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1. PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

1.1. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

Viens no būtiskiem plānošanas principiem ir atklātības princips. Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 
3. panta, pašvaldībām jādarbojas “ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
intereses”. Līdz ar to pašvaldībām ir jāuzņemas “vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. 

Normatīvajos aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaļa. Ar 
sabiedrības līdzdalību Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. panta izpratnē tiek saprasts, ka ikvienai 
fiziskai un juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un publiskajai apspriešanai 
nodotajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī tās var piedalīties plānojumu publiskajā 
apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli. Ikviena fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā 
termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus un atsauksmes par teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu un saņemt rakstveida atbildi par to. 

Lokālplānojuma Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā izstrādes gaitā, gan uzsākot tā 
izstrādes procesu, gan visā tālākajā plānošanas procesā, tika veikti sabiedrības līdzdalības pasākumi. 

Sabiedrība tika aicināta izteikt priekšlikumus gan oficiālā veidā, iesniedzot tos rakstiski Rīgas pilsētas 
pašvaldībai, gan anonimizētā veidā SIA „METRUM” izveidotā interaktīvajā viedokļu iesniegšanas vietnē 
kipsala.tergis.lv. 
 
◼ Lokālplānojuma redakcijas izstrādes posms 

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi un tā redakcijas izstrādes laikā netika saņemts neviens oficiāls fiziskas 
vai juridiskas personas priekšlikums. 

Vietne kipsala.tergis.lv lokālplānojuma izstrādes procesā tika izmantota kā papildus interaktīvs – 
inovatīvs rīks, kurš papildina esošās komunikācijas, publiskās apspriešanas un informācijas izplatīšanu. 
Šādā veidā tiek nodrošināta caurskatāmība, izsekojamība, ticamība, kā arī papildus sabiedrībai dotu 
pārliecību, ka viņu paustie viedokļi ir izvērtēti. 

Līdz 2021. gada aprīļa sākumam platformā savu viedokli izteica respondenti par 76 problēmvietām un 18 
sev nozīmīgām vietām – gan lokālplānojuma teritorijā, gan ārpus tās (no tām 7 ir minēti kādi uzlabojumi 
būtu jāveic).  

Izkopējums no tīmekļa vietnes kipsala.tergis.lv 
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Respondenti aktīvi izmantoja arī balsošanas funkciju, tādējādi piekrītot jau kartē norādītajām 
problēmām, un uzsverot to aktualitāti. Iegūtas ap 290 balsīm par kartē atzīmētajām problēmvietām, kā 
arī 36 respondentu balsis par sev nozīmīgajām vietām.  

Saņemtos priekšlikumi tika sadalīti šādās galvenajās grupās:   

(1) Daugavmalas un Zunda kanāla krastmalas nepieejamība; 

(2) galveno ielu šķērsošana; 

(3) sociālās problēmas (nepieciešamība teritorijā izvietot kameras); 

(4) sporta laukuma, āra trenažieru laukuma trūkums; 

(5) zaļās mobilitātes jautājumi – trūkst elektroauto uzlādes stacijas un elektrisko skūteru 
koplietošanas pakalpojuma, vietas, kur tos novietot; trūkst pajumtes velosipēdu novietnēm; 

(6) Zunda kanāla šķērsojums; 

(7) autostāvvietu trūkums; 

(8) ērtas un pieejamas infrastruktūras trūkums, labiekārtojuma trūkums, šauras ietves, velojoslu 
neesamība, nekvalitatīvs ceļa segums, apgaismojuma, norāžu trūkums u.c.; 

(9) atsevišķi priekšlikumi/viedokļi, kas skar pārmērīgu sāls lietojumu, kā arī: 

◼  RTU īpašumā nav jābūt izstāžu zālei. Tās aktualitāte mūsdienās ir apšaubāma. Teritoriju 
vajadzētu izmantot tiešām RTU vajadzībām, piemēram jau pieminētā sporta kompleksa 
izveidei, kas būtu pieejams arī plašākai sabiedrībai.; 

◼  nevar izmantot zaļo jumtu; 

◼  vieta RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ĶIMIKĀLIJU NOLIKTAVAI; 

◼  varētu izveidot kaut kādu sadarbību ar RISEBU. 
 
◼ Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas posms 

Tiks papildināts pēc attiecīgā posma noslēguma. 
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1.2. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums Prasības nosacījumos Komentārs par nosacījumu ievērošanu 

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā vides 
pārvalde 

1. Uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās 
darbības aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

2. Plānojot apbūves izvietojumu lokālplānojuma teritorijā, ielas, 
laukumus, kā arī citas publiskās ārtelpas teritorijas, pilnveidot 
apstādījumu platības, ja iespējams, paplašinot tās. 

3. Ņemot vērā, ka lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas vēsturiskā 
centra aizsardzības zonā un ir pilsētas prioritārā attīstības teritorija, tiks 
attīstīts Rīgas Tehniskās universitātes komplekss, lokālplānojumā 
jāizvirza nosacījumi augstas kvalitātes arhitektūras nodrošināšanai. 

4. Plānojot transporta plūsmas izmaiņas, vadīties no gaisa un trokšņa 
piesārņojuma samazināšanas mērķiem un Rīgas pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam paustajām vadlīnijām, kas 
minētas nodaļā SN3 Iedzīvotājiem draudzīga transporta infrastruktūra, 
kur priekšroka dodama gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam 
transportam; 

5. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu, paredzot pieslēgumu 
pie pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas 
tīkliem. 

6. Noteikt prasības lietusūdeņu novadīšanas risinājumiem. 

7. Izvērtēt potenciālās vides trokšņa izmaiņas lokālplānojuma īstenošanas 
rezultātā un to ietekmi uz lokālplānojuma teritoriju, kā arī uz 
apkārtējām dzīvojamām un publiskās apbūves teritorijām, 
nepieciešamības gadījumā paredzēt pasākumus ietekmes mazināšanai. 

8. Lai novērstu iespējamo īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu 
ietekmēšanu, veikt sugu un biotopu izpēti veģetācijas laikā visā 
lokālplānojuma izstrādes teritorijā un iezīmēt īpaši aizsargājamo sugu 
atradnes un biotopus. Ja tiek konstatētas īpaši aizsargājamo sugu 
atradnes un biotopi, apbūvi plānot ārpus aizsargājamo dabas vērtību 

1. Prasība ievērota.  

2. Prasība ievērota, ciktāl tā attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī 
risināmiem jautājumiem. 

3. Prasība ievērota, ciktāl tā attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī 
risināmiem jautājumiem. 

 
4. Prasība ievērota. Izstrādājot 

lokālplānojuma risinājumus, ņemti vērā 
Rīgas pilsēta stratēģiskie uzstādījumi. 

 
 

5. Teritorija ir nodrošināta ar nepieciešamo 
inženierapgādi. Esošo inženiertīklu 
pārbūve vai jaunu pieslēgumu izbūve 
risināma būvprojekta līmenī. 

 
6. Prasība ievērota.  

7. Prasība ievērota. Trokšņu un gaisa emisiju 
modelēšana veikta Stratēģiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma ietvaros.  

 

8. Prasība ievērota. Lokālplānojuma 
izstrādes ietvaros saņemts sertificēta sugu 
un biotopu jomas eksperta atzinums 
(iekļauts 2.1. apakšsadaļā). 

 
 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

6 

aizņemtajām platībām. Ekspertu atzinumam jāatbilst Ministru kabineta 
2010. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 925 “Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās 
minimālās prasības”. 

9. Ja tiek plānota pazemes būvju vai pagrabstāvu izveide, veikt 
hidroģeoloģiskajā izpētē balstītu dendrologa vai arborista novērtējumu 
par ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem, kā to nosaka Rīgas 
domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 ,,Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 203. punkts: pirms 
pazemes būves vai pazemes stāvu projektēšanas veic hidroģeoloģisko 
izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņem dendrologa vai 
arborista atzinumu, lai noteiktu pazemes būves vai pazemes stāvu 
potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā 
un apkārtējās teritorijās. 

 
 
 

9. Prasība daļēji ievērota. Lokālplānojuma 
izstrādes ietvaros ir veikta dendroloģiskā 
izpēte (2.3. apakšsadaļa). Vienlaikus 
norādāms, ka konkrētu būvju būvniecība 
nav lokālplānojuma detalizācijas līmenī 
risināms jautājums. Norādāms, ka uz 
lokālplānojuma teritoriju attiecas Rīgas 
domes 07.02.2006. saistošie noteikumi 
Nr. 38  “Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, 
nevis 20.12.2005. saistošie noteikumi 
Nr. 34. Lokālplānojuma TIAN noteikts, ka 
lokālplānojuma teritorijā ievēro Rīgas 
domes 07.02.2006. saistošo noteikumu 
Nr. 38  prasības, ciktāl ar lokālplānojuma 
tie netiek grozīti. Ņemot to vērā, pirms  
projektēšanas darbu veikšanas, jāveic 
minētais novērtējums, atbilstoši iepriekš 
minēto saistošo noteikumu 2.29. nodaļas 
240.1. apakšpunktam. 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” iekļauto informāciju, kā 
arī apsekojot Lokālplānojuma teritoriju, konstatēts, ka tā neatrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā un tajā nav reģistrēti īpaši 
aizsargājami biotopi. 

Ir reģistrētas 2 sikspārņu sugu atradnes – divkrāsainais sikspārnis 
Vespertilio murinus un ziemeļu sikspārnis Eptesicus nilssonii. Un 
Lokālplānojuma teritorijā, pretī Āzenes ielai 8, konstatēts valsts nozīmes 
dižkoks – trauslais vītols Salix fragilis ar apkārtmēru 1,3 m augstumā no 
sakņu kakla 4,72 m. Apsekotais koks ir aizsargājams, jo tā stumbra 
apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla atbilst Ministru kabineta 
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2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – 
MK noteikumi Nr. 264) 2. pielikumā norādītajiem izmēriem (Trauslais vītols 
– 4,00 m) un atbilst dabas pieminekļa – aizsargājama koka (dižkoka) 
statusam. Šo noteikumu 8. nodaļā noteiktas prasības attiecībā uz dabas 
pieminekļu – dižkoku aizsardzības nodrošināšanu. 

