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1. NOVIETOJUMS UN PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas 
pilsētas centrālajā daļā, Daugavas kreisajā 
krastā, Ķīpsalas dienvidu daļā, teritorijā 
starp Zunda krastmalu, Āzenes un Ķīpsalas 
ielu. Lokālplānojuma izstrādes teritorija 
aptver aptuveni 38,9 ha lielu platību. 

Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto 
lokālplānojuma teritorijas robežu, tajā ir 
iekļauti zemesgabali, kas aptver Rīgas 
Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – 
RTU) kompleksa teritoriju, t.i., tās valdījumā 
esošo teritoriju, t.sk. zemesgabalu, kurā 
atrodas RTU Ķīpsalas peldbaseins (visi 
iepriekš minētie zemesgabali atrodas valsts 
īpašumā), citus juridiskām personām 
(ieskaitot zemesgabalu, kur atrodas 
tirdzniecības centrs “Olimpia”) vai jaukta 
statusa kopīpašuma piederošus 
nekustamos īpašumus, kā arī Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošus zemesgabalus (ielu 
teritorijas un Zunda kanāla daļa). 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma izstrādes 
pamatā ir RTU kompleksa teritorijas attīstība, 
atsevišķi pieminami šajā teritorijā ietilpstošie 
zemesgabali, t.i., zemesgabals Ķīpsalas ielā 6, 
Ķīpsalas ielā 8, Ķīpsalas ielā 5 un zemesgabali 
bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 
062 2115 un Nr. 0100 062 0049 (pēdējie divi 
pieder citām personām, bet tiek skatīti kā 
iespējamās papildus attīstības teritorijas. 

Zemesgabalā Ķīpsalas ielā 6 (kadastra 
apzīmējums 0100 062 0208) atrodas lielākā 
daļa RTU objektu, kas kopā veido studentu 
pilsētiņu. Teritorijā atrodas: Arhitektūras 
fakultāte, Būvniecības inženierzinātņu 
fakultāte, Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultāte, Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultāte, Materiālzinātnes un lietišķās 
ķīmijas fakultāte, zinātniskā bibliotēka, 
laboratoriju māja, studentu dienesta 
viesnīcas un autostāvvietas. 

Zemesgabala centrālajā daļā atrodas 
“kolonāde” (laukums starp Studentu dienesta 
viesnīcu, Elektronikas un telekomunikācijas, 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas un 
Būvniecības fakultātēm). Tajā ierīkotas četras 
autostāvvietas, kuras galvenokārt ir 
paredzētas RTU darbiniekiem, līdz ar to 
studentu iespējas novietot savu personīgo 

Ķīpsala 

1. attēls. Lokālplānojuma teritorijas atrašanas vieta Rīgas pilsētā 
Pamatne: OpenStreetMap 

Lokālplānojuma teritorija 

2. attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums Ķīpsalas 
apkaimē 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 
 

4 

automašīnu teritorijā ir ierobežotas. Teritorijā, pie fakultātēm un studentu dienesta viesnīcām, ir 
izvietotas vairākas velosipēdu novietnes. 

Tajā atrodas plašas zaļās, neapbūvētās teritorijas (pie studentu dienesta viesnīcas, teritorijas centrālajā 
daļā). Teritorijā aug koki. Lai nokļūtu no vienas fakultātes ēkas uz otru, teritorijā ir izveidots 
asfaltētu/bruģētu celiņu tīkls.  

Zemesgabalā Ķīpsalas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 062 0206) atrodas starptautiskais izstāžu centrs 
un pati ēka pieder juridiskai personai (SIA „RTU-BT1”). Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā ir divas 
stacionāras izstāžu halles (9200 2 un 5700 m2). Izstāžu centram pieguļ plaša autostāvvieta, kas paredzēta 
720 automašīnām. 

Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 062 2115 un Nr. 0100 062 0049 pašreizējā situācijā praktiski 
nav apbūvētas, un to lielākajā daļā atrodas zaļā teritorija. Daļā minēto teritoriju izvietotas autostāvvietas 
(asfaltēta teritorija). Daļā teritorijas ar kadastra Nr. 0100 062 0049 atrodas kempings „RIGA CITY 
CAMPING”, bet dienvidu pusē iestiepjas neliela daļa no starptautiskā izstāžu centra ēkas. Kempinga 
teritorija, kas paredzēta telšu pilsētiņai, ir iežogota, bet pārējā teritorija ir brīvi pieejama sabiedrībai.  

Zemesgabalā Ķīpsalas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 062 2004) atrodas RTU Ķīpsalas peldbaseins, 
kas ir būtiska studentu pilsētiņas daļa. 

Zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0100 ir esošs skvērs. Atsevišķs zemesgabals 
ir izdalīts arī valstij piederošam īpašumam Āzenes ielā 12 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 062 0186). 

Zemesgabala Āzenes ielā 5 (kadastra apz. 0100 062 0234, platība – 2.5 ha) īpašnieks ir juridiska persona, 
un tajā atrodas tirdzniecības centrs “Olimpia”. 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. 

Zemesgabals Zunda krastmala 2 (kadastra apz. 0100 062 0233, platība 0,63 ha) īpašnieks ir juridiska 
persona, un tas ir atdalīts no tirdzniecības centrs “Olimpia” (esošas autostāvvietas un apstādījumi). 

Teritorijā neietilpst zemes gabali, kuros atrodas dzīvojamā ēka Ķīpsalas ielā 4 un viesnīca “Riga Islande” 
(Ķīpsalas ielā 2). Lai lokālplānojumu varētu izstrādāt vienotai teritorijai un plānošanas dokumentā rastu 
vienotus infrastruktūras risinājumus, Rīgas pilsētas pašvaldība lokālplānojuma teritorijas robežās ir 
iekļāvusi arī pašvaldībai piederošo ielu daļas – Krišjāņa Valdemāra ielas (t.sk. Vanšu tiltu), Ķīpsalas ielas, 
Zunda krastmalas un Āzenes ielas daļas. 

3. attēls. RTU infrastruktūras objektu izvietojums studentu pilsētiņā – Ķīpsalas ielā 6 
Avots: rtu.lv 
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Paula Valdena ielai ir noteiktas sarkanās līnijas, taču tā nav izdalīta kā atsevišķs zemesgabals un attiecīgi 
nav pašvaldības īpašumā. Pašreizējā situācijā ir izbūvēts Kaiju ielas turpinājums (kā piebrauktuve pie 
Izstāžu kompleksa), taču sarkanās līnijas tam nav noteiktas, savukārt sarkanās līnijas ir noteiktas, bet nav 
izbūvēts Mazās Kaiju ielas turpinājums. Lai risinātu ūdens un piekrastes daļas publiskās ārtelpas attīstību, 
lokālplānojuma teritorijā iekļauta arī lokālplānojumam piegulošā Zunda kanāla daļa visā platumā. 

Lokālplānojuma teritorija iekļaujas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais 
centrs” aizsardzības zonā, kā arī daļa atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 8327 
“Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” teritorijā (zemesgabals Ķīpsalas iela 5 – RTU Ķīpsalas peldbaseins, kā arī 
teritorijas daļa gar Ķīpsalas ielu, un zemes gabalu daļas pie Kaiju ielas), bet daļēji tā aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā). Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma 
(turpmāk tekstā – RVC un AZ TP) grafiskās daļas karti “Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi 
RVC un tā aizsardzības zonā”, RTU Elektronikas un telekomunikāciju ēka ir novērtēta kā ēka ar nelielu 
kultūrvēsturisku vērtību. 

 

4. attēls. Lokālplānojuma teritorijas un tās tuvējā apkārtne aerofoto attēlā 
Avots: Ortofoto karte: © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2020 
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5. attēls. Zemesgabalu īpašumu piederība 
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2. DABAS VĒRTĪBAS 

2.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” iekļauto informāciju, lokālplānojuma un tās tuvumā 
neatrodas īpaši aizsargājamās un NATURA 2000 teritorijas. Tuvākais mikroliegums, kas izveidots augu 
sugas aizsardzībai, atrodas ~3,1 km attālumā, tuvākais aizsargājamais biotops “Mežainas piejūras kāpas” 
atrodas ~2,6 km attālumā. 

Iepriekš minētajā dabas datu bāzē ir iekļauts viens valsts nozīmes aizsargājams koks – lokālplānojuma 
teritorijā pretī Āzenes ielai 8 aug vītols. Saskaņā ar datu bāzi, tas ir trauslais vītols Salix fragilis, bet šīs 
lokālplānojuma izstrādes ietvaros veiktās izpētes gaitā konstatēts, ka tas ir baltais vītols (Salix alba), kas 
atbilst MK 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (2. pielikumā norādītajiem izmēriem) un atbilst dabas pieminekļa – 
aizsargājama koka (dižkoka) statusam. 

2021. gadā SIA “Koku krusttēvs” eksperts veica dendroloģisko izpēti (skatīt lokālplānojuma daļu 
“Pielikumi”). Tās ietvaros tika konstatēts vēl viens koks, kurš atbilst normatīvajā aktā noteiktajiem 
kritērijiem to noteikšanai aizsargājama koka statusam. Tā ir parastā kļava (Acer platanoides) ārpus 
lokālplānojuma teritorijas (zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 062 0208). 2022. gadā Dabas aizsardzības 
pārvalde precizēja datus norādot, ka koka apkārtmērs ir tikai 3,37 m, un attiecīgi tas atbilst vietējas 
nozīmes dižkoka statusam. 

Četri no lokālplānojuma teritorijā esošiem kokiem ir klasificējami kā vietējas nozīmes aizsargājami koki, 
jo to stumbru apkārtmēri atbilst Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas 
nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” izmēru kritērijam. Tie ir: 
divas vienkrāsas baltegles (Abies concolor) ar stumbra apkārtmēru – 1,25 m un 1,42 m un divi zeltzaru 
vītoli (Salix x sepulcralis ‘Crhysocoma’) ar apkārtmēru – 2,35 m un 3,73 m. 

6. attēls. Baltais vītols (4,75 m) 
Avots: SIA “Koku krusttēvs” 

7. attēls. Parastā kļava (3,80 m) 
Avots: SIA “Koku krusttēvs” 
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Aizsargājamo koku (dižkoku) novietojumu un to aizsargzonas skatīt pielikuma kartē “Teritorijas 
pašreizējā izmantošana”. Gan valsts, gan vietējas nozīmes aizsargājamiem kokiem jāgarantē labvēlīgu 
aizsardzības nodrošināšanu. 

 

2.2. SUGU UN BIOTOPU ATRADNES 

Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” iekļauto informāciju, lokālplānojuma teritorijā ir 
reģistrētas divas sikspārņu sugu atradnes – divkrāsainais sikspārnis (Vespertilio murinus) un ziemeļu 
sikspārnis (Eptesicus nilssonii), taču nav reģistrētas īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes. Tuvākā retās 
augu sugas atradne atrodas ~630 m attālumā. 

 

8. attēls. Vienkrāsas baltegle (1,25 m) 
Avots: SIA “Koku krusttēvs” 

9. attēls. Vienkrāsas baltegle (1,42 m) 
Avots: SIA “Koku krusttēvs” 

10. attēls. Zeltzaru vītols (2,35 m) 
Avots: SIA “Koku krusttēvs” 

11. attēls. Zeltzaru vītols (3,73 m) 
Avots: SIA “Koku krusttēvs” 
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2020. gada rudenī, veģetācijas periodā, tika veikta lokālplānojuma teritorijas apsekošana, ar mērķi izpētīt 
tajā esošos biotopus. Rezultātā tika sagatavots sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums 
(skatīt lokālplānojuma daļu “Pielikumi”). 

Saskaņā ar veikto izpēti, lokālplānojuma teritorijas lielāko daļu veido apbūve – ēkas, stāvlaukumi, 
autoceļi un gājēju ietves. Dabas pamatnes teritorija saglabājusies salīdzinoši mazā platībā un to veido 
intensīvi apsaimniekotas un pārveidotas teritorijas – zālieni, koku un košumkrūmu stādījumi vai atsevišķi 
augoši koki un to grupas – bērzi, kļavas, vītoli. Nav sastopamas ilgstoši augušas, dabiskas mežaudzes. 

Zunda kanāla krastmala ir stāva, ūdenstece neveido palienes zonu. Ziemeļu daļā gar krastu izveidojusies 
šaura niedru josla. Kopumā teritorijā nav saglabājušās dabiskas, nepārveidotas platības un nav veikta 
apsaimniekošana, kas veicinātu dabisku biotopu attīstību. Teritorijā nav konstatētas aizsargājamas vai 
retas augu sugas un aizsargājamie biotopi, kas ierobežotu teritorijas izmantošanu. Eksperts secinājis, ka 
plānotās darbības rezultātā neveidosies ietekme uz dabas vērtībām augu sugu un sauszemes biotopu 
ziņā. 
 
2.3. DENDROFLORA 

Kā tas jau iepriekšējā apakšnodaļā minēts, no apbūves brīvajā daļā, lokālplānojuma teritorijas apaugumu 
galvenokārt veido zālājs un dažādu sugu stādīti kokaugi, kuru izvietojumu nosaka līdzšinējā teritorijas 
izmantošana un labiekārtojuma plānojums. Dendroloģiskās izpētes ietvaros eksperts identificēja tos 
kokus, kuriem ir dendroloģiska vērtība, kopskaitā – 24 koki. 

Teritorijā konstatēti arī bīstamie koki, kas ir pilnībā zaudējuši augtspēju vai kuriem koka virszemes daļa ir 
vairāk kā 80 % atmirusi. Šie koki apdraud īpašumu un teritorijas lietotājus. 
 
2.4. ORNITOFAUNA 

RTU komplekss atrodas Ķīpsalā, kurā ir viena no nozīmīgākajām upes zīriņu (Sterna hirundo) ligzdošanas 
vietām. Tomēr, ņemot vērā pieaugošos būvniecības un pārbūves darbus, daudzas bijušās upes zīriņu 
ligzdošanas vietas uz jumtiem vairs nav piemērotas šo putnu sekmīgai ligzdošanai. 

Lai izvērtētu upes zīriņu ligzdošanas vietu saglabāšanas iespējas RTU kompleksa teritorijā, rastu 
kompromisu teritorijas attīstībai un putnu sekmīgai ligzdošanai, 2021. gadā tika pētīta arī putnu sugu 
daudzveidība lokālplānojuma teritorijā. 

Ornitoloģijas eksperts, veicot izpēti, (skatīt lokālplānojuma sadaļu “Pielikumi”) galvenokārt novēroja 
urbānai videi raksturīgās un bieži sastopamās sugas. Tādas kā pelēkā vārna Corvus cornix un mājas 
strazds Sturnus vulgaris u.c., kuras raksturīgas apsekotajai videi attiecīgajā gadalaikā. 

Apsekojumu laikā novēroti lielais ķīris Chroicocephalus ridibundus, mazais zīriņš Sternula albifrons un 
upes zīriņš Sterna hirundo. Visas minētās trīs sugas iekļautas Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra 
noteikumos Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu”, 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu”, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību I pielikumā. 

Turpmākajās rindkopās atspoguļots ornitologa izpētes rezultātā konstatētais, secinājumi un novērtējums 
par plānotās darbības rādīto ietekmi. 

Apsekojot tirdzniecības centra “Olimpia” jumtu eksperts secinājis, ka tā dienvidrietumu stūrī ir upes 
zīriņu kolonija. Kopumā uzskaitītas apmēram 17 ligzdas ar olām. Vēl divas ligzdas tika atzītas par 
izpostītām (olas saknābātas). Kopā ar upes zīriņiem ligzdoja daži pāri lielo ķīru Chroicocephalus 
ridibundus. Eksperta atzinumā norādīts, ka vēsturiskā informācija, lai arī liecina par to, ka uz tirdzniecības 
centra “Olimpia” jumta ligzdojuši upes zīriņi, vismaz vienā gadījumā ir pretrunīga. 

Tāpat eksperts konstatējis, ka, salīdzinot 2021. gada izpētes laikā iegūtos datus ar pēdējo zināmo 
novērojumu 2018. gadā par ligzdotāju skaitu uz tirdzniecības centra “Olimpia” jumta, redzams, ka 
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atšķirība nav būtiska. Pieņemot, ka 2015. gada dati vairāk vai mazāk atbilda realitātei, tad vēsturiski 
ligzdotāju skaits ir bijis lielāks. Eksperta rīcībā neesot informācijas, kas ļautu potenciālos skaita 
samazināšanās cēloņus objektīvi izvērtēt. Vizuāli “Olimpia” jumts joprojām izskatās piemērots upes un 
mazā zīriņa ligzdošanai. Kas liek pieņemt to, ka ligzdotāju skaita samazinājuma cēloņi nav meklējami 
lokālplānojuma teritorijā, bet gan ārpus tā.  

Tāpat kā iepriekšējos gados (kopš 2018. gada) novērots viens pāris mazo zīriņu, kuru uzvedība liecināja 
par iespējamu ligzdošanu, vai interesi to uzsākt uz tirdzniecības centra “Olimpia” jumta. 

Uz Ķīpsalas ielas 6A ēkas jumta 2021. gada 
izpētes laikā netika novērots neviens 
ligzdojošs kaijveidīgo īpatnis. Ņemot vērā, ka 
apsekojums veikts ligzdošanas sezonā, var 
droši apgalvot, ka ēkas jumts netika 
izmantots kā ligzdošanas vieta. Ticamākais 
iemesls – jumta seguma nepiemērotība un 
notiekošie remonta darbi. Arī uz pārējiem 
RTU kompleksa un lokālplānojuma teritorijā 
esošo ēku jumtiem ligzdojoši upes un/vai 
mazie zīriņi netika konstatēti. 

Pēc 2021. gada apsekojuma var droši 
apgalvot, ka ne uz viena no RTU kompleksa 
ēku jumtiem upes zīriņi atzinuma tapšanas 
laikā neligzdoja. Vienīgā zināmā ligzdošanas 
vieta atrodas uz tirdzniecības centra 
“Olimpija” jumta. Visticamāk, RTU kompleksa 
ēku jumti neatbilst šīs sugas ligzdošanas prasībām – pietiekami plaša, vairāk vai mazāk līdzena oļaina 
un/vai smilšaina laukuma. Lokālplānojuma teritorijā šādiem nosacījumiem atbilst vienīgi “Olimpia” 
jumts. Līdz ar ko, nevar būt runa par ligzdošanas vietu saglabāšanu uz RTU kompleksa ēku jumtiem. 

Citas aizsargājamās sugas bez lielā ķīra, upes un mazā zīriņa, izpētes laikā lokālplānojuma teritorijā 
konstatētas netika.   

