostāvvietu 
joslu) un izbūvējot arī nepieciešamo gājēju un velo infrastruktūru. Papildus tiek saglabāta arī iespēja 
tālākā nākotnē ielas šķērsprofilā izbūvēt tramvaja līniju (atbilstoši spēkā esošā RVC un AZ TP 
risinājumiem), ja tas būs nepieciešams attīstot jaunas tramvaja līnijas Pārdaugavā. Gar Zunda kanāla 
krastmalu iespējams ierīkot gan jaunus apstādījumus, gan gājēju ceļu, gan atsevišķi nodalītu velosipēdu 
ceļu (skat. 10.-12.attēlu). 

Ķīpsalas ielas sarkanās līnijas lokālplānojuma risinājumos nav paredzēts grozīt, bet ir priekšlikums 
uzlabot ielas telpas plānojumu, īpaši posmā no Paula Valdena ielas līdz Zvejnieku ielai, – ielas brauktuves 
platumu samazinot no pašreizējiem ~11 m līdz 7 m platumam, bet gājēju ietves un velosipēdu ceļus 
ierīkot atsevišķi, tos kombinējot ar jauniem koku un krūmu stādījumiem un apstādījumu joslām, ņemot 
vērā pazemes inženiertīklu izvietojumu (skat. 10.- 12. attēlu). 

Āzenes ielas sarkanās līnijas netiek grozītas, bet izstrādātais ielas šķērsprofils paredz iespēju ielas telpā 
izbūvēt atsevišķi nodalītu velosipēdu ceļu, kas nodrošinātu ērtāku velo satiksmes savienojumu virzienā 
Vanšu tilts – Zunda krastmala (skat. 11. attēlu). 

Paula Valdena ielas sarkanās līnijas un šķērsprofilu nav plānots būtiski mainīt, bet ir nepieciešams 
nodrošināt 7 m platu brauktuvi, sniedzot iespēju ielā organizēt arī sabiedrisko transportu.
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10. attēls. Zunda krastmalas ielas teorētiskie šķērsprofili posmā no 

Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Paula Valdena ielai. 
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11. attēls. Āzenes ielas, Mazās Kaiju ielas un Paula Valdena ielas ielas 

teorētiskie šķērsprofili  
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12. attēls. Ķīpsalas ielas teorētiskie šķērsprofili un ielas posma (no Paula Valdena ielas līdz Kaiju ielai) plānojuma priekšlikums 
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Lokālplānojuma teritorijā plānotajai Mazai Kaiju ielai (šobrīd daļēji privāta iela) ielas sarkanās līnijas ir 
noteiktas 18 m platumā, kas nav atbilstoši “E” kategorijas ielas attīstībai nepieciešamajam šķērsprofilam 
ar plānotu mazu satiksmes intensitāti vai tikai gājēju un velotransporta kustību. Ielas šķērsprofilā 
rezervēta vieta brauktuvei 5,5 m platumā un gājēju ietvēm abās brauktuves pusēs (skat. 11. attēlu). 
Izvērtējot gan ielas nozīmi nākotnē, gan esošās Mazās Kaiju ielas sarkanās līnijas, kas noteiktas posmā no 
Zvejnieku ielas līdz Kaiju ielai, lokālplānojuma risinājumi paredz iespēju sašaurināt ielas sarkano līniju 
koridoru līdz 12,5 m platumam (skat. 13.attēlu). Šāds risinājums ne tikai paredz pietiekamu telpu ielas 
attīstībai, bet arī sniedz iespēju sakārtot nekustamo īpašumu robežas, veicot robežu pārkārtošanu, t.sk. 
zemes vienību daļu maiņu starp pašvaldību un citiem zemes vienību īpašniekiem, pēc iespējas paredzot 
pašvaldībai piederošo īpašumu daļas sarkano līniju zonā.  

Pašvaldībai piederošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0147, kas pēc platības (platība 
270 m²) un zemesgabala konfigurācijas atbilst starpgabala statusam, turpmāk izmantojama kā apbūves 
teritorija, to pievienojot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0206 vai 0100 062 0049, 
un/vai izmantojot kā maiņas zemes platību, palielinot pašvaldības īpašuma daļu Mazās Kaiju ielas 
sarkano līniju zonā. 

6. tabula Mazās Kaiju ielas sarkano līniju grozījumi un apgrūtinājuma platību izmaiņas. 

Kadastra 
apzīmējums 

Īpašuma piederība Platība, par kādu 
samazināts 

apgrūtinājums 

Platība esošo 
sarkano līniju zonā 

Platība plānoto 
sarkano līniju zonā 

01000622048 Pašvaldība 151 m2  537 m2 386 m2 

01000620049 
Jaukta statusa 

kopīpašums 290 m2 968 m2 678 m2 

01000622115 Juridiska persona 349 m2 833 m2 484 m2 

01000622099 Pašvaldība 149 m2 846 m2 697 m2 

 

 

13. attēls. Mazās Kaiju ielas posma sarkano līniju grozījuma priekšlikums. 

 

 Satiksmes organizācija 

Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai un plānotajai apbūvei organizē no esošajām ielām: Ķīpsalas ielas, 
Āzenes ielas, Paula Valdena ielas, Zvejnieku ielas un Zunda krastmalas ielas, kā arī, ja nepieciešams, no 
plānotās Mazās Kaiju ielas. Konkrētas iebrauktuves un iekšējo satiksmes organizāciju zemesgabalos 
un/vai autonovietnēs nosaka būvprojektā. 
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 Transporta infrastruktūras attīstības priekšlikumi tuvākajā apkārtnē 

Transporta plūsmu izpētes ietvaros perspektīvā satiksmes organizācijas shēma izstrādāta ņemot vērā 
Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstības shēmu, esošos un perspektīvos satiksmes plūsmu 
datus, blakus esošos plānojumus, kā arī Pasūtītāja izvirzītos mērķus attīstāmā zemesgabala 
nodrošināšanai ar ērtu transporta plūsmu piekļuvi.  

Lai izpētes teritorijā esošajā situācijā uzlabotu satiksmes plūsmu un krustojumu caurlaidību un komforta 
līmeņus, jāveic:  

1. Daugavgrīvas ielas pārbūve starp Mazo ūdens un Buļļu ielu, uzstādot Daugavgrīvas un Buļļu 
ielā luksoforobjektu;  

2. Durbes ielas pagarinājuma izbūve atbilstoši Pilsētas attīstības plānam ielu sarkano līniju 
robežās nodrošinot savienojumu starp Jūrmalas gatvi un Daugavgrīvas ielu; 

3. Zunda kanāla šķērsojuma izbūvi starp Durbes un Paula Valdena ielām;  

4. Gājēju šķērsojuma izbūvi pār Raņķa dambim iepretim Nameja krastmalai. 

Transporta plūsmu izpētē ir secināts, ka Daugavgrīvas un Buļļu ielu krustojuma pārbūve ir nepieciešama 
neatkarīgi no lokālplānojumu attīstības teritorijas, jo krustojuma caurlaides spēja ir problemātiska jau 
dotajā brīdī un lokālplānojuma plūsmām uz krustojumu ir nebūtiska ietekme. Arī Durbes ielas 
pagarinājuma izbūve ir nepieciešama neatkarīgi no lokālplānojumu attīstības teritorijas, bet to 
papildinot to ar Zunda kanāla šķērsojumu tiktu radīti jauni maršruti un apkalpes iespējas sabiedriskajam 
transportam. 

Gājēju šķērsojuma izbūve pār Raņķa dambi, iepretim Nameja krastmalai, uzlabotu gājēju un 
velosipēdistu piekļuves un savienojumu iespējas atsevišķām teritorijām un objektiem, samazinot 
veicamo attālumu un ceļā pavadīto laiku. Tā arī būtu iespēja veidot tiešāku transporta savienojumu 
virzienam Raņķa dambis – Kalnciema iela kā ietekmē samazinātos satiksmes noslodze uz Vanšu tilta 
pievedceļiem. 

Transporta plūsmu izpētes rezultātā, ir izstrādātas rekomendācijas lokālplānojuma teritorijas un tai 
piegulošās transporta infrastruktūras attīstībai: 

1. RTU lokālplānojuma plānotā attīstība paredz zaļā kursa ievērošanu kā rezultātā attīstoties teritorijai 

netiek palielināts automašīnu pieprasījums, kas noslogotu apkārtējo ielu tīklu dienas maksimālās slodzes 

stundās; mobilitāte balstītos uz nemotorizētā un sabiedriskā transporta izmantošanu;  

2. RTU lokālplānojuma ieceres attīstības ietvaros jāpilnveido piegulošo ielu velotīkls un sabiedriskā 

transporta pieejamība; 

3. Plānojuma teritorijas optimālai sasniedzamībai papildus esošajām piekļuves iespējām būtu jāveido 

jauni savienojumi – Paula Valdena ielas un Durbes ielas savienojums pāri Zunda kanālam, kas 

nodrošinātu gājēju, velosipēdu, sabiedriskā un motorizētā transporta pārvietošanās iespējas.  

 

5.2. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS UN ILGTSPĒJĪGA MOBILITĀTE 

Esošajā situācijā pa Ķīpsalas ielu kursējošais 57. maršruta autobuss nodrošina tikai vienu reisu 
maksimumstundā, kas nav pietiekams esošā un nākotnē sagaidāmā pasažieru skaita optimālai 
apkalpošanai. Pārējās pieturvietas atrodas ārpus 300m sasniedzamības zonas no lielākās lokālplānojuma 
teritorijas daļas. 

Saskaņā ar izstrādāto Transporta plūsmu izpēti, sabiedriskā transporta kustības organizāciju izpētes 
teritorijā iespējams pilnveidot, veidojot jaunus sabiedriskā transporta maršrutus vai pārorganizējot 
esošos. Šādi risinājumi nākotnē būtu iespējami pēc Durbes ielas un Zunda kanāla šķērsojuma izbūves. 
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Gadījumā, ja Paula Valdena ielā tiek organizēta sabiedriskā transporta kustība, nepieciešams ierīkot 
brauktuvi 7 m platumā, paplašinot pašreizējo brauktuvi par ~1 m. Zunda krastmalas ielas brauktuve ir 
piemērota sabiedriskā transporta kustībai jau šobrīd, pārbūve nav nepieciešama. 