RTU komplekss atrodas Ķīpsalā, kurā atrodas viena no nozīmīgākajām upes 
zīriņu Sterna hirundo ligzdošanas vietām. Taču ņemot vērā pieaugošos 
būvniecības un rekonstrukcijas darbus daudzas bijušās upes zīriņu 
ligzdošanas vietas uz jumtiem vairs nav piemērotas šo putnu sekmīgai 
ligzdošanai. Administrācijas ieskatā būtu jāizvērtē šī brīža situācija un 
jāmeklē kompromisa risinājumi vienlaicīgai teritorijas attīstības iespējai kā 
arī putnu ligzdošanas vietu saglabāšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2014. gada 
14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 53. punktu, kā arī 56.1. un 
56.2. apakšpunktu, un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu 
Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr. 507) 3.11. apakšpunktu, Administrācija izvirza šādus nosacījumus: 

1. Izvērtēt īpaši aizsargājamo putnu sugu upes zīriņu Sterna hirundo 
ligzdošanas vietu saglabāšanas iespējas RTU kompleksa teritorijā. 
Piesaistīt sertificētu sugu un biotopu grupas ekspertu (sugu grupa – 
putni), lai izvērtētu upes zīriņu ligzdošanas vietu saglabāšanas iespējas 
RTU kompleksa teritorijā, rastu kompromisu teritorijas attīstībai un 
putnu sekmīgai ligzdošanai. 

 

2. Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu valsts nozīmes dižkokam – 
trauslais vītols Salix fragilis ar apkārtmēru 1,3 m augstumā no sakņu 
kakla 4,72 m (atrašanās vietas koordinātas LKS-92 x 311961, y 505038). 
Ievērot MK noteikumu Nr. 264 8. nodaļā noteiktās prasības attiecībā uz 
dabas pieminekļu – dižkoku aizsardzības nodrošināšanu. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Prasība ievērota. Lokālplānojuma izstrādes 

ievaros veikta ornitoloģiskā izpēte un 
saņemts eksperta slēdziens (skatīt 
lokālplānojuma daļu “Teritorijas 
pašreizējās izmantošanas apraksts un 
teritorijas attīstības nosacījumi”).  

2. Prasība ievērota. Skatīt lokālplānojuma 
daļu “Teritorijas pašreizējās izmantošanas 
apraksts un teritorijas attīstības 
nosacījumi” un daļu “Paskaidrojuma 
raksts”). Minētais aizsargājamais koks 
(dižkoks) ar tam atbilstošu aizsargjoslu 
attēlots grafiskās daļas kartē 
“Funkcionālais zonējums”. 
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3. Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde 

1. Lokālplānojumā paredzēt tādus risinājumus, kuri iekļaujas pilsētvidē, 
papildina apkārtējo apbūves ainavu un kopā ar esošajiem un 
plānotajiem apbūves apjomiem kompozicionāli veido vienotu, 
saskaņotu Daugavas kreisā krasta siluetu, par prioritāti izvirzot Rīgas 
vēsturiskā centra (turpmāk – RVC) kā UNESCO Pasaules mantojuma 
vietas un Ķīpsalas vēsturiskās apbūves vērtību apzināšanu, saglabāšanu 
un nesamazināšanu, vienlaikus izvērtējot plānoto risinājumu ietekmi uz 
kultūrvēsturisko mantojumu. 

2. Lokālplānojumā īpašu uzmanību pievērst plānotajiem perspektīvās 
apbūves apjomiem un izvietojumam, ielu un publiskās ārtelpas 
struktūrai, respektējot RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas 
plānojumā noteiktos principus un nosacījumus lokālplānojuma 
teritorijā, tostarp, paredzot Islandes skvēra iekļaušanu kopējā ārtelpas 
struktūrā, saglabājot skatu koridorus no Ķīpsalas un Vanšu tilta uz 
Mārtiņa baznīcu un no Mārtiņu baznīcas uz RVC, u.c. 

3. Nav pieļaujams apbūves augstuma pieaugums lokālplānojuma 
teritorijas daļās, kuras atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā 
un tās tiešā tuvumā. 

4. Lokālplānojumā paredzēt publiskas ārtelpas sistēmas veidošanu pēc 
vienotas koncepcijas, īpaši uzmanību pievēršot Zunda krastmalas un 
akvatorija, Islandes skvēra, ielu un laukumu telpu kvalitatīvai attīstībai, 
iekļaujot to Ķīpsalas un RVC aizsardzības zonas telpiskajā struktūrā. 
Zunda krastmala veidojama kā publiski lietojama un aktīvi izmantojama 
zona, kur krastmalas dabiskas ainavas daļā saglabājams tās raksturs un 
nodrošināma piekļuve kanāla akvatorijai. Priekšlikumos jānodrošina 
ārtelpas daudzveidība, estētiskā un funkcionālā kvalitāte, kā arī dažādu 
teritorijas labiekārtojuma elementu kvalitāte. 

5. Paredzēt tādus transporta infrastruktūras risinājumus, kas nodrošina 
atbilstību plānotās apbūves apjomam un iekļaušanos kopējā transporta 
un publiskās ārtelpas sistēmā, vienlaikus pakārtojot transporta 
risinājumus publiskajām ārtelpām, iedzīvotāju ērtībām, gājēju plūsmām 
un velosipēdu infrastruktūrai. 

6. Lokālplānojuma risinājumi nedrīkst pasliktināt un ietekmēt blakus 

1. Prasība ievērota. Veikta esošās apbūves 
vērtību apzināšana un plānotās apbūves 
ietekmes analīze un RVC un UNESCO. 

 
 
 
 
 
 

2. Prasība ievērota. 

 

 

 

 

3. Daļēji ievērots. Plānotās apbūves 
augstums pamatots ar veiktās izpētes 
rezultātiem un analizēts 3D modelī 
kontekstā ar apkārtnē esošo apbūvi. 

4. Prasība ievērota. 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Prasība ievērota. Transporta 
infrastruktūras attīstības risinājuma 
apraksts atspoguļots lokālplānojuma daļā 
“Paskaidrojuma raksts”. 

6. Prasība ievērota.  
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esošo teritoriju dzīves vides kvalitāti un pieejamību. 

7. Lokālplānojuma risinājumi jāpamato ar plašu vizuālās ietekmes analīzi, 
izvērtējot plānoto izmaiņu iespējamo vizuālo ietekmi uz RVC, tostarp, 
Daugavas kreisā krasta siluetu, un Ķīpsalas kultūrvēsturisko vidi 
kopumā. Teritorijai izstrādāt attīstības koncepcijas trīsdimensiju modeli 
un veikt plašu vizuālās ietekmes analīzi, ietverot arī apkārtnes attīstības 
ieceres un projektus (piemēram, Balasta dambī 2, Balasta dambī 9, 
Balasta dambī 11, Balasta dambī 13), kuras būtiski ietekmē kopējo 
Daugavas kreisā krasta apbūves siluetu. Tā jāveic no dažādiem skatu 
punktiem un ar tādiem paņēmieniem, kas sniedz plašu un reālistisku 
iespaidu par plānotajām izmaiņām un to iederību. 

8. Ievērojot vietas lielo nozīmi pilsētvidē, īpaša uzmanība pievēršama 
būvju arhitektonisko risinājumu kvalitātei. Šiem risinājumiem jābūt 
piedāvātiem tādā kvalitātē, kas veido pievienoto vērtību pilsētvidei 
kopumā. Ieteikums plānotās jaunas apbūves arhitektoniski telpisko 
risinājumu noteikt arhitektūras ideju konkursa ietvaros. 

9. Plānojot esošās apbūves pārveidošanu vai nojaukšanu, paredzēt esošo 
ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanu atbilstoši MKN 127 
nosacījumiem. 

10. Lokālplānojumā norādāms apgrūtinājums – individuāli noteikta vides un 
dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras 
pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas 
mantojuma objektu sarakstā (kods – 7314020202) un valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods – 7314010602), 
ievērojot kultūras pieminekļa teritorijas robežas.  

2. Lokālplānojuma redakciju (-as) iesniegt Pārvaldē izskatīšanai un 
atzinuma saņemšanai. 

 
7. Prasība ievērota. Veiktā vizuālās ietekmes 

analīze iekļauta lokālplānojuma daļā 
“Paskaidrojuma raksts”. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Prasība ievērota, ciktāl tā attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī 
risināmiem jautājumiem, papildus 
nosacījumi iekļauti TIAN. 

 

9. Prasības, kas noteiktas MKN 127 
Lokālplānojumā netiek dublētas. 

 

10. Prasība ievērota. Minētais apgrūtinājums 
attēlots grafiskās daļas kartē 
“Funkcionālais zonējums” un 
lokālplānojuma daļas “Teritorijas 
pašreizējās izmantošanas apraksts un 
teritorijas attīstības nosacījumi” pielikuma 
kartē “Teritorijas pašreizējā izmantošana”. 

11. Prasība tiks ievērota pēc Rīgas domes 
lēmuma pieņemšanas par lokālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai. 

4. Rīgas pašvaldības aģentūra 
“Rīgas pilsētas arhitekta 
birojs” 

Ņemot vērā teritorijas nozīmīgumu un tās attīstības ietekmi uz pilsētvidi 
kopumā, Aģentūra lokālplānojuma ierosinātāju un izstrādātāju aicina pirms 
lēmuma pieņemšanas par publiskās apspriešanas uzsākšanu organizēt 

Prasība ievērota 
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papildu sabiedrības līdzdalības pasākumus, piemēram, diskusiju ar valsts, 
pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī pilsētvidi 
veidojošo profesiju ekspertiem. Aģentūra, kas atbilstoši kompetencei 
nodrošina viedokļu apmaiņas iespēju starp kolēģiem pašvaldībā, 
plānotājiem, arhitektiem un projekta attīstītājiem par arhitektoniskās 
kvalitātes, universālā dizaina un ilgstpējas principu saskaņošanu Rīgā, 
apliecina savu gatavību šajā procesā iesaistīties. 

5. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko 
informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. Atbilstoši Rīgas domes 2020. gada 19. jūnija sēdē apstiprinātā lēmuma 
Nr. 423 Darba uzdevuma saturam un Ministru kabineta 2014. gada 
14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 
7. punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto 
topogrāfisko pamatni atbilstoši nepieciešamajam mērogam. Kā 
palīgmateriālu var izmantot pieejamo Aģentūra uzturēto 
ortofotokarti. 

Informē, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras 
pārzinis ir Aģentūra, lokālplānojuma teritorijai ir pieejamas Rīgas 
pilsētas topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 kartes lapas Nr. 4311-31-
35 un Nr.4311-32-31 aktualizēta 2006. gadā un kartes lapas Nr.4311-
31-45 un Nr. 4311-32-41 aktualizētas 2010. gadā. Lokālplānojuma 
teritorijā ir arī pieejama 2018. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte 
mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas 
sagatavota no 2016. gada aerofotografēšanas materiāliem. 

Minētie dati ir nodoti Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram 
atbilstoši 2012. gada 5. decembra noslēgtajam Sadarbības līgumam 
par sadarbību ģeotelpiskās informācijas apmaiņā. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu 
plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina institūcijas 
izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot 
un saskaņojot tās ar datu turētāju. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma grafiskās daļas 

Prasības ievērotas. 
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materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu 
noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, 
koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un 
izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), 
lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norāda, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 
25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās 
informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālplānojuma 
grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības 
plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura 
dati izmantoti. 