Pēc dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” pieejamiem datiem, izpētes teritorija ietilpst sugu grupu 
„Pūces” un „Dzeņi” sugu aizsardzības plānu slāņos. Sugu grupā „Pūces” – meža pūces Strix aluco slānī un 
ausainās pūces Asio otus inventarizējamā slānī. Sugu grupā “Dzeņi” – vidējā dzeņa Dendrocopos medius 
un mazā dzeņa Dendrocopos minor prioritāro vietu slānī. Izpētes teritorijas biotops (antropogēnā vide) 
nav uzskatāms par sevišķi piemērotu nevienai no minētajām sugām. Ne meža, ne ausainā pūce, ne 
mazais dzenis nav normatīvajos aktos noteikta aizsargājama suga. Arī vidējam dzenim izpētes teritorija 
īsti neatbilst ligzdošanas prasībām. Labprāt ligzdo vecu lapu koku parkos, koku grupās, alejās u.tml. 
Tādējādi, nav pamata uzskatīt, ka lokālplānojuma izstrāde un realizācija varētu negatīvi ietekmēt kādu no 
minētajām pūču vai dzeņu sugu populācijām. Iespējamā ietekme uz biotopiem nav vērtēta, jo neietilpst 
eksperta kompetencē. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot apsekojumu laikā iegūtos un citus pieejamos ticamos datus, kā arī 
aktuālo informāciju, eksperts secinājis, ka lokālplānojuma izstrāde neradīs būtisku papildus ietekmi uz 
apsekotās teritorijas ornitofaunu, t.sk. uz upes zīriņa ligzdošanu. 

Vienlaikus, eksperts atzinumā iekļāvis vairākus nepieciešamos monitoringa un/vai kompensējošos 
pasākumus. Proti, lai radītu upes zīriņa ligzdošanas vietu uz kāda no RTU kompleksa ēku jumtiem, 
nepieciešams jumta segumu sagatavot atbilstoši šīs sugas dabīgajam ligzdošanas biotopam. T. i., noklāt 
vismaz trešdaļu jumta ar oļu un/vai smilšu/grants kārtu. Tomēr, jāņem vērā ļoti būtisks aspekts, kas 
ietekmē vairuma putnu sugu ligzdvietas izvēli – barības bāzes pieejamība. Ja tuvējā apkārtnē nebūs 
pietiekams daudzums barības, sagatavotās ligzdošanas vietas paliks neizmantotas. 

12. attēls. Upes zīriņi Sterna hirundo uz tirdzniecības centra 
„Olimpia” jumta 
Autors: Kārlis Millers, 21.05.2021. 
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3. AINAVAS UN PILSĒTBŪVNIECISKĀ SITUĀCIJA 

Rīgas vēsturisko centru veido trīs atšķirīgas pilsētainavas – salīdzinoši labi saglabājies viduslaiku centrs, 
19. gadsimta bulvāru pusloks ar zaļo zonu abpus pilsētas kanālam, un apkārt bulvāriem – agrākie 
piepilsētas rajoni ar blīvi apbūvētām zonām ar taisnstūrveida ielu tīklu un 18. un 19. gadsimta koka 
arhitektūru. Katrai no šīm daļām ir sava raksturīga ēku un sabiedrisko vietu apbūve. Ņemot vērā ainavu 
tematisko plānojumu, kas apstiprināts 2017. gadā, Rīgas pilsētvides viena no galvenajām vērtībā ir 
Daugava, arhitektūras pieminekļi, vecpilsēta, kuras daļa iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 
vietu sarakstā, “koka Rīga” – koka apbūves kompleksi Ķīpsalā. 

Lokālplānojuma teritorijas lielāko daļu aizņem RTU kompleksa ēkas, ko veido gan mācību korpusi (vidēji 
5-6 stāvu augstumā), studentu kopmītnes (11 stāvu augstumā) kā arī trīs lielmēroga būvju kompleksi – 
peldbaseins, tirdzniecības centrs un sporta un izstāžu komplekss, kas pēc būtības atšķiras no vēsturiskās 
Ķīpsalas mazstāvu dzīvojamās apbūves gan mēroga, gan funkciju ziņā. Ārpus lokālplānojuma teritorijas 
atrodas viesnīcas “Islande” ēka un daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ķīpsalas ielā 4, bet telpiski tās iekļaujas 
RTU kompleksa apbūvē. Viesnīcas ēka iekļaujas kopējā akcenta ēku grupā, ko veido esošās studentu 
kopmītnes, ņemot vērā, ka arī šī ēka sākotnēji tika būvēta kā kopmītne. 

Ķīpsalas dienvidu daļas ainavā, un skatos no Lokālplānojuma teritorijas, Pārdaugavas un Vecrīgas, 
dominē esošās augstbūves, kurām jau šobrīd ir pievienojušās vēl divas augstbūves arī Pārdaugavas daļā 
(pie Daugavgrīvas ielas). Arī Zunda kanāla ainavu telpas daļā šobrīd dominē esošās Pārdaugavas 
augstbūves. 

Ķīpsalas austrumu daļā un uz ziemeļiem no lokālplānojuma teritorijas dominē mazstāvu dzīvojamā 
apbūve, vidēji 2-3 stāvu augstumā. Senāko ēku būvapjomi ir salīdzinoši mazāki ar zemāku stāvu skaitu 
(1-2), bet realizētā daudzdzīvokļu apbūve ir veidota ar lielākiem būvapjomiem, pamazām palielinot gan 
būvapjomu, gan stāvu skaitu - līdz maksimāli atļautajiem 3 stāviem. Izpētes teritorijā atšķirīgi / lielāki 
būvapjomi ir arī daudzdzīvokļu ēkai Ķīpsalas ielā 49, kā arī izglītības iestādei Zvejnieku ielā 12 (kopā ar 
sporta zāles piebūvi).   

  

13. attēls. Skats no RTU kompleksa centrālā laukuma uz dienvidiem. 

  

14. attēls. Skats no laipas Zunda kanālā – uz dienvidiem un uz ziemeļiem 
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4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURE 

Viens no lokālplānojuma izstrādes uzdevumiem bija apzināt lokālplānojuma teritorijas attīstības vēsturi, 
tādēļ šajā nodaļā atspoguļots veiktās izpētes apkopojums. Tajā ietverta detalizēta pieejamie vēsturiskie 
ilustratīvie materiāli (kartes, plāni, fotoattēli), kas ir nepieciešamā bāze teritorijas būvvēstures (līdz 
21. gs. sākumam) padziļinātai izpratnei. Darbam tika izmantota pieejamā literatūra, dažādas globālā 
tīmekļa vietnes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publiski 
pieejamā informācija u.c. informācijas avoti, t.sk. RTU Arhitektūras fakultātē pieejamie materiāli un 
informācija. 

Tagadējo konfigurāciju Ķīpsala ieguvusi, saplūstot vairākām mazām salām. Ķīpsalas vieta vēl pirms 
pārsimts gadiem Rīgas kartēs iezīmēta kā salu un smilšu sēkļu puduris ar mainīgām robežām un 
kompozīciju. To no pārējās Pārdaugavas atdala Zunds. Tagadējā sala izveidojās, salai saplūstot ar 
Burkānu salu (18. gs. iepretim Āgenskalna līcim) u.c. mazām saliņām. Tā paplašinājās pēc dambju izbūves 
salas austrumu piekrastē. Salas garums ir 2,7 km un platums – 0,5 km. Sala pastāv un tiek apdzīvota 
aptuveni 300 gadu, jo sākotnēji veidojusies kā upes sanesto smilšu sēklis ar dūņainām starpkārtām. Salas 
nosaukums cēlies no zvejnieka Ķīpa uzvārda. 

18. gs. Rīgā ienākošajiem kuģiem bija nepieciešama vieta lielā balasta izkraušanai, un šim nolūkam Rīgas 
rāte ierādīja teritoriju Ķīpsalā, kur no gadsimtu gaitā izkrautā balasta materiāla izveidojies Balasta 
dambis – Ķīpsalas lielākā un arī arhitektoniski bagātākā iela. Balasta dambis, saukts arī par Ķīpsalas un 
Poteraga dambi, celts 1764.-1784. gadam pēc G.E. Veismaņa projekta. 1775. gadā dambis savienoja Lielo 
Klīversalu (toreizējo Žagarsalu) ar Mazo Klīversalu, lai pasargātu no plūdu postījumiem Mazajā Klīversalā 
izvietotos kaņepāju spīķerus. 1786., 1807. un 1814. gada palos dambi pie ieejas tagadējā Āgenskalna līcī 
nopostīja, izveidojot Pārrāvumu (tā sauca gan pārtraukumu dambī, gan tagadējo Āgenskalna līci. Kā iela 
Balasta dambis (Balastdamm; Balastnaja damba) iezīmēts 1876. gada pilsētas plānā. 

 

15. attēls. Rīgas 1803. gada plāns. Avots: „Rīga ārpus nocietinājumiem” (I. Bākule, A. Siksna), 2009. gads, izdevniecība 
„Neputns” 

Balasta dambis atjaunots 1869.-1870. gadā, taču vairs neatjaunojot sākotnējo savienojumu ar Lielo 
Klīversalu. Ilgus gadus Balasta dambis bija vienīgā bruģētā iela Ķīpsalā. Līdz Ķīpsalas ielas pārbūvei 20. gs. 

Lokālplānojuma teritorija 
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17. attēls. Lokālplānojuma teritorija 1921.-1940. gada plānā 

70. tajos gados, Balasta dambis bija galvenā Ķīpsalas satiksmes iela, pa kuru gāja arī Ķīpsalas autobusu 
līnijas maršruts. 

Zunda grāvis (Zundas kanāls jeb Zunds) ir Daugavas atteka, kas Ķīpsalu atdala no sauszemes. Tā bija 
praktiska strūgu piestātnes vieta, pateicoties aizvējam un upes rimtajam plūdumam. Liela daļa Rīgā 
iebraukušo strūgu tika izjaukta un lietotas kā celtniecības materiāls, līdz ar to “Ķīpsalā vēl joprojām 
atrodas vismaz trīs no strūgu plankām celtas saimniecības ēkas" (P. Blūms “Rīgas priekšpilsētu attīstība” 
un “Koka Rīga". 2001. gads. 36. lpp.). 

1908. gada plānā (skatīt 16. attēlu), 
attēlots gruntsgabalu sadalījums 
Ķīpsalā 20. gs. sākumā, un tas būtiski 
nemainījās arī līdz pat Otrajam 
pasaules karam. Karte uzskatāmi 
parāda, ka aktīva darbība un dzīvojamā 
apbūve bija izvietota tikai salas 
austrumu daļā, pie Balasta dambja, no 
kura bija izveidojušās dažas mazākas 
šķērsielas. Ķīpsalas iela izveidota tikai 
nelielā posmā pie Āzenes ielas, bet šīs 
lokālplānojuma teritorijas lielākajā 
daļā izveidoti tikai daži apbūvei 
paredzēti gruntsgabali, bet pārējā 
teritorija nav sadalīta, jo acīmredzot 
tolaik vēl nebija piemērota apbūvei. 

16. attēls. Rīgas 1908. gada pilsētas gruntsgabalu sadalījuma plāna 
fragments. Avots: Latvijas nacionālā bibliotēka www.lnb.lv 

Lokālplānojuma teritorija 

http://www.lnb.lv/
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20. gs. 20. un 30. gados Ķīpsala 
bija pamesta un nekopta vieta 
pašā Rīgas centra pievārtē, 
daļēji klāta ar privātu apbūvi un 
noliktavām, taču lielākā platība 
bija neizmantoti smilšu klajumi. 
Agrākajos 1920. gadu plānos, 
kurus izstrādāja arhitekta 
A. Lamzes vadītā pilsētas 
plānotāju komanda, tika 
paredzēta Ķīpsalā valdības un 
sabiedrisko ēku būvniecība, 
iecerot salas savienošanai ar 
Rīgas centru celt tiltu. Tā kā 
plāns netika īstenots, Ķīpsalas 
attīstība līdz pat 20. gs. 60. gadiem palika iekonservēta, līdz padomju varas gados tiks izstrādāts Ķīpsalas 
detālplānojums, paredzot piecstāvu tipveida ēku būvniecību, taču šis projekts tika noraidīts. 20. gs. 
70. gados tika nolemts Ķīpsalā būvēt Rīgas Politehniskā institūta (turpmāk tekstā – RPI), šodien – Rīgas 
Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) studentu pilsētiņu (arhitekti D. Danneberga, K. Alksnis, 
Z. Lazdiņš u.c.). Ja 1970. gadu attīstības plāni būtu īstenojušies, Ķīpsala būtu kļuvusi par monolītu 
studentu pilsētiņu, taču ierobežoto materiālo iespēju dēļ mācību korpusi un dienesta viesnīcas aizņem 
tikai agrāk neapdzīvoto salas daļu. 

RPI attīstība Ķīpsalā tika uzsākta 1964. gadā, kad projektēšanas institūtā „Pilsētprojekts” tika izstrādāts 
pirmais projekta uzdevums Ķīpsalas mācību kompleksa celtniecībai. Īsi pēc tam, 1965. gadā, tika uzsākta 
tagadējās Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes celtniecība Ķīpsalā, Āzenes ielā 12, kas 
ekspluatācijā nodota 1968. gadā. 1975. gadā tiek nodota ekspluatācijā ēka Āzenes ielā 18 (tagadējā 
Arhitektūras fakultātes ēka Ķīpsalas ielā 6). 1978. gadā tiek nodota ekspluatācijā ēka Āzenes ielā 14 
(tagadējā ēka Paula Valdena ielā 3/7). 

RPI mācību ēku komplekss projektā tika sadalīts 3 grupās: mācību un laboratorijas korpusi, administratīvi 
saimnieciskā daļa (risinot kā „paklāja” kompleksu) un kopmītņu korpusi, kuri savukārt sadalījās divās 
grupās: dienvidu daļā (9-12 stāvus augstas ēkas pie Āzenes ielas) un ziemeļrietumu daļā (4-5 stāvus 
augstas kopmītņu ēkas mācībspēkiem un aspirantiem). Mācību un sporta kompleksu un sporta laukumu 
bija paredzēts izvietot salas ziemeļu daļā pie Zunda kanāla.  

1979. gadā Ķīpsalā sāka būvēt peldbaseinu, kas tika pabeigts tikai 1989. gadā. Būtiska sabiedriskā celtne 
ir 1997. gadā atvērtais Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala”. 

 

 
19. attēls. Ķīpsalas studentu pilsētiņas skice, 1960.gads un makets. Avots: dizains.rtu.lv/FilesPub/TTDIvesture.pdf 

 

18. attēls. Skats uz Ķīpsalu no Vecrīgas – plānotā perspektīva 1960. gadā 
Avots: dizains.rtu.lv/FilesPub/TTDIvesture.pdf 

http://dizains.rtu.lv/FilesPub/TTDIvesture.pdf
http://dizains.rtu.lv/FilesPub/TTDIvesture.pdf
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21. attēls. Rīgas 1983. gada pilsētas plāna fragments. Avots: Latvijas nacionālā 
bibliotēka www.lnb.lv 

Līdz ar RPI mācību korpusu būvniecību, Ķīpsala sāka attīstīties kā sabiedriskais un darījumu centrs. 

Nepietiekamā finansējuma dēļ celtniecības darbi ritēji ļoti lēnām. 1988. gadā “Pilsētprojekts” ar 
arhitektu Gunāru Melbergu izstrādāja turpmāko Ķīpsalas attīstības projektu – paredzot dienvidu daļā 
uzcelt mācību korpusu ar administratīvi sabiedrisko centru un daudzstāvu kopmītnēm. Ziemeļu daļā 
paredzēja izveidot RPI sporta zonu un izvietot mazstāvu kopmītnes, tās saistot ar vēsturisko apbūvi. Arī 
Balasta dambī bija saglabājama un vēsturiska apbūve. Ķīpsalas ziemeļu daļā bija paredzēta vieta arī Jūras 
pasažieru stacijai un jahtklubam. Valstī notiekošās pārmaiņas visu izjauca. 

 

20. attēls. RPI ēku apbūve Ķīpsalā, 20. gs. 70.-80. gadi. Avots: www.rtu.lv/lv/universitate/kipsalas-studentu-pilsetina/rtu-
vestures-mantojums-kipsala 

Ķīpsalai kopumā vai pa daļām ir 
tikuši izstrādi vairāki teritorijas 
plānošanas projekti, 
pamatojoties uz kuriem salā ir 
izvietots universitātes ēku 
komplekss, Preses nams un 
Vanšu tilts, kas radikāli 
izmainīja Ķīpsalas apbūves 
struktūru un vēsturiskās 
apbūves koncepciju, vizuāli un 
funkcionāli nodalot salas 
dienvidu un dienvidrietumu 
daļas no pārējās Ķīpsalas 
teritorijas. 

Šodien salas dienvidu daļā 
lokalizējas esošā sabiedriskā 
apbūve — Preses nams, Saules 
akmens (2004. gadā 
ekspluatācijā nodotā tā laika 
Hansabankas centrālā biroja 
ēka), RTU fakultātes, kā arī 
tirdzniecības centrs Olympia. 
Netālu no RTU dienesta 
viesnīcu kompleksa atrodas 
viesnīca ”Islande Hotel”. 
Būtiskas sabiedriskās celtnes ir 
arī Starptautiskais izstāžu 
centrs “Ķīpsala”, kurā regulāri 

notiek izstādes, konferences un 
dažādi sarīkojumi, kā arī 
Ķīpsalas peldbaseins. Tam 

http://www.lnb.lv/
http://www.rtu.lv/lv/universitate/kipsalas-studentu-pilsetina/rtu-vestures-mantojums-kipsala
http://www.rtu.lv/lv/universitate/kipsalas-studentu-pilsetina/rtu-vestures-mantojums-kipsala
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blakus esošas M. Gaiļa celtās rindu mājās kalpo kā norobežojums, atdalot salas vēsturisko apbūvi salas 
austrumu krastā no padomju un jaunāko laiku arhitektūras. Blakus Saules akmens augstceltnei tiek 
būvēta dzīvojamā un biroju ēka “Da Vinci”. Nākotnē plānotas arī citas augstceltnes, tādējādi 
intensificējot esošo apbūvi salas dienvidu daļā. 

Vēsturiski RTU rīcībā esošie īpašumi atrodas decentralizēti dažādos pilsētas rajonos/apkaimēs. Ķīpsala ir 
viena no interesantākajām Rīgas apkaimēm, kur veiksmīgi saglabāta gan vēsturiskā apbūve, gan tiek 
plānoti un īstenoti jauni projekti. 
 
◼ RĪGAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 1995.-2005. GADAM 

Saskaņā ar pilsētas Attīstības plāna koncepciju (spēkā līdz 2006. gadam), Ķīpsala tika noteikta kā 
teritorija, kurai jānodrošina Rīgas centra funkcionālu paplašināšanos ar jaunu darījumu, sabiedriskās 
apbūves attīstību un svarīgākās akcentēto pilsētas silueta grupas izkopšanu un veidošanu. Plānā tika 
norādīts, ka Rīgas telpiskās kompozīcijas, tāpat kā plānojuma struktūras pamats, ir Daugava un tās 
apbūves silueta grupas veido krastmalu panorāmu un uztveres zonas. Tāpēc vēl neapbūvētās zemes, kas 
atrodas Vanšu tilta trases abās pusēs jāplāno kā darījumu un sabiedrisko iestāžu teritorija ar augstu 
apbūves intensitāti.  

Saskaņā ar Rīgas Attīstības plānu, lokālplānojuma teritorijas lielākajai daļai (vidusdaļai) tika noteikta 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – “Sabiedrisko iestāžu teritorijas”, bet joslām gar ielām – 
“Dabas pamatnes teritorijas” (skatīt 22. attēlu). Lokālplānojuma teritorijas dienvidrietumu daļā (t.sk. 
zemes vienībai Āzenes iela 12 k-4 ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0186, kas funkcionāli iekļaujas, bet 
neietilpst lokālplānojuma teritorijā) noteiktā izmantošana – “Darījumu iestāžu teritorijas”. 