 

14. attēls. Iespējamie sabiedriskā transporta maršruti. Avots: “Transporta un satiksmes plūsmu izpēti Ķīpsalā un Daugavgrīvas 
ielā, Rīgā”, 2022. 

Ilgtspējīgai mobilitātei ir jābūt integrētai kopējā transporta sistēmā, tai jābūt pieejamai un ērtai, lai 
cilvēki saņemtu un būtu apmierināti ar pakalpojumu. Tai jāaptver visa teritorija, un jānodrošina cilvēku 
dažādu veidu pārvietošanās iespējas. 

Pašlaik lielākajai daļai Ķīpsalas teritorijai jau ir Bolt; Ride; Fiqsy; NextBike; Tuul un daudzi citi 
pakalpojumi, kas sniedz iespēju iznomāt tādus pārvietošanās transportlīdzekļus kā elektroskūteri, 
velosipēdu vai elektrovelosipēdu. Attēlos redzama teritorija, kurā darbojas pakalpojuma sniedzēji 2022. 
gada jūlijā, un konkrētajā brīdī pieejamie transportlīdzekļi (skat. 15.-17. attēlus). 

Ride ir vadošais jaunās paaudzes elektrovelosipēdu koplietošanas pakalpojuma sniedzējs, turpretim Bolt 
– elektroskūteru koplietošanas pakalpojuma sniedzējs, kas šobrīd piedāvā jau vairākus tūkstošus 
elektroskūteru visā Rīgā un ārpus tās. Ar elektroskūteriem un velosipēdiem ir ērti pārvietoties labos 

   15. attēls. Fiqsy apkalpošanas 

teritorija uz 27.07.2022 
16. attēls. Bolt apkalpošanas 

teritorija uz 27.07.2022 
17. attēls. Ride apkalpošanas 

teritorija uz 27.07.2022 
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laikapstākļos, lai nebūtu jāpārvietojas ar sabiedrisko transportu. Samaksa par elektroskūteru nomu un to 
paņemšana/nolikšana ir vienkārša un ērta. Katram no servisa piedāvātājiem ir viedtālruņa aplikācija, kas 
palīdz atrast pieejamos skrejriteņus un iznomāt tos. Jāņem vērā, ka šāda veida pakalpojums darbojas 
tikai pakalpojuma sniedzēja noteiktajā teritorijā un personām no 18 gadu vecuma, līdz ar to lietotājam 
jābūt informētam par šo transportlīdzekļu izmantošanas noteikumiem. Šādus transportlīdzekļus var 
izmantot galvenokārt tikai sezonas laikā (bezsniega apstākļos). Tas, vai transportlīdzeklis būs pieejams,  
ir atkarīgs no laika apstākļiem, lai pārvietošanās būtu droša gan vadītājam, gan apkārtējiem. 

Kā skaidro uzņēmums “Bolt”, statistikas dati liecina, ka ļoti daudz klientu veikto braucienu Rīgā ir īsāki 
par 3 kilometriem, un elektroskūteri tiek izvēlēti kā lieliska alternatīva, kas “Bolt” klientiem ļauj veikt 
braucienus ātrāk un efektīvāk, kā arī izvairīties no sastrēgumiem aktīvās pilsētas satiksmes dēļ. 
Uzdevums ir uzlabot mobilitāti pilsētās, neapstājoties tikai pie auto, bet gan piedāvājot dažādus 
pārvietošanās veidus, pielāgojoties klientu ērtībām un vajadzībām, kā arī domājot par resursu efektīvu 
izmantošanu. 

 
5.3. GĀJĒJU UN VELO INFRASTRUKTŪRA 

Rīga 2030 paredz, ka Rīga ir gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam draudzīga. 
Dokumentā norādīts, ka tajā iekļautie risinājumi ir balstīti uz pilsētas ielu tīkla struktūras attīstības 
koncepciju, kas paredz divus izteiktus pilsētas transporta lokus un radiālos savienojumus, lai samazinātu 
autotransporta intensitāti pilsētas centrālajā daļā un gaisa un trokšņa piesārņojumu, sniedzot 
priekšrocības sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai un veidojot ērtu un patīkamu 
pārvietošanos gājējiem un velosipēdistiem. Attiecīgi, pilsētas lielākais izaicinājums ir samazināt vieglo 
automobiļu priekšrocības pilsētas satiksmē. 

Transporta plūsmu izpētē ir secināts, ka “visā izpētes teritorijā gar ielām ir nodrošināts gājēju ceļu/ietvju 
tīkls. Atsevišķos ielu posmos nepieciešams izvērtēt gājējiem atvēlētā ietves platuma atbilstību attiecībā 
pret esošo gājēju plūsmas lielumu – piemēram, Vanšu tilta pieejās/nobrauktuvēs. Izpētes teritoriju šķērso 
vairākas “barjeras” (Zunda kanāls, Raņķa dambis, Vanšu tilts) kā rezultātā gājējiem atsevišķu mērķu 
sasniegšanai jāizvēlas garāki apkārtceļi.” 

Lokālplānojuma teritorijā nepieciešams ierīkot un labiekārtot gan gājēju ietves un velosipēdu ceļus gar 
ielām (atbilstoši izstrādātajiem ielu šķērsprofilu piemēriem), gan arī iekškvartāla gājēju un velosipēdistu 
ceļu tīklu. 
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18. attēls. Galvenie plānotie gājēju kustības virzieni un publiskās ārtelpas savienojumi 
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19. attēls. Galvenie plānotie velo kustības virzieni 
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5.4. TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNES 

MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240 noteikts, ka ielu un piebrauktuvju, kā arī objektam nepieciešamo 
transportlīdzekļu stāvvietu izbūve atļauta visās teritorijas, ja pašvaldības teritorijas plānojumā vai 
lokālplānojumā nav noteikts citādi. 

Auto novietnes pie plānotajiem objektiem jāprojektē atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu, kā arī Latvijas valsts standartu prasībām. 

Transportlīdzekļu novietņu skaitu ēkām nosaka būvprojekta izstrādes laikā. Lokālplānojuma TIAN ir 
noteikts, ka autonovietņu skaits nedrīkst būt mazāks par 10% no normatīvi nepieciešamā autonovietņu 
skaita, kā arī nedrīkst pārsniegt 30% no normatīvā autonovietņu skaita Lokālplānojuma teritorijā, bet 
velonovietnes jāparedz atbilstoši to normatīvajam skaitam, atkarībā no ēkas funkcijas. 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorijas lielākajā daļā tiek plānots attīstīt RTU kompleksa apbūvi, 
Lokālplānojuma TIAN ir noteikts, ka nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu Jauktas centra 
apbūves teritorijā ar indeksiem JC87, JC88, JC89, JC90, JC91 un JC92 jānodrošina kopumā, summējot 
katrai izmantošanai un/vai objektam nepieciešamo novietņu skaitu, izņemot gadījumu, ja funkcionālajā 
apakšzonā tiek realizēta apbūve, kas nav saistīta ar augstākās izglītības iestādes funkciju nodrošināšanu 
(piemēram, jauna dzīvojamā apbūve funkcionālajā apakšzonā JC92). Savukārt, ņemot vērā, ka Jauktas 
centra apbūves teritorijas ar indeksiem JC93 un JC94 atrodas vienā apbūves kvartālā un ir teritoriāli un 
funkcionāli saistītas (tirdzniecības centra “Olimpia” esošā teritorija), arī šajā kvartālā atļauts nodrošināt 
kopumā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu. 

Autonovietņu skaits precizējams konkrētu objektu būvprojekta stadijā (nosakot iebrauktuvju vietas, 
koku stādījumu vietas, precizējot inženierkomunikāciju izvietojumu). Auto stāvvietu izvietojumam 
jāatbilst LR Valsts standarta LVS 190-7:2002 prasībām, kas detalizēti jānosaka konkrētas ēkas vai būves 
būvprojektā. 

Lokālplānojumā izvirzītas prasības arī velostāvvietu ierīkošanai nosakot, ka pie visām ēkām jāparedz 
velosipēdu novietnes. Velosipēdu novietnes izvietojamas daudzstāvu, pazemes, pirmā stāva līmenī vai 
publiskajā ārtelpā izvietotā velo novietnē. Ne mazāk kā 30% no iedzīvotāju, studentu, augstskolas 
darbinieku un pasniedzēju, kā arī biroju darbinieku vajadzībām nepieciešamās velosipēdu, motociklu, 
motorolleru, mopēdu u. tml. novietnes jāparedz segtas, slēgtas vai daļēji slēgta tipa. 

    

20A., 20B. attēls. Slēgtu, daudzlīmeņu velostāvietu vizuāli piemēri – parkā un pilsētvidē. 
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5.5. ŪDENS TRANSPORTS 

Lokālplānojuma risinājumi paredz lokālplānojuma teritorijā iespēju ierīkot laivu un mazizmēra kuģošanas 
līdzekļu piestātni, lai nodrošinātu iespēju mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestāšanai krastā. MK 
09.02.2016. noteikumi Nr. 92 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” (turpmāk – 
MK noteikumi Nr. 92) nosaka kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību Latvijas iekšējos ūdeņos, tai skaitā 
prasības satiksmes dalībniekiem un izvietotajām navigācijas zīmēm un ugunīm. Noteikumi attiecas uz 
Latvijas iekšējiem ūdeņiem no jūras krasta līnijas uz sauszemes pusi (piemēram, upes, ezeri) un ostu 
akvatorijām (turpmāk – iekšējie ūdeņi), līdz ar to arī uz lokālplānojuma teritorijā iekļauto „Ūdeņu 
teritoriju” (Ū12). Navigācijas zīmēm un ugunīm ir jāatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām 
(8.nodaļa un 3. pielikuma I nodaļa). Atļauts uzstādīt arī citas navigācijas zīmes un ugunis, ja tās atbilst 
Eiropas iekšējo ūdeņu kodeksā (CEVNI kodekss) noteiktajam. 