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr. 392 
“Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” IV 
daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu lokālplānojumā jāiekļauj 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem: 

3.1. Lokālplānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu skaitu un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu sarakstu, norādot informācijas avotu un datumu. Teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktus un, ja 
plāna grafiskā noteiktība atļauj, attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslas (50 un 5 m). 

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011. gada 15. novembra 
MK noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts. 

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā 
tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts 
ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek 
papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā 
tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai Aģentūras 
pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā 
Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā 
tīkla datubāze. 

http://geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
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3.2. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas 
aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus. 
Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai 
skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, 
ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko 
darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu 
projektētājiem ir jāveic saskaņojums Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūrā par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 

Informē, ka uz 10.07.2020. lokālplānojuma teritorijā nav valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu. Šādā gadījumā lokālplānojuma 
paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu jāmin, ka lokālplānojuma 
teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu. 

6. Valsts un ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Rīgas 
reģiona pārvalde 

Lokālplānojumam jāsatur informācija, kura raksturo: 

1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un 
piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju 
ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija 
noteikumiem Nr. 333 ). Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju 
platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks 
par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai 
apzīmē ar drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti 
piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kā arī ceļu 
zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija 
noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”. 

2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 
LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves" (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2015. gada 30. jūnijā noteikumiem Nr. 326) un to izpildei 
piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes 
sistēma ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus 
vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus ūdensvadu 
atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. Ugunsdzēsības 
hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasalšanu ziemā. 
Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu 

Prasība daļēji ievērota.  
Prasības, kas noteiktas citos normatīvajos 
aktos Lokālplānojumā netiek dublētas. 
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katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem 
un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 
“Ūdensapgādes būves” minētos gadījumus). Ugunsdzēsības hidrantus 
izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 “Apakšzemes 
ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 “Virszemes ugunsdzēsības 
hidranti” un LVS 187 “Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”. 
Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un iekšējai 
ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Ūdens 
ņemšanas atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē 
ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446 
“Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums” prasībām. 

Vienlaikus vērš uzmanību, ka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un 
juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu 
ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas nosaka Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

7. VAS “Latvijas valsts ceļi” Nosacījumi nav izsniegti. 15.07.2020. ir vēstule Nr. 5.1/9562 attiecībā uz 
atzinumu. 

- 

8. Veselības inspekcija Lokālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1. Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” ievērošanu; 

2. publisko objektu, piebraucamo ceļu, autostāvvietu izvietošanu, 
attālumus no autostāvvietām un vides pieejamības nodrošināšanu 
saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un Rīgas domes 
2005. gada 20. decembra saistošiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 2006. gada 
7. februāra saistošiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un 
tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

3. objektu pievienošanu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem; 

4. pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeni plānotajā teritorijā un 
projektējamās apbūves telpās saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī risināmiem 
jautājumiem.  
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7. janvāra noteikumiem Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība”; 

5. inženierkomunikāciju izvietošanu ievērojot Ministru kabineta 
2004. gada 30. septembra noteikumus Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”; 

6. piekļūšanas un apkalpes iespējas visām lokālplānojumā projektētajām 
objektiem. 

9. Rīgas pilsētas būvvalde Papildu nosacījumus Lokālplānojuma darba uzdevumā minētajiem 
Lokālplānojuma izstrādei neizvirza. 

Komentārs nav nepieciešams – neizvirza 
nosacījumus. 

10. Rīgas domes Satiksmes 
departaments 

1. Piebraukšanu objektam organizēt, izmantojot esošos pievedceļus. 

2. Zemesgabalu daļas, kas izvietotas sarkano līniju robežās, izdalīt kā 
atsevišķus zemesgabalus. 

4. Veikt satiksmes plūsmu izpēti objekta piegulošajai teritorijai. 

5. Ceļa tīkla izveidē ņemt vērā plānotās transporta plūsmas. 

7. Paredzēt esošo un projektējamo infrastruktūras sasaisti. 

8. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru gājēju un velobraucēju 
satiksmei, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

9. Objekta būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā normatīvās 
autostāvvietas, izvietot gruntsgabala robežās, aiz ielu sarkanajām 
līnijām. 

10. Izstrādāt iekškvartāla ceļu tīkla un satiksmes organizācijas shēmu, tai 
skaitā gājēju un velosipēdistu kustības organizāciju. 

11. Perspektīvajiem objekta iekškvartāla ceļiem neparedzēt ielu sarkanās 
līnijas. 

13. Lietus ūdens un drenāžas ūdeņus novadīt blakus esošajā Zundas kanālā 
pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nosacījumiem. 

14. Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt, ņemot vērā Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus un Latvijas valsts standartus ceļu 
projektēšanas nozarē. 

16. Izstrādājot būvprojektu, tehnisko noteikumu prasības publiskajam ielu 
tīklam var tikt mainītas, ņemot vērā tā brīža infrastruktūru. 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī risināmiem 
jautājumiem. 

Informācija attiecībā uz lokālplānojuma 
teritorijas pašreizējo izmantošanu  
atspoguļota lokālplānojuma daļā “Teritorijas 
pašreizējās izmantošanas apraksts un 
teritorijas attīstības nosacījumi”, bet 
risinājumu un to pamatojuma apraksts 
atspoguļots – lokālplānojuma daļā 
“Paskaidrojuma raksts”. 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikta esošo 
transporta plūsmu apzināšana un veikts 
aprēķins prognozējamām plūsmām 
(2.4. apakšsadaļa), uz kuru pamata sagatavoti 
risinājumi transporta infrastruktūras (t.sk. 
gājēju un velo) attīstībai. 
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17. Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei derīgi 2 (divus) gadus. 

11. Rīgas domes Mājokļu un 
vides departaments 

Ūdensapgāde, kanalizācija, meliorācija, piesārņojums, rūpnieciskais risks 

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

2. Informē, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu lokālplānojuma 
teritorijā nav. 

3. Informē, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas ūdensapgādes urbumi. 

4. Lietus notekūdeņu uzkrāšanai un novadīšanai pieļaujams veidot vidē 
arhitektoniski un dizainiski iederīgus ūdensobjektus (piemēram, 
baseinu, dīķi u.tml.). 

5. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārt esošo zemes gabalu 
hidroloģisko stāvokli. 

 
Gaisa kvalitāte 

1. Saskaņā ar RD 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 97 “Par gaisa 
piesārņojuma teritoriālo zonējumu” slāpekļa dioksīda (NO2) un daļiņu 
PM10 zonu kartēm lokālplānojuma teritorija pamatā atrodas III zonā, 
bet daļa no teritorijas atrodas arī I un II zonā (teritorijas Krišjāņa 
Valdemāra ielas tuvumā). 

2. Izstrādājot lokālplānojumu, siltumapgādes veids jāizvēlas atbilstoši RD 
18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 97 “Par gaisa piesārņojuma 
teritoriālo zonējumu” prasībām. 

3. Tā kā lokālplānojuma teritorija saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2019. 
saistošo noteikumu Nr. 97 slāpekļa dioksīda (NO2) zonu karti daļēji 
atrodas arī II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, ievērot Rīgas domes 
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 130.2. punkta prasības, kas nosaka, ja 
būvniecību plāno teritorijā, kas atrodas II gaisa piesārņojuma 
teritoriālajā zonā attiecībā uz slāpekļa dioksīdu (NO2), un šīs 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī risināmiem 
jautājumiem. 

Informācija attiecībā uz lokālplānojuma 
teritorijas pašreizējo izmantošanu  
atspoguļota lokālplānojuma daļā “Teritorijas 
pašreizējās izmantošanas apraksts un 
teritorijas attīstības nosacījumi”, bet 
risinājumu un to pamatojuma apraksts 
atspoguļots – lokālplānojuma daļā 
“Paskaidrojuma raksts”. 
 
 
 
 
 
 
…. 
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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. 

4. Ievērot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 130.3 punkta prasību, 
izstrādājot lokālplānojumus teritorijās, kur piesārņojošās vielas slāpekļa 
dioksīda (NO2) pieļaujamais robežlielums gadā cilvēka veselības 
aizsardzībai pārsniedz vai ir tuvu pieļaujamam normatīvam 40 µg/m3 (I 
un II gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas),  paredzēt 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. 

 
Troksnis 

Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskajai kartei (2015. gads) 
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). Kā tas 
izriet no DARBA UZDEVUMA, lokālplānojuma teritorijā dzīvojamā funkcija 
nav paredzēta, tādējādi vienīgie trokšņu jūtīgie objekti ir izglītības iestāžu 
mācību telpas, lasītavas un apspriežu telpas, kurās jānodrošina Ministru 
kabineta 2014. gada noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” noteiktie pieļaujamie trokšņa robežlielumi ar šo ēku 
ārējo ierobežojošo konstrukciju atbilstošām skaņas izolācijas īpašībām. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informācija ņemta vērā, izstrādājot 
lokālplānojuma risinājumus. Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros veikta 
trokšņu un gaisa emisiju modelēšana.  
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Dabas aizsardzība 

1. Ņemot vērā, ka lokālplānojuma zemesgabalos atrodas vairāki lieli koki, 
jāveic dendroloģiskā izpēte, lai identificētu aizsargājamos kokus un 
noteiktu to aizsardzības zonas atbilstoši MK 16.03.2010. noteikumiem 
Nr. 264 “Īpaši izsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem 
noteikumiem Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo 
koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Veicot 
dendroloģisko izpēti, ņemt vērā, ka zemesgabalos ar kadastra Nr. 0100 
062 0208, 0100 062 0008 un arī blakus esošajā zemesgabalā ar kadastra 
Nr. 0100 062 2000 atrodas aizsargājamie koki.  Informē, ka sīkāka 
informācija par jau uzskaitītajiem aizsargājamiem kokiem pieejama 
Rīgas pilsētas būvvaldē (Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050). 

2. Ja Lokālplānojuma teritorijā vai uz tās robežas ir konstatēti aizsargājami 
koki, tad, pamatojoties uz MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 35. punktu, kā arī 36.7., 36.8., 37.4. apakšpunktu, 
Paskaidrojuma rakstā un grafiskajā daļā nosaka un attēlo apgrūtinātās 
teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas. Lokālplānojumā 
jānorāda un jāattēlo aizsardzības zonas ap aizsargājamiem kokiem: 
◼ saskaņā ar MK 31.03.2010. noteikumiem Nr. 264 “Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” valsts nozīmes aizsargājamiem kokiem 
aizsardzības zona ir teritorija ap koku vainaga projekcijas platībā, 
kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka 
vainaga projekcijas ārējās malas), 

◼ saskaņā ar RD 02.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 154 
“Rīgas pilsētas vietējās nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un 
aizsardzības saistošie noteikumi” vietējas nozīmes aizsargājamiem 
kokiem aizsardzības zona ir 10 m rādiusā ap tiem, skaitot no koka 
stumbra ārējās malas. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, teritorijas apbūves un izmantošanas 
noteikumos noteikt: 
◼ nosacījumus aizsardzības pasākumiem aizsargājamo/saglabājamo 

1. Prasība ievērota. Lokālplānojuma izstrādes 
ietvaros ir veikta dendroloģiskā izpēte 
(2.3. apakšsadaļa). Informācija par 
lokālplānojuma un tai piegulošajās 
teritorijās esošajām dabas vērtībām 
atspoguļota lokālplānojuma daļā 
“Teritorijas pašreizējās izmantošanas 
apraksts un teritorijas attīstības 
nosacījumi”, bet risinājumi attiecībā uz 
vides un dabas vērtību aizsardzību – daļā 
“Paskaidrojuma raksts”.  