 

◼ ĶĪPSALAS DETĀLPLĀNOJUMS (2001) 

2001. gadā tika apstiprināts Ķīpsalas detālplānojums, kas izstrādāts atbilstoši augstāk minētajam Rīgas 
attīstības plānam (2007. gada veikti un apstiprināti grozījumi). 

Tā izstrādes mērķis bija: 

1) veicināt salas attīstību atbilstoši pilsētas interesēm un apbūves noteikumiem, saglabājot 
vēsturisko mazstāvu koka arhitektūru, teritorijas plānojuma struktūru; 

2) izstrādāt telpiskās kompozīcijas risinājumu Vanšu tilta trases abās pusēs un noteikt apbūves 
siluetu no vecās koka apbūves līdz Āgenskalna līcim;  

22. attēls. Lokālplānojuma teritorijai noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Rīgas attīstības 
plānam 1995.-2005. gadam 
Avots: Rīgas Attīstības plāna fragments 
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23. attēls. Lokālplānojuma teritorija Ķīpsalas detālplānojuma teritorijas zonējuma kartē 
Avots: Ķīpsalas detālplānojums, 2001 

3) izveidot transporta sistēmu salas vajadzībām, koriģēt sarkanās līnijas, noteikt aizsargjoslas un 
jaunu pieslēgumu iespējas pilsētas ielu tīklam; 

4) noteikt Rīgas Tehniskās universitātes un izstāžu kompleksa attīstības iespējas; 

5) saglabāt un pilnveidot zaļo zonu sistēmu un noteikt dzīvojamo zonu attīstības iespējas. 

Saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem, lokālplānojuma teritorijā tika noteikta teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana „Sabiedrisko iestāžu teritorija” (ar zonas apzīmējumu S-1) un “Dabas pamatnes 
teritorijas” (ar zonas apzīmējumu Z-2) (skatīt 23.  attēlu). 

Atbilstoši detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, teritorijā tika noteikti šādi 
apbūves nosacījumi:  

◼ Sabiedrisko iestāžu teritorijas (S) atļautā izmantošana ir izglītības, kultūras un zinātnes iestādes.  

◼ Zonā S-1 maksimālais stāvu skaits ir 6 stāvi, zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte – 150 %, 
zemesgabala minimālā brīvā teritorija 30 %, paredzot 1 automašīnas stāvvietu uz 20 studentiem. 

◼ Zona Z-2 atsevišķi raksturo RTU zaļo zonu ar parka raksturu bez apbūves. 

Apstiprinot Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam, Ķīpsalas detālplānojums bija iekļauts spēkā 
esošo detālplānojumu sarakstā. Vēlāk, izstrādājot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumus (2012. gadā), Ķīpsalas detālplānojums tika 
atzīts par spēku zaudējušu. Ķīpsalai tika izstrādāti individuāli teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi (6.3. nodaļa „Papildus noteikumi RVC un tā aizsardzības zonas atšķirīgajās daļās”, 
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611. punkts), kā arī grozīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana jeb pašreiz spēkā esošajos 
normatīvajos aktos lietotais definējums – funkcionālais zonējums. 
 
◼ DAUGAVAS KREISĀ KRASTA SILUETA KONCEPCIJA (2008) 

2008. gadā tika izstrādāts Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projekts teritorijai, kas ietilpst 
UNESCO Pasaules mantojuma saraksta objekta – Rīgas vēsturiskā centra – aizsardzības zonā. Koncepcija 
precizē Rīgas teritorijas plānojumā noteikto stāvu skaitu un nosaka vietas, kurās veidojami akcenti. 

Lokālplānojuma teritorija izstrādātajā koncepcijā pēc to attīstības funkcijām, iekļauta sabiedriskas 
apbūves zonā (skatīt 24. attēlu). 

Saskaņā ar koncepcijas projektu, Ķīpsalas dienvidu galā, otrpus Krišjāņa Valdemāra ielai, teritorija 
plānota kā paaugstinātas apbūves pilsētbūvnieciskā teritorija ar tajā plānoto augstbūvju grupu, 
nepārsniedzot 26 stāvu augstumu (skatīt 25. attēlu). 

Paaugstinātas apbūves pilsētbūvnieciskie uzdevumi ir iezīmēt ekonomiski nozīmīgo pilsētas centrālo 
daļu un Daugavas gultni, kā arī orientēt pilsētniekus un Rīgas viesus pārvietoties pilsētas teritorijā. 
Sekundāras nozīmes akcenti iezīmēs tuvākā nākotnē realizācijai paredzētos nozīmīgākos sabiedriskos 
objektus (piemēram, jaunais administratīvais centrs Torņakalnā), kā arī funkcionāli nozīmīgākos mājokļu, 
darījumu un pakalpojumu attīstības projektus degradētajās teritorijās. 

Rīgas teritorijas plānojums arī perspektīvā paredz balstīt Rīgas plānojuma apbūves struktūras attīstību uz 
tās vēsturiskās pamatnes bāzes, tajā pat laikā sniedzot pilsētai jaunas attīstības iespējas. Kā 
kontrastējošs, moderns akcents Daugavas kreisajā krastā, iepretim Vecrīgai, tiek plānots tā saucamais 
jaunais Rīgas centrs – Pārdaugavas centrs. Tā ir teritorija, kuru funkciju daudzveidības ziņā ir plānots 
veidot līdzīgu vēsturiskajam centram, taču lielāku lomu paredzēts noteikt darījumu funkcijām, kuras tiek 
papildinātas ar atbilstošām mājokļu, rekreācijas un reprezentatīvajām funkcijām. Rīgas domes politika ir 

24. attēls. Lokālplānojuma teritorija Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijā 
Avots: Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija, 2008 
Autori: Projektēšanas birojs „SZK un Partneri” sadarbībā ar projektēšanas biroju „ARHIS” un Rīgas Pilsētas galvenā arhitekta 
biroju 
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veicināt pilsētas centram pakārtotu daudzfunkcionālu vietējo centru attīstību kā esošajos, tā jaunajos 
rajonos; atbalstīt centru apbūves teritoriju attīstību ar pilsētas infrastruktūru, ieskaitot sabiedrisko 
transportu; radīt gājējiem draudzīgu vidi; nodrošināt centru apbūves teritorijas ar publiski pieejamiem 
skvēriem un laukumiem. 

RVC UN AZ TP Paskaidrojuma rakstā atzīts, ka Daugavas kreisā krasta siluets ir izvērtēts no publiskiem 
skatu punktiem RVC un tā AZ teritorijā un tā iespējamā vizuālā ietekme uz Vecrīgas pilsētvidi, precizējot 
atļauto apbūves augstumu. Vienlaikus pieminams, ka šī koncepcija tika izstrādāta pirms desmit gadiem, 
balstoties uz tajā laikā aktuāliem projektiem, definējot pietiekami precīzus nosacījumus ar RVC UN AZ TP 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  

25. attēls. Plānotā paaugstinātas apbūves pilsētbūvnieciskā teritorija tiešā lokālplānojuma teritorijas tuvumā 
Avots: Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija, 2008 
Autori: Projektēšanas birojs „SZK un Partneri” sadarbībā ar projektēšanas biroju „ARHIS” un Rīgas Pilsētas galvenā arhitekta 
biroju 
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5. KULTŪRAS MANTOJUMA VĒRTĪBAS 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikts teritorijas kultūrvēsturiskais novērtējums “Kultūrvēsturiskā 
izpēte un ietekmes uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu novērtējums” (skat. 1.pielikumu, 
turpmāk - Kultūrvēsturiskā izpēte), kura veikšanas viens no mērķiem bija – apzināt kultūras mantojuma 
vērtības lokālplānojuma teritorijā un ar to saistītajās teritorijās, kā arī izvērtēt lokālplānojuma teritorijā 
plānotās izmantošanas, paredzētās apbūves un citu pārveidojumu iespējamo ietekmi uz RVC un tā AZ 
kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

Papildus, jau minētajā Kultūrvēsturiskā izpētes ietvertajam teritorijas vēsturiskās attīstības pārskatam, 
šajā nodaļā iekļauta informācija gan par kopējām lokālplānojuma teritorijas un tuvējās apkārtnes 
kultūras mantojuma vērtībām, gan 
arī atsevišķām būvēm vai to 
elementiem ar mērķi noteikt to 
kultūrvēsturisko vērtību līmeņus. 

Saskaņā ar RVC UN AZ TP karti 
“Kultūrvēsturiskie ansambļi un 
kultūras pieminekļi RVC un tā 
aizsardzības zonā”, lokālplānojuma 
teritorijā atrodas tikai viena ēka ar 
nelielu kultūrvēsturisku nozīmi. Tā ir 
vecākā RTU kompleksa ēka - 
tagadējās Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultātes ēka, 
Āzenes ielā 12, kas ekspluatācijā 
nodota 1968. gadā - attiecīgi ar 
vēsturisku, bet ne arhitektonisku 
vērtību. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. attēls. Kartes “Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā” fragments  
Avots: : RVC un tā AZ TP 

 
Kultūrvēsturiskās izpēties ietvaros, lokālplānojuma un tā teritorijas tiešā tuvumā (Ķīpsalas daļa no 
Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Mazajai Kaiju ielai un Zvejnieku ielas sākumam) ir veikts esošās apbūves 
iedalījums pēc būvperiodiem, kā arī analizētas vēsturiskās ūdensteces, ielas un gruntsgabalu parcelācija. 
Lokālplānojuma teritorijā kultūrvēsturiskās vērtības netika konstatētas, bet veiktās izpētes rezultātā ir 
sagatavots priekšlikums kultūrvēsturiski nozīmīgās un autentiskās vides precizējumam lokālplānojuma 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 
 

21 

teritorijas tiešā tuvumā RVC un tā AZ TP, kas var tikt izmantots turpmākajā plānošanas procesā, 
izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu vai pārskatot un grozot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa zonas robežas. Precizētā kultūrvēsturiski nozīmīgās un autentiskās vides teritorija arī 
uzskatāmi parāda, ka kultūrvēsturiskās vērtības šajā Ķīpsalas daļā ir saglabājušās tikai salas austrumu 
daļā, veidojot raksturīgo vēsturiskās apbūves telpu, kas gandrīz nerobežojas ar RTU kompleksa apbūves 
telpu, izņemot jau esošo Ķīpsalas peldbaseina ēku kompleksu. 
 

 

27. attēls. Priekšlikums kultūrvēsturiski nozīmīgās un autentiskās vides precizējumam RVC un tā AZ TP 
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6. PUBLISKĀ ĀRTELPA 
 

Atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi”, publiskā ārtelpa ir sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas teritorijas un telpa, ko veido 

ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, dārzi, skvēri, 

meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai. 

Publiskās ārtelpas analīze un turpmākā attīstība, pirmkārt, balstās uz lokālplānojuma teritorijas lietotāju 

paradumiem, vajadzībām, kā šīs telpas lietotāji vēlas izmantot un izdzīvot šo telpu, kā viņi pavada brīvo 

laiku. Otrkārt, tā balstās uz pašu telpu, kā tādu, ko var izmatot dažādas lietotāju grupas un radīt 

piederības sajūtu vietai, veidot vietas identitāti.  Treškārt, tiek saistīta ar turpmāku ēku attīstību, kas 

nosaka publiskās ārtelpas turpmāko veidošanas. Ņemot vērā to, ka teritorijā ir izvietotas dažādas 

fakultātes, tad katra noteiktā ēka pulcē konkrētu cilvēku grupu un rada savu publiskās ārtelpas lietotāju., 

Tajā pašā laikā, piederība universitātei arī rada kopīgu šīs telpas lietotāju grupu, , kura ,izmantojot 

pieejamās publiskās ārtelpas, mijiedarbojas, tādējādi nojaucot robežas starp fakultātēm.  

SIA “METRUM” 2021. gada janvāra beigās sagatavoja publiski pieejamu platformu jeb interaktīvo karti 

interneta vidē (http://kipsala.tergis.lv/), lai nodrošinātu iespējamās teritorijas lietotājiem un pilsētas 

iedzīvotājiem iespēju līdzdarboties lokālplānojuma izstrādē.  Platforma plašākai auditorijai bija pieejama 

no 2021.gada 28.janvāra. Respondentiem bija iespēja izteikt savu viedokli par teritorijā esošajām 

problēmvietām un sev nozīmīgam vietām gan lokālplānojuma teritorijā, gan ārpus tās, kas skar publisko 

ārtelpu.  

Lokālplānojuma teritorijā visvairāk tiek norādītas ar infrastruktūru saistītas problēmas, kā arī sniegti 

priekšlikumi to risināšanai. Analizējot platformā norādītās vietas un priekšlikumus, tās lietotāji atzīmē un 

pievērš uzmanību šādām būtiskām teritorijā esošām problēmu grupām, kas ietekmē publiskās ārtelpas 

kvalitāti un izmantošanu: 

• Daugavmalas un Zunda kanāla krastmalas nepieejamība; 

• autostāvvietu trūkums; 

• galveno ielu šķērsošana; 

• labiekārtojuma trūkums; 

• ērtas un pieejamas infrastruktūras trūkums (šauras ietves, nekvalitatīvs ceļa segums, 

apgaismojuma trūkums u.c.); 

• Zunda kanāla šķērsojums; 

• sociālās problēmas.  

Lai gan daļa izteikto viedokļu tiešā veidā neattiecas uz lokālplānojumu projektu un tajā risināmajiem 

jautājumiem, to apzināšana plānošanas procesā ir būtiska, jo veido ne tikai publiskās ārtelpas fizisko, bet 

arī emocionālo vidi, kurā telpa kļūst par vietu ar nozīmi.  

 

Izvērtējot esošo situāciju,  lokālplānojuma teritorijā var izdalīt šādas publiskās ārtelpas teritorijas/daļas: 

• Zunda kanāla krastmala; 

• ielas; 

• laukumi; 

• iekšpagalmi; 

• auto stāvvietas; 

• skvērs.   

http://kipsala.tergis.lv/
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Daļa no tām netiek pilnvērtīgi izmantotas vai tās nav pārtapušas no vienkāršām telpām par vietām ar 

nozīmi, kurā gribās uzkavēties, un to izdzīvot/piedzīvot. Kvalitatīvas publiskās ārtelpas esību nosaka 

vairāki faktori (skatīt 28.attēlu).  

Lokālplānojuma publisko ārtelpu veido esošais ielu tīkls, iekšpagalmi, laukumi un Zunda krastmala, kurai 

apgrūtināta pieejamība un netiek izmantota atbilstoši tās publiskās   ārtelpas raksturam.   

Plānojot un attīstot lokālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas attīstību, ir jāņem vērā blakus esošo 

teritoriju iespējamā ilgtermiņa attīstība, piemēram, Daugavgrīvas iela 31 un  Balasta dambis 2.  

Labu publisko ārtelpu veido četras pamatkvalitātes – pieejamība, notiekošās aktivitātes, funkcionalitāte 

(ērtums) un sabiedriskums.  Tiek pievērsta uzmanība teritorijas pieejamībai, vietu sasaistei -- ne tikai 

fiziskai, bet arī vizuālai.  

 

 

 

 

 

 

 

28. attēls. Publisko ārtelpu veidojošie elementi.  
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Esošo publisko telpu raksturojums 

Zunda kanāla krastmala 

Zunda kanāla krastmala ir pieejama, bet nav 

labiekārtota, lai tā būtu pieejama dažādām cilvēku 

grupām. Zundas krastmala fiziski nodala no pārējās 

teritorijas pašu Zunda kanālmalu un tai pieguļošo 

teritoriju. Gar ietvi sastādītā liepu rinda veido ne 

tikai vizuālu, bet arī fizisku barjeru. Pašlaik RTU 

studenti ir izveidojuši nelielu piestātni (skatīt 

33.attēlu), kurai ir potenciāls būt par daļu no 

kopējās piestātņu sistēmas Daugavā un Zunda 

kanālā. Ziemeļu daļā Zunda krastmala ir aizaugusi 

ar kokiem un krūmiem (skatīt 30.attēlu), līdz ar to 

tā fiziski nav pieejama.  

 

29. attēls.  Zunda kanāla mala lokālplānojuma teritorijas 

centrālajā daļa’. . Foto: SIA “METRUM” 
30. attēls.  Ar krūmiem un niedrēm aizaugusi Zunda 

kanāla mala lokālplānojuma teritorijas Z daļā.. Foto: SIA 

“METRUM” 

31. attēls.  Skats no Nameja krastmalas virzienā uz 

jaunuzcelto RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu 

fakultāti un studentu izveidoto piestātni Zunda kanāla 

malā. Foto: SIA “METRUM”, marts 2022.  

32. attēls.  Skats uz Zunda kanālu no tilta lokālplānojuma 

D daļā. Foto: SIA “METRUM”, marts 2022.  

33. attēls. Studentu veidotā piestātne Zunda kanālā. 

Foto: SIA “METRUM”, septembris 2021. 
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Ielas 

Lokālplānojuma teritorijas ielu tīklu veido Ķīpsalas 

iela, Āzenes iela, Zunda krastmala un Paula 

Valdena iela, kā arī iekšējie ceļi. 

Ķīpsalas iela ir E kategorijas iela, kas ir arī Ķīpsalas 

centrālā iela, pa kuru notiek sabiedriskā 

transporta kustība. Ielas telpā ir izveidota 

veloceliņa josla, kā arī pieturvietas un gājēju 

ietves abās ielas pusēs.  

Ķīpsalas ielas telpa ir mainīga, Lokālplānojuma D 

daļā tā veido cilvēka mērogam un vietai atbilstošu 

telpu, bet Z daļā tās telpa ir plaša, citas apbūves 

struktūras un apstādījumu neesamības dēļ.  

Zunda krastmala ir D kategorijas iela. Tā veido 

fizisku barjeru starp RTU teritoriju un Zunda 

krastmalu.  

Paula Valdena iela veido robežu starp RTU 

teritoriju un izstāžu halli. Tā savieno Ķīpsalas ielu 

ar Zunda krastmalu. Veido plašu ielas telpu starp 

ēkām, bez apstādījumiem. Abās ielas pusēs ir 

gājēju ietve. Pret ielas telpu ir izveidotas vairākas 

stāvvietas, kas vizuāli vēl vairāk paplašina  to. 

Ķīpsalas halles ēkā, pret ielu, ir darbojusies arī 

kafejnīca, kas aicina cilvēku  tur uzkavēties, bet, 

ņemot vērā tās atrašanās vietu (vērsta pret 

autostāvvietu laukumu un pilnā saulē),  

iepriekšminētie apstākļi var potenciāli ietekmēt 

vēlmi tajā uzkavēties ilgtermiņā un atgriezties. 

Vietai trūkst cilvēciskā mēroga, ko var veidot ar 

apstādījumu, labiekārtojumu elementu un ielas 

seguma raksta izmantošanu ielas telpā, kā arī 

autostāvvietu pārplānošana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

34. attēls.  Zunda krastmala ar automašīnu rindu ielas 

malā.  

 

35. attēls.  Ķīpsalas iela.  