Kā alternatīvu tradicionālajam sabiedriskajam autotransportam, plānots nodrošināt iespēju izmantot arī 
sabiedrisko ūdenstransportu, ja tāds tiks attīstīts Rīgas pilsētā. Šī mērķa nodrošināšanai var ierīkot 
piestātni, nodrošinot iespēju organizēt arī sabiedriskā ūdenstransporta pakalpojumus. Plānotā 
sabiedriskā ūdenstransporta attīstības shēmu skat. 21.attēlā. Shēma sagatavota, ņemot vērā arī citus 
pabeigtos vai izstrādes stadijā esošos lokālplānojumus u.c. teritorijas plānošanas dokumentus un 
ieceres, kas ir publiski pieejamas. 

 

 

21. attēls. Ūdenstransporta attīstības un pieturvietu izvietojuma shēma 
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6. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES NODROŠINĀJUMS 

Lokālplānojuma teritorija ir nodrošināta ar inženiertehnisko apgādi no piegulošo ielu koridoros 
esošajiem maģistrālajiem tīkliem, tādēļ lokālplānojuma risinājums paredz veidot pieslēgumus pie tiem, 
atbilstoši plānotās attīstības ieceres īstenošanai vajadzīgajām jaudām. Esošo inženiertīklu principiālais 
izvietojums norādīts lokālplānojuma daļā “Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas 
attīstības priekšnosacījumi”.  

Izbūvējot Mazās Kaiju ielas posmu, ielas telpā atļauts ierīkot pazemes inženiertīklus, ja tie nepieciešami 
piegulošās apbūves inženiertehniskajam nodrošinājumam. Ielā obligāti ierīkojams ielas apgaismojums.  

Konkrētu inženiertehniskās apgādes objektu izvietojums jānosaka un jāprecizē būvprojektēšanas laikā, 
atkarībā no plānotā ēku un būvju izvietojuma zemesgabalā. Veicot ēku projektēšanu un būvniecību, kā 
arī izbūvējot pieslēgumus pie maģistrālajiem inženiertīkliem, vispārīgajā gadījumā ievēro MK 30.09.2014. 
noteikumi Nr. 574 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, 
Aizsargjoslu likuma u.c. katra konkrētā komunikācijas veida izbūvei saistošo normatīvo aktu un 
institūciju prasības. 
 
6.1. ŪDENSAPGĀDE UN NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA 

Pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādei plānots veidot pie esošās ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas, paredzot dalīto kanalizācijas sistēmu – notekūdeņu tīkls atdalīts no lietusūdens tīkla. 
Maģistrālie tīkli izvietoti visās lokālplānojuma ietvertajās un piegulošajās ielās. Konkrētas pieslēgumu 
vietas jāprecizē būvprojektēšanas posmā.  

Nepieciešamo ūdeni ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai paredzēts nodrošināt no esošās centralizētās 
ūdensapgādes tīkla. Hidrantu pārklājums ir pietiekams, tādēļ jaunu ierīkošana nav nepieciešama. 

Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai iekškvartālā izvērtē būvniecības dokumentācijā, pēc 
izbūves 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 MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”. 

Izbūvējot jaunas ēkas un būves, jānodrošina to ugunsdrošība atbilstoši MK 30.06.2015. noteikumiem Nr. 
333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, MK 19.04.2016. 
noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” un MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 326 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”. 

Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm jānosaka ēku un inženierbūvju būvprojektos saskaņā ar 
spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” noteikumu 
prasībām un tā izpildei piemērojamiem standartiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī” 30. punktu, visa Latvijas teritorija ir noteikta par īpaši jūtīgu teritoriju, uz kuru 
attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumu Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas 
metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem”  4. punktu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
aizsargjoslās aizliegts audzēt kokus un krūmus, veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m. 

Turpmākajā projektēšanā ņem vērā MK 30.09.2014. noteikumus Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, 
Aizsargjoslu likumu, MK 22.03.2016. noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes 15.12.2017. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas 
nacionālos standartus un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos un noteiktā kārtībā reģistrētos 
starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartus. 
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6.2. LIETUS KANALIZĀCIJA 

Lokālplānojuma teritorijā un ielās ir ierīkoti lietus kanalizācijas pašteces cauruļvadi ar lietus un drenāžas 
ūdeņu izlaides vietām Zunda kanālā. Lokālplānojuma risinājumi neparedz jaunu pieslēgumu izbūvi pie 
pilsētas centralizētās lietus notekūdeņu sistēmas. Esošo lietus kanalizācijas tīklu un objektu pārbūves 
nepieciešamība un risinājumi jānosaka būvprojektēšanas posmā, atkarībā no plānoto ēku un objektu 
izvietojuma. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz vienlaicīgi ar projektējamo Mazo Kaiju ielu izbūvēt lietus kanalizācijas 
tīklus. Lietus ūdeņi, pēc attīrīšanas smilšu-naftas produktu uztvērējā, novadīti Daugavā, tādējādi 
nodrošinot novadāmo lietus notekūdeņu kvalitātes atbilstību Rīgas domes 15.11.2011. saistošo 
noteikumu Nr. 147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2. 
pielikumam. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz, ka izstrādājot jaunu ēku, vai teritorijas labiekārtojuma būvprojektus 
papildus jāierīko ilgtspējīgi lietusūdens savākšanas, izmantošanas un novadīšanas risinājumi. 
Lokālplānojuma teritorijā iespējams veidot arī lokālus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas risinājumus, 
piemēram: lietus notekūdeņus no ēku jumtiem novadīt tieši Daugavā, lietus novadīšanas sistēmas 
iekļaujot teritorijas labiekārtojumā; otreizēja lietusūdeņu izmantošana teritorijas laistīšanai un ēku 
tehniskajām vajadzībām; ierīkot ievalkas un citas lietus notekūdeņu akumulējošas ūdenstilpnes; zem 
cieto segumu laukumiem izvietot lietusūdens infiltrācijas sistēmas, u. tml. 
 
6.3. ELEKTROAPGĀDE UN ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI 

Tā kā lokālplānojuma teritorija ir nodrošināta ar nepieciešamo elektroapgādi un elektroniskajiem 
sakariem, papildus risinājumi lokālplānojuma ietvaros  netiek paredzēti.  

Turpmākajā projektēšanā un īstenojot elektroapgādes risinājumus jaunai būvniecībai, ievēro spēkā 
esošo normatīvus, t.sk.: 

◼ Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

◼ Plānoto inženiertīklu 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. 

◼ Teritorijā ievēro aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā, tostarp 
prasības par aprobežojumus, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām).  

◼ Teritorijā ievēro 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. 

◼ 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 tirdzniecība. s un lietošanas noteikumi”. 

Saskaņā ar SIA “Tet” nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei, apbūves teritorijā plānots objektus 
iespējams pieslēgt uzņēmuma tīkliem. Uzņēmuma esošo sakaru kabeļu kanalizācija tiek saglabāta, bet, ja 
būvprojektēšanas posmā tiks konstatēts, ka nepieciešama to pārvietošana, tas tiks veikts saskaņā ar 
likuma “Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta 4. apakšpunktu, kā arī uzņēmuma 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ielu šķērsprofilos sakaru komunikāciju trases jāparedz zaļajā 
zonā vai zem trotuāra. 

Saskaņā ar likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko 
sakaru tīklu pēc nekustamā īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka 
vai valdītāja līdzekļiem. 
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Ēkas iekšējos telekomunikāciju tīklus jāizbūvē pēc nepieciešamības, ievērojot normatīvos aktus un 
„Eiropas standarta NE 50173 1 2002” tehniskās prasības. Kabeļu kanalizācijas ievada trases izvietojumu 
jāprecizē un jāsaskaņo būvprojektēšanas gaitā, lai esošās un projektējamās kabeļu kanalizācijas akas 
atrastos ārpus piebraucamo ceļu braucamās daļas, zaļajā zonā vai zem gājēju ietvēm. Zem ēku 
pamatiem kabeļa ieguldīšana nav atļauta. Pirms elektroniskā tīkla izbūves ar ģeodēzisko mērījumu 
palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceļu sarkano līniju robežām un veiktiem planēšanas darbiem. 
 
6.4. SILTUMAPGĀDE UN GĀZAPGĀDE 

Lokālplānojuma teritorijā gar Zunda krastmalu ir izvietoti AS “RĪGAS SILTUMS” siltuma tīkli, bet 
siltumapgāde jau esošajiem objektiem tiek nodrošināta lokāli - no RTU pārziņā esošās katlu mājas un no 
tirdzniecības centra “Olimpia” katlu mājas.  

AS “RĪGAS SILTUMS” ir izdevis tehniskos noteikumus RTU kompleksa Ķīpsalā pieslēgumam pie 
centralizētās siltumapgādes sistēmas Durbes ielā (ārpus lokālplānojuma teritorijas, Zunda kanāla pretējā 
pusē), bet jautājums turpmāk risināms būvprojektēšanas līmenī, ņemot vērā gan ekonomiskos, gan vides 
aspektus. 

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumi Nr. 97 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 
zonējumu un siltumapgādes veida izvēli” un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta tīmekļvietnē 
mvd.riga.lv publicēto informāciju, lokālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma teritoriālajā 
zonā, kurā aizliegts būvēt vai ierīkot iekārtas, kas izmanto ogles siltumenerģijas ražošanai vai 
tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, bet daļa no teritorijas atrodas arī I un II zonā (teritorijas Krišjāņa 
Valdemāra ielas tuvumā). 

Saskaņā ar Rīgas domes 22.09.2015. saistošo noteikumu Nr.167 7. punktu lēmumu par siltumapgādes 
veida izvēli būvēm, telpām visās zonās un būvju lokālu siltumavotu projektēšanu vai pārbūvi visās zonās, 
pieņem Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija (turpmāk – siltumapgādes jautājumu komisija). 