 

2. Prasība ievērota. Aizsargājamie koki 
(dižkoks) ar tiem atbilstošām aizsargjoslām 
attēloti grafiskās daļas kartē “Funkcionālais 
zonējums”.  
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koku saglabāšanai; 
◼ Grafiskajā daļā norādīt aizsargājamo koku aizsardzības zonas. 

3. Apbūvējot zemesgabalu, maksimāli saglabāt zemesgabala dabīgo 
reljefu, augsnes virskārtu (segu) un esošos kokus. Aizliegts veikt 
būvniecību saglabājama koka vainaga projekcijas zonā, izņemot, ja 
būvprojektā paredzētie risinājumi nodrošina koka saglabāšanu un 
augšanu (RTIAN 220.p. prasības). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Saglabāt Islandes skvēru kā dabas un apstādījumu teritoriju. 

3. Prasība jau noteikta Rīgas domes 
07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38  
“Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 220. punktā. Norādāms, ka uz 
lokālplānojuma teritoriju attiecas iepriekš 
minētie saistošie noteikumi, nevis 
20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34. 
Lokālplānojuma TIAN noteikts, ka 
lokālplānojuma teritorijā ievēro Rīgas 
domes 07.02.2006. saistošo noteikumu 
Nr. 38  prasības, ciktāl ar lokālplānojuma 
tie netiek grozīti. 

Savukārt MK 03.02.2009. noteikumu 
Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
3.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta 
projektā neietver normas, kas dublē 
normatīvā akta ietverto normatīvo 
regulējumu. Tā kā ar lokālplānojumu, 
minētā punkta prasība netiek grozīta, 
lokālplānojuma TIAN punkts nav iekļauts. 

4. Prasība daļēji ievērota. Dabas un 
apstādījumu teritoriju plānošana aprakstīta 
Paskaidrojuma rakstā, kopējā platība 
palielināta. 

12. Rīgas domes Īpašumu 
departaments 

Izstrādājot lokālplānojumu, sagatavot priekšlikumu zemesgabala ar 
kadastra apzīmējumu 0100 062 0147, kas pēc platības (platība 270 m²) un 
zemesgabala konfigurācijas atbilst starpgabala statusam, turpmākai 
izmantošanai. 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. pantā noteikto, vietējā 
pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošajiem iekšzemes 
publiskajiem ūdeņiem. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu 

Prasības ievērotas. 
 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

19 

darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā 
pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos 
ūdeņos veicamās darbības. Lokālplānojuma risinājumi, kas ietekmē 
zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 062 2019, iepriekš jāsaskaņo ar 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu. 

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

13. SIA “Rīgas Ūdens” Lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 
30. septembra noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016. gada 22. marta 
noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Rīgas domes 2017. gada 
15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 “Rīgas pilsētas centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības saistošie noteikumi”, citu spēkā esošu normatīvo aktu 
prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā 
standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem 
starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 

Lokālplānojuma risinājumiem jābūt saistītiem ar blakus teritorijām. 
Lokālplānojumā paredzēt nodrošināt tuvākajai teritorijai vienotu 
centralizētās kanalizācijas sistēmas pašteces tīklu sateces baseinu un 
kanalizācijas sūkņu stacijai izdalīt atsevišķu zemes gabala daļu. Ielu 
sarkanās līnijās paredzēt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus 
atbilstoši Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 17 
“Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, 3. punktam. 

Lokālplānojuma robežās plānojot cietā ceļa seguma pārbūvi vai izbūvi virs 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to aizsargjoslas, 
paredzēt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūvi, 
ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 574 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu 
izvietojums””, 26. punkta prasības. 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī risināmiem 
jautājumiem. 

Prasības inženiertehniskās apgādes 
nodrošinājumam noteiktas lokālplānojuma 
TIAN. Informācija attiecībā uz esošo situāciju 
atspoguļota daļā “Teritorijas pašreizējās 
izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 
nosacījumi”, bet risinājumi – daļā 
“Paskaidrojuma raksts”. 

Inženiertehniskās apgādes risinājumi 
precizējami turpmākajā plānošanas un 
projektēšanas gaitā, izstrādājot konkrētu 
būvniecības ieceres dokumentāciju. 

https://likumi.lv/ta/id/269200
https://likumi.lv/ta/id/269200
https://likumi.lv/ta/id/269200
https://likumi.lv/ta/id/275062?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/275062?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/42348?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/281230?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/281230?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/281230?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/296134?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/296134#p3
https://likumi.lv/ta/id/296134#p3
https://likumi.lv/ta/id/296134#p3
https://likumi.lv/ta/id/269200#p26
https://likumi.lv/ta/id/269200#p26
https://likumi.lv/ta/id/269200#p26
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Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 9. punktu 
lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie 
ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus notekūdeņu novadīšana 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. 

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

14. AS “Augstspriegumu tīkls” Informē, ka lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā elektroenerģijas 
pārvades tīkla 110kV, 330kV elektrolīniju vai citu objektu nav un to 
ierīkošana nav plānota, tādēļ nosacījumi un atzinumi minētā 
lokālplānojuma sagatavošanai nav nepieciešami. 

Komentārs nav nepieciešams – neizvirza 
nosacījumus. 

15. AS “Sadales tīkls” 1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-
20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. 
objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, 
ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 
jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 

2. Izstrādājamā lokālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas esošās AS 
“Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV 
elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaises). 

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir 
īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 
“Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam 
jāatbilst LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS 
“Sadales tīkls” personālam, autotransportam u.c. to tehnikai. 

5. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko 
nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā. 

6. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas 
noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta 
prasībām). 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī risināmiem 
jautājumiem. Lokālplānojuma risinājumi 
attiecībā uz elektroapgādi atspoguļota 
lokālplānojuma daļā “Paskaidrojuma raksts”. 

Esošie inženiertīkli un objekti grafiski attēloti 
lokālplānojuma daļas “Teritorijas pašreizējās 
izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 
priekšnosacījumi” pielikumā kartē “Teritorijas 
pašreizējā izmantošana” un šajā daļā 
iekļautajās kartoshēmās. 

Nosacījumos izvirzītā prasība par informācijas 
iekļaušanu ir ievērota, to atspoguļojot 
lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstā, tomēr 
jānorāda, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. 
noteikumu Nr. 628 35. punktu, lokālplānojuma 
Paskaidrojuma rakstā ietver tā izstrādes 
pamatojumu, risinājumu aprakstu un tā 
saistību ar piegulošajām teritorijā, kā arī 
atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai, ja ar lokālplānojumu tiek mainīts 

https://likumi.lv/ta/id/275062?&search=on
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7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā 
arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi 
Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” – 3.,8. – 11. punkts. 

8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas 
tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un 
pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK 
noteikumi Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas 
noteikumi”. 

9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS 
“Sadales tīkls” notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmumu “Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

10. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka 
Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants. 

11. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams 
objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku. 

12. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 
◼ Lokālplānojumiem izmantot Latvijas ģeodēziskajā koordinātu 

sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par 
pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000); 

◼ Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā 
augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko 
risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā 
saskano.sadalestikls.lv; 

◼ Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma 
saņemšanas; 

13. Nosacījumi derīgi divus gadus no to apstiprināšanas dienas. 

teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais 
zonējums, izmantošanas nosacījumi un 
aprobežojumi. Citu tiesību aktu juridiskais 
regulējums ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentā 
dota norāde uz to. 

Savukārt MK 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 3.2. apakšpunkts noteic, ka 
normatīvā akta projektā neietver normas, kas 
dublē normatīvā akta ietverto normatīvo 
regulējumu. TIAN nav iekļautas tādas prasības, 
kas dublē citu normatīvu regulējumu. 

16. AS “Gaso” Patērētājiem plānotajā Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa teritorijā 
gāzes apgāde iespējama no sadales gāzesvadiem ar spiedienu līdz 0.4 MPa, 
kas izbūvēti Ķīpsalas ielā, Zunda krastmalā un Āzenes ielā. 

Izstrādājot lokālplānojumu, nepieciešams: 

1.-3. Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī risināmiem 
jautājumiem. Informācija attiecībā uz 
gāzapgādi skatīt lokālplānojuma daļā 
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1. lokālplānojumā uzrādīt esošo gāzesvadu novietnes; 

2. paredzēt sadales gāzesvadu novietnes ielu sarkanajās līnijās vai 
inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), 
Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu 
izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām; 

3. paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei 
katram patērētājam atsevišķi; 

4. izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības Rīgas iecirkni; 

5. lokālplānojuma grafisko daļu (zemesgabala sadalījums, inženiertehnisko 
komunikāciju izvietojuma shēma, ielu šķērsprofili) digitālā veidā (*.dwg 
formātā) iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta 
Perspektīvās attīstības daļā atzinuma saņemšanai; 

6. tehniskos noteikumus konkrētu objektu gāzes apgādei patērētājiem 
pieprasīt Sabiedrības  Jauno pieslēgumu daļā, pēc lokālplānojuma 
saskaņošanas pašvaldībā. 

“Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts 
un teritorijas attīstības priekšnosacījumi” un 
daļā “Paskaidrojuma raksts”. 
 
 
 
 
 
4.-5. Prasība tiks ievērota pēc Rīgas domes 
lēmuma pieņemšanas par lokālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai. 
 

6. Neattiecas uz lokālplānojuma risinājumu 
izstrādi. 

17. SIA “Tet” 1. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju. 

2. Lokālplānojumā paredzēt sakaru komunikāciju trases pa 
projektējamajām ielām un pievadceļiem. 

3. Projektējamās sakaru komunikāciju trases paredzēt zaļajā zonā vai zem 
trotuāra. 

4. Paredzēt komunikāciju ievadus uz visām projektējamām ēkām no 
projektējamajām komunikāciju trasēm. 

5. Izstrādājot inženiertīklu attīstības projektus, ievērot MK noteikumu 
Nr. 574 par “Inženiertīklu izvietojumu”. 

6. Paredzēt vietu(as) sakaru sadales punktu ierīkošanai pie 
projektējamajām sakaru trasēm ekspluatācijai piemērotā vietā. 