36. attēls.  Paula Valdena iela.  
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Laukumi 

Lokālplānojuma teritorijā ir esošs laukums - 

Kolonāde, kas būtiski nav mainījis savu veidolu no 

tā pirmsākumiem , taču tas nav kļuvis par dažādu 

aktivitāšu punktu. Ir notikušas vairāki radošo ideju 

pasākumi Kolonādes veidola meklēšanai, bet līdz 

šim būtiskas izmaiņas nav notikušas. Lai laukumu 

apdzīvotu un tas kļūtu par vietu, kurā cilvēki vēlas 

uzturēties,  tam nepieciešams kulturāls konteksts 

un kapacitāte pulcēt cilvēkus, kā arī identitātei, ko 

šajā situācijā viedo gan blakus esošais RTU 

komplekss, gan tā studenti. 

Iekšpagalmi 

Iekšpagalmi ir daļa no teritorijas esošās ārtelpas. 

Pašlaik tie netiek aktīvi izmantoti un primāri pilda 

autostāvvietu,  tranzīta ceļa funkciju, , taču tiem, 

ir potenciāls turpmāk tikt izmantotiem daudz 

plašāk, neparedzot automašīnu novietošanu, -- 

apdzīvot tos, veidojot ārtelpu auditorijas, 

studentu atpūtas  zonas,  kas iedrošina sociālas 

aktivitātes un savstarpēju komunikāciju.  

 

 

 

36. attēls. Centrālais laukums – Kolonāde. Foto: SIA 

“METRUM”, augusts 2021 

38. attēls. RTU Zinātniskās bibliotēkas iekšpagalms. Foto: 

SIA “METRUM”, augusts 2021  

37. attēls. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas 

fakultātes iekšpagalms  

39. shēma. Iekšpagalmu izvietojums lokālplānojuma 

teritorijā. Avots: SIA “METRUM”,  
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Stāvlaukumi 

Lokālplānojuma teritorijā ir izveidotas vairākas autostāvvietas – Ķīpsalas un Paula Valdena ielas 

krustojuma, Ķīpsalas izstāžu halles, RTU Laboratoriju mājas priekšā, RTU Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātes ēkas priekšā, visā tās garumā, ko izmanto personāls, teritorijas apmeklētāji 

un studenti. Ņemot vērā, ka daļa autostāvvietu ir maksas, studenti automašīnu novietošanai vairāk 

izmanto Zunda krastmalu, līdz ar to radot vēl lielāku vizuālo un fizisko barjeru starp potenciāli attīstāmu 

publisko telpu un RTU teritoriju. Būtisku ietekmi uz RTU publisko ārtelpu atstāj arī RTU Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātes priekšā esošā autostāvvieta, kas fiziski nodala laukumu, ko studenti  varētu 

izmantot brīvā laika pavadīšanai.  

Lielākā daļa autostāvvietu ir veidotas bez apstādījumiem, aizņemot lielas teritorijas.  

Islandes skvērs 

Islandes skvēra nosaukums piešķirts teritorijai 

Ķīpsalā, starp Āzenes ielu, Ķīpsalas ielu un 

Krišjāņa Valdemāra ielu par godu Islandei, kas 

bija pirmā valsts, kas atzina Latvijas neatkarību. 

Oficiāli Islandes skvērs tika izveidots tikai 2011. 

gada 22. augustā. 

Esošais skvērs tiek izmantots kā caurstaigājams 

koridors, nevis vieta, kurā uzkavēties un pavadīt 

laiku. Esošais skvēra labiekārtojums ir minimāls. 

Tajā atrodas daži soliņi, atkritumu urnas,  

 

 

 

Lokālplānojuma publiskās ārtelpas mērķis ir izveidot viegli pieejamu, daudzfunkcionālu un nozīmīgu 

publiskās ārtelpas sistēmu, ar racionālu elementu izvietojumu, apstādījumiem un labiekārtojumu, kas ir 

integrēta pārējā pilsētvidē .  

40. attēls. Stāvlaukums pie RTU Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātes. Foto: SIA “METRUM”, 2021 
41. attēls. Stāvlaukums pie RTU Laboratoriju mājas. Foto: 

SIA “METRUM”, 2021 

42. attēls. Islandes skvērs. Foto: SIA “METRUM”, 2021 
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Publiskās ārtelpas izveide veicinātu teritorijas un arī apkaimes pievilcību, nozīmi,  nostiprinātu tās 

raksturu un identitāti,  ņemot vērā teritorijas iedzīvotājus un lietotājus un viņu valadzības,  uzlabojot ne 

vien teritorijas efektīvu izmantojumu, bet arī studentu dzīves kvalitāti.  

Publiskai ārtelpai ir būtiska nozīme studentu pilsētvides/studentu dzīvojamās telpas attīstībā:  

• tā veido studentu  ikdienas dzīves telpu;  

• tā piesaista jaunus iedzīvotājus/studentus/vietas izmantotājus;  

• tā veido vietas identitāti un raksturu;  

• sekmē vietas ilgtermiņa attīstību. 

Lokālplānojuma ietvaros, publiskai ārtelpai tiek pievērsta īpaša nozīme, lai balstoties uz to izstrādātu 

kvalitatīvu publiskās ārtelpas sistēmu un tās elementu izvietojumu, ietverot nosacījumus un principiālos 

risinājumus apstādījumiem, labiekārtojumam un Zunda krastmalas publiskās ārtelpas attīstībai tuvākā 

un tālākā  nākotnē (atspoguļota risinājumu sadaļā).  

1.tabulā apkopotas identificētās problēmas un iespējamie risinājumi lokālplānojuma teritorijas publiskai 

ārtelpai, ņemot vērā arī sākotnējās publiskās apspriešanas rezultātus (www.kipsala.tergis.lv  interaktīvā 

karte).  

1. tabula. Esošās  publiskās ārtelpas raksturojums 

Publiskās 
ārtelpas 

daļa 
Problēmas Iespējamie risinājumi Piezīmes, priekšlikumi 

Zunda 
kanālmala 
 

Labiekārtojuma 
neesamība 

Noteikt atsevišķas vietas, kur būtu 
veidojams labiekārtojums. 

Kopēja Zunda kanālmalas 
attīstības koncepcija, ņemot 
vērā pieguļošo teritoriju 
attīstību 

Piestātņu trūkums Piestātņu veidošana ņemot vērā esošo 
un plānoto situāciju pieguļoša 
teritorijas attīstībā, kā arī ņemot vērā 
plānoto prāmja satiksmi “Ziemeļu” un 
“Dienvidu” maršrutā. 

 

Aizaugušas krastmalas. 
Neapsaimniekota 
krastmalas teritorija 

Nodrošināt regulāru krastmalu 
apsaimniekošanu.  

 

Dažādu notekūdeņu 
ievadīšana 
 

Risināt notekūdeņu attīrīšanas 
iespējas. 

Labiekārtojumā integrēt 
lietusūdeņu savākšanu, 
izmantot lietus dārzus 
(bioretencijas iekārtas). 

Zunda kanāla 
šķērsojuma neesamība 

Radīt jaunas šķērsojuma vietas gan 
gājējiem, gan transportam, atrisinot 
arī sabiedriskā transporta kustību un 
vietas pieejamību kopumā.  

 

Pieejamības 
problēmas cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 
 

Veidot publisko ārtelpu tā, lai tā būtu 
pieejama cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Veidot norādes, info 
stendus, kur attēlotas 
publiskās peldvietas (t.sk. 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām), rotaļu 
laukumi, ugunskura vietas, 
citas atpūtas iespējas. 

Vizuāla barjera – koku 
rinda gar Zunda 
krastmalu  
 

Koku nozāģēšana vai pārstādīšana.  

Fiziska barjera – Zunda Veidot šķērsojumus, mazināt satiksmi,  

http://www.kipsala.tergis.lv/
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krastmalas iela lai nodrošinātu Zunda kanāla 
pieejamību. Paaugstinātās gājēju 
pārejas, šķērsojumi. 

Ielas Ielu seguma stāvoklis Nepieciešami tehniski uzlabojumi.  

Funkcionāli plānoti 
gājēju celiņi (atbilstoši 
vajadzīgajām gājēju 
plūsmām)  un velo ceļu 
tīkls 

Veidot gājēju ceļu  tīklu, ņemot vērā 
attīstības ieceres un studentu 
galvenos pārvietošanās virzienus. Velo 
joslas izveide Āzenes ielā, kā arī Zunda 
krastmalā. 

 

Labiekārtojuma 
trūkums 

Nepieciešams atjaunot vai no jauna 
izveidot teritoriju labiekārtojumu. 

 

Apgaismojuma 
trūkums 

Apgaismojumu paredzēt tur, kur atļauj 
ielu profils un ir lielāka vajadzība. 
Galvenajās ielas jau ir esošs ielu 
apgaismojums. 

Izskatīt iespēju veidot 
apgaismojumu gar 
krastmalu, ja tiek veidota 
promenāde, vismaz vietās, 
kur paredzētas publiski 
pieejamas atpūtas zonas. 
Apgaismojuma laternām 
jābūt izvietotām plānoti, 
vienā rindā, ievērojot 
elementu izvietošanas 
principus. 

Drošība  Papildus apgaismojuma ierīkošana, 
gājēju ietvju un atsevišķu gājēju joslu 
veidošana, kā arī ātruma 
ierobežošana, zīmju uzstādīšana un 
gājēju pāreju veidošana. 

Norādītas vietas, kur varētu 
tikt veidotas gājēju pārejas, 
lai nodrošinātu drošu ielu 
šķērsošanu arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, 
bērniem un māmiņām ar 
ratiņiem.  

Velosipēdu ceļu 
trūkums 

Jānosaka potenciālais velo ceļu 
attīstības maršruts. 
Velo novietņu izveide. 

 

Sabiedriskā transporta 
pieejamība  

Jauna šķērsojuma izveide pār Zunda 
kanālu, reisu skaitu palielināšana. 

Veidojami sadarbībā ar 
citiem transporta veidiem. 

Ielu šķērsojumi Jaunas, atbilstoši vajadzībām, 
izveidotas šķērsojuma vietas, piem., 
Daugavgrīvas ielā. 

Skatīt kontekstā ar 
transporta kustības analīzi 
un TERGIS. 

Šķērsojumu sliktais 
stāvoklis 

Nepieciešami tehniski uzlabojumi. Piemēram, šķērsojums pretī 
baseinam. 

Gājēju ietves Izvērtēt esošo ietvju stāvokli un 
platumu, paredzēt jaunus gājēju 
kustībai atbilstošu gājēju ceļus/ietves. 

Pievērst uzmanību TEGIS 
norādītajām vietām.  

Regulējama 
šķērsojuma izveide 

Luksofora ierīkošana. Ķīpsalas un Kr. Valdemāra 
ielas krustojumā. 

Norādes zīmju 
trūkums 

Pārdomāts un funkcionāls zīmju 
izvietojums. 

 

Iekšpagalmi Labiekārtojuma 
trūkums 

Veidot funkcionālus un labiekārtotus 
pagalmus ar nozīmi, nenovietot tajos 
automašīnas. 

 

Laukumi Labiekārtojuma 
elementu trūkums 

Paredzēt labiekārtojuma projekta 
izstrādi un tā īstenošanu. 

 

Vietas nozīmes 
trūkums 

Radīt vietas nozīmi.  

Dažādu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas 
(spēļu vieta, sarunu 
vieta …..)  

Labiekārtojuma projekta izstrāde.  Studentu iesaiste vides 
veidošanā. 

Apgaismojuma Publiskā ārtelpā paredzēt  
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trūkums (drošība) apgaismojumu.  

 Drošība, nepiederīgu 
cilvēku pulcēšanās 
(bezpajumtnieki u.c.) 

Uzlabot labiekārtojuma kvalitāti, vidi 
padarīt pieejamāku tās galvenajiem 
lietotājiem. 

 

Stāvlaukumi Lielas automašīnu 
stāvlaukumu  platības 

Veicināt sabiedriskā transporta 
attīstību, kas mazinās vēlmi pēc 
automašīnu lietošanas un to  
izvietošanas teritorijā.  

Nodrošināt teritorijā 
minimālo autostāvvietu 
skaitu, par mērķi izvirzot 
sabiedriskā transporta un 
cita transporta veida 
attīstību.  

Stāvvietu trūkums 
studentiem (maksas 
stāvvietas, ko studenti 
nevar atļauties)  

Pārdomāta cenu politika, radīt 
iespējas ērti sasniegt izmantojot 
alternatīvus transporta veidus un 
sabiedrisko transportu. 

 

Elektroauto uzlādes 
iespējas 

Izveidot vietas elektroauto uzlādei.  

Organizētas elektrisko 
skūteru novietošanas 
iespējas 

Paredzēt vietu skūteru izvietošanai.  

Islandes 
skvērs 

Trūkst labiekārtojuma Potenciāls attīstīties kā “RTU vārtu” 
teritorijai, paredzot skvērā arī 
piemērotu apbūvi.  

 

Funkcionālu gājēju 
ietvju trūkums  

Veidot vietai atbilstošu, funkcionālu 
telpu un gājēju ceļus. 

 

 

Veiksmīgi veidota publiskā ārtelpa ir viegli pieejama un  saprotama. Tai ir jābūt iekļaujošai un ērti 

lietojamai jebkurai cilvēku grupai, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dažādām vecuma grupām un 

dzimumiem. Vietai ir  jābūt savai identitātei un  jāspēj nodrošināt un uzturēt drošību un  tīrību. Būtiskākā 

ir tās nozīme - vieta, kur satikties, veidot attiecības,  norisināties notikumiem, kuri paliek atmiņā, 

apdzīvojot/piedzīvojot lokālplānojuma publisko ārtelpu.  
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7. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

Sociālā infrastruktūra ir izglītības, zinātnes, ārstniecības, veselības aprūpes, rehabilitācijas, sociālās 
aprūpes (t.sk. sociālās mājas) un pārvaldes iestādes, kā arī publiskie rekreācijas, kultūras un sporta 
objekti un to izkārtojums kādā teritorijā. 

Lokālplānojuma izstrādes brīdī lokālplānojuma teritorijā patstāvīgu iedzīvotāju nav. Tā kā teritorijā 
atrodas RTU kompleksa apbūve, tad šajā nodaļā ir apkopota īsa informācija par RTU studentu un 
pasniedzēju skaitu, pēc publiski pieejamās informācijas, kas ir attiecināma uz visu augstskolu. Atsevišķas 
RTU ēkas un fakultātes ir izvietotas ārpus Ķīpsalas, ~1-1,5 km attālumā. No citām augstākās izglītības 
iestādēm vistuvāk atrodas RISEBA ~ 500 m  attālumā, bet Rīgas centrs  ~1,5 km attālumā, kas būtiski 
palielina pieejamo pakalpojumu klāstu.  

Kopējais RTU studējošo skaits 2021.10.01. bija 13 327, t.sk. starptautiskie studenti – 1821. Akadēmiskais 
personāls (t. sk. ar zinātnisko grādu) – 561, bet pētniecības personāls – 850. RTU nodrošina 
studējošajiem iespēju uzturēties studentu viesnīcās, no kurām divas ir izvietotas lokālplānojuma 
teritorijā – Āzenes ielā 6 un 8; divas Teikas rajonā - Burtnieku ielā 2a un Laimdotas ielā 2a; divas 
Pārdaugavā -  Olaines ielā 4 un Meža ielā 5; bet viena Rīgas centrā – Skolas ielā 11. 

No sociālās infrastruktūras objektiem lokālplānojuma teritorijā ir nodrošināti sporta objekti, bibliotēka, 
rekreācijas teritorijas, tirdzniecības un pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti, kā arī 
sabiedriskais transports. Kopumā secināms, ka nepieciešamo pakalpojumu pieejamība kopumā ir 
vērtējama kā laba. 

43. attēls. RTU un citu augstāko izglītības iestāžu izvietojums Rīgā  
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8. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Saskaņā ar darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, transporta sistēmas situācijas izpēte 
lokālplānojumam veikta teritorijai starp Vanšu tiltu, Ķīpsalas ielu, Zunda krastmalu, Daugavgrīvas ielu, 
Raņķa dambi, Durbes ielu un Nameja krastmalu. Atzīmējams, ka SIA “Transportbūvju konsultācijas” 
transporta un satiksmes plūsmu izpēti (izpētes materiāls pievienos lokālplānojuma daļā “Pielikumi”) divu 
izstrādes stadijā esošu lokālplānojumu ietvaros, proti, šim lokālplānojumam un lokālplānojumam, kas 
tiek izstrādāts teritorijai Daugavgrīvas ielā 311. 

8.1. IELU TĪKLS UN TRANSPORTA PLŪSMAS 

Lokālplānojuma teritorijā ir nodrošināta piekļūšana no pilsētas ielām – Ķīpsalas ielas, Āzenes ielas, Paula 
Valdena ielas un Zunda krastmalas. Mazā Kaiju iela ir plānota (noteiktas ielas sarkanās līnijas), bet nav 
izbūvēta. 

RVC un tā AZ TP grafiskās daļas kartē “RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras plāns” ir 
attēloti esošie un plānotie satiksmes infrastruktūras objekti, t.sk. plānotais tilts pāri Zunda kanālam 
(Paula Valdena ielas turpinājumā), kas nākotnē būtiski varētu uzlabot arī transporta organizāciju un 
plūsmu sadalījumu Pārdaugavas virzienā gan no lokālplānojuma teritorijas, gan no visas Ķīpsalas 
kopumā. Saskaņā ar RVC un tā AZ TP grafiskās daļas karti “RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes 
infrastruktūras attīstības plāns” (skatīt 45.attēlu), Zunda krastmala ir D kategorijas iela, bet pārējās - E 
kategorijas ielas. 

 
1 geolatvija.lv/geo/tapis#document_22135 

44. attēls. Transporta un satiksmes plūsmu izpētes teritorijas 

Avots: SIA “Transportbūvju konsultācijas” 
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45. attēls. Plānotie transporta infrastruktūras attīstības risinājumi 
Avots: RVC un AZ TP grafiskās daļas karte „RVC un tā aizsardzības 
zonas satiksmes infrastruktūras plāns” 

Atbilstoši satiksmes infrastruktūras plānam, posmā no Ķīpsalas ielas – Āzenes ielā un tālāk pa Zunda 
krastmalu – ir plānota tramvaja līnija. Šajā ielā ir plānots ierīkot arī savienojošo velosipēdu ceļu. 

Satiksmes infrastruktūra ir viens no galvenajiem pilsētas dzīvotspēju un konkurētspēju ietekmējošiem 
elementiem. Plānojot un attīstot transporta infrastruktūru, jāņem vērā to, ka tā ir cieši saistīta ar pilsētas 
teritorijas un apbūves īpatnībām. Savukārt, esošo transporta plūsmu apzināšana un transporta 
infrastruktūras modelēšana ir nepieciešama, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu noteikt 
pilsētas aktuālākās attīstības vajadzības, kā arī secīgi radīt uz matemātiskiem aprēķiniem balstītu 
argumentāciju tālākiem pašvaldības lēmumiem attiecībā uz nepieciešamo transporta infrastruktūras un 
attīstības projektu īstenošanas prioritāro secību. 

Ņemot vērā lokālplānojuma teritorijas novietojumu, tajā esošo apbūvi un nozīmi pilsētas mērogā, 
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā noteikta prasība veikt transporta plūsma analīzi, kas ietver 
transporta plūsmu simulācijas modelēšanu un satiksmes komforta līmeņa noteikšanu.  

Transporta un satiksmes plūsmu analīzes ietvaros ir veikta esošās transporta sistēmas izpēte, t.sk. 
sabiedriskā transporta, gājēju un veloceļu tīklu izpēte un analīze, kā arī transporta plūsmu simulācijas 
modeļa izstrāde, t.sk. noteikti esošie satiksmes komforta līmeņi ielu krustojumos, kā arī tie salīdzināti 
situācijā pirms un pēc lokālplānojuma īstenošanas.  