Ēku būvprojekti izstrādājami saskaņā ar LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 
(spēkā no 20.06.2015.). Ēku būvkonstrukcijas un siltumapgādes risinājumi jāizvēlas ņemot vērā 
ekonomiskos un vides faktorus, kā arī likumu „Par ēku energoefektivitāti”. 

Lokālplānojuma teritorijā gāzes apgāde iespējama no sadales gāzesvadiem ar spiedienu līdz 0.4 MPa, kas 
izbūvēti Ķīpsalas ielā, Zunda krastmalā un Āzenes ielā. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas zemes 
vienībās ar kad. apz. 0100 062 0049 un 0100 062 2115, nepieciešams pārbūvēt tos šķērsojošo vidējā 
spiediena gāzes vadu, to attiecīgi pārvietojot plānotās Mazās Kaiju ielas sarkano līniju koridorā, zem 
plānotās gājēju ietves vai apstādījumu zonā. 

Ja plānotajiem objektiem būs nepieciešami jauni gāzes pievadi, tas tiks risināts būvprojektēšanas 
procesā, pieprasot AS “GASO” tehniskos nosacījumus. Vispārīgajā gadījumā, gāzapgādei izbūvējams 
gāzes vads ar spiedienu līdz 0.4 MPa esošo ielu sarkanajās līnijās vai inženiertīklu koridoros, ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktās prasības, tostarp paredzot iespēju gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa 
izbūvei katram patērētājam atsevišķi. 

 

6.5. TERITORIJAS INŽENIERTEHNISKĀ SAGATAVOŠANA 

Lokālplānojuma teritorijas lielākā daļa nav applūstoša, un tikai nelielas tās ziemeļu daļas applūstamības 
iespējamība (tikai jūras vējuzplūdu gadījumā) vērtēta kā ļoti maza (0,5 %) – reizi 200 gados. 
Applūstamības iespējamība gar Zunda kanāla krasta līniju ir augstāka, bet tā nesasniedz ielas brauktuves 
vai gājēju ietves daļu. Saskaņā ar „Rīga pret plūdiem” ietvaros veikto pētījumu analīzes rezultātiem, 
Rīgas pilsētu rekomendēts aizsargāt no plūdiem, kādi tuvās nākotnes (2021.-2050. g.) klimatā iespējami 
ar 1 % varbūtību jeb reizi 100 gados. 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir iekļauti nosacījumi teritorijas 
inženiertehniskās sagatavošanas veikšanai. 
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7. PUBLISKĀS ĀRTELPAS PLĀNOŠANA UN PRIEKŠLIKUMI TĀS ATTĪSTĪBAI 

Lokālplānojums nosaka galvenos teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu ierīkošanas principus un 
vadlīnijas lokālplānojuma teritorijā – kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanai, elementu izvietojumam, 
dizainam, telpas organizācijai un gājēju plūsmas organizēšanai, kas jāņem vērā izstrādājot atsevišķu ēku, 
būvju un teritoriju būvniecības dokumentāciju. 

Kopumā teritorija iecerēta kā urbāna teritorija, ar salīdzinoši blīvu, liela apjoma apbūvi, kur dabas 
klātbūtni nodrošinās esošās un plānotās apstādījumu teritorijas gar ielām, skvēri un iekšpagalmi, kā arī 
labiekārtotā gājēju promenāde gar Zunda kanālu. Lokālplānojuma risinājumi paredz ierīkot vienotu 
publisko ārtelpu visā lokālplānojuma teritorijā, neierobežojot gājēju kustību, plānoto publisko ārtelpu 
savienojot gan ar ielu telpu, gan Zunda kanāla un Daugavas krastmalām.  

Lokālplānojuma publiskās ārtelpas attīstības mērķis ir izveidot telpu ar nozīmi un funkcionālu, tādu, kur 
notiek studentu dzīve; ārtelpu - kurā gribas uzkavēties un ir daļa no pilsētas publiskās dzīves. Veiksmīgi 
veidota publiskā ārtelpa ir tāda – “līdz kurai ir viegli nonākt un caur kuru ir ērti iziet”. Vietai ir jābūt ērtai 
un jāspēj sevi reprezentēt, jānes savs tēls, tai jābūt drošai un tīrai. Telpai ir jābūt atvērtai ik vienam, 
neskatoties uz dzimumu, vecumu un īpašām vajadzībām. Nodrošinot pieeju visām lietotāju grupām, tiek 
paaugstināta vietas drošuma sajūta.  

Lokālplānojuma teritorija ir daļa no studentu ikdienas dzīves telpas, tā veido vietas identitāti un 
raksturu, nosaka vietas ilgtermiņa attīstības iespējas, tai ir potenciāls kļūt par daļu no apmeklētākās 
pilsētas publiskās ārtelpas daļu.  

Lokālplānojumā publiskā ārtelpa ir viens no pamatelementiem. Līdz ar to tiek izdalītas vairākas publiskās 
ārtelpas daļas un sniegti priekšlikumi un piemēri telpas attīstības iespējām nākotnē, norādot uz tās 
potenciālu.  

Plānojot lokālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas attīstību, ir ņemtas vērā blakus esošās teritorijas 
un to attīstības ieceres, jo šo teritoriju savstarpējā saikne kā kopējas struktūras elementiem ir 
nenoliedzama un ietekmē esošo un plānoto teritoriju attīstības kvalitāti.  

 

7.1. PUBLISKĀS ĀRTELPAS DAĻAS LOKĀLPLĀNOJUMĀ 

 

IELAS – (Ķīpsalas iela, Paula Valdena iela, Mazā Kaiju iela, 
Zunda krastmala, Āzenes iela, Kr. Valdemāra iela)  viena 
no galvenajām publiskās ārtelpas daļām, kas paredzēta 
gan autotransporta satiksmei, gan kā norises vieta 
dažādām aktivitātēm. Iela kā publiskā ārtelpa ietver arī 
telpu starp ielu un ēku fasādēm, gājēju ceļus, velo ceļus, 
zaļo struktūru un brauktuves. Ielas telpa ļauj izjust pilsētu, 
vietu, tām jābūt ērtām un drošām cilvēkiem. Drošība ir arī 
viens no aspektiem, ko studenti norādīja veiktajā aptaujā. 
Ielas telpā jāierīko papildus stādījumi, radot cilvēka 
mērogam atbilstošu ielas telpu. Jāpievērš uzmanība ietvju 
platumam un seguma izvēlei un to kombinācijām. 
Principiālos ielu šķērsprofilus skatīt apakšnodaļā 5.1. 
“Ielas, satiksmes organizācija un transporta plūsmas”.  

Ielas telpā plānotie stādījumi palīdz uzlabot lietusūdeņu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu teritorijā kopumā (piem. 
skatīt 23., 24. attēlā).  
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23., 24. attēls. Stādījumi lietus ūdeņu filtrācijai ielas telpā, kas savāc lietusūdeņus no ielas un apkārtējām teritorijām 
Avots:https://i.pinimg.com/564x/.     9d/a0/48/9da048b97799ea1ac54513891146b9ee.jpg    
Avots: https://i.pinimg.com/564x/9d/a0/48/9da048b97799ea1ac54513891146b9ee.jpg 
 

  
LAUKUMS –  pulcēšanā vieta (esošais “Kolonādes” laukums), ar 

nozīmi un identitāti; veido studentu ikdienas dzīves telpu; piesaista 

vietas izmantotājus. Laukumam jāveido “savs raksturs”, ko var 

attīstīt paši vietas  galvenie lietotāji (studenti); vieta ar ilgtspējīgām 

izmantošanas iespējām; “dzīvot spējīga”.  

RTU centrālās daļas laukums šobrīd ir morāli un funkcionāli 

novecojis. Jāveido jauns labiekārtojums, ņemot vērā RTU attīstību 

un studentu vajadzības. Tas jāveido kā “viesistaba”, kas piesaista 

studentus, apmeklētājus, iedzīvotājus, viesus. Jāveido “vienošanās 

vieta” – vieta, kur veidot savstarpējās attiecības, kur cilvēki gūst 

emocionālo labumu. Tai jābūt oriģinālai - vietai ar “stāstu un 

nozīmi”. Galvenais uzdevums ir šo centrālo telpu izveidot par 

“vietu ar nozīmi”.  

Lokālplānojuma TIAN daļā RTU centrālais laukums noteikts kā teritorija ar īpašiem noteikumiem – 

Universitātes laukums (TIN143). 

Laukuma labiekārtojumā jāparedz vieta publiskiem brīvdabas 

pasākumiem, tādejādi nodrošinot daudzveidīgu tā izmantošanu 

dažādos gadalaikos. Teritorijā var izmantot reljefu un ierīkot 

apstādījumus. Tiem ir ne tikai dekoratīva nozīme, bet tie arī 

norobežo / veido vairākas telpas; rada telpas izjūtu un 

mikroklimatu.  

SKVĒRI – viena no galvenajām vārtu teritorijām RTU kompleksam 

ir Īslandes skvērs. Vēl viens esošs skvērs ir izveidots pretī Ķīpsalas 

peldbaseinam pie Arhitektūras fakultātes. Jaunu skvēru var ierīkot 

Paula Valdena un Ķīpsalas ielas stūrī, veidojot “vārtus” Ķīpsalas 

sporta un izstāžu kompleksam. Lai palielinātu šo vietu 

izmantošanas potenciālu, būtiska nozīme labiekārtojuma 

elementiem, gājēju kustības nodrošināšanai un telpas 

funkcionalitātei. 