7. Lokālplānojumu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla. 

8. Savlaicīgi informēt SIA “Tet” par paredzamajām izmaiņām teritorijas 
apbūvē. 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī 
risinājumiem jautājumiem. 

Visu inženiertīklu nodrošinājums, izvietojums 
un pieslēgumi tiks precizēti turpmākās 
plānošanas procesā, izstrādājot konkrētu 
būvniecības ieceres dokumentāciju. 

18. AS “Rīgas Siltums” Informē, ka lokālplānojuma teritorijā nav izvietoti AS “RĪGAS SILTUMS” 
siltuma tīkli. 

Informācija pieņemta zināšanai. 
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Uzņēmums ir gatavs izskatīt iespējas perspektīvo objektu pieslēgumam pie 
centralizētās siltumapgādes sistēmas (t.sk., automatizētas katlu mājas 
izbūve) pēc detalizētākas informācijas saņemšanas par perspektīvajiem 
objektiem iepriekš minētājā teritorijā. 

Lokālplānojums jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 
un, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
56.3. apakšpunktam, izstrādātais lokālplānojums jāiesniedz AS „RĪGAS 
SILTUMS” atzinuma saņemšanai. 

Siltumapgādes risinājuma apraksts 
atspoguļota lokālplānojuma daļā 
“Paskaidrojuma raksts". 
 

Prasība tiks ievērota pēc Rīgas domes lēmuma 
pieņemšanas par lokālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai. 

19. SIA “Rīgas Satiksme” Lokālplānojuma risinājumos ņemt vērā Krišjāņa Valdemāra ielā esošo RP 
SIA “Rīgas satiksme” elektrotransporta kontakttīkla konstrukciju un 
elektrokabeļu izvietojumu, kas nodrošina trolejbusu līnijas darbību. 
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1. pantu elektrotransporta kontakttīkli 
ietilpst ceļu inženierbūvju sastāvā un to ekspluatācijā jāievēro šī likuma 
7.1 panta nosacījumi par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumiem. Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantos atrunātos 
nosacījumus. 

Izstrādājot perspektīvos ielu šķērsprofilus un vērtējot sabiedriskā 
transporta kustības organizāciju, izvērtēt iespējamos risinājumus pilsētas 
sabiedriskā transporta kustības uzlabošanai Ķīpsalas un Krišjāņa Valdemāra 
ielu krustojumā, kā arī jāatrisina sabiedriskā transporta prioritātes 
jautājumi Starptautiskā izstāžu centra tuvumā (Ķīpsalas ielā), kur izstāžu 
dienās vērojama būtiska transporta plūsmas palielināšanās. Paredzēt vides 
pieejamības prasībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu gājēju 
nokļūšanai no lokālplānojuma teritorijas līdz sabiedriskā transporta 
pieturvietām. Sabiedriskā transporta infrastruktūras un satiksmes 
plānošanā balstīties uz Rīgas domes attīstības plāniem. 

Esošajā situācijā lokālplānojuma teritorijas tuvumā kursē 57. autobusa 
maršruts ar tuvākajām sabiedriskā transporta pieturvietām “Rīgas Tehniskā 
universitāte” un “Kaiju iela” Ķīpsalas ielā. Minētais maršruts nodrošina 
nokļūšanu līdz pilsētas centram, kā arī nodrošina iespēju ar pārsēšanos 
nokļūt citās Rīgas pilsētas apkaimēs. 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz 
lokālplānojuma detalizācijas līmenī 
risinājumiem jautājumiem. 

Esošās transporta infrastruktūras (t.sk. 
sabiedriskā transporta) analīze atspoguļota 
lokālplānojuma daļā “Teritorijas pašreizējās 
izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 
nosacījumi”, bet risinājumu un to pamatojuma 
apraksts – lokālplānojuma daļā 
“Paskaidrojuma raksts”. 
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2. CITA INFORMĀCIJA 

2.1. SUGU UN BIOTOPU EKSPERTA ATZINUMS 
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2.2. ORNITOLOGA SLĒDZIENS 
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2.3. 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

30 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

31 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

32 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

33 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

34 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

35 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

36 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

37 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

38 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

39 

 



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

40 

2.3. DENDROLOĢISKĀ IZPĒTE 
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2.4 VIZUĀLĀS IETEKMES ANALĪZE 

Vizuālās ietekmes analīze veikta divām lokālplānojuma teritorijām – Daugavgrīvas 31 un Rīgas Tehniskās 
universitātes kompleksam Ķīpsalā. Abas teritorijas būtiski atšķiras. Daugavgrīvas ielā 31 nav esošas 
apbūves, pašlaik to var definēt kā neizmantotu teritoriju. Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa 
teritorija jau ir esoša apbūve, teritorija notiek jauna būvniecība. Vienojošais elements abām teritorijām 
ir Zunda kanāls, kas ir daļa no pilsētas zaļās struktūras, tomēr līdz šim nav izmantots. To veicinājusi ir 
esošais ielu tīkls, kur Zunda krastmala, esošie stādījumi veido ne tikai vizuālu barjeru, bet arī fizisku 
barjeru nogriežot Zunda kanālu no RTU Teritorijas. Būtisku nozīmi ir atstājis Zunda kanālmalas neesošais 
labiekārtojums, tam nav nodrošināta pieejamība, tā esošais stāvoklis neveicina studentu un iedzīvotāju 
Zunda kanāla telpas izmantošanu. Pati krastmala vietām ir ļoti aizaugusi, veidojot nedaudz mežonīgu 
vidi,  un vietām nav pat saredzams pats kanāls. 

Pati Zundas krastmala ir nozīmīga iela kopējā transporta struktūrā. Ikdienā, kad RTU kompleksu apmeklē 
studenti, Zunda krastmala tiek izmantota automašīnu novietošanai visā ielas garumā,  līdz ar to 
norobežojot Zunda kanālmalu vēl vairāk no teritorijas. Līdz šim esošie publiskās ārtelpas labiekārtojums 
nav veidots tā, lai Zunda kanālmala veidotos kā daļa no teritorijas un būtu ērti sasniedzama. Zunda 
kanāls līdz šim pastāv kā atsevišķa pilsētas daļa, bez labiekārtojuma, bez īpašas funkcijas kā šķērslis, kas 
jāšķērso ikdienā dodoties uz universitāti vai citur, bet nekad nav bijusi integrēta kopēja teritorijas 
attīstībā.  

Tomēr pēc dažu pasniedzēju un studentu iniciatīvas Zunda kanālmalā ir izveidota laivu piestātne, kas 
atdzīvina un dod citu nozīmi Zunda kanālam. Ļauj izbaudīt un redzēt pilsētu no cita skatu punkta, saskatīt 
pirms tam nesaskatīto un attīstīt tālāk Zunda kanālmalu.  

Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam, Rīgas Tehniskās universitātes 
kompleksa teritorija ir prioritārās attīstības teritorija, ko plānots attīstīt līdz 2030.gadam. RTU kompleksa 
teritorijas lokālplānojuma risinājumi paredz apbūves blīvuma un intensitātes palielināšanu, vienlaicīgi 
nodrošinot kopējo universitātes funkciju nodrošināšanu. Teritorijas attīstība paredz pievērst uzmanību 
publiskai ārtelpai, kas ir nozīmīga ilgtspējīgas vides attīstībai, integrējot Zunda kanālmalu kopējā publiskā 
ārtelpas sistēmā, nodrošinot Zunda ūdens un krastmalas pieejamību.  

Lokālplānojums “Daugavgrīvas ielā 31” izstrādāts saskaņā ar Metu konkursa “”Zunda parka” teritorijas 
attīstības vīziju” (turpmāk - metu konkurss) 1.vietas ieguvēju SIA “RUUME arhitekti” izstrādāto telpisko 
attīstības vīziju. Lokālplānojuma teritorijas risinājumi paredz teritorijas apbūvi, kur nozīmīga vieta 
piešķirta teritorijas publiskai ārtelpai, veidojot savstarpējos to savienojumus un izceļot Zunda krastmalas 
attīstību, kā būtiski  teritoriju paaugstinošu vērtību.  

Vizuālās ietekmes analizē vērtēti skati no dažādām vietām, lai izvērtētu lokālplānojumu risinājumu 
ietekmi uz apkārtējo teritoriju, kā arī iespējamo ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības 
zonas kultūrvēsturiskajām vērtībām. Kopumā izvērtēti 40 skatu punkti. Skatu punkti norādīti kartē (skatīt 
pielikumu). Skatu punkti izvēlēti no vietām, kur jaunā apbūve varētu vizuāli ietekmēt apkārtējo teritoriju, 
no kuram var saskatīt dominantes, kas esošajā apbūves struktūrā būtiski izceļas un kurām ir arī 
vēsturiska vērtība. Izvēlētie skatu punkti palīdz izanalizēt plānoto apbūvi un ietekmi uz apkārtējo 
teritoriju un RVC panorāmu un siluetu. Kā vēsturiski vērtīgās dominantes atzīmētas – Rīgas Mārtiņa 
evaņģēliski luteriskā baznīca, Rīgas Doms, Rīgas Sv.Pētera baznīca, Rīgas Svētā Jēkaba Katedrāle, Latvijas 
Zinātņu akadēmija, Rīgas Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca, Rīgas pils tornis, Sāpju Dievmātes 
baznīca, Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīca, Rīgas Sv.Jāņa baznīca,  kā vertikālās dominantes tika 
atzīmētas arī Zemkopības ministrija, Vanšu tilts, Zunda torņi, Swedbank centrālā ēka “Saules akmens”, 
Filozofu rezidences un atsevišķi skursteņi.  Vērtējot vizuālo ietekmi uz apkārtējām teritorijām, tika ņemti 
vērā Daugavgrīvas ielas 31 metu konkursa izstrādātie materiāli, kā arī SIA “METRUM” izstrādātais 3D 
modelis lokālplānojuma teritorijām, kur no dažādiem skatu leņķiem tika vērtēti plānotie risinājumi. 
Skatu aprakstus un iespējamo ietekmi uz tiem skatīt Skatu tabulā. 
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1. attēls. Skats punktu karte (skatīt kopā ar skatu punktu tabulu). Izstrādātājs: SIA “METRUM” 

Būtiskākās izmaiņas radīs lokālplānojuma teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 apbūve, radot jaunu un 
modernu apjomu vietā, kur apbūve kādu laiku nav bijusi (skatīt 2.attēlu).  Parādoties jaunai apbūvei, 
mainās ielas telpas un skati no tām un tajās. Plānotā apbūve integrēsies esošajā un plānotajā Daugavas 
kreisā krasta apbūvē, mainot ierasto Raņķa dambja, Durbes ielas un Nameja krastmalas ielas telpu, 
palielinot apbūves blīvumu, vienlaicīgi radot iespēju veidot jaunu un kvalitatīvu arhitektūru un publisko 
ārtelpu.  
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2. attēls. Skats uz plānoto apbūvi Daugavgrīvas ielā 31. Izstrādātājs: SIA “METRUM” 