Transporta plūsmu izpēti veica SIA “Transportbūvju konsultācijas”, 2022.gadā. Izpēte pilnā apjomā ir 
pievienota šī lokālplānojuma Pielikumu daļai. 
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8.2. SABIEDRISKAIS TRANSPORTS 

Atbilstoši Rīgas TIAN prasībām, optimālais sabiedriskā transporta pieturvietu attālums no objekta ir 300-
400 m, bet Transporta attīstības tematiskajā plānojumā2 noteikts, ka sabiedriskā transporta pieturvietu 
pieejamība gradējama atbilstoši to novietojumam pret pilsētu. T.i., pilsētas kodolā (centrs un Rīgas 
vēsturiskā centra aizsardzības zona) jānodrošina 300 m sasniedzamība, ārpus kodola – 500 m 
(daudzstāvu apbūves rajonos) un 700 m (mazstāvu apbūves rajonos). 

Lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā atrodas vairākas sabiedriskā transporta pieturvietas – “Ķīpsala”, 
“Rīgas tehniskā universitāte”, “Kaiju iela”. 57. maršruta autobusu savienojumā “Abrenes iela – Ķīpsala” 
kursē pa Ķīpsalas ielu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Izstrādāts RTP 2030 izstrādes ietvaros. Ar tematisko plānojumu iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta tīmekļa vietnē www.rdpad.lv sadaļā “Tematiskie plānojumi” 

46. attēls. Sabiedriskā transporta pieejamība 

http://www.rdpad.lv/
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Lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas kodola ārpusē, kā dēļ ir jānodrošina pieturvietas 500 m 
attālumā. Esošajā situācijā lokālplānojuma teritorijai netiek nodrošināts optimāls sabiedriskā transporta 
tīkla pārklājums, jo 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 izpētes teritorijā atrodas ārpus 300m sasniedzamības zonas.   
 
 
8.3. GĀJĒJU UN VELO INFRASTRUKTŪRA 

Lokālplānojuma teritorijas tuvumā uz šo brīdi esošs/izbūvēts velosipēdu ceļš ir tikai maršrutā “Vecrīga – 
Imanta” pa Vanšu tiltu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa Raņķa dambi un Nameja krastmalu. 
2021.gadā tika ierīkotas velojoslas arī gar Ķīpsalas ielu. Velosipēdu ceļš tiek aktīvi izmantots un veicina 
velotransporta izmantošanu arī lokālplānojuma teritorijā.  

Saskaņā ar Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijā 2015.-2030. gadam iekļauto Rīcības plānu 
velosatiksmes infrastruktūras izbūvei 2016.-2018. gadam, šajā laika posmā nebija plānota jaunas velo 
infrastruktūras ierīkošana Ķīpsalā, t.sk. lokālplānojuma teritorijā. 

Lokālplānojuma teritorijai tiešā tuvumā esošā velosipēdu ceļu infrastruktūra ļauj izvēlēties alternatīvus 
pārvietošanās veidus automašīnai vai sabiedriskajam transportam, tomēr tā uzskatāma par 
nepietiekamu. 

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.   

   

47. attēls. Esošā velo infrastruktūra – Krišjāņa Valdemāra ielā un Ķīpsalas ielā 

 
8.4. TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNES 

9. Lokālplānojuma teritorijā šobrīd ir izvietotas transportlīdzekļu novietnes, kas nodrošina esošo 
objektu darbību. Transportlīdzekļu novietnes ir izvietotas RTU teritorijā – zemesgabalā Ķīpsalas ielā 6 

un pie Ķīpsalas peldbaseina (atsevišķi vairāki stāvlaukumi, ar caurlaižu režīmu un maksas); pie 
tirdzniecības centra  “Olimpia” (laikā ierobežota bezmaksas stāvvieta), un pie Ķīpsalas izstāžu 

kompleksa (gan maksas, gan bezmaksas, atkarībā no noslodzes un pasākumiem). Vislielākā 
autostāvvieta ir izvietota pie izstāžu kompleksa.  Auto stāvēšana bez laika ierobežojuma ir atļauta arī 

gar Zunda krastmalas ielas vienu pusi, kas ikdienā arī tiek aktīvi izmantots.
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9. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES NODROŠINĀJUMS 

Teritorijas funkcionēšanai nepieciešamais inženiertehniskās apgādes nodrošinājums jāplāno atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām un institūciju izsniegtajiem nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei, tādēļ 
sākotnēji jāapzina esošo maģistrālo tīklu pieejamība lokālplānojuma teritorijai. Esošo inženiertīklu un to 
objektu izvietojumu skatīt 48.-53. attēlā. 

Teritorijai piegulošajās ielās ir izbūvēti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, 
tādēļ gan esošiem, gan plānotiem apbūves objektiem ir pieejams dzeramais ūdens un nodrošināta 
notekūdeņu novadīšana pilsētas centralizētajos tīklos. 

Lokālplānojuma teritorijā un ielās atrodas lietus kanalizācijas pašteces cauruļvadi, ar lietus un drenāžas 
ūdeņu izlaides vietu Zunda kanālā. 

Lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā neatrodas elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV, 330kV 
elektrolīniju vai citu objektu. Saskaņā ar AS “Augstsprieguma tīkls” sniegto informācija, nav plānota arī 
to ierīkošana. 

Teritorijā atrodas AS “Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti – vidsprieguma elektrokabeļi, 
transformatoru apakšstacijas u.c. objekti. Atsevišķās ielās ir arī elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija ar 
atbilstošiem pievadiem ēkām un teritorijām. 

Lokālplānojuma teritorijā esošie objekti ar siltumapgādi tiek nodrošināti no lokāliem siltumapgādes 
risinājumiem, proti, ir sava katlumāja. 

Ķīpsalas ielā, Zunda krastmalā, Paula Valdena un Āzenes ielā ir ierīkots sadales gāzesvads ar spiedienu 
līdz 0,4 Mpa, līdz ar to daļai no objektiem ir pieslēgumi pie tiem. 
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48. attēls. Ūdensapgādes tīkli, ugunsdzēsības hidranti 49. attēls. Notekūdeņu kanalizācijas tīkli un objekti 
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51. attēls. Elektroapgādes tikli un objekti 50. attēls. Lietus kanalizācijas tīkli 
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53. attēls. Gāzapgādes tīkli un objekti 52. attēls. Siltumapgādes tīkli un objekti 
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10. AIZSARGJOSLAS UN CITI APGRŪTINĀJUMI 

Visa lokālplānojuma teritorija iekļaujas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais 
centrs” aizsardzības zonā. Teritorija robežojas, kā arī nelielā daļā (zemesgabali ar kadastra Nr. 0100 062 
0049 un kadastra Nr. 0100 062 2115) iekļaujas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķīpsalas 
vēsturiskā apbūve” teritorijā. 

Atbilstoši Aizsargjoslu likumam, ir noteikta virszemes ūdensobjekta – Zunda kanāla aizsargjosla ne mazāk 
kā 20 m platumā. 

Lokālplānojuma teritorijas dienvidaustrumu daļā aug divi valsts aizsargājami koki (dižkoki) un četri 
vietējas nozīmes aizsargājami koki, kuriem noteikta arī aizsardzības zona. 

Lokālplānojuma teritoriju skar arī virkne ekspluatācijas aizsargjoslu gar esošajiem inženiertīkliem, tāpat 
arī ekspluatācijas aizsargjoslas gar ielām – sarkanās līnijas. 

Lokālplānojuma teritorijā plānots izmantot pieslēgumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai, kā arī izbūvēt visus citus plānotās attīstības ieceres īstenošanai nepieciešamos inženiertīklus un 
to būves. Ja esošās komunikācijas tiek pārkārtotas, attiecīgi mainās arī aizsargjoslas. Pašreizējās 
aizsargjoslas un citi aprobežojumi lokālplānojuma teritorijā attēloti pielikuma kartē “Teritorijas 
pašreizējā izmantošana”. 

Lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu3. Teritorijā nav arī vietējās nozīmes 
ģeodēziskā tīkla punktu4. 

Ievērojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – LĢIA) prasības izsniegtajos 
nosacījumos, norādāms, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, t.sk. esošo ēku pārbūvi 
un atjaunošanu, inženiertīklu, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko 
darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic 
saskaņojums ar LĢIA par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 
 

 
3 Informācijas avots: Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze (situācija uz 30.08.2022.), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 
tīmekļa vietnes saite: geodezija.lgia.gov.lv 
4 Informācijas avots: Rīgas pilsētas vietējais ģeodēziskais tīkls (situācija uz 16.02.2021.), www.rdpad.lv/geotelpiska-
informacija/vietejais-geodeziskais-tikls/ 
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11. VIDES KVALITĀTES ASPEKTI 

11.1. RISKA TERITORIJAS UN OBJEKTI 

◼ Paaugstinātas bīstamības objekti 

Lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā neatrodas rūpniecisko avāriju risku objekti5 un paaugstinātas 
bīstamības objekti6, kas būtu uzskatāmi par būtiskiem vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem. 

◼ Plūdu riska teritorijas 

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, Ģeoloģijas, un meteoroloģijas centra” publiski pieejamo informāciju 
“Latvijas plūdu riska un plūdu draudu kartes”, lokālplānojuma teritorija neatrodas teritorijā ar 
applūšanas varbūtību reizi desmit vai simts gados.  

◼ Degradētās teritorijas un piesārņotās vietas 

Latvijā līdz šim nav bijusi noteikta vienota pieeja degradēto teritoriju noteikšanā. Degradētas teritorijas 
definīcija iekļauta Zemes pārvaldes likumā, kas stājās spēkā 2015. gadā – teritorija ar izpostītu vai bojātu 
zemes virskārtu vai pamesta apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās vai militārās darbības 
teritorija. Tās nosaka un atzīmē vietējā pašvaldība savos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kā 
arī paredz nepieciešamos zemes izmantošanas nosacījumus. Likums nosaka, ka vietējā pašvaldība 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos apbūvei prioritāri paredz degradētās teritorijās. 

2021. gada 6. jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 465 “Noteikumi par degradēto 
teritoriju un augsnes degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju”. Iepazīstoties 
ar to pielikumā iekļauto degradēto teritoriju tipu un veidu iedalījumu, secināms, ka lokālplānojuma 
teritorija neatbilst degradētas teritorijas kritērijiem. 

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu reģistru, lokālplānojuma teritorijā neatrodas piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas vai 
objekti. 
 
11.2. TROKŠŅU LĪMENIS 

Saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta interneta vietnē pieejamo informāciju par 
veiktajiem trokšņa  mērījumiem, lokālplānojuma teritorijā trokšņa piesārņojuma līmenis aptver 
maksimāli iespējamo no autosatiksmes Krišjāņa Valdemāra ielā , kur, piemēram, Ldiena >75 dB(A) līdz 
samērā klusam rajonam starp Rīgas tehniskās universitātes daudzstāvu ēkām teritorijas vidū, kur 
Ldiena <55 dB(A). 

 
5 Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas 
pasākumi”, objektu saraksts: www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts 
6 Ministru kabineta 21.01.2021. noteikumi Nr. 46 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” 

54.-57. attēls. Fragmenti no Rīgas Ceļu satiksmes trokšņa kartes – dienas, vakara, nakts, diennakts rādītāji 
Avots: mvd.riga.lv 

Diennakts Diena Nakts Vakars 
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Lokālplānojuma teritorijā šobrīd vienīgie trokšņu jūtīgie objekti ir izglītības iestādes studentu viesnīcas,  
mācību telpas, lasītavas un apspriežu telpas, kurās jānodrošina Ministru kabineta 07.01.2014. 
noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie pieļaujamie trokšņa 
robežlielumi ar šo ēku ārējo ierobežojošo konstrukciju atbilstošām skaņas izolācijas īpašībām. 
 
11.3. GAISA PIESĀRŅOJUMS 

Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai, tiek noteikti gaisa kvalitātes 
normatīvi, kas paredz pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. 03.11.2009. ir pieņemti MK noteikumi 
Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, kas nosaka gaisu piesārņojošo vielu pieļaujamo līmeni vidē 
12 gaisu piesārņojošām vielām, kā arī noteikti pasākumi, kas veicami, ja kādā teritorijā novērojams 
paaugstināts gaisa piesārņojuma līmenis. 

Rīgas dome ar 29.12.2021. lēmumu Nr. 1109 apstiprināja „Rīgas valstspilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programmu 2021.-2025. gadam”7, turpmāk – Rīcības programma (izstrādātājs: SIA 
„Estonian, Latvian&Lithuanian Environment”). Tās mērķis, balstoties uz Rīgas valstspilsētā reģistrētajiem 
vairāku piesārņojošo vielu gaisa kvalitātes normatīvu vai augšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšņu 
pārsniegumiem, noteikt pasākumus piecu piesārņojošo vielu – slāpekļa dioksīda (NO2), daļiņu PM10 un 
daļiņu PM2,5, benzola un benz(a)pirēna – emisiju samazināšanai. 

Tās izstrādes ietvaros tika detalizēti izvērtēti tie pasākumi, kas potenciāli var ietekmēt gaisa kvalitāti, tos 
iedalot šādās grupās: (1) Transports un satiksmes infrastruktūra; (2) Sabiedriskais transports; (3) 
Siltumapgādes iekārtas; (4) Stacionārie piesārņojuma avoti; (5) Kuģu satiksme ostā un (6) Gaisa 
kvalitātes pārvaldības un sabiedrības izglītošana un informēšana. Vairāki no tiem, tiešā veidā attiecināmi 
arī uz lokālplānojuma teritoriju un tajā esošajām, kā arī īstenošanas rezultātā plānotajām darbībām. 

Piesārņojuma izkliedes modelēšanas rezultātā tika secināts, ka 2019. gadā nozīmīgākie NO2 emisijas 
avoti Rīgā ir autotransports (līdz 60 %), individuālās apkures iekārtas (12 %), kuģu kustība un stāvēšana 
ostas teritorijās (11 %) un ražošanas un siltumapgādes uzņēmumi (6 %). Lielākās NO2 koncentrācijas 
veidojas pie intensīvāk noslogotajām ielām, tomēr paaugstināti piesārņojuma līmeņi noteikti arī pie 
ostas piestātnēm. 

Galvenie daļiņu PM10 emisijas avoti ir ražošanas un ostas uzņēmumi, autotransports un individuālā 
apkure, kas 2019. gadā veidoja attiecīgi 31 %, 31 % un 27 % no kopējām daļiņu PM10 emisijām. Atšķirīga 
situācija esot redzama, vērtējot daļiņu PM2,5 kopējās emisijas, kur lielāko devumu veido individuālā 
mājsaimniecību apkure, kas 2019. gadā sastādīja 44 % no kopējām daļiņu PM2,5 emisijām pilsētā. 
Ievērojamu apjomu rada arī rūpnieciskie avoti (24 %), t.sk. centralizētas siltumenerģijas ražošanas 
procesi. 

Lokālplānojuma teritorijā neatrodas stacionāri piesārņojuma avoti, ko rada rūpnieciskie objekti, 
individuālās siltumapgādes iekārtas, taču uz to tiešā veidā attiecināmas piesārņojuma emisijas, ko rada 
mobilie piesārņojuma avoti – autotransporta kustība piegulošajās ielās. 

Kontekstā ar lokālplānojuma teritoriju, atzīmējami tādi galvenie Rīcības programmā paredzētie 
pasākumi8, kas izvērtējami un ņemami vērā izstrādājot lokālplānojuma risinājumus:  

(1) Satiksmes organizācijas izmaiņas: 

◼ nodalītas gājēju joslas un veloinfrastruktūras attīstība. 

(2) Velosatiksmes infrastruktūras attīstība un plānošana: 

◼ veloinfrastruktūras uzlabojumi pilsētas centrālajā daļā un pieejās pilsētas centrālajai daļai – 
netieši, jo pasākuma aprakstā nav ietvertas lokālplānojuma teritorijai piegulošās/tuvumā esošās 
ielas; 

 
7 Ar Rīcības programmu iespējams iepazīties Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta tīmekļa vietnē, saite: 
mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/gaisa-kvalitate/ 
8 Rīcības programmas 3. pielikums „Plānotie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, 2021.-2025. gadam” 
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◼ velonovietņu paplašināšana publiskajā telpā un to sasaiste ar mobilitātes punktiem – jaunu 
velosipēdu statīvu izvietošana Rīgas centrā, pie pašvaldības iestādēm, publisku objektu un 
krustojumu tuvumā. 

(3) Sabiedrisko transportlīdzekļu modernizēšana un sabiedriskā transporta sistēmas attīstība: 

◼ jaunu sabiedriskā transporta joslu izveide – netieši, jo pasākuma aprakstā nav ietvertas 
lokālplānojuma teritorijai piegulošās/tuvumā esošās ielas; 

◼ integrētas sabiedriskā transporta plānošanas nodrošināšana – netieši, jo ietver sabiedriskā 
transporta tīkla optimizācijas veikšanu, t.sk. integrējot mobilitātes punktus pilsētas maršrutu tīklā, 
nodrošinot sasaisti ar dzelzceļa pārvadājumiem un reģionālā sabiedriskā transporta maršrutiem. 

(4) Piesārņojošo vielu emisiju samazināšana no kurināmā sadedzināšanas individuālās apkures iekārtās: 

◼ jaunu pašvaldības saistošo noteikumu par siltumapgādes veida izvēli un siltumenerģijas 
ražošanu Rīgas pilsētā izstrāde un īstenošana – paredzot ogļu izmantošanas aizliegumu Rīgas 
pilsētas administratīvajā teritorijā gan mājsaimniecībās izmantotajās apkures iekārtās, gan visās 
pārējās sadedzināšanas iekārtās, kas tiek izmantotas siltumenerģijas ražošanai; jaunu individuālo 
emisijas avotu būvniecības vai ierīkošanas aizliegumu teritorijās, kur to ļauj jau šobrīd izbūvētās 
siltumtrases; veicinot jauno un perspektīvo apbūves teritoriju pieslēgšanu centralizētajai 
siltumapgādei tur, kur to ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases. 

(5) Normatīvo aktu pilnveidošana – netieši, jo attiecināts uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par 
koku ciršanas kārtību pilsētās, pilsētas teritorijas plānojumā. 

Attiecībā uz augstāk norādītajos pasākumos ietverto pasākumu “Piesārņojošo vielu emisiju 
samazināšana no kurināmā sadedzināšanas individuālās apkures iekārtās” norādāms, ka Rīgas dome 
29.12.2021. pieņēma saistošos noteikumus “Par teritoriālajām zonām siltumenerģijas ražošanas veida 
izvēlei un prasībām iekārtu uzskaitei”, kas šī apraksta sagatavošanas brīdī vēl nav spēkā. Lokālplānojuma 
teritorija, atbilstoši Rīgas domes 18.12.2019.  saistošajos noteikumos Nr. 97 “Par gaisa piesārņojuma 
teritoriālo zonējumu” (turpmāk – Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97) noteiktajām piesārņojuma 
teritoriālajām zonām (turpmāk – zonas) un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta tīmekļa vietnē 
mvd.riga.lv 2020. gadā publicēto zonu karti, lokālplānojuma teritorija pamatā atrodas III zonā, bet daļa 
no teritorijas atrodas arī I un II zonā (teritorijas Krišjāņa Valdemāra ielas tuvumā).  