 

https://i.pinimg.com/564x/.%20%20%20%20%209d/a0/48/9da048b97799ea1ac54513891146b9ee.jpg
https://i.pinimg.com/564x/9d/a0/48/9da048b97799ea1ac54513891146b9ee.jpg
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25. attēls. Indiana University Conrad Prebys Amphitheater.   Avots: https://www.gannett-cdn.com/-mm-

/d557f12b9576953d6e01eebf003096905dbfe7c6/c=0-40-768-472/local/-

/media/2021/08/17/Bloomington/ded231c869f957fb4e144f2b46e4ee76.jpg?width=768&height=432&fit=crop&format=pjpg&

auto=webp 

26. attēls. Plimutas universitāte (University of Plymooth).  Avots: https://wildfirecomms-images.co.uk/img/1548038-copy-

1438342744.jpg  
 

 

file:///C:/Users/Laura%20Sterna/Desktop/Ķīpsala%20RTU/Paskaidrojuma%20raksts/Indiana%20University%20Conrad%20Prebys%20Amphitheater
https://www.gannett-cdn.com/-mm-/d557f12b9576953d6e01eebf003096905dbfe7c6/c=0-40-768-472/local/-/media/2021/08/17/Bloomington/ded231c869f957fb4e144f2b46e4ee76.jpg?width=768&height=432&fit=crop&format=pjpg&auto=webp
https://www.gannett-cdn.com/-mm-/d557f12b9576953d6e01eebf003096905dbfe7c6/c=0-40-768-472/local/-/media/2021/08/17/Bloomington/ded231c869f957fb4e144f2b46e4ee76.jpg?width=768&height=432&fit=crop&format=pjpg&auto=webp
https://www.gannett-cdn.com/-mm-/d557f12b9576953d6e01eebf003096905dbfe7c6/c=0-40-768-472/local/-/media/2021/08/17/Bloomington/ded231c869f957fb4e144f2b46e4ee76.jpg?width=768&height=432&fit=crop&format=pjpg&auto=webp
https://www.gannett-cdn.com/-mm-/d557f12b9576953d6e01eebf003096905dbfe7c6/c=0-40-768-472/local/-/media/2021/08/17/Bloomington/ded231c869f957fb4e144f2b46e4ee76.jpg?width=768&height=432&fit=crop&format=pjpg&auto=webp
https://wildfirecomms-images.co.uk/img/1548038-copy-1438342744.jpg
https://wildfirecomms-images.co.uk/img/1548038-copy-1438342744.jpg
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27. attēls. Reims campus | Sciences Po Undergraduate College 
Avots: https://www.sciencespo.fr/college/sites/sciencespo.fr.college/files/campus-
reims-interieur-078c2.jpg?1655709759  
 

28. attēls. Oslo waterfront regeneration.  
Avots: https://urbanmaestro.org/wp-content/uploads/2020/11/78_the-
harbour-promenade-between-the-public-library-opening-in-2020-and-the-
opera-house-c-bjorvika-utvikling_vibeke-hermanrud-850x637.jpg  

ĒKU PAGALMI – teritorijas starp ēku fasādēm, kas veidojamas un ir 

daļēji publiski pieejamas, ņemot vērā to pieejamības iespējas un 

nozīmi studentu ikdienas dzīvē. Veidot kā nelielas telpas konkrētās 

fakultātes studentu ikdienai, vieta īsiem starpbrīžiem, pusdienām, 

sava veida piederības vieta. 

 

 

 

 

 

ZUNDA KANĀLA KRASTMALA – teritorija gar Zunda kanālu un 

kanāls, ir viena no vērtīgākajām publiskās ārtelpas daļām. 

Krastmalas labiekārtojums gar Zunda kanālu var iedalīt divos 

posmos, kas pēc labiekārtojuma atšķirtos:  

▪ Krišjāņa Valdemāra iela – Paula Valdena iela; 

▪ Paula Valdena iela – Mazā Kaiju iela. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencespo.fr/college/en/campus/reims.html
https://www.sciencespo.fr/college/en/campus/reims.html
https://www.sciencespo.fr/college/sites/sciencespo.fr.college/files/campus-reims-interieur-078c2.jpg?1655709759
https://www.sciencespo.fr/college/sites/sciencespo.fr.college/files/campus-reims-interieur-078c2.jpg?1655709759
https://urbanmaestro.org/example/oslo-waterfront-regeneration/
https://urbanmaestro.org/example/oslo-waterfront-regeneration/
https://urbanmaestro.org/wp-content/uploads/2020/11/78_the-harbour-promenade-between-the-public-library-opening-in-2020-and-the-opera-house-c-bjorvika-utvikling_vibeke-hermanrud-850x637.jpg
https://urbanmaestro.org/wp-content/uploads/2020/11/78_the-harbour-promenade-between-the-public-library-opening-in-2020-and-the-opera-house-c-bjorvika-utvikling_vibeke-hermanrud-850x637.jpg
https://urbanmaestro.org/wp-content/uploads/2020/11/78_the-harbour-promenade-between-the-public-library-opening-in-2020-and-the-opera-house-c-bjorvika-utvikling_vibeke-hermanrud-850x637.jpg
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29. attēls. West Seoul Lake Park, Korea. 
Avots: https://i.pinimg.com/originals/92/31/3f/92313fe1bd2f4ac15ed71786d42af25e.jpg 

Paula Valdena iela – Mazās Kaiju ielas posmā Zunda kanāla krastmala var saglabāt esošo kasta līniju un 

dabiskumu, kur ūdensmalas pieejamība var tikt nodrošināta atsevišķās vietās. 

 

   

30., 31. attēls. Pakāpieni un terases, kas veido universitātes publiskās ārtelpas savienojumu ar ūdens ainavu, Lunda, 
Zviedrija. Avots: https://i.pinimg.com/564x/51/29/34/5129343c04fc068e7de0be50a8df7162.jpg 

https://urbanmaestro.org/example/oslo-waterfront-regeneration/
https://urbanmaestro.org/example/oslo-waterfront-regeneration/
https://i.pinimg.com/originals/92/31/3f/92313fe1bd2f4ac15ed71786d42af25e.jpg
https://i.pinimg.com/564x/51/29/34/5129343c04fc068e7de0be50a8df7162.jpg
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32. attēls. Cycling at Punggol Waterway, 
Singapūra. Avots: 
https://i.pinimg.com/originals/97/d2/80/97d2805d
e9caf42ba39eb7ccef42cd38.jpg 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLISKAIS ŪDENS – Ūdens teritorija, kā jauna aktivitāšu 

telpa. Zunda kanāls ir piemērots laivošanai un kuģošanai. 

Lokālplānojums paredz izveidot piestātnes un radīt 

infrastruktūru ūdens ceļu izmantošanai. Izveidojot jaunus 

Zunda kanāla šķērsojumus, tiks apvienotas vairākas pilsētas 

publiskās ārtelpas un nodrošināta ērtāka gājēju un 

velobraucēju kustība, vienlaicīgi ļaujot redzēt pilsētu no “cita 

skatu punkta”.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

33. attēls. Bow River Walk, Kalgarī, Kanāda. Avots: 
https://i.pinimg.com/736x/08/61/b2/0861b24fc1e50
d0fa501e133237e7fea.jpg 
 

https://i.pinimg.com/736x/08/61/b2/0861b24fc1e50d0fa501e133237e7fea.jpg
https://i.pinimg.com/736x/08/61/b2/0861b24fc1e50d0fa501e133237e7fea.jpg
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7.2. APSTĀDĪJUMU IZVĒLE PUBLISKĀS ĀRTELPAS VEIDOŠANĀ 

Kokiem pilsētā ir kultūrvēsturiska, sociālā un vizuāla vērtība. Koki atstāj pozitīvu ietekmi uz pilsētvides 

klimatu. Apstādījumiem ir būtiska loma arī kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanā, atstājot ietekmi arī 

uz apbūves un cilvēka savstarpējo mērogu, to savstarpējo ietekmi.   Lokālplānojuma teritorijā ir veikta  

dendroloģiskā izpēte. Ar veiktās izpētes materiāliem var iepazīties Pielikumu daļā. 

Kokaugu un ziemciešu apstādījumu veidošanu nosaka videi raksturīgie apstākļi – augsne, ūdens, gaisa 

režīms, augsnes un gaisa temperatūra, piesārņojums ar dūmgāzēm, cietais segums, inženiertīkli, kas var 

būtiski mainīt apstādījumu augšanas apstākļus un ietekmē to plānošanu. Svarīgi ir izvēlēties pilsētvidei 

piemērotākās koku, krūmu un ziemciešu sugas. Lai nodrošinātu publiskās ārtelpas apstādījumu 

lokālplānojuma teritorijai ilgtspējīgu apsaimniekošanu, jāizvēlas mazprasīgas, pret pilsētas apstākļu 

ietekmi un slimībām izturīgas un pēc iespējas vairāk sevi atjaunot spējīgas augu sugas ar zemām 

36. attēls. Bostanali tilts, Izmira, Turcija. Avots: 
https://i.pinimg.com/originals/f7/55/cb/f755cbb2a3c96f9d530c
8e2d68fb0245.jpg 

34. attēls. ZigZag tilts, Guayaquil. Avots: 
https://i.pinimg.com/736x/f2/c6/58/f2c6583839ee35
e6bf048bfb0c11c7aa.jpg 

35. attēls. V&A krastmala. Avots: 
https://www.waterfront.co.za/wp-

content/uploads/2018/09/canal-district-web-8.jpg 
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kopšanas izmaksām, kā arī ekoloģiski saderīgus augus, īpašu uzmanību pievēršot Zunda krastmala 

apstādījumiem. Tādā veidā ir iespējams veidot dabiski noturīgus apstādījumus.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot inženiertīklu esamību iespējamajās apstādījumu zonās, jāsecina, 

ka esošā situācija ir labvēlīga ielu un laukumu apstādījumu veidošanai, it sevišķi ņemot vērā, ka 

apstādījumos var un ir ieteicams izmantot ziemcietes un zāļveida ziemcietes.  