 

3. attēls. Skats uz plānoto apbūvi Ķīpsalas ielā no Ķīpsalas un Paula Valdena ielas krustojuma. Izstrādātājs: SIA 
“METRUM”  
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4. attēls. Skats uz plānoto apbūvi Āzenes ielā 5 no Nameja krastmalas un Raņķa dambja krustojuma. Izstrādātājs: 

SIA “METRUM”  

Lokālplānojuma teritorijā RTU kompleksam Ķīpsalā būtiskas izmaiņas radīs jaunas apbūves attīstība gar 
Ķīpsalas ielu, kas aizsegs ierasto Ķīpsalas izstāžu halles apjomu (skatīt 3.attēlu)  un apbūves attīstība 
Āzenes ielā 5 (skatīt 4.attēlu). Lokālplānojuma teritorija atrodas nozīmīgā vieta, kur notiek intensīvā 
transporta kustība un kas simboliski veido Rīgas centra vārtus iebraucot Rīgā pa Kr.Valdemāra ielu.  Līdz 
ar to, attīstot apbūvi Āzenes ielā 5 ar maksimālo stāvu skaitu- 15- un Balasta dambis 2, mainīsies skats 
no Kr.Valdemāra ielas virzienā uz Rīgas centru (skatīt 4.attēlu).  Tomēr plānotā apbūve Āzenes ielā 5 
veidos līdzsvaru ar  Balasta dambja 2 plānoto apbūvi, labāk integrējoties kopējā jaunajā apbūves 
struktūrā. Virzienā no Vanšu tilta plānotā apbūve Āzenes ielā 5 būs labi redzama virs tirdzniecības centra 
“Olimpia”,  bet iekļausies esošā un plānotā apbūvē, veidojot kopīgu apjomu ar Filozofu rezidencēm, 
Zunda torņiem un plānoto apbūvi Balasta dambī 2. Plānotā apbūve Daugavgrīvas ielā 31 virzienā no 
Vanšu tilta uz Zunda kanālu praktiski nebūs redzama, to aizsegs esošie koki, Ķīpsalas apbūve un plānotā 
apbūve Āzenes ielā 5. 
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5. attēls. Skats uz plānoto apbūvi no Kr.Valdemāra ielas virzienā uz Slokas ielu. Izstrādātājs: SIA “METRUM”.  

Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas vēsturiskā 
centra aizsardzības zonā, līdz ar to saskaņā ar 2003.gada 25. jūnija likumu “Rīgas vēsturiskā centra 
saglabāšanas un aizsardzības likums” Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā saglabājamās un 
aizsargājamās kultūrvēsturiskās vērtības: 

1) vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos laikos veiktiem kvalitatīviem pārveidojumiem); 

2) panorāma un siluets, skatu perspektīvas; 

3) vēsturiskā apbūve (īpaši – viduslaiku, jūgendstila un koka apbūve), tās mērogs un raksturs; 

4) arheoloģiskais kultūrslānis;  

5) publiskā ārtelpa; 

6) zaļumu un zaļo zonu sistēma; 

7) vēsturiskās ūdensteces un ūdenstilpes; 

8) vēsturiskais zemes virsmas iesegums (bruģa segumi, grants celiņi u.c.); 

9) vēsturiskie labiekārtojuma elementi. 

Izvērtējot lokālplānojuma teritorijā augstāk minētās aizsargājamās kultūrvēsturiskās vērtības: 

Aizsargājamā kultūrvēsturiskā vērtība saskaņā 
ar likumu 

Lokālplānojuma atbilstība definētajām 
vērtībām 

Vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos 
laikos veiktiem kvalitatīviem pārveidojumiem) 

Apbūves struktūra veidojusies 20.gs. 70.gados, 
lokālplānojuma plānotā apbūve iekļaujas 
70.gados veidotajā struktūrā, vienlaicīgi 
veidojot to atbilstošu cilvēka mērogam un 
nodrošinot RTU mūsdienām atbilstošās 
vajadzības. 

 

Panorāma un siluets, skatu perspektīvas Vēsturiskā centra panorāma un siluets 
saskatāma no Daugavas krasta, Balsta dambja, 
ārpus lokālplānojuma teritorijas esošās 
viesnīcas “Riga Islande Hotel” jumta terases. 
Skatu no lokālplānojumā esošām ielām un 
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laukumiem uz Rīgas vēsturisko centru aizsedz 
apbūve un apstādījumi (esošie koki un krūmi) 
starp Ķīpsalas un Balsta dambi.  

Skatu punkti, no kuriem var saskatīt kādu no 
Rīgas vēsturiskā centrā esošās apbūves 
dominantēm (baznīcu torņiem), norādīt skatu 
kartē, tomēr jānorāda, ka neviens no tiem 
neatrodas lokālplānojuma teritorijā un nav 
noteikts, kā saglabājams vai vērtīgs.  

Vēsturiskā apbūve (īpaši – viduslaiku, 
jūgendstila un koka apbūve), tās mērogs un 
raksturs 

Teritorijā nav vēsturiskās apbūves 

Publiskā ārtelpa Esošā publiskā ārtelpa nepilda savas funkcijas, 
tai nav vietai un laikam atbilstoša 
labiekārtojuma, nepiemīt vietas nozīme, nav 
racionāli un vietai atbilstoši izveidota un 
izmantota 

Zaļumu un zaļo zonu sistēma Teritorijā esošie koki, esošie apstādījumi un 
Islandes skvērs, kā arī Zunda kanālmala ir daļa 
no sistēmas, tomēr lokālplānojuma risinājumi 
paredz šo teritoriju attīstību, integrējot vērtīgos 
kokus, jaunizveidotos apstādījumus mūsdienīgā 
publiskā ārtelpā, palielinot to kopējo vērtību 
esošajā sistēmā.  

Vēsturiskās ūdensteces un ūdenstilpes Zunda kanāls ir daļa no teritorijas, nozīmīga 
publiskās ārtelpas un zaļās sistēmas daļa, kas 
tiks saglabāta un attīstīta palielinot tā vērtību 
un nozīmi kopējā pilsētas publiskās ārtelpas 
sistēmā 

Vēsturiskais zemes virsmas iesegums (bruģa 
segumi, grants celiņi u.c.); 

Tāda nav 

Vēsturiskie labiekārtojuma elementi 

 

Ir saglabājušies labiekārtojuma elementi no 
20.gs. 70.gadiem, tomēr tos nevar uzskatīt par 
vēsturiskiem. Teritorijā esošā “Kolonāde” nav 
uzskatāma par vērtību, līdz ar to uzskatāms, ka 
šādu vēsturisko labiekārtojuma elementu nav. 

Ņemot vērā augstāk minēto, lokālplānojuma teritoriju attīstības risinājumi nemazina definētās vērtības, 
bet paredz esošo teritoriju vērtības palielināšanu veidojot jaunu apbūvi, integrējot to esošā apbūves 
struktūrā, radot jaunu vietu mūsdienīgas un kvalitatīvas  arhitektūras un publiskās ārtelpas attīstībai, 
veidojot Zunda kanālu un tā krastmalu par nozīmīgu publiskās ārtelpas daļu, radot jaunas vietas ar 
nozīmi, funkciju un vērtību. 
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1.PIELIKUMS. SKATU VIETAS AR ATTĒLIEM 

Skata 
nr. 

Attēls Piezīmes 

1. 

 

Skatu punkts no 11. novembra krastmalas Ķīpsalas virzienā. Tālumā 
manāma viesnīcas “Riga Islande Hotel” ēka un studentu kopmītnes, kas 
veido augstāko apbūves apjomu Ķīpsalā. Priekšplānā esošā Swedbank 
ēka, Preses nams un Zunda torņi, kā arī Vanšu tilts veido vertikālos 
akcentos.  
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2. 

 

Skats no Andrejsalas uz Ķīpsalu. Lokālplānojuma esošo un plānoto 
apbūvi norobežo esošā apstādījumu un apbūves struktūra, līdz ar to 
lokālplānojuma risinājumi būtiski nemaina skatu uz Ķīpsalu. 
 

3. 

 

Skats no Eksporta ielas krustojuma ar iebraukšanu Ostas teritorijā. 
Skatu uz lokālplānojuma esošo apbūvi norobežo esošā apstādījumu 
struktūra Ķīpsalas daļā starp Daugavu un Ķīpsalas ielu. Plānotā apbūve 
būtiski nemainīs panorāmas skatu uz Ķīpsalas panorāmu.  
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4.  Skats no Eksporta ielas virzienā uz Ķīpsalu. Vertikālos akcentus 
veido Saules akmens, Preses nams (paredzēta blīva apbūve šajā 
teritorijā), Zunda torņi un Filozofu rezidences. Tikai ieskatoties 
var pamanīt kādā atvērumā Mārtiņa baznīcu un tikai no šī skatu 
punkta. Ņemot vērā attālumu, vietu un ielas nozīmi pilsētas 
transporta plūsmā, tad skatam nav būtiska nozīme pilsētas 
ainavas telpā. Pēc lokālplānojumu īstenošanas Mārtiņa baznīcas 
torņi no šī skatu punkta nebūs saskatāmi, kā arī plānotā apbūve 
būtiski nemainīs Ķīpsalas panorāmu no Eksporta ielas. To mainīs 
Balasta dambja plānotā apbūve Preses nama teritorijā.  

 

5.  Skats no Vanšu tilta Ķīpsalas virzienā. Esošā zaļā struktūra veido 
vizuālu barjeru starp RTU apbūvi un skatu.   
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6.  Skats no Vanšu tilta Ķīpsalas virzienā. Lokālplānojuma teritoriju 
norobežo esošā apstādījumu struktūra, līdz ar to palielinot 
apbūves blīvumu un intensitāti liela nozīme ir esošai 
apstādījumu struktūrai, kas kalpo par vizuālu barjeru un mazina 
vizuālās izmaiņas ainavā. 

 

7.  Skats no Kr.Valdemāra ielas veloceliņa tirdzniecības centra 

“Olimpia” virzienā.  Skatu uz lokālplānojuma teritorijas daļu 

aizsedz esoši apstādījumi, kas ir būtiska daļa no Ķīpsalas 

apstādījumu struktūras, līdz ar to arī norobežo esošās un 

plānotās apbūves redzamību. Ņemot vērā esošo apstādījumu 

struktūru, paredzētā apbūve Ķīpsalas un Āzenes ielas krustojumā 

(Islandes skvēra daļā) nebūs redzama. 
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8.  Skats no Kr. Valdemāra ielas virzienā no centra. Skatā dominē  

Zunda torņi un Filozofu rezidences. Ķīpsalas priekšplānu veido 

koku stādījumi, kas saskaņā ar apstādījumu un publisko ārtelpu 

tematisko plānojumu ir daļa no Rīgas apstādījumu un publisko 

ārtelpu pamatstruktūras veidojošās struktūras. 