58. attēls. Lokālplānojuma teritorija gaisa kvalitātes 
teritoriālā zonā NO2 
Avots: mvd.riga.lv/uploads/piesarnojuma-
kartes/index.html 

59. attēls. Lokālplānojuma teritorija gaisa kvalitātes 
teritoriālā zonā PM10 
Avots: mvd.riga.lv/uploads/piesarnojuma-
kartes/index.html 

https://mvd.riga.lv/
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Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 97, I zonā aizliegts būvēt vai ierīkot stacionāras 
sadedzināšanas iekārtas, kas izdala NO2, apkurei, vēdināšanai, karstā ūdens apgādei vai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai pieļaujama tikai centralizēta siltumapgāde vai autonoma siltumapgāde bez 
kurināmā sadedzināšanas, bet nekustamajos īpašumos, kur tiek izmantots cietais kurināmais, kur nav 
pieejama centralizēta siltumapgāde, ir pieļaujama maiņa pret gāzveida kurināmo. II zonā – aizliegts 
būvēt vai ierīkot stacionāras sadedzināšanas iekārtas, kas izmanto šķidro (dīzeļdegviela u.c.) un cieto 
kurināmo (malka, kūdra, briketes, granulas, ogles u.c.) apkurei, vēdināšanai un karstā ūdens apgādei, vai 
tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Apkurei, vēdināšanai un karstā ūdens apgādei, vai tehnoloģisko 
procesu nodrošināšanai jāizvēlas centralizētā siltumapgāde. Gadījumos, kad nekustamajos īpašumos nav 
pieejama centralizēta siltumapgāde, pieļaujama atsevišķu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana ar 
kurināmā sadedzināšanu, izmantojot gāzi, vai siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas. 

Atbilstoši jaunajiem pašvaldības noteikumiem par siltumenerģijas ražošanas veida izvēli, I zonā 
siltumapgādes nodrošināšanai izvēlas risinājumu, kura izmantošana ir tehniski un ekonomiski pamatota, 
ņemot vērā tā ieviešanas un lietošanas potenciālās izmaksas, ievērojot šādu prioritāro secību: 

11.1.1. aizliegts būvēt, nomainīt vai uzstādīt stacionāras sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina šķidro 
kurināmo, cieto kurināmo, gāzveida kurināmo vai atkritumus, izņemot saistošo noteikumu 11.1.3. apakšpunktā 
minēto gadījumu; 

11.1.2. apkurei, karstā ūdens apgādei vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai pieļaujama tikai centralizēta 
siltumapgāde vai bezemisiju siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju izmantošana (elektroenerģija, siltumsūkņi, 
saules paneļi, saules kolektori u.c.); 

11.1.3. ja tehniski un ekonomiski, ņemot vērā ieviešanas un lietošanas potenciālās izmaksas, nav pamatota ēkas 
siltumapgādes sistēmas pieslēgšana centralizētai siltumapgādes sistēmai vai kopīgam ēkas siltuma avotam, 
nekustamajos īpašumos, kas ir atsevišķi dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās, ir pieļaujama esošās iekārtas nomaiņa 
pret sadedzināšanas iekārtu, kas atbilst ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem), kurā 
kā kurināmais tiek izmantota gāze un kuras nominālā ievadītā siltumjauda nepārsniedz 50 kW. 

II zonā: 

11.2.1. aizliegts būvēt, nomainīt vai uzstādīt stacionāras sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina šķidro 
kurināmo, cieto kurināmo vai atkritumus, izņemot saistošo noteikumu 11.2.3. apakšpunktā minēto gadījumu (ar 
atrunām divos apakšpunktos). 

Tā kā daļa no lokālplānojuma teritorijas saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 97 slāpekļa 
dioksīda (NO2) zonu karti atrodas arī II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, nepieciešams ievērot Rīgas 
domes Nr. 34 130.2 punkta prasības, kas nosaka, ja būvniecību plāno teritorijā, kas atrodas II gaisa 
piesārņojuma teritoriālajā zonā attiecībā uz slāpekļa dioksīdu (NO2), un šīs būvniecības rezultātā tiks 
uzbūvēta vai ierīkota stacionāra iekārta, kura radīs piesārņojošās vielas NO2 emisiju, vai transportlīdzekļu 
novietne ar vairāk nekā 50 transportlīdzekļu ietilpību vai ar transportlīdzekļu mainību uz vienu 
transportlīdzekļu novietni, lielāku par 2 transportlīdzekļiem jebkurā diennakts stundā, būvniecības 
ierosinātājs iesniedz Būvvaldē iecerētās darbības rezultātā plānoto piesārņojošās vielas NO2 summāro 
gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu), to izvērtējot, Būvvalde nosaka pasākumus slāpekļa dioksīda 
koncentrācijas mazināšanai (atzīmējams, ka bijušās struktūrvienības pienākumus ar 2021. gada 
septembri veic Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments). 

Tāpat, izstrādājot lokālplānojumu, jāievēro Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 34 130.3 punkta 
prasību, kas nosaka, ka teritorijās, kur piesārņojošās vielas slāpekļa dioksīda (NO2) pieļaujamais 
robežlielums gadā cilvēka veselības aizsardzībai pārsniedz vai ir tuvu pieļaujamam normatīvam 40 µg/m3 
(I un II gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas), jāparedz vienu vai vairākus pasākumus slāpekļa dioksīda 
emisiju mazināšanai atbilstoši konkrētās teritorijas īpašajiem apstākļiem, piemēram, autotransporta 
kustības ierobežošanu, autonovietņu skaita samazināšanu, sabiedriskā transporta pieejamības 
palielināšanu, apstādījumu teritoriju platību palielināšanu u.c. pasākumus. 
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11.4. PILSĒTVIDES AERĀCIJA 

Pilsētvides areācija – Rīgas pilsētas gaisa 
kvalitātes uzlabošanas rīcības programmā ir 
konstatēts, ka gadā kopumā valdošie ir 
dienvidu vēji. Gada gaitā no aprīļa līdz jūlijam 
valdošie ir ziemeļu, ziemeļrietumu vēji, 
pārējos mēnešos – dienvidu vēji. Vislielākais 
vēja ātrums ir konstatēts novembrī, decembrī 
un janvārī, bet vismazākais vēja ātrums ir 
jūlijā un augustā. Rīga atrodas piejūras 
zemienē, un visu Rīgas teritoriju šķērso 
Daugavas ieleja. Lai arī Rīgai ir raksturīgi 
pārsvarā plakani vai viļņoti līdzenumi, samērā 
plaši ir izplatīts arī pēcleduslaikmetā 
izveidojies kāpu reljefs. 

Kartoshēma „Rīgas centra aerācijas 
priekšlikumi” ir ietverta Rīgas teritorijas 
plānojumā 2006.-2018. gadam, kurā 
atzīmētas teritorijas, kurās, izvietojot jaunu 
apbūvi, jāparedz pasākumi, lai netraucētu 
vēsa gaisa masu ieplūšanu pilsētas centrā, kā 
arī galvenie vēju virzieni un shematiski vēju 
koridori jūlija mēnesī, vadoties no sastādītās 
“vēja rozes” Rīgas pilsētai. Atbilstoši 
sastādītajai „vēja rozei”, valdoši vēju virzieni 
jūlija mēnesī Rīgā ir rietumu un dienvidu vēji, bet saskaņā ar vidējo vēja stiprumu jūlijā, visnozīmīgākais 
Rīgas centra aerācijas nodrošināšanai ir dienvidrietumu vējš un, līdz ar to, tā koridors, savukārt dienvidu, 
rietumu un ziemeļrietumu vēji un to koridori ir līdzvērtīgi. 

Lai nodrošinātu  Rīgas centra aerāciju nākotnē, nepieciešams nodrošināt visu valdošo vēju koridoru 
izveidošanu pilsētā virzienā uz centru. Jūlija mēnesī tas ir dienvidrietumu vējš, bet visā gadā kopumā – 
dienvidu vējš. Ņemot vērā, ka sevišķi svarīgs ir šķēršļu iespaids uz vēja ātrumu, t.s. “nelīdzenumi” un Rīga 
kopumā ir raksturojama kā nelīdzena virsma, vislielākā uzmanība būtu jāvelta Rīgas brīvo (dabas 
teritoriju) un atvērto ūdens teritoriju saglabāšanā, lai nodrošinātu valdošo vēju koridorus, 
nepieciešamos svaiga gaisa masu ieplūšanu pilsētā un palielinātu vēja enerģiju. Rīgas teritorijas 
plānojumā noteiktais vēja koridors ietver teritoriju Pārdaugavā, šķērsojot Iļģuciema apkaimi, Zunda 
kanālu, Ķīpsalas ziemeļu daļu, ar mērķi nodrošināt svaiga gaisa piekļuvi Vecrīgai. 

Lokālplānojuma teritorija neiekļaujas teritorijā, kurā, izvietojot jaunu apbūvi, jāparedz pasākumi, lai 
netraucētu vēsa gaisa masu ieplūšanu pilsētas centrā, vienlaikus, lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā 
esošā ielu un ūdensteču struktūra un izvietojums kopā nodrošina gan Rīgas centra, gan lokālplānojuma 
teritorijas aerāciju, kā arī netraucē galveno gaisa plūsmu pārvietošanos teritorijā. Kā galvenais 
dienvidrietumu vēja koridors lokālplānojuma teritorijas tuvumā kalpo Zunda kanāls. Lai nodrošinātu 
gaisa masu ieplūšanu pilsētas centrā, būtiska loma ir visiem esošajiem ielu koridoriem, kas ir orientēti 
dienvidrietumu vai dienvidu – ziemeļu virzienā. 
 
11.5. MIKROKLIMATS 

Pilsētu laika apstākļu un klimata pētījumiem piemīt perspektīva, jo pašlaik ir aktuāls jautājums par 
globālo sasilšanu, kas ietekmē klimatu arī lokālā mērogā. Katrai teritorijai un objektam ir savs 
mikroklimats, līdz ar to virsmas un gaisa temperatūra var atšķirties par vairākiem grādiem pat ļoti 
nelielos attālumos, kas mērāmi metros. Ar vien vairāk pasaulē pieaug vajadzība pēc meteoroloģiskajiem 
novērojumiem, kas veikti pilsētās. Pilsētas un iedzīvotāju skaits turpina pieaugt, un meteoroloģiskie 

60. attēls. Rīgas centra areācijas priekšlikumi 
Avots: www.rdpad.lv/wp-
content/uploads/2014/11/6.2.1._Rigas_centra_aeracjas_prieksli
kumi.pdf 
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pētījumi kļūst arvien nozīmīgāki. Pilsētas apbūve ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka izmaiņas 
mikroklimatā un specifiska lokālā klimata veidošanos pilsētā. Pilsētas videi raksturīgās izmaiņas 
(piemēram, gaisa piesārņojums, papildus radītais siltums, virsmas materiālu termiskās īpašības) rada 
neatgriezeniskas izmaiņas enerģijas apmaiņas procesos, termiskajā režīmā, mitruma svārstībās, gaisa 
apmaiņā un cirkulācijā.9 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ietekmes izvērtējumam attiecībā uz mikroklimatu nav veiktas papildus 
izpētes, jo plānotās izmaiņas RVC un AZ TP, un izstrādātais teritorijas attīstības priekšlikums kopumā 
neparedz būtiskas izmaiņas. 

 
 
11.6. DABISKAIS APGAISMOJUMS 

Ēku dabiskā apgaismojuma (insolācijas) jautājums  līdz 19.10.2021. tika regulēts Ministru kabineta 
30.06.2015. noteikumos Nr. 340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 211-15 „Dzīvojamās ēkas”” (nav 
spēkā), kas bija piemērojams tikai dzīvojamo ēku būvprojektēšanā. Insolācija bija viens no rādītājiem, 
kas bija jāievēro būvprojektēšanā.  

19.102021. tika izdoti  jauni Ministru kabineta noteikumi nr. 683 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs 
LBN 200-21”, kura 10.1.apakšnodaļā ir iekļautas prasības dzīvojamo un publisko ēku dabiskajam 
apgaismojumam gan dzīvojamās, gan publiskās , gan ražošanas ēkās un atsevišķās telpu grupās. Būvju 
vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 (turpmāk – būvnormatīvs) nosaka prasības, kādas ievēro, 
projektējot ēkas, stadionus, arēnas, brīvdabas estrādes un citas brīvdabas izklaides būves, kā arī prasības 
to novietošanai, jaunai būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai. Termins “insolācija” Latvijas 
normatīvajos aktos vairs netiek lietots. 

 
9 dspace.lu.lv/dspace/handle/7/17866 
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12. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 

12.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANA SASKAŅĀ AR RĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA UN TĀ AIZSARDZĪBAS 
ZONAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

◼ Funkcionālais zonējums un atļautais apbūves Saskaņā ar 07.02.2006. Rīgas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 38 (lēmums Nr. 832) “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar 2013. gada grozījumiem), turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi Nr. 38, lokālplānojuma teritorijas lielākajai daļai noteikts funkcionālais zonējums 
“Publiskās apbūves teritorija” (P). Tā ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir tādu būvju būvniecība, 
kuras izmanto publiskiem, sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, un kas paredzēta valsts vai 
pašvaldības iestāžu, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas, un citu līdzīga rakstura iestāžu izvietošanai. 

Saistošo noteikumu Nr. 38 daļā “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā – RVC TIAN), Publiskās apbūves teritorijām kā atsevišķa 
apakšzona ir izdalīta arī “Publiskās apbūves teritorijas ar apstādījumiem” (AP), kurā atrodas arī 
lokālplānojuma teritorija un kurā jāievēro papildus prasības. (skatīt 61. attēlu) 

Publiskās apbūves teritorija ar apstādījumiem (AP) ir publiskās apbūves teritorijas ar palielinātu 
apstādījumu īpatsvaru, kurās prioritāra ir esošo dabas vērtību – koku, krūmu, zemsedzes, ūdensteču un 
reljefa – saglabāšana. 

Neliela lokālplānojuma teritorijas daļa (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 062 0208 
dienvidaustrumu daļā) grafiski attēlota kā “Jauktas apbūves teritorija” (J), bet pēc būtības var uzskatīt, 
ka šī funkcionālā zona lokālplānojuma teritorijā nav, jo funkcionālais zonējums precizējams atbilstoši 
zemes vienību kadastra robežām. 

Lokālplānojuma dienvidu un dienvidrietumu daļas grafiski attēlotas kā “Centru apbūves teritorija” (C), 
kur atļauta intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju 
būvniecība, bet nav atļauta tās izmantošana ražošanas funkcijām. Tirdzniecības centra “Olimpia” 
kvartālā noteiktais stāvu skaits atzīmēts, kā 4-15 stāvi (skatīt 62.attēlu). 

Kā “Apstādījumu teritorija” (A) noteikts Īslandes skvērs, kas pilda dažādu funkciju, sevišķi ekoloģisko, 
rekreācijas un pilsētvides tēla veidošanas funkciju nodrošināšanai saglabātas vai speciāli izveidotas, ar 
augiem apaugušas vai apaudzētas teritorijas. Tajās atļauts ierīkot parku, skvēru, krastmalas 
apstādījumus, ielu un dzelzceļa apstādījumu joslas (alejas, joslu veida apstādījumi vai citi speciāli veidoti 
un kopti apstādījumi starp ielas sarkano līniju un būvlaidi, apstādījumu joslas gar dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslu, aizsargdabji pret teritorijas applūšanu), arī kapsētas un publiskās izmantošanas 
pazemes transportlīdzekļu novietne.  Saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 38, 5.8 nodaļas 
“Apstādījumu teritorija” 546. punktu, Īslandes skvērs ietilpst teritorijā, ko izdala atsevišķi un piemēro 
Noteikumu 6.7 apakšnodaļas nosacījumus, punktu 608., Ķīpsalas vēsturiskajai daļai. 

Lokālplānojumā noteikta Ūdens teritorija, kas ir dabisku vai mākslīgu virszemes ūdensobjektu 
(ūdensteču un ūdenstilpju) akvatorija gada vidējā ūdens līmeņa stāvoklī.  

Kā “Ielu teritorija” (I) noteikta Āzenes ielas, Ķīpsalas ielas, Zunda kanāla, Paula Valdena ielas un plānotā 
Mazās Kaijas ielas turpinājuma sarkano līniju robežās ietilpstošā zemesgabala daļa. 

Lokālplānojuma teritorijas ziemeļu daļa iekļaujas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas 
robežās, bet visa teritorija – UNSECO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais centrs” 
aizsardzības zonas robežās. 

Publiskās apbūves teritorijās ir atļauta tādu būvju būvniecība kā sabiedriska iestāde, izglītības iestāde, 
kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde, sporta būve, transporta 
infrastruktūras objekts un dzīvnieku iestāde, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu. 

Lokālplānojuma teritorija galvenokārt robežojas ar ielām, uz kurām ir attiecināmi “ielu teritorijas”(I) 
noteikumi, bet teritorijas tiešā tuvumā esošā Zunda kanāla dienvidu daļai ir noteikti individuāli 
noteikumi – “Kompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-7 Zunda dienvidu daļā”. 
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Attiecībā uz atļauto stāvu skaitu, lokālplānojuma teritorija ir iedalīta trīs daļās, kur atļautais stāvu skaits 
ir atšķirīgs. Teritorijā (joslā) gar Ķīpsalas ielu atļautais stāvu skaits ir 3 stāvi. Teritorijas daļā gar Āzenes 
ielu, kur izvietotas studentu dienesta viesnīcas atļautais stāvu skaits ir 10 stāvi, bet pārējā teritorijā 
atļautais stāvu skaits ir 6 stāvi (skatīt 62. attēlu).   

Papildus atzīmējums, ka lokālplānojuma teritorija atrodas brīvstāvošas apbūves teritorijā. Tas nozīmē, ka 
teritorijā ēkas novieto, ievērojot vispārējos noteikumus par attālumiem starp ēkām un līdz zemesgabala 
robežām. 
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... attēls. Spēkā esošais funkcionālais zonējums 
Avots: RVC un tā AZ TP 

 

61. attēls. Esošais funkcionālais zonējums 
Avots: RVC un tā AZ TP 

 

62. attēls. Atļautais apbūves stāvu skaits 
Avots: RVC un tā AZ TP 
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◼ Apbūves parametri un citas teritorijas izmantošanas un apbūves prasības   

Atbilstoši RVC TIAN 482.punktam, Publiskās apbūves ar apstādījumiem teritorijā (AP), noteikts, ka 
papildus Publiskās apbūves teritorijas (P) noteiktajiem būvniecības un izmantošanas nosacījumiem, 
jaunu ēku būvniecība iespējama, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu. Tāpat ir noteikti šādi 
atšķirīgi apbūves parametri: 

1) Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir 2000 m2; 

2) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte: 

▪ 40 % līdz 2 stāvu apbūvē; 
▪ 90 % 3-5 stāvu apbūvē; 
▪ 120 % 6 un vairāk stāvu apbūvē; 

3) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija: 

▪ 150 % līdz 2 stāvu apbūvē; 
▪ 80 % 3-5 stāvu apbūvē; 

▪ 50 % 6 un vairāk stāvu apbūvē. 