Veidojot publisko ārtelpu, jārisina arī lietusūdens 

apsaimniekošana. Apstādījumi var kalpot arī par ilgtspējīgas 

lietusūdens apsaimniekošanas sistēmas elementu. Var tikt 

izmantoti specifiski inženiertehniski dizaina risinājumi – 

lietus ūdens notece dabiskajās ekosistēmās. Ilgtspējīgas 

lietus ūdeņu apsaimniekošanas sistēma uzlabo un attīra 

ūdeni, kā arī uzlabo publiskās ārtelpas kvalitāti. Pilsētvidē 

nokrišņi tiek akumulēti no ielām, ietvēm, jumtiem un citām 

virsmām, tāpēc šo ūdeņu tīrība un kvalitāte ir viens no 

jautājumiem, kuru iespējams risināt ar atbilstošu 

apstādījumu palīdzību, izmantojot augus, kas akumulē 

nevēlamās vielas, tādējādi attīrot ūdeni vai augsni. Ieviešot 

ilgtspējīgus lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, ir 

iespējams efektīvi apvienot gan publiskā, gan privātā sektora 

pārvaldību.  

Lokālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas plānotos apstādījumus pēc augstuma nosacīti varētu iedalīt 

trīs grupās: augi līdz 0,80 m (tos var veidot zemāki krūmi un ziemciešu, zāļveida ziemciešu stādījumi), 

augi no 0,80 - 3,00 m (dažādi, krūmi, zāļveida ziemcietes, atsevišķas ziemcietes), augi no 3,00 + m (krūmi 

un koki), izvēlētos ielu apstādījumus jāņem vērā apbūves augstums, proporcijas un cilvēka mērogs.  

Ieteikumi ielu apstādījumiem:  

▪ kokiem gar ielām jānodrošina minimālā aerācijas un mitruma pieplūdes josla;  

▪ kokus stiprināt ar trīs mietu sistēmu, izmantojot sintētiskas vai dabīgas lentes – vismaz 5 cm 

platumā;  

▪ pēc iestādīšanas kokiem stumbru aizsardzībai lietot niedru paklāju aizsargus;  

▪  obligāta ir esošo koku enkurošana pārbūves darbos, lai noturētu koku, gadījumos, kad veicami 

rakšanas darbi blakus kokiem vismaz 3 m zonā no vainaga projekcijas;  

▪ obligāta ir esošo koku vainagu sakopšana pēc pārbūves darbiem, pieaicinot arboristu;  

▪ krūmu stādījumus veidot blīvās grupās, veidojot tiem kopīgas apdobes (neparedzēt krūmu 

soliterstādījumus zālienā), tas atvieglos teritorijas apsaimniekošanu;  

▪ apdobes mulčēt ar vidējas frakcijas mulču, slāņa biezumu paredzēt no 7-10 cm;  

▪ nepieļaut pašizsējas kokaugu augšanu ierīkotos stādījumos un ceļa nodalījuma joslā;  

▪ jaunie koki ir visjūtīgākie pret sāls šķīdumu u.c. pretslīdes materiālu iedarbību. Līdz ar to vēlams 

ap jaunajiem stādiem ierīkot grodu ar 50-60 cm augstām malām. To iegremdē augsnē apkārt 

jaunajam kokam un apmēram 10-12 cm atstāj virs augsnes līmeņa. Tas pasargās no pretslīdes 

materiālu nokļūšanas apdobē un koku saknēs. Var izmantot arī citus līdzvērtīgus risinājumus, lai  

nodrošinātu koku aizsardzību. Augsne regulāri jāuzlabo ar kūdru, rupju smilti, kompostu, mizu 

mulču un katru gadu jāapstrādā.  

▪ Veicot teritoriju pārbūves darbus, jānodrošina esošo un projektēto stādījumu ilgmūžība, 

paredzot kompleksus stādījumu aizsardzības pasākumus un risinājumus pret mehāniskiem 

bojājumiem un augsnes piesārņojumu. 
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Veicot ielu pārbūvi:  

▪ vienlaicīgi ar brauktuvju un ietvju pārbūvi jāveic arī ielu stādījumu atjaunošana;  

▪ ielās, kuru malās pieļaujama autostāvvieta vai īslaicīga automašīnu apstāšanās, un, kur brauktuvi 

no ietves nodala stādījumu josla, jāparedz 0,5 m plata cietā seguma josla pasažieru izkāpšanai; 

▪ būtiska uzmanība jāpievērš augu izvēlei veidojot Zunda krastmalu. No Paula Valdena ielas līdz 

Mazai Kaiju ielai saglabāt pēc iespējas neskartu esošo krastmalu, atsedzos tikai vietas skatam un 

integrējot labiekārtojumu esošā vidē; 

▪ plānotie apstādījumi nedrīkst vizuāli norobežot Zunda kanālu no pārējās lokālplānojuma 

teritorijas veidojot fizisku un vizuālu barjeru. 

 

7.3. GALVENIE PRINCIPI PUBLISKĀS ĀRTELPAS VEIDOŠANĀ 

Publiskās ārtelpas attīstībai vēlams izstrādāt apstādījumu koncepciju, kurā jāietver pamatnosacījumi 

ielas telpu, laukumu un citu vietu apstādījumu veidošanai. Tas nodrošinātu vienotu publiskās ārtelpas 

vizuālo kvalitāti, palielinātu apstādījumu kvalitāti un kopējo publiskās ārtelpas vērtību. Papildus 

teritorijas veidošanā jāņem vērā vismaz pēdējo 2-5 gadu laikā attīstītos projektus lokālplānojuma 

teritorijā, nodrošinot esošo un plānoto publisko ārtelpu savstarpējo saskaņotību.  

Lai nodrošinātu cilvēkiem ērtu un draudzīgu pilsētvidi, liela nozīme ir gājēju plūsmas organizācijai un 

gājēju ietvēm. Jāņem vērā, ka lokālplānojumā gājēju plūsmas ir ļoti konkrētas un vienlaicīgi lielos 

apjomos. Ņemot vērā minēto, būtiska uzmanība ir jāpievērš gājēju ceļu tīklam, ņemot vērā plānotos un 

perspektīvos kustību virzienus.  

Publiskās ārtelpas attīstībai jāizvirza trīs pamatnosacījumi – attīstīt (1) funkcionālu, (2) pieejamu un (3) 

drošu publisko ārtelpu dažādu interešu un vajadzību cilvēkiem. 

Lai veidotos kvalitatīva, funkcionāla, vizuāli pievilcīga un vienota publiskā ārtelpa, veidojot un 

pārveidojot augstāk minētās publiskās ārtelpas ievērojami šādi principi/nosacījumi:  

▪ Plānot savstarpēji saistītu publisko ārtelpu, neatkarīgi no tās izvietojuma teritorijā;  

▪ koks teritorijā - pirmais: esošie koki pēc iespējas saglabājami plānojot jaunas vietas kokiem un 

citiem apstādījumiem; 

▪ lai atdalītu gājējus no automašīnu plūsmas, izmantot kokus un krūmus –  krūmi un koki ir būtiska 

ielas telpas daļa; 

▪ apstādījumus pēc iespējas grupēt tā, lai tie neaizsegtu skatu uz Zunda kanālu; 

▪ ielu apstādījumus veidot vairākos līmeņos: ziemcietes un krūmi līdz 0,80 m, krūmi un ziemcietes 

no 0,80 līdz 2,00 m un koki līdz 15 m, lai nodrošinātu mainību gadalaikos un cilvēka mērogam 

atbilstošu publisko ārtelpu;  

▪ kanālmalu veidot daudzveidīgu, vietām saglabājot esošo dabiskumu, tomēr radot pieeju veidojot 

pakāpienus un terases;  

▪ drošība – apgaismojums gājējiem, pārdomāts un saskaņots publiskās ārtelpas apgaismojums visā 

lokālplānojuma teritorijā: apgaismotas gājēju ietves, laukumi, skvēri un Zunda kanāla krastmala, 

paredzot cilvēka mērogam atbilstošu apgaismojumu; 

▪ universālais dizains – visā universitātes teritorijā izmantot viena toņa labiekārtojuma elementus, 

izņemot plānotus akcentus, dažādās publiskās ārtelpās labiekārtojumu elementu dizains var 

atšķirties, tomēr jāsaglabā tonis; 

▪ “nepiesārņot” telpu ar liekiem elementiem, izmantojot multifunkcionālus elementus (piemēram 

- gaismas stabs var būt arī ceļa zīmes stiprinājums, krūmi barjera starp gājējiem un 

autovadītājiem, u. tml.); 

▪ droša ielu šķērsošana – gājēju pārejas vienā līmenī ar gājēju ietvēm (speciāli veidotas TIN 142), 

uzsverot gājēju prioritāti teritorijā; 
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▪ teritorijā neveidot plašas atklātas autostāvvietas, samazināt un/vai apzaļumot esošās; 

▪ pēc iespējas mazāk autostāvvietas ielu telpā; esošās grupēt pa 3 un atdalīt ar stādījumiem vai 

labiekārtojuma elementiem (piemēram, apstādījumi podos vai kastēs); 

▪ pieejamība – veidot publisko ārtelpu tā, lai tā būtu pieejama dažādām cilvēku grupām, būtisku 

uzmanību pievēršot Zunda kanāla krastmalas pieejamībai; 

▪ veloceļi pārdomāti un savstarpēji sasaistīti, veidojot atsevišķus mobilitātes punktus teritorijā;  

▪ mākslas/vides objekti kā daļa no publiskās ārtelpas. 

Būtiska nozīme ir publiskās ārtelpas pieejamībai, līdz ar  to arī tas nosaka tās iespējamos labiekārtojuma 

plānošanas risinājumus un funkciju, kas tiek piešķirta vai saglabāta. Lokālplānojuma teritorijai ir 

izstrādāta Publiskās ārtelpas izvietojuma shēma (skatīt TIAN un tā 2.pielikumu), kur izdalītas publiskās 

ārtelpas pēc to lietojuma veida un nozīmes:  

▪ daļēji publiska ārtelpa – iekšpagalmi, labiekārtota daļēji publiska ārtelpa, ko lieto vienas 

fakultātes studenti vai ir funkcionāli saistīta ar kādu konkrētu ēku vai tās daļu, būtisks trokšņa 

ierobežojums;  

▪ publiskā ārtelpa, ko veido lakumi un skvēri, to savienoju, caurstaigājamas publiskas teritorijas, 

brīvi pieejamas ikvienam lietotājam; 

▪ Zunda kanāla publiskā ārtelpa – publiski pieejama ūdensmala, ir būtiska daļa no pilsētas un 

apkaimes kopējās publiskās ārtelpas sistēmas; 

▪ Zunda krastmalas un Daugavas publiskās telpas savienojumi – nozīmīgi un saglabājami 

savienojumu, kas savieno nozīmīgas ūdensmalu (Zunda krastmalu un Daugavas krastmalu) 

publiskās ārtelpas un nodrošina to savstarpējo tīklojumu. Plānojot turpmāko lokālplānojuma 

teritorijas attīstību, būtiski ņemt vērā un integrēt risinājumos. 