9.1.  Skats no gājēju ietves Islandes skvēra malā tirdzniecības centra 

“Olimpia” virzienā. Vertikālos akcentus veido Zunda torņi un 

Filozofu rezidences. Lokālplānojuma risinājumi paredz jaunu 

apbūvi aiz tirdzniecības centra. Ņemot vērā esošo apbūvi, 

plānotā apbūve iekļausies apbūves struktūrā, ko veido Filozofu 

rezidences.  
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9.2. 

 

 Skats uz Islandes skvēra galveno gājēju ceļu, kas ir galvenais 

studentu virziens uz RTU. Lokālplānojums paredz skvēra nelielu 

daļu apbūvēt, piešķirot tam būtiskāku nozīmi RTU publiskās 

ārtelpas izmantošanā. Skvērā būtiski saglabāt esošos koku 

stādījumus, integrējot to jaunā funkcionālā, mūsdienīgā, 

9.3.  Skats no Kr. Valdemāra atzara un Ķīpsalas ielas krustojuma. 

Redzams Islandes skvērs ar apstādījumiem. Esošie apstādījumi 

veido vizuālu barjeru ar RTU teritorijas apbūvi. Īstenojot 

lokālplānojuma risinājumus, aiz tirdzniecības centra “Olimpia” 

veidosies jauna apbūve līdz 52.5 m augstumam, līdz ar to 

veidojot jaunu telpisku apjomu. Jauna ēkas apjoms paredzēts arī 

Islandes skvērā – Āzenes un Ķīpsalas ielas krustojumā. Tas 

veidosies kā daļa no Ķīpsalas ielā esošās apbūves, apbūves 

augstums nebūs augstāks par 14 m. Skvērs tiek saglabāts, 

veidojot to funkcionālu un ar nozīmi kopējā teritorijas telpiskā 

un publiskās ārtelpas struktūrā.  
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10.  

 

 

 

 

 

 

 

Skats no uzbrauktuves uz Kr. Valdemāra ielu virzienā uz 

tirdzniecības centru “Olimpia”. Ļoti ieskatoties starp 

tirdzniecības centru “Olimpia” un esošiem stādījumiem, var 

pamanīt Mārtiņa baznīcas torņus. Lokālplānojuma teritorijas 

attīstības ieceres rezultātā turpmāk tas nebūs iespējams. Ņemot 

vērā attālumu un noteikto vietu, kur nenotiek intensīva gājēju 

kustība, tad skatam nav būtiska nozīme.    

11.  Skats no tilta pār Zunda kanālu virzienā uz lokālplānojuma 

teritoriju. Skatā dominē Filozofu rezidences, neatkarīgi no 

plānotās apbūves teritorijā, skatā dominēs Filozofu rezidences, 

plānotā apbūve būtiski nepārsniegs Kr. Valdemāra ielas pārvadu 

pār Zunda kanālu.   
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12.  Skats no Raņķa dambja lokālplānojuma teritoriju virzienā. 

Vertikālo akcentu veido Filozofu rezidences. Tomēr ņemot vērā 

attīstības ieceri, tad vertikālu akcentu skata labā pusē veidos 

apbūve pie tirdzniecības centra “Olimpia”, samazinot Filozofu 

rezidences dominanti.   

13.1.  Skats no Kr. Valdemāra ielas uz Zunda krastmalu. Esošie 

apstādījumi aizsedz skatu uz Zunda kanālu un tālumā esošo 

apbūvi. Priekšplānā redzams tirdzniecības centrs “Olimpia”. 

Īstenojot attīstības ieceri blakus esošam tirdzniecības centram, 

veidosies ēku grupa ar maksimālo stāvu skaitu - 15 stāvi. Bet 

ņemot vērā, ka blakus teritorijā Balasta dambis 2, arī ir plānota 

līdzīga augstuma apbūves attīstība, tad šo ēku apjoms veidos 

telpisku līdzsvaru braucot pa Kr. Valdemāra ielu centra virzienā.   
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13.2.  Skats no Kr. Valdemāra ielas lokālplānojuma (Daugavgrīvas 31) 

virzienā. Skatā dominē esošā apbūve, redzami Mārtiņa baznīcas 

torņi. Attīstoties apbūvei Daugavgrīvas 31, skatā saglabāsies 

Mārtiņa baznīcas torņi un lokālplānojuma teritorijā veidosies 

apbūve, kas samazinās esošo Filozofu rezidences ēku dominanci.  

14.  
Skats no Kr. Valdemāra ielas uz Raņķa dambi, Zunda kanālu.  

Skatā redzamas abas lokālplānojuma teritorijas, skatu uz Zunda 

kanālu aizsedz esoši koki Zunda kanāla krastā. Apbūves attīstība 

Daugavgrīvas ielā 31 veidos jaunu apbūves apjomu, tomēr jaunā 

apbūves ierakstīties esošā apbūves struktūrā, kas vienlaicīgi 

veicinās esošā Zunda kanāla izmantošanas iespēju un 

pieejamību. Skatā apbūves akcentu veidos plānotā ēku grupa pie 

tirdzniecības centra, līdz ar to esošā studentu kopmītņu ēka un 

pie tās plānotais apjoms no šī skata nebūs saskatāms.   
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15.  Skats no Kr. Valdemāra ielas (gājēju ietves) virzienā uz 

lokālplānojuma teritoriju. Attīstoties lokālplānojuma teritorijai 

(Daugavgrīvas 31), starp Filozofu rezidencēm un ēku Bezdelīgu 

ielā 12 veidosies apbūve.  

16.  Skats no gājēju ietves virzienā uz centru. Pēc lokālplānojuma 

īstenošanas virs ēkas Bezdelīgu ielā 12 parādīsies apbūves 

apjoms. Jauna apbūve būs arī Kr. Valdemāra ielas labajā pusē 

preses nama teritorijā.  
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17.  Skats no Kr. Valdemāra ielas Vanšu tilta virzienā. Zunda torņi 

labā pusē un Filozofu rezidences kreisajā pusē veido “vārtus”. 

Tālumā redzams tirdzniecības centrs “Olimpia”. Lokālplānojuma 

risinājumi paredz apbūvi teritorijā pirms tirdzniecības centra, līdz 

ar to šajā skatā pavērsies jauns apjoms, ar maksimālo stāvu 

skaitu 15.  

18.1.  Skats uz lokālplānojuma teritoriju (Daugavgrīvas 31) no “tilts uz 

nekurieni” nepabeigtā pārvada pār Raņķa dambi. Redzami Zunda 

torņi, Filozofu rezidences, Swedbank ēka (Saules akmens), kā arī 

RTU apbūve. Teritorijā paredzēta apbūve, kas aizsegs skatu uz 

RTU apbūvi, Saules akmeni un tirdzniecības centru, skats nav 

nosakāms kā vērtīgs un skata aizsegšana neatstās negatīvu 

ietekmi, bet gan uzlabos pilsētvides kvalitāti, radot jaunas vietas 

un arhitektūras risinājumus.  
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18.2.  Skats uz lokālplānojuma teritorijām no “tilts uz nekurieni” 

nepabeigtā pārvada pār Raņķa dambi. Redzama RTU apbūve, 

Saules akmens, Vanšu tilta vantis, Zemkopības ministrija, Rīgas 

Domu baznīcas tornis. Lokālplānojuma risinājumi  paredz apbūvi, 

kas aizsegs skatu uz RTU apbūvi. 

18.3.  Skats uz lokālplānojuma teritoriju no “tilts uz nekurieni” 

nepabeigtā pārvada pār Raņķa dambi. Redzama RTU apbūve, kā 

arī RISEBA ēkas. Plānotā apbūve aizsegs skatu uz minētajām 

ēkām.  
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18.4.  Skats uz lokālplānojuma teritoriju no “tilts uz nekurieni” 

nepabeigtā pārvada pār Raņķa dambi. Redzami Mārtiņa baznīcas 

torņi un Raņķa dambis. Plānotā apbūve veidos jaunu telpisku 

apjomu.  

19.  Skats no Ūdens ielas un Raņķa dambja krustojuma uz 

lokālplānojuma teritorijām. Jaunā apbūve veidos jaunu ielas 

telpu. Saglabāsies Durbes ielas skats uz RTU apjomiem otrā 

Zunda kanāla krastā.  
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20.  Skats no Dzegužkalna lokālplānojuma teritoriju virzienā, bet 

skatu leņķi neviena no lokālplānojuma teritorijām netiek 

ietverta, līdz ar to plānotā apbūve ietekmi neatstāj.   

21.  Skats no Durbes ielas lokālplānojuma teritoriju (Daugavgrīvas 

31). Skatā var redzēt Mārtiņa baznīcas torņus, Zunda torņus un 

Filozofu rezidenci. Plānotā apbūve teritorijā aizsegs skatu uz 

baznīcas torņiem, bet skats nav definējams kā nozīmīgs.  
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22.1.  Skats no gājēju ietves uz lokālplānojuma teritoriju (Daugavgrīvas 

iela 31). Redzami Mārtiņa baznīcas torņi un Filozofu rezidences 

kā vertikālie akcenti. Plānotā apbūve aizsegs skatu uz Mārtiņa 

baznīcas torņiem un Filozofu rezidences zaudēs savu dominanci 

jaunajā apbūves struktūrā, lai gan stāvu augstuma dēļ veidos 

vertikālo akcentu plānotā apbūves struktūrā.  

22.2.  Skats no Nameja krastmalas uz RTU apbūvi. Zunda krastmala 

nozīmīga ainavu telpa. Esošā Zunda kanāla krastmala nav 

labiekārtota un apsaimniekota, vienlaicīgi tai piemīt dabiskas 

ūdensmalas raksturs.  Nākotnes risinājumi paredz to labiekārtot 

un izmantot arī ūdens transportam, kā arī šajā vietā tiek 

paredzēts Zunda kanāla šķērsojums, kas nodrošinās daudz 

plašāku teritoriju izmantošanu un ērtāku pārvietošanos starp 

lokālplānojuma teritorijām. Plānotais šķērsojums būtiski uzlabos 

sabiedriskā transporta un transporta kustību tuvākajā apkaimē.  
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22.3.   Skats no Durbes ielas un Nameja ielas gājēju ietvju krustojuma. 

Skatā paveras RTU apbūve, Zunda torņi un Filozofu rezidences, 

kas veido vertikālo akcentu esošā apbūves struktūrā. Plānotie 

risinājumi paredz Zunda krastmalu labiekārtojumu un Nameja 

krastmalas apbūvi, līdz ar to Zunda kanāls būs nozīmīga zaļi/zilā 

struktūra nākotnes apbūves struktūrā, ar būtisku funkcionālu 

nozīmi.  

23.1.  Skats no Nameja krastmalas gājēju joslas RTU virzienā. Fizisku un 

vizuālu barjeru veido esošās barjeras, kā arī tālumā esošā liepu 

rinda.  
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23.2.  Skats no Nameja krastmalas gājēju joslas Āzenes ielas virzienā. 