Atbilstoši RVC TIAN 442.punktam, Centru apbūves teritorijā (C), noteikti šādi atšķirīgi apbūves 
parametri: 

1) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte: 

▪ 220% līdz 6 stāvu apbūvē; 

▪ 320 % līdz 7-12 stāvu apbūvē; 

▪ 450 % 13-17 stāvu apbūvē; 

2) Zemesgabala minimālā brīvā teritorija: 

▪ 15 % līdz 6 stāvu apbūvē; 

▪ 10 % 7-12 stāvu apbūvē; 

▪ 8 % 13-24 un vairāk stāvu apbūvē. 

Zemesgabala minimālā apbūves intensitāte ir 200%. 

RVC TIAN 5.8. nodaļā “Apstādījumu teritorija”, 538. punkts Skvēri, nosaka, ka stādījumi veido ne mazāk 
kā 70% no skvēra kopējās teritorijas, ja vien Noteikumi 6.7 apakšnodaļā nav noteikts citādi. 

RVC TIAN 5.9. nodaļā “Ūdens teritorija” ir noteiktas prasības ūdens teritoriju vispārīgai izmantošanai. Uz 
lokālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā esošā Zunda kanāla dienvidu daļu ir attiecināmi RVC TIAN 
575. punkta papildus noteikumi – “Kompleksas ūdens telpas attīstības teritorija Ū2-7 Zunda dienvidu 
daļai”. Noteikumu 575. punktā ir iekļauti sekojoši nosacījumi: 

575.1. senkrasta ainavas telpā starp Zunda un Nameja krastmalām attīsta daudzfunkcionālu teritoriju, kas 
nodrošina lielu apmeklējuma kapacitāti, labiekārtojumam un būvēm izvirzot īpašas arhitektūras prasības; 

575.2. teritorijas attīstība pieļaujama vairākos atsevišķos kompleksos; 

575.3. saglabā nepārtrauktu skatu perspektīvu starp krastmalu promenādēm; 

575.4. nodrošina kuģu ceļu Zunda akvatorijā un upju pasažieru kuģu piestātnes pie svarīgākajiem publiskajiem 
objektiem; 

575.5. pieļaujamas atsevišķas laivu piestātnes un speciālas nozīmes piestātnes peldošām būvēm ar publiskām 
funkcijām; 

575.7. pie esošajiem krasta stiprinājumiem veido krastmalas laipas. 

RVC TIAN 3.4. nodaļā “Būves augstums” ir noteiktas prasības būves augstuma un stāvu skaita 
noteikšanai un mērīšanai. Noteikumu 265. punkts nosaka: Nosakot atļauto būves augstumu brīvstāvošas 
apbūves teritorijā, pieņem, ka viens stāvs ir 3,5 m augsts. Izņemot Noteikumos paredzētos gadījumus, 
atļauto maksimālo būves augstumu nosaka, Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības 
zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi noteikto maksimālo stāvu skaitu reizinot ar 3,5 m. Tas 
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nozīmē, ka teritorijas lielākajā daļā atļautais apbūves augstums ir 21 m, bet teritorijā, kur atrodas esošās 
studentu dienesta viesnīcas būves – atļautais apbūves augstums ir 35 m. 

Noteikumu 266. punkts  nosaka: 266. Būvēm ārpus Rīgas pilsētas vēsturiskā centra (pilsētbūvniecības 
piemineklis Nr. 7442; RPVC) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” 
(valsts aizsardzības Nr.8327) teritorijas, kurām ir pieci vai mazāk stāvi un kas netiek izmantotas vienīgi 
dzīvojamai funkcijai, atļautais maksimālais būves augstums ir: piecu stāvu būvei – 20 m; četru stāvu 
būvei – 16 m; trīs stāvu būvei – 12 m (attiecas uz lokālplānojuma teritorijas daļu gar Ķīpsalas ielu). Tai 
pašā laikā noteikumu 273. punkts nosaka: Būves augstumu brīvstāvošas apbūves teritorijā, kas atrodas 
pilsētbūvniecības piemineklim pretējā ielas pusē, nosaka saskaņā ar Noteikumu 271.2. apakšpunktu: 
“Būves augstums  [...] brīvstāvošas apbūves teritorijā – ja ēka izvietota uz iedibinātas būvlaides, kas 
nesakrīt ar ielas sarkano līniju, vai ēka tiek veidota ar atļautu priekšpagalmu, – nepārsniedz attālumu no 
ielas pretējās puses sarkanās līnijas līdz ēkas ielas fasādei un 21,3 m. 

Noteikumu 276. punkts pieļauj izņēmuma gadījumus, kad var neievērot noteiktos būves augstuma 
ierobežojumus: Īpašos gadījumos RVC aizsardzības zonas teritorijā ar Būvvaldes lēmumu būves 
augstuma ierobežojumus var neattiecināt uz sporta būvēm un uz sabiedrības interesēm nozīmīgām 
publiskām ēkām: kultūras, izglītības, sabiedriskām un ārstniecības iestādēm. Apbūves tehniskos rādītājus 
šādā gadījumā nosaka atbilstoši būves faktiskajam stāvu skaitam. 

RVC TIAN 3.6. nodaļā “Būvlaides” ir noteiktas prasības būvlaižu noteikšanai un ievērošanai RVC AZ 
teritorijā. Plānojumā noteiktās būvlaides un īpašie būvlaides veidi ir attēloti Plānojuma grafiskās daļas 
plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi”. Tā kā lokālplānojuma 
teritorijai nav noteiktas īpašas būvlaides, uz to ir attiecināms noteikumu 283. punkta 2. apakšpunkts, kas 
nosaka, ka vietās, kur būvlaides grafiskais apzīmējums kvartāla ārējā perimetrā sakrīt ar ielas sarkano 
līniju un kur nav iedibinātas būvlaides vai nav noteikts īpašs būvlaides veids, būvlaide ir noteikta kā 
obligātā būvlaide:  3 m no E kategorijas ielas sarkanās līnijas; 6 m no D kategorijas ielas sarkanās līnijas”. 
Šo Noteikumu 283.2. punkts neattiecas uz iedibinātas būvlaides situācijām. Noteikumu 
283.4. apakšpunktā ir noteikts, ka šo Noteikumu 283.2. punktā noteikto būvlaidi Būvvalde var palielināt, 
izvērtējot pilsētbūvniecisko situāciju.  

RVC TIAN 2. punktā ir sniegti noteikumos lietoto terminu skaidrojumi, tostarp par būvlaidēm. Saskaņā ar 
šiem noteikumiem: 

2.18. būvlaide – Plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteikta līnija, no kuras sākot, virzienā no ielas 
vai citām zemesgabala robežām un objektiem uz zemesgabala dziļumu, drīkst izvietot virszemes ēkas. Būvlaide 
var noteikt zonas atšķirīga apbūves stāvu skaita ēku izvietošanai kvartāla vai zemesgabala robežās. Atkarībā no 
apbūves kompozicionālajiem risinājumiem ir noteikti šādi īpaši būvlaides veidi, kad galvenās ēkas galvenajai 
fasādei vai noteiktai tās daļai jāsakrīt ar būvlaidi: 

2.18.1. iedibināta būvlaide – ielas (apbūves) frontālā līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās 
vismaz 50 % ēku vai vismaz piecu zemesgabalu ēkas atrodas uz šīs līnijas; 

2.18.2. obligātā būvlaide – būvlaides veids, kurā ēkas ielas fasādei obligāti jāsakrīt ar būvlaidi; 

2.18.3. atkāpes būvlaide – kombinēta būvlaide, kur ēkas ielas fasāde sakrīt ar noteikto obligāto būvlaidi, bet 
zemes līmenī ēkas ielas fasādi būvē ar atkāpi, kas kopā ar ietves platumu veido ne mazāk kā 6 m platu publiskās 
ārtelpas joslu; 

2.18.4. ar projekta risinājumu nosakāma būvlaide – būvlaide, kuru precizē ar būvprojekta risinājumu 
Noteikumos paredzētajā kārtībā. 

Tā kā lokālplānojuma teritorijas apbūve ir veidota pēc brīvā plānojuma principiem, kā vienots apbūves 
komplekss, pirms spēkā esošo ielu sarkano līniju un būvlaižu noteikšanas, kvartālos nav nosakāmas ne 
iedibinātas būvlaides, kā arī nav iespējams turpināt apbūves attīstību ievērojot plānojumā noteiktās 
obligātās būvlaides. Noteikumu 287. punkts: Plānojumā noteiktās būvlaides var precizēt detālplānojumā. 

Ņemot vērā, ka teritorijā plānots būvēt arī jaunas ēkas un būves, uz lokālplānojuma teritoriju ir 
attiecināma RVC TIAN 3.10. nodaļa “Jaunbūve”. Noteikumu 311. punkts nosaka: Jaunbūvi projektē un 
būvē tā, lai tā iekļautos apkārtējā kultūrvēsturiski vērtīgās vēsturiskā apbūves ainavā, atbilstu apkārtējās 
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apbūves mērogam, struktūrai, kompozīcijas principiem, vizuālajai saiknei ielu un laukumu telpā un 
konkrētās vietas struktūras evolūcijas likumsakarībām.  

Minēto noteikumu 313. punkts paredz gadījumus, kad nepieciešama detālplānojuma vai lokālplānojuma 
izstrāde: Teritorijas kompleksas apbūves gadījumā, gadījumā, ja paredzēts divas vai vairākas reizes 
palielināt kvartāla apbūves stāvu platību vai transporta novietošanas slodzi un pieplūdumu, vienlaicīgi 
nodrošina nepieciešamo inženiertehnisko, transporta un sociālo infrastruktūru, ja nepieciešams, 
izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu, kurā paredz minētās infrastruktūras nodrošināšanu 
maksimāli pieļaujamajam plānotās apbūves apjomam.” 

Noteikumu 315.2. apakšpunktā ir noteikts gadījums, kas attiecas uz lokālplānojuma teritoriju, t.i., ka 
drīkst būvēt jaunu ēku brīvstāvošas apbūves situācijā – atbilstoši Noteikumu prasībām attiecīgajai 
teritorijas izmantošanai. 

Noteikumu 318. punktā ietvertas prasības atklātiem arhitektūras konkursiem, tostarp 
ceturtajā apakšpunktā ir noteikts, ka RVC aizsardzības zonas teritorijā Būvvalde var lemt par atklāta 
arhitektūras konkursa piemērošanu objektiem pilsētbūvnieciski vai ainaviski nozīmīgās vietās. 

Noteikumu 318. punkta piektajā un sestajā apakšpunktā ir noteikts: Ja konkursa rezultātā iegūts izcilas 
kvalitātes arhitektūras priekšlikums, pieļaujamas atkāpes no Noteikumiem, ja to pirms izskatīšanas 
Padomē atbalsta Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija un VKPAI. Minētās atkāpes nedrīkst būt pretrunā ar 
būvnormatīvu prasībām un negatīvi ietekmēt RVC un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskās vērtības un 
publiskās ārtelpas kvalitāti. Ja konkursa rezultātā iegūtais izcilas kvalitātes arhitektūras priekšlikums 
saņēmis pozitīvu Padomes lēmumu, rīko publisko apspriešanu saskaņā ar paredzētās būves publiskās 
apspriešanas procedūru. 

Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorija, pamatojoties uz RVC un tā AZ TP grafiskās daļas kartē “RVC un 
tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” norādītajam teritorijas dalījumam, atrodas 
devītajā zonā “Daugavas salas: Ķīpsalas dienvidu daļa”, uz to attiecināmi papildus noteikumi, kas noteikti 
RVC TIAN 6.3. nodaļas 611. punkta prasības – Daugavas salas: Ķīpsalas dienvidu daļa (9; 9.2 – uz 
lokālplānojuma teritoriju attiecināmie nosacījumi – 9). 

  

Noteikumu 611. punktā ietvertas sekojošas prasības, kas ir šobrīd attiecināmas uz lokālplānojuma 
teritoriju: 

63. attēls. RVC un tā AZ sadalījums atbilstoši MK 
08.03.2004. noteikumiem Nr.127 
Avots: RVC un AZ TP grafiskās daļas karte „RVC un tā 
aizsardzības zonas apbūves veidošanas 
pamatnosacījumi” 
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611.1. pilsētbūvniecisko akcentu apbūves veidošanas gadījumā izstrādā detālplānojumu, kurā paredz 
nepieciešamās inženiertehniskās, transporta un sociālās infrastruktūras nodrošināšanu maksimāli 
pieļaujamajam plānotās apbūves apjomam un nepieciešamās vizuālās ietekmes analīzes. Detālplānojumam veic 
novērtējumu saskaņā ar vadlīnijām ietekmes uz mantojumu novērtēšanai; 

611.2. ja plānotā apbūve paredz ēku būvniecību, kuru maksimālais augstums nepārsniedz 24 m, detālplānojums 
nav jāizstrādā, ja vien tas nav nepieciešams saskaņā ar citu normatīvo aktu prasībām; 

611.3. papildu prasības apbūves veidošanai, telpiskajai kompozīcijai un funkciju izvietojumam: 

611.3.1. teritorijā atļauts veidot Daugavas kreisā krasta silueta centrālo pilsētas nozīmes pilsētbūvniecisko 
akcentu (apbūves grupu) atbilstoši Plānojuma grafiskās daļas plānā „RVC un tā aizsardzības zonas apbūves 
veidošanas pamatnosacījumi” noteiktajam stāvu skaitam un būvlaidēm; 

611.3.2. jaunbūvju augstumu un izvietojumu nosaka detālplānojumā atļautā ēku augstuma (stāvu skaita 
ekvivalenta) robežās, vienotā apbūves kompozīcijā ar esošajām un akceptētos būvprojektos paredzētajām 
būvēm, ievērojot šādus pamatprincipus: 

611.3.2.1. būves, kas augstākas par 24 m, veido, ja to arhitektoniskais veidols, ieskaitot materiālu pielietojumu 
un arhitektoniskas inovācijas, nodrošina augstu pilsētvides kvalitāti un nozīmīgu pilsētbūvnieciskās struktūras 
papildinājumu, bet to pamatfunkcijas papildina visai sabiedrībai nozīmīgas papildfunkcijas; 

611.3.2.2. augstākās būves izvieto Zunda (Āzenes) krastmalai tuvākajā apbūvējamās teritorijas daļā, 
pakāpeniski samazinot ēku augstumu Daugavas virzienā; 

611.3.2.5. apbūves kvartālos starp Krišjāņa Valdemāra, Ķīpsalas un Āzenes ielu apbūvei virs 6 stāvu augstuma 
lokālu apbūves augstuma samazinājumu veido gar Zunda krastmalu virzienā uz krustojumu ar Āzenes ielu; 

611.3.2.6. šo Noteikumu 611.1. apakšpunktā minētajā detālplānojumā izvērtē arhitektūras konkursu 
nepieciešamību atsevišķām apbūves akcentu ēkām vai to kopējai koncepcijai; 

611.3.3. publiskās apbūves teritorijā pie Āzenes ielas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai atļauta ēku 
būvniecība ar stāvu skaitu līdz 10; 

611.4.3. pāri Zundam, Āzenei un Āgenskalna līcim veido gājēju tiltus; 

611.5. ēku (tajā skaitā daudzstāvu transportlīdzekļu novietņu) pirmajos divos virszemes stāvos ielas un 
publiskas ārtelpas pusē: 

611.5.1. veido publiskas vai komerciālas izmantošanas telpas ar logiem uz publisko ārtelpu; 

611.5.2. aizliegts izvietot transportlīdzekļu novietnes; 

611.6. papildu prasības publiskās ārtelpas veidošanai: 

611.6.5. saglabā Āzenes ielas skatu koridoru no Ķīpsalas un Vanšu tilta uz Mārtiņa baznīcu un no Mārtiņa 
baznīcas uz RVC; 

611.6.6. gar ielām veido koku stādījumu alejas vai bulvārus; 

611.6.7. tauvas joslu gar Zundu un Āgenskalna līci veido kā labiekārtotu gājēju promenādi un gar Āzeni – kā 
laukuma labiekārtojuma daļu; 

611.7. jaunu zemes vienību robežas veido: 

611.7.1. izstrādājot detālplānojumu, izņemot zemesgabalu daļu atdalīšanu ielu sarkanajās līnijās un 
zemesgabalu apvienošanu kvartālā starp Balasta dambi, Krišjāņa Valdemāra ielu un plānoto ielu (Ķīpsalas ielas 
turpinājumu virzienā uz Āgenskalna līci), 

611.7.2. izstrādājot zemes ierīcības projektu atbilstoši vienotai kvartāla apbūves iecerei, ja 611.1.apakšpunktā 
minētais detālplānojums nav jāizstrādā. 

 
◼ Jaunu RVC un tā AZ teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde 

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 8. pantā ietvertajam 
deleģējumam, Rīgas pilsētas pašvaldībai (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam) turpmākajā 
RVC un tā AZ plānošanas procesā nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu – lokālplānojumu. Lokālplānojuma risinājumu pamatojumam nepieciešams veikt atsevišķu 
tematisko plānojumu izstrādi, respektējot Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 
ieteikumus – izveidot vienotu zaļās struktūras, gājēju, velo un transporta tīklu. Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas vispārējie attīstības mērķi paredz saglabāt Rīgai raksturīgo kultūrvēsturisko vidi un 
vērtības, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvas jaunās arhitektūras radīšanu un augstvērtīgu pilsētvides 
dizainu, un attīstīt efektīvu pilsētas pārvaldības modeli kultūrvēsturisko vērtību, ainavas un struktūras 
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saglabāšanas un attīstības jomā. Mājokļu politikas ilgtermiņa mērķi ir paaugstināt apbūves un 
kultūrvēsturisko vērtību izmantošanas efektivitāti un izveidot stabilu, sociāli atbildīgu iedzīvotāju 
kopienu, palielinot un stabilizējot iedzīvotāju skaitu. 

Rīgas dome 15.12.2017. pieņēma lēmumu Nr. 645 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas 
publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Nr. 646 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un Nr. 647 “Par Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības 
tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”. 

 
12.2. SPĒKĀ ESOŠO NORMATĪVO AKTU IETEKME UZ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM 

◼ Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums (2003) 

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu, lokālplānojuma teritorija 
atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas saglabāšanu, aizsardzību un kvalitatīvu attīstību. Rīgas vēsturiskais centrs ir valsts 
nozīmes kultūras pieminekļa daļa un tas ir iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanu 
un aizsardzību reglamentē šis likums, likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, 1972. gada 
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Konvencija par pasaules kultūras un dabas 
mantojuma aizsardzību un citi normatīvie akti. 

Atbilstoši likuma 5. pantam, RVC un tā AZ aizliegta jebkāda darbība, kas var izraisīt tajā esošo 
saglabājamo un aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu, un Rīgas vēsturiskajā 
centrā un tā aizsardzības zonā saglabājamas un aizsargājamas šādas tajā esošās autentiskās 
kultūrvēsturiskās vērtības, to starp arī publiskā ārtelpa, zaļumu un zaļo zonu sistēma, vēsturiskās 
ūdensteces un ūdenstilpes. RVC un tā AZ saglabājamo kultūrvēsturisko vērtību pārveidošana pieļaujama, 
ja nepieciešamā pārveidojuma veikšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt pilsētas attīstību, un ja 
pārveidojuma rezultātā nepazeminās Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā 
vērtība. 

Pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 7. pantu, ir izdoti MK 
08.03.2004. noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 
(turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 127). Noteikumi nosaka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas saglabāšanas, aizsardzības, izmantošanas, kultūrvēsturiskās vides pārveidošanas, kā arī attīstības 
projektu īstenošanas kārtību un attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 127 3.2. punktam, par būtiskiem kultūrvēsturiskās vides pārveidojumiem 
Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā tiek uzskatīta jauna apbūve, kas saistīta ar pilsētas teritorijas 
plānojumā norādītās dabas un apstādījumu teritorijas un vēsturisko ūdenstilpju samazināšanu. 

Lai noteiktu attiecīgās kultūrvēsturiskās vides vērtībai atbilstošas prasības, MK noteikumu Nr. 127 
7. punktā Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona sadalīta daļās, kurās noteikti attiecīgi apbūves 
ierobežojumi. Lokālplānojuma teritorija ietilpst „9. daļā – Daugavas salas. Ķīpsala (izņemot vēsturisko 
daļu)”, un uz to ir attiecināmi sekojoši nosacījumi: 

7.9.1. jaunu ēku būvniecība pieļaujama tikai tad, ja tiek veidota publiska ārtelpas sistēma un nodrošināta 
iespēja no publiskiem skatu punktiem redzēt Vecrīgas panorāmu; 

7.9.2. apbūves akcenti ir pieļaujami atsevišķās no centra tālākās vietās atbilstoši detālplānojumam, bet ne 
augstāki par 121 m. 

 
◼ Teritorijas attīstības plānošanas likums (2011) 

Likumā ir noteikts, ka lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai 
lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai 
grozīšanai. Likuma “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 24. panta (2) daļa nosaka, ka pēc vietējās 
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pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās, lokālplānojumā var grozīt vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju. 

MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 41. punktā ir noteikts, ka “Detālplānojumu neizstrādā, ja teritorijai ir izstrādāts 
lokālplānojums, kurā pietiekami detalizētā pakāpē noteikti teritorijas izmantošanas veidi, to 
aprobežojumi, kā arī sniegti transporta infrastruktūras kompleksi risinājumi”. 
 
◼ Aizsargjoslu likums (1997)  

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma II nodaļas “Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas” 8.pantu: 

(1) Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras 
pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem 
kultūras pieminekļiem. 

Visa lokālplānojuma teritorija iekļaujas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais 
centrs” aizsardzības zonā. Teritorija robežojas, kā arī nelielā daļā (zemesgabali ar kadastra Nr. 0100 062 
0049 un kadastra Nr. 0100 062 2115) iekļaujas, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķīpsalas 
vēsturiskā apbūve” teritorijā. Atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr. 38, aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
no pilsētbūvniecības pieminekļa nosaka: rietumu un ziemeļu pusē – 50 m plata aizsardzības zona no 
pilsētbūvniecības pieminekļa robežas; dienvidu un austrumu pusē aizsardzības zona sakrīt ar 
pilsētbūvniecības pieminekļa robežu. 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma II nodaļas “Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas” 7.pantu: 

“Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, 
lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu 
attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo 
ainavu.[…]”  Lokālplānojuma teritorijā ir noteikta aizsargjosla gar Zunda kanālu. 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma III nodaļu, nosaka visu veidu ekspluatācijas aizsargjoslas, tostarp 
aizsargjoslas gar ielām, ko nosaka kā ielas sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža). 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma VI nodaļas 33. pantu: Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas plānojumos. 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma VI nodaļas 34. pantu: Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu 
aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās 
jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām. 
 
 Augstskolu likums (1995) 

Likums attiecas uz visām Latvijas Republikā esošajām augstskolām un koledžām neatkarīgi no to 
dibināšanas un finansēšanas kārtības un specializācijas. Tas regulē augstskolu un koledžu darbības 
tiesisko pamatu, nosaka un aizsargā augstskolu autonomiju. Likums reglamentē augstskolu un valsts 
institūciju sadarbību, lai saskaņotu augstskolu autonomiju ar sabiedrības un valsts interesēm.  

Izglītības un zinātnes ministrija pārrauga šā likuma izpildi augstskolās un koledžās, kā arī atbild par valsts 
politiku augstākās izglītības jomā. Augstskolu un koledžu intereses Saeimā un Ministru kabinetā pārstāv 
izglītības un zinātnes ministrs. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 76. pantu: 

(3) Valsts augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu tās 
satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Šis īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā 
valsts vai citas atvasinātas publiskas personas īpašuma. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 76.1 pantu: 
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(1) Valsts augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, izstrādā valsts augstskolas nekustamā īpašuma 
attīstības plānu (turpmāk — nekustamā īpašuma attīstības plāns), kurā atbilstoši augstskolas attīstības 
stratēģijai nosaka valsts augstskolas nekustamā īpašuma, kā arī tās valdījumā vai lietošanā esošā 
nekustamā īpašuma izmantošanu un attīstību atbilstoši tās satversmē noteiktajām augstskolas 
pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamajām funkcijām. 

(2) Nekustamā īpašuma attīstības plāna darbības termiņš ir pieci gadi. 

 
12.3. TERITORIJA RĪGAS TEMATISKAJOS PLĀNOJUMOS 

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (turpmāk tekstā – RTP 2030) izstrādes ietvaros, laika posmā 
no 2013.-2017. gadam tika izstrādāti 11 tematiskie plānojumi (apstiprināti ar Rīgas domes 15.12.2017. 
lēmumiem), kuri izstrādāti ar mērķi kalpot par pamatu izstrādes stadijā esošā jaunā Rīgas teritorijas 
plānojuma konceptuālajai daļai. Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, tematiskais 
plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti 
specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra, 
veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai specifisku tematu (piemēram, inženiertīklu 
izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas). 

Turpmākajās sadaļās pieminēti tie tematiskie plānojumi, kuri tiešā veidā ir attiecināmi uz lokālplānojuma 
teritorijas izmantošanu un turpmākas attīstības jautājumiem. 
◼ Transporta attīstības tematiskais plānojums 

Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir noteikt transporta sistēmas attīstības 
vispārīgo plānu, kas ietver transporta lineārās un apkalpojošās infrastruktūras elementus, un 
nosacījumus tās izbūvei un plānošanai, kas ir iekļaujami jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā. 

Plānojumā vērtēta esošā pilsētas transporta infrastruktūra, 
gan sniegts līdzšinējais risinājumu izvērtējums transporta 
sistēmas sakārtošanai un attīstībai, gan sagatavoti 
priekšlikumi, kas iekļaujami RTP 2030. Zunda krastmala ir D 
kategorijas iela, bet pārējās – E kategorijas ielas (skatīt 
64. attēlu). Visa teritorija ietilpst zonā, kur jāievēro 
samazināts transportlīdzekļu ātrums, savukārt loks pa 
Ķīpsalas ielu un Balasta dambi ir plānots kā perspektīvais 
velo virziens. Saglabāts risinājums arī jaunam tiltam pāri 
Zundam, kas savienotu abus Daugavas krastus – Durbes un 
Paula Valdena ielu (jaunajā RTP 2030 noteiktas sarkanās 
līnijas). Saskaņā ar tematiskā plānojuma 5. pielikumu 
„Sabiedriskā transporta un autonovietņu shēma”, šajā 
posmā, pēc minētā savienojuma izbūves, plānots izveidot 
jaunu sabiedriskā (autobusa vai trolejbusa) maršrutu. 
Transporta kustības organizāciju un plūsmas varētu 
ietekmēt arī Ķīpsalas ziemeļu daļā plānotā Hanzas 
šķērsojuma izbūve. 
 
◼ Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums 

Tematiskā plānojuma mērķis ir apzināt Rīgas pilsētā esošo un plānoto aizsargjoslu veidus un funkcijas. Tā 
ietvaros ir apkopota aizsargjoslu noteikšanas metodika par tām aizsargjoslām, kuru noteikšana ir 
pašvaldības kompetencē, kā arī sagatavota informācija par citu institūciju pārziņā esošo aizsargjoslu 
attēlošanu jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā. Lokālplānojuma teritorijai ir noteiktas aizsargjoslas 
atbilstoši pašreizējai situācijai. 
 

64. attēls. Transporta attīstības piedāvātie 
risinājumi lokālplānojuma teritorijā un tās 
tuvākajā apkārtnē 
Avots: Transporta attīstības tematiskais 
plānojums 
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◼ Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums 

Tematiskā plānojuma galvenais mērķis ir, ņemot vērā ūdens 
teritoriju sniegto telpisko, funkcionālo un ekoloģisko 
potenciālu, radīt priekšnoteikumus ūdens struktūras 
integrācijai Rīgas pilsētvidē. 

Tematiskā plānojuma ietvaros tika veikta publiski pieejamo 
ūdensmalu un labiekārtoto krastmalu analīze un izstrādāti 
priekšlikumi to turpmākajai izmantošanai. Saskaņā ar tā 
7. pielikumu „Publiski pieejamās ūdensmalas, labiekārtotas 
krastmalas un peldvietas”, lokālplānojuma teritorija atrodas 
~200 metru attālumā no ūdensmalas, kur valsts funkciju 
nodrošināšanai nepieciešami zemesgabali saskaņā ar valsts 
institūciju vēstulēs norādīto informāciju, bet Zunda 
ūdensmala/krastmala noteiktā kā teritorija, kur 
labiekārtojums risinājums kopā ar ielas profilu sarkanajās 
līnijās. 
 
◼ Ainavu tematiskais plānojums 

Tematiskā plānojuma mērķis ir, atzīstot ainavas par cilvēku dzīves vides būtisku daļu, cilvēku kopīgā 
kultūras un dabas mantojuma daudzveidības izpausmi un identitātes pamatu, identificēt un dokumentēt 
ainavas Rīgā, analizējot to īpašības, kā arī spēkus un ietekmes, kas tās pārveido. 

Saskaņā ar tematiskā plānojuma 1. pielikumu „Identificētās Rīgas ainavas”, lokālplānojuma teritorija 
atrodas kultūrvēsturiski augstvērtīgajā ainavā, kas aptver Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas 
teritoriju, bet tai piegulošajā teritorijā (aiz Ķīpsalas ielas) unikālā UE4 – Balasta dambja apbūves, ainava, 
bet uz ZA – tipiskā ainava TV7 – Ķīpsalas dzīvojamās apbūves ainava. 

◼ Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums 

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus kultūrvēsturiski nozīmīgā mantojuma 
saglabāšanai Rīgas daļā, kas atrodas ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, ņemot vērā 
valsts un pašvaldības kultūras mantojuma aizsardzības politiku un kultūrvēsturisko teritoriju 
lokālplānojuma rezultātus. Tematiskais plānojums neparedz būtiskas izmaiņas attiecībā uz 
lokālplānojuma teritoriju. 
 
◼ Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums 

Šī tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt vienotas apstādījumu struktūras izveidi, ievērtējot 
tās funkcionālo, rekreācijas un vides aizsardzības nozīmību, un radīt priekšnoteikumus, atbilstoši 
apkaimju principam veidota, publiskās ārtelpas tīklojuma izveidei Rīgā. Plānojumā attēlota vienoto 
apstādījumu un publisko ārtelpu struktūra ar dažādiem tās elementiem un izstrādātas vadlīnijas katra 
elementa attīstībai ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu publisko ārtelpu. 

Ķīpsalas iela tematiskajā plānojumā lokālplānojuma teritorija iekļauta apstādījumu un publisko ārtelpu 
pamatstruktūrā, bet Ķīpsalas iela veido publiskās ārtelpas pamatstruktūras savienojumu – no Krišjāņa 
Valdemāra ielas līdz perspektīvajam Hanzas šķērsojumam. 
 
◼ Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums 

RTP 2030 izstrādes ietvaros ir jāidentificē valsts funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpisko 
struktūru Rīgas pilsētā un jānosaka atbilstoši šo teritoriju attīstības nosacījumi. Lai arī RTP 2030 
kompetencē nav sabiedriskās apkalpes sistēmas izveides jautājumu izstrāde, tomēr tam ir jāsekmē 
publiskās infrastruktūras tīkla attīstība teritoriālā aspektā. Ņemot to vērā, šis tematiskais plānojums ir 
instruments, kurā institūcijas vienojas par mērķtiecīgu rīcību teritoriju valsts un pašvaldības funkciju 

65. attēls. Piedāvātie risinājumiem ūdensmalu 
un krastmalu izmantošanai 
Avots: Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais 
plānojums 
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nodrošināšanai attīstībai, nodrošinot ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu teritorijas un citu resursu 
izmantošanu, kā arī iedzīvotājiem skaidru un saprotamu pašvaldības īpašumu attīstību. 

Tematiskajā plānojumā secināts, ka pieprasījuma mainīguma dēļ valsts un pašvaldības funkciju 
īstenošanai var būt nepieciešamas plānojumā neidentificētas teritorijas. Tādēļ teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu risinājumiem ir jābūt iespējami elastīgiem, lai valsts un pašvaldības funkcijas 
varētu tikt īstenotas atkarībā no nepieciešamības. Līdz ar to tematiskajā plānojumā sniegts priekšlikums, 
ka RTP 2030 teritorijas valsts un pašvaldības funkcijām ir jāintegrē funkcionālajās zonās, kurās tās ir 
pieļaujamas, nenosakot valsts un pašvaldības funkcijām specifiskas funkcionālās zonas. 

Saskaņā ar tematiskā plānojuma 1. pielikumu, lokālplānojuma teritorija (teritorija starp Āzenes ielu, 
Paula Valdena ielu un plānoto Mazās Kaijas ielas turpinājumu) iekļauta papildus nepieciešamo teritoriju 
sarakstā, kas nepieciešamas valsts un pašvaldības funkcijām. 

 
12.4. TUVĀKAJĀ APKĀRTNĒ IZSTRĀDĀTIE TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

Lokālplānojuma teritorijas tuvākajā apkārtnē uz šī atzinuma sagatavošanas brīdi ir izstrādāti vai notiek 
vairāku teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, kuru risinājumu īstenošana var ietekmēt arī 
šī darba lokālplānojuma teritorijas turpmāko attīstību. 

Saskaņā ar Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas sistēmas geolatvija.lv informāciju, lokālplānojuma 
teritorijas tuvumā ir apstiprināti un spēkā esoši 2 detālplānojumi un 1 lokālplānojums.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Iepazīties ar apstiprinātajiem detālplānojumiem un lokālplānojumu var Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmā 
geolatvija.lv 

66. attēls. Valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
nepieciešamās teritorijas lokālplānojuma teritorijas daļā 
Avots: Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo 
teritoriju tematiskā plānojuma 1. pielikuma fragments 
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◼ Detālplānojums teritorijai pie Zunda kanāla (apstiprināts ar Rīgas domes 22.02.2005.) 

Detālplānojuma izstrādes mērķis bija noteikt teritorijas izmantošanu, apbūves noteikumus un transporta 
organizāciju plānojuma robežās, lai veicinātu 
Pārdaugavas rajona turpmāko attīstību, 
izveidotu daudzfunkcionālu darījumu, 
pakalpojumu, mājokļu, atpūtas, sporta un 
sabiedrisko objektu teritoriju ar augstvērtīgu un 
kvalitatīvu publisko ārtelpu. Viens no 
galvenajiem detālplānojuma uzdevumiem: 
atrisināt perspektīvo transporta organizāciju – 
nozīmīgam Rietumu lielceļa posmam, 
Daugavgrīvas ielai savienojumā ar Jūrmalas 
gatves turpinājumu, Krišjāņa Valdemāra ielu un 
Balasta dambi. 

Detālplānojuma risinājumu īstenošana 
kontekstā ar lokālplānojuma teritoriju 
galvenokārt attiecas uz transporta organizācijas 
risinājumiem Krišjāņa Valdemāra un Raņķa 
dambja satiksmes mezglu. Saskaņā ar 
detālplānojuma risinājumiem, tika plānots arī 
jauns tilts pār Zundu, kas savienoto uz šo brīdi 
jau izbūvēto Durbes ielu un Ķīpsalu (savienojumā ar Paula Valdena ielu). 

 
 
◼ Ķīpsalas detālplānojuma grozījumi teritorijā starp Ogļu ielu, Ģipša ielu, Balasta dambi un Enkura 
ielu (apstiprināti ar 11.12.2007. Rīgas domes lēmumu) 

Detālplānojuma grozījumu risinājumi attiecās tikai uz vienu kvartālu 1 ha platībā, kuru ietver Ogļu iela, 
Ģipša iela, Balasta dambis un Enkura iela, atrodas Daugavas kreisajā krastā un iekļaujas Ķīpsalas krasta 
apbūves izteiksmīgajā siluetā (bij. Bēma Ģipša fabrikas ansamblis). Šajā teritorijā veikta dzīvojamās 
apbūves kvartāla būvniecība. Ņemot vērā tās novietojumu, īstenotā teritorijas attīstības iecere 
neietekmē lokālplānojuma teritoriju. 
 
◼ Lokālplānojums zemesgabalam Balasta dambī 7 (apstiprināts ar Rīgas domes 15.11.2017. lēmumu) 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis bija grozīt un detalizēt RVC un tā AZ TP, lai izvērtētu UNESCO RVC 
aizsardzības zonā esošā Ķīpsalas dienvidu daļas zemesgabala perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības 
iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām 
interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam. 

Tā izstrādes ietvaros tika izstrādāti risinājumi, lai nodrošinātu gan publisko pieejamību Āgenskalna līča 
krastmalai, gan, lai veicinātu vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jahtkluba ēkas saglabāšanu. To 
īstenojot, tiks veidota jauns Ķīpsalas dienvidu daļas pilsētbūvnieciskā tēls, respektējot Vecrīgas 
panorāmas uztveres zonas un skatu punktus. 
 
◼ Detālplānojums zemesgabalam Balasta dambī 2 (izstrāde uzsākta, pamatojoties 22.03.2018. Rīgas 
domes lēmumu; 12.08.2018. noslēdzās izstrādātas redakcijas publiskā apspriešana) 

Detālplānojuma teritorija ir Preses nama teritorija, kur, atbilstoši SIA „ARHIS Arhitekti” izstrādātajai 
apbūves koncepcijai, perspektīvā plānots izveidot daudzfunkcionālu darījuma centru ar viesnīcu, biroja 
ēkām un kvalitatīvu publisko ārtelpu, tostarp, sadarbībā ar pašvaldību, paredzot Zunda kanālmalas 
labiekārtošanu. 

67. attēls. Detālplānojumā plānotais transporta 
infrastruktūras risinājums (jaunbūvējamā iela – tag. Durbes 
iela un tilts pār Zundu) 
Avots: Detālplānojuma grafiskās daļas kartes „Teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana” fragments 
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◼ Lokālplānojums zemesgabaliem Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, 
Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3.  

Tā izstrāde veikta ar mērķi grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam, lai konkretizētu atļauto 
apbūves augstumu un apbūves tehniskos rādītājus lokālplānojuma teritorijā, radot priekšnoteikumus 
teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības un 
pakalpojumu kompleksa izbūvi lokālplānojuma teritorijā. Ņemot vērā lokālplānojuma teritorijas 
novietojumu un plānoto teritorijas izmantošanu, tā īstenošana kopumā neietekmēs lokālplānojuma 
teritorijas turpmāko attīstību. 
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PIELIKUMS. KARTE “TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA” 
 