Šo publisko ārtelpu saglabāšana un turpmākā attīstība uzlabos lokālplānojuma teritorijas kvalitāti, 

studentu dzīves telpas kvalitāti, veidos vietas raksturu un nozīmi, radot daudzveidīgu publiskās ārtelpas 

raksturu, saglabājot katrai telpai būtisko un raksturīgo, piešķirot nozīmi un funkciju, ļaujot tās veidošanā 

iesaistīties šo telpu veidošanā, it īpaši daļēju publisko un publisko ārtelpu veidošanā, kas tiešā veidā skar 

studentu ikdienu, pārvietošanās paradumus, vajadzības un vēlmes, lai lokālplānojuma teritorija kļūtu par 

daudzfunkcionālu, interesantu un radošu studentu dzīves telpu.  

Īstenojot augstāk minētos risinājumus, lokālplānojuma teritorijas publiskā ārtelpa būs pieejama un 

veidos saiknes ar apkārtējām teritorijām; integrēsies kopējā apkārtējo attīstības teritoriju publisko 

ārtelpu sistēmā; tā kļūs apmeklēta; to raksturos apmeklētāju dažādība un izpausmes iespējas; tā būs 

vieta aktivitātēm un tajā notiks aktivitātes (studentu dzīve); vieta būs ērti izmantojama; to nodrošinās 

mūsdienīgu, funkcionālu labiekārtojuma elementu esamība (radīšanā būs piedalījušies arī paši studenti). 

Apstādījumi, vietas tīrība un drošība (ko studenti uzsvēra kā būtisku faktoru) - ietekmēs nākotnē 

publiskās ārtelpas izmantošanu.  

Turpmāk attīstot lokālplānojuma teritoriju paredzēt labiekārtojuma elementu pieejamību, to 

funkcionalitāti, palielināt gājēju drošību, zaļo un atpūtas vietu kvalitāti, to daudzumu, kā arī būtiski 

veidot saikni ar apkārtējo teritoriju, veidojot Zunda kanālu kā vienojošo elementu nevis šķērsli. Jaunu 

objektu plānošana un mūsdienīga labiekārtojuma izveide, funkciju daudzveidība nodrošinās jebkuras 

telpas aktīvāku izmantošanu.  

Būtiski radīt iespēju studentiem iesaistīties savas publiskās ārtelpas radīšanā – publiskā ārtelpa kā vieta 
radošām studentu izpausmēm un eksperimentiem, ideju realizācijai publiskā ārtelpā, līdz ar to veidojot 
mainīgu publisko ārtelpu.  
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8. SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA 

Sociālā infrastruktūra ir izglītības, zinātnes, ārstniecības, veselības aprūpes un pārvaldes 
iestādes, kā arī publiskie rekreācijas, kultūras un sporta objekti un to izkārtojums kādā teritorijā. 

Ņemot vērā apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, lokālplānojuma izstrādes 
ietvaros jānosaka sociālās infrastruktūras nepieciešamība un izveides nosacījumi atbilstoši 
lokālplānojuma teritorijas funkcionāli telpiskajai attīstībai un prognozējamam iedzīvotāju, 
studentu un strādājošo skaitam. 

Ņemot vērā, ka teritorijā ir pieejami dažāda veida gan sociālās infrastruktūras objekti, gan 
pakalpojumu, atpūtas un izklaides objekti, kā arī lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas centra 
tiešā tuvumā, secināms, ka nepieciešamo pakalpojumu pieejamība kopumā ir vērtējama kā 
laba. 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, kopējais RTU studējošo skaits 2021.10.01. bija 13 327, 
bet personāls (strādājoši) – 1411. Ķīpsalas kopmītnēs šobrīd vienlaicīgi var uzturēties ~950 
studenti, bet, kopmītņu apjomu palielinot, arī kopmītņu iedzīvotāju skaits palielināsies. 

Lokālplānojuma ietvaros veikto aprēķinu vajadzībām pieņemto teritorijas attīstības iespējamo 
scenāriju, tiek prognozēts, ka lokālplānojuma teritorijā varētu tikt nodarbināti ~3000 - 5000 
darbinieki, kā arī tiek pieņemts, ka lokālplānojuma teritorijā no jauna tiks ierīkoti ~150 dzīvokļi. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas datu bāzes informāciju 2018. gadā, Rīgā vidēji ir reģistrēti 2,14 
iedzīvotāji uz vienu mājsaimniecību (data.csb.gov.lv/, resurss apskatīts 02.05.2019.). Līdz ar to 
aprēķinos izmantotais prognozētais patstāvīgo iedzīvotāju skaits lokālplānojuma teritorijā ir 
~320 iedzīvotāji (skatīt 7. tabulu).  

Kopmītnēs dzīvojošo studentu vajadzībām nepieciešamos pamatpakalpojumus nodrošina 
augstākās izglītības iestāde, bet lokālplānojuma risinājumi paredz iespēju teritorijā izvietot 
papildus veselības aprūpes, kultūras, sporta u.c. pakalpojumus, kas varētu būt nepieciešami 
tieši studentiem, bet papildus vietas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs nav 
nepieciešams nodrošināt. 

7. tabula. Sociālās infrastruktūras aprēķins 

Sociālās infrastruktūras 
objektu aprēķina vienības: 

Nepieciešams  
lokālplānojuma 

teritorijā 
Nodrošinājums 

1. Minimālais apzaļumojums 
5000 m2 uz 1000 
iedzīvotājiem 

min. 1600 m2 

 

(lokālplānojumā 
DA- 9500 m2) 

Lokālplānojumā ir plānots attīstīt Zunda kanāla krastmalu, kā 
publiski pieejamu, labiekārtotu gājēju promenādi, saglabāt un 
labiekārtot Īslandes skvēru, kā arī labiekārtot citas teritorijas. 
Lokālplānojuma risinājumi palielina dabas un apstādījumu, kā 
arī ūdens teritoriju platības. 

Apzaļumotu teritoriju platība Lokālplānojumā ir pietiekama. 

2. Sporta objekti – sporta 
laukumi 1000 m2 uz 1000 
iedzīvotājiem 

min. ~320 m2 Lokālplānojuma teritorijā jau atrodas sporta objekti, bet ir 
plānots tos vēl attīstīt.  
Teritoriju platība Lokālplānojumā ir pietiekama. 

3. Pirmskolas izglītības iestāde 
- 1 vieta uz 15 iedzīvotājiem; 
pirmsskolas izglītības 
iestādes teritorija nav 
mazāka par 20 m2 uz vienu 
bērnu 

 ~21 vieta Lokālplānojuma risinājumi paredz iespēju ierīkot pirmsskolas 
izglītības iestādi, ja nepieciešams. 

4. Vispārējās izglītības iestāde 
(pamatskola) – 1 vieta uz 10 
iedzīvotājiem 

~32 vietas Lokālplānojuma teritorija atrodas esošo vispārējās izglītības 
iestāžu mikrorajonu teritorijā, jauna vispārējās izglītības 
iestāde netiek plānota (tuvākās – Āgenskalna sākumskola; 
Āgenskalna Valsts ģimnāzija; Pamatskola Rīdze; Friča 
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Brīvzemnieka pamatskola) 

5. Kultūras un rekreācijas 
objekti un teritorijas 

- Lokālplānojuma risinājumi paredz iespēju ierīkot jaunus 
kultūras un rekreācijas objektus. Kultūras pasākumi notiek 
esošā sporta kompleksa telpās, kā arī tie ir ērti pieejami Rīgas 
centrā. 

6. Ārstniecības un veselības 
aprūpes iestādes 

~100 m2 Lokālplānojuma risinājumi paredz iespēju izvietot privātas 
ārstniecības un/vai veselības aprūpes iestādes 
lokālplānojuma teritorijā. Ķīpsalas ielā 8 jau šobrīd darbojas 
E.Gulbja laboratorija, bet Ķīpsalas ielā 5 ir trīs ārstu – 
fizioterapeitu prakses. 

7. Tirdzniecība un pakalpojumi 
100 - 120 m2 uz 1000 
iedzīvotājiem  

 - Lokālplānojuma teritorijā jau atrodas tirdzniecības un 
pakalpojumu centrs, bet lokālplānojuma risinājumi paredz 
iespēju izvietot arī jaunus tirdzniecības un pakalpojumu 
objektus (veikals, kafejnīca, sadzīves pakalpojumi, u.c.), 
pārsniedzot noteikto minimumu. 

8. Sabiedriskā transporta 
pieturvieta – ne tālāk kā 
300-500 m attālumi 
 

1 Esošās sabiedriskā transporta pieturvietas daļēji nodrošina 
nepieciešamo lokālplānojuma teritorijas apkalpi, jo atrodas 
tālāk par 300 m no lielākās daļas projekta teritorijas. Lai 
uzlabotu pieejamību, ir priekšlikums izveidot jaunas 
sabiedriskā transporta pieturvietas un maršrutus, nodrošinot 
to pieejamību. 
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8. RISINĀJUMI IETEKMES MAZINĀŠANAI UZ VIDI 
 
Lokālplānojuma saistošajā daļā ietverti vairāki risinājumi ietekmes samazināšanai uz vidi, primāri, lai 
nodrošinātu gaisa piesārņojošo emisiju koncentrāciju nepārsniegšanu atbilstoši normatīviem, kā arī, lai 
uzlabotu gaisa kvalitāti, ievērojot ar Rīgas domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 1109 apstiprinātajā „Rīgas 
valstspilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.-2025. gadam” (turpmāk – Rīcības 
programma) paredzētos pasākumus. 