Skatu uz Āzenes ielu aizsedz esošie koki Zunda krastmalā. 

Lokālplānojumu risinājumi paredz iespēju šajā vietā attīstīt  

gājēju/velosipēdu šķērsojumu. Ņemot vērā, ka lokālplānojuma 

risinājumi paredz apbūvi Āzenes ielā 5, tad tā veidos jaunu 

apjomu, kas parādīsies šajā skatā. Ņemot vērā, ka būvniecība 

notiek arī Kr. Valdemāra ielas otrā pusē (Balasta dambis), tad 

plānotā apbūve iekļausies nākotnes apbūves struktūrā un 

veidosies kā daļa no Kr. Valdemāra ielas apbūves struktūras.  

24.  Skats no Nameja krastmalas lokālplānojuma (Daugavgrīvas iela 

31) virzienā. Teritorijā paredzēta apbūve, kas veidos jaunu 

apbūves apjomu un struktūru. Skats nav nosakāms kā vērtīgs, 

līdz ar to lokālplānojuma risinājumu palielinās teritorijas vizuālo 

vērtību, radot jaunus skatus tuvākā apkārtnē.  
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25.  Skats no pārvada pār Zunda kanālu lokālplānojuma virzienā. Pēc 

lokālplānojuma īstenošanas, skatā parādīsies apbūve, krastmalas 

labiekārtojums ar piestātnēm, kā arī iespējamais 

gājēju/velobraucēju šķērsojums.  

26.1.  Skats no Zunda krastmalas (pretī Āzenes ielai) uz lokālplānojuma 

teritoriju (Daugavgrīvas 31). Tālumā redzami Mārtiņa baznīcas 

torņi, pēc lokālplānojuma teritorijas risinājumu īstenošanas šajā 

vietā varētu būt gājēju/velobraucēju šķērsojums un redzama 

apbūve. Vēlams apbūvi izvietot tā, lai kādā leņķī šķērsojot Zunda 

kanālu, tiek saglabāts skats uz Mārtiņa baznīcas torņiem.  
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26.2.   Skats no Zunda krastmalas un Āzenes ielas krustojuma. Attīstot 

teritoriju, vēlams saglabāt esošos kokus.  

27.  Skats no Āzenes ielas Zunda krastmalas virzienā. Šajā vietā 

paveras skats uz Mārtiņa baznīcas torņiem. Lokālplānojumu 

risinājumi paredz Āzenes ielas galā veidot gājēju un 

riteņbraucēju šķērsojumu pār Zunda kanālu. Pretējā krasta 

veidosies apbūve, līdz ar to skats uz Mārtiņa baznīcas torņiem no 

Āzenes ielas nesaglabāsies.  
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28.  Skats Zunda kanāla malas detālplānojuma virzienā. Izveidota 

laivu piestātne, kas veidota kā daļa no Zunda kanālmalas 

labiekārtojuma struktūras. Skatā paveras Mārtiņa baznīcas torņi. 

Vēlams attīstīt apbūvi, saglabājot kādā leņķī iespēju saskatīt caur 

ēku grupām skatu uz Mārtiņa baznīcas torņiem.  

 

29.  Skats no RTU teritorijas iekšējās  šķērsielas. Paveras skats uz 

Mārtiņa baznīcas torņiem un Zunda kanālu. Esošā liepu rinda gar 

Zunda krastmalu veido vizuālu barjeru. Veidojot Zunda kanāla 

labiekārtojumu izvērtēt to nepārtrauktību un nodrošināt to 

saudzīgu pārstādīšanu citur lokālplānojuma teritorijā. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz gan vizuālu, gan fizisku sasaisti 

ar Zunda kanālu, līdz ar to jāizvērtē arī tā pieejamība no RTU 

teritorijas iekšējām ieliņām. Pēc lokālplānojuma īstenošanas, 

Daugavgrīvas ielā 31 veidosies jauna apbūve. Lokālplānojumi 

paredz Zunda kanāla abu krastmalu attīstību, veidojot to kā 

būtisku daļu no šo teritoriju publiskās ārtelpas.  
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30.1.  Skats no Zunda krastmalas un Paula Valdena ielas krustojuma, 

kur paredzēts Zunda kanāla šķērsojums. Labi redzami Mārtiņa 

baznīcas torņi. Attīstoties apbūvei Daugavgrīvas ielā 31, skats uz 

baznīcas torņiem netiks saglabāts.    

30.2.  Skats no Paula Valdena un Zundas krastmalas krustojuma RTU 

bibliotēkas virzienā. Veidojot Zunda kanāla šķērsojumu, Paula 

Valdena ielas un Zunda krastmalas krustojums veidosies par 

nozīmīgu satiksmes mezglu. Apbūves struktūra būtiski 

nemainīsies, bet plānotie risinājumi mainies abas ielas telpas.   
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31.  Skats no Zunda krastmalas Kr. Valdemāra ielas virzienā.  Tālumā 

redzami Zunda torņi un Filozofu rezidences. Lokālplānojuma 

risinājumi paredz jaunu apbūvi esošajā kempinga teritorijā.  

32.  Skats no esošā Zundas kanāla šķērsojuma, kas ir avārijas stāvoklī 

un nav atļauts to šķērsot. Neskatoties uz aizliegumu, 

ierobežojumu, RTU studenti un citi iedzīvotāji izmanto šo vietu 

šķērsošanai. Šķērsojuma izmantošana norāda, ka tam ir būtiska 

loma esošā gājēju plūsmas organizācijā. No šķērsojuma paveras 

plašs skats uz  Zunda kanāla ainavu telpu, kas ietver arī Zunda 

torņus un Filozofu rezidences. Lokālplānojuma risinājumi mainīs 

Zunda kanāla ainavu telpas funkciju, izmantošanas iespējas un 

krastmalu, tā kļūs par daļu no publiskās ārtelpas. Pašlaik Zunda 

kanāls nav daļa no apkārtējo teritoriju publiskās ārtelpas, tas 

vairāk darbojas, kā šķērslis vai robeža starp teritorijām. Zunda 

kanāla ainavu telpa būs nozīmīga daļa no abu lokālplānojumu 

publiskās ārtelpas.  
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33.  Skats no Kaiju ielas un Ķīpsalas ielas krustojuma. Ķīpsalas ielas 

telpa šajā ielas posmā neatbilst cilvēka mērogam un kopējai 

telpas struktūrai. Lokālplānojuma risinājumi paredz apbūvi gar 

Ķīpsalas ielu, kā arī piedāvā risinājumus Ķīpsalas ielas 

šķērsprofilam, lai veidotu ielu atbilstošu cilvēka mērogam.  

34.1.  Skats no Ķīpsalas ielas velo joslas Kaiju ielas virzienā. Šajā ielas 

posmā iela neatbilst cilvēka mērogam, ko veido dažādās apbūves 

struktūras ielas malās un apstādījumi. Lokālplānojuma risinājumi 

paredz apbūvi veidot gar ielas kreiso malu (apbūves augstums 3-

4 stāvi), kā arī apstādījumus, lai veidotu cilvēka mērogam 

atbilstošu ielas telpu  



Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā 

PIELIKUMI 
 

78 

34.2.  Skats no Paula Valdena un Ķīpsalas ielas krustojuma. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz esošās auto stāvvietas vietā 

jaunu apbūvi, veidojot blīvāku apbūves struktūru teritorijā.  

35.  Skats no Mazā Balasta dambja gar RTU Ķīpsalas peldbaseina ēku. 

Vieta, kas ir būtiska Zunda kanāla telpas un Daugavas ainavu 

telpas sasaistei. Lokālplānojuma risinājumi paredz jaunu apbūvi 

Ķīpsalas ielas malā gan teritorijā, kas redzama bildē. Būtiski 

saglabāt saikni starp Zunda kanāla ainavu telpu un Daugavas 

ainavu telpu, nodrošinot to savstarpējo pieejamību. Veidojot 

jaunu apbūvi saglabāt apkārt esošos kokus noteiktajās publiskās 

ārtelpās.  
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36.  Skats no Āzenes ielas un Balasta dambja krustojuma. Ņemot 

vērā esošos kokus, tad lokālplānojuma teritorijā esošā apbūve 

nav redzama.   

 

37.  Skats no Āzenes ielas uz Islandes skvēru. Islandes skvērs noteikts 

kā dabas un apstādījumu teritorija, bet ņemot vērā tā nozīmi 

kopējā telpā un vietas attīstībā, tas tiek izmantots 

caurstaigāšanai, lai nokļūtu RTU teritorijā, tad tas nepilda skvēra, 

kā vietas pulcēšanās, satikšanās un laika pavadīšanas funkciju. 

Ņemot vērā, ka Islandes skvērs veido vārtus RTU teritorijai, tad 

lokālplānojuma risinājumi paredz Islandes skvērā apbūvi Āzenes 

un Ķīpsalas krustojumā. Plānotās ēkas apjoms iekļautos kopējā 

apbūves struktūrā, piešķirtu vietai nozīmi un  iespēju skvēram 

attīstīties un pildīt tā publiskās ārtelpas funkcijas. Attīstot 

teritoriju vēlams saglabāt lielāko daļu koku, integrējot tos 

plānotā labiekārtojumā.  
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38.  Skats no Raņķa dambja un Balsta dambja krustojuma. Vertikālo 

akcentu veido Zunda torņi. RTU teritorijas apbūvi aizsedz esošie 

stādījumi. Īstenojot lokālplānojumu Daugavgrīvas ielā 31, skatā 

parādīsies jaunas apbūves apjomi blakus Zunda torņiem.  

39.  Skats no “Riga Islande Hotel” jumta terases. Viesnīca atrodas 

ārpus lokālplānojuma teritorijas un ir vienīgā vieta (daļēji 

publiska), no kuras paveras skats uz Rīgas vēsturisko centru. 

Lokālplānojuma risinājumi neietekmē skatu no viesnīcas “Riga 

Islande Hotel”.  
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40. 

 

 

Skats no Krēslas un Daugavgrīvas ielas krustojuma uz 

lokālplānojuma teritorijām. Skatā redzams “Saules akmens”, 

Preses nams, Vanšu tilts, Zemkopības ministrija, Rīgas Sv. Pētera 

baznīcas tornis un Rīgas Doms. Īstenojot lokālplānojumu 

attīstības ieceri, plānotā apbūve aizsegs skatu uz minētajām 

būvēm. Tomēr minētais skatu punkts nav vērtējams kā 

augstvērtīgs, ņemot vērā ielu ar augstu automašīnu intensitāti, 

neapbūvēto lokālplānojumu teritoriju un citiem elementiem, kas 

noteiktā leņķī aizsedz skatu uz  minētajiem baznīcu torņiem. 

Skats nav uzskatāms par saglabājamu un vērtīgu. Īstenojot 

lokālplānojumu, tas pilnībā mainīsies.  

 