Ņemot vērā piesārņojuma izkliedes modelēšanas rezultātus, kā arī balstoties uz Rīcības programmā 
ietvertajiem pasākumiem, lokālplānojums paredz vairākus risinājumus normatīviem atbilstošas gaisa 
kvalitātes  nodrošināšanai, t.sk. lokālplānojuma TIAN ietverot nosacījumus, kas vērsti uz konkrētā 
risinājuma tiešu labvēlīgu ietekmi. Būtiskākie risinājumi un prasības ir šādas: 

1) Plānota transporta infrastruktūras attīstība, t.sk. noteiktas prasības apbūves īstenošanas 
kārtībai, realizējot atsevišķu ielu vai to posmu būvniecību; 

2) Noteiktas prasības, kas paredz nepieciešamību paredzēt nepieciešamās stāvvietas 
velosipēdiem, kā arī motociklu, motorolleru, mopēdu u.tml. stāvvietas; 

3) Noteiktas prasības normatīvi nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu samazinājumam, 
nepārsniedzot šī brīža esošo stāvvietu skaitu, vai to samazinot; 

4) Ķīpsalā paredzēts attīstīt sabiedriskā transporta maršrutus; 
5) Ķīpsalā paredzēts attīstīt velo infrastruktūras un gājēju ceļu izbūvi, t.sk. jaunu šķērsojumu 

pāri Zunda kanālam; 
6) Jaunas būvniecības gadījumā, tehniski iespējams nodrošināt pieslēgumu pie centralizētās 

apkures sistēmas (lokālās vai pilsētas); 
7) Noteiktas prasības un ierobežojumi trokšņu jūtīgo objektu izvietošanai; 
8) Noteiktas prasības esošo koku saglabāšanai un jaunu koku stādījumu (t.sk. dižstādu) 

ierīkošanai. 

Lokālplānojuma risinājumos ietverti arī citi nosacījumi ietekmes uz vidi samazināšanai. 
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9. LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

Lokālplānojums tiek izstrādāts detālplānojuma izstrādes detalizācijā, nodrošinot tālāko teritorijas 
attīstības priekšlikuma īstenošanu plānoto jauno objektu (ēku) būvniecībai – būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un būvniecības uzsākšanu nepastarpināti un secīgi pēc 
lokālplānojuma apstiprināšanas. Lokālplānojumā nav noteikta apbūves kārtas – ēkas un citu būvju 
būvniecību īsteno būvprojektā noteiktā secībā. 

Transporta infrastruktūras uzlabojumi jārealizē pa posmiem, ņemot vērā konkrētā tā brīža 
infrastruktūru, plānotos un realizētos objektus. Vienā būves kārtā var tikt īstenota viena vai vairākas 
būves, būvprojektā noteiktā secībā.  

Esošo ielu, t.sk. Zunda kanāla krastmalas pārbūve un kanāla šķērsojumu izbūve var tikt realizēta 
neatkarīgi no lokālplānojuma teritorijā plānotās apbūves attīstības. Plānotā tramvaja trases novietni 
Zunda krastmalas ielas šķērsprofilā precizē būvprojektā. Ja ir pieņemts pašvaldības lēmums plānoto 
tramvaja līniju lokālplānojuma teritorijā neīstenot, teritoriju atļauts izmantot atbilstoši funkcionālajā 
zonā atļautajai izmantošanai un apstādījumiem. 

Mazās Kaiju ielas izbūvi atļauts realizēt pa posmiem, ņemot vērā ielas atsevišķo posmu īpašumtiesības 
un ielas izbūves nepieciešamību: 

- ielas izbūves pirmajā kārtā nepieciešams īstenot gājēju ietves (apvienotais gājēju un veloceļš) un tās 
apgaismojuma izbūvi, nodrošinot gālēju un velosatiksmes kustību šobrīd neizbūvētajā ielas posmā; 

- Mazās Kaiju ielas brauktuves posms zemes vienībā ar kad. apz. 0100 062 2115, izbūvējams pilnā 
apjomā vienlaicīgi ar plānoto apbūvi minētajā zemes vienībā, ja nepieciešams,; 

- Mazās Kaiju ielas brauktuves posms zemes vienībā ar kad. apz. 0100 062 0049 izbūvējams pilnā 
apjomā, ja nepieciešams, vienlaicīgi ar plānoto apbūvi, vai, ja ielas izbūve nepieciešama Ķīpsalas izstāžu 
kompleksa attīstības nodrošināšanai zemes vienībā Ķīpsalas ielā 8, ar kad. apz. 0100 062 0206. 

Plānotā Mazā Kaiju iela pēc tās izbūves un nodošanas ekspluatācijā, sarkano līniju koridora robežās, visā 
tās garumā, tiks nodota pašvaldības īpašumā un/vai realizēta zemes vienību robežu un īpašumu maiņā. 

 
 

 
10. LOKĀLPLĀNOJUMA UZDEVUMU UN RISINĀJUMU ATBILSTĪBA RĪGAS ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI LĪDZ 2030. GADAM 

  
Izstrādātais lokālplānojums atbilst ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentam Rīga 2030  
(stratēģija apstiprināta ar Rīgas domes 22.10.2013. lēmumu Nr. 302), kur noteikti Rīgas pilsētas 
ilgtermiņa attīstības mērķi, kā, piemēram: 

IM2 Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika, nosakot, ka: 

[31] Rīgas pilsētas ekonomikas balsts ir šādas prioritārās nozares: osta, transports un loģistika, ķīmiskā 
rūpniecība, datoru tehnoloģijas, elektrotehnikas ražošana, profesionālie, zinātniskie un tehniskie 
pakalpojumi, metālizstrādājumu ražošana un mašīnbūve, tūrisms un izglītība. 

[41] Līdz ar augstākās izglītības un zinātnes īpatsvara palielināšanos Rīgas ekonomikā pašvaldība ir 
svarīgs elements augstskolu un uzņēmumu sadarbībā, tā cieši sadarbojas ar valsts nozīmīgākajām 
augstskolām, kas iepriekšējās dekādes laikā ievērojami cēlušas savu līmeni. 

IM4 Rīga – starptautiski atpazīstama, nozīmīga un konkurētspējīga Ziemeļeiropas metropole 

[52] (..) Rīgas ģeogrāfiskais novietojums, galvaspilsētas statuss, pilsētā koncentrētais izglītības, zinātnes 
un uzņēmējdarbības resurss, osta, kā arī kultūrvide veido pilsētas starptautisko potenciālu, kas ļauj 
Rīgai ieņemt nozīmīgu vietu Ziemeļeiropas metropoļu tīklā. (..) 
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Saskaņā ar Stratēģijas [77] punktu, pilsētas attīstības prioritārie rīcības virzieni ir kvalitatīva un 
mūsdienīga izglītība; labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte, un līdzsvarota 
satiksmes infrastruktūra un organizācija. 

Stratēģijā ir noteiktas prioritārās attīstības teritorijas Rīgas pilsētā (skatīt 3. attēlu). Ierosinātā 
lokālplānojuma teritorija noteikta kā prioritārās attīstības teritorija, ko bija plānots attīstīt līdz 
2020. gadam. 

Attiecībā uz transporta infrastruktūru, Stratēģijā noteikts, ka Ķīpsala atrodas centra lokā un tā ir 
teritorija, kur ir samazināms autonovietņu skaits, bet Krišjāņa Valdemāra ielas daļa pie Vanšu tilta – 
vieta, kur jānodrošina “zaļo koridoru” savienojumi un skatu perspektīvas pār maģistrālēm. 

Visa Ķīpsala, atbilstoši Kultūrvēsturiskās un ainavu telpas attīstības vadlīnijām, atrodas Rīgas centra 
Daugavas ainavā, Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Apbūvei Daugavas centra telpā jārespektē 
Daugavas senkrastu reljefs, un publiskām ārtelpām jābūt vērstām uz piekļuves uzlabošanu Rīgas centra 
Daugavas telpai. 

Rīgas pilsētas Struktūrplāns (skatīt 4. attēlu) akcentē svarīgākos pilsētas telpiskos un funkcionālos 
mezglus, kā arī pilsētas interešu virzienus. Ķīpsalas daļa, t.i., ierosinātā lokālplānojuma teritorija, arī 
Struktūrplānā ir noteikta kā prioritāri attīstāmā teritorija. 

Papildus jāatzīmē, ka Rīgas pilsētā: 

 

[226] Primāri attīstība tiek plānota pēc kompaktas pilsētas attīstības modeļa, pēc iespējas efektīvāk 
izmantojot esošos jau apbūvēto un/vai pilsētas centram piegulošo teritoriju resursus. Tādējādi jaunās 
attīstības teritorijas, kas varētu turpināt attīstīties tuvāko gadu laikā, tiek plānotas tuvāk esošajam RVC, 
pakāpeniski attīstot pilsētas inženiertīklu kapacitāti, efektivizējot resursu izmantošanu un revitalizējot 
centram piegulošās degradētās teritorijas. 

 

Lokālplānojuma risinājumi, atbilstoši Rīga 2030, paredz efektīvi izmantot lokālplānojuma teritorijā 
pieejamos zemes resursus, nosakot teritorijā galvenokārt RTU kompleksa un ar to saistīto objektu 
attīstību, Ķīpsalā izveidojot mūsdienīgu augstākās izglītības iestādes kompleksu ar studentu pilsētiņu. 
Teritoriju attīstot, lokālplānojuma risinājumos plānots attīstīt gan sabiedrisko transportu, gan izbūvēt 
jaunus gājēju un veloceļus teritoriju funkcionēšanas nodrošināšanai, kā arī atjaunot un pilnveidot 
publiskās ārtelpas labiekārtojumu, nodrošinot atbilstošu ārtelpas, t.sk. Zunda kanāla krastmalas un 
ūdens telpas izmantošanu. 

 


