Pārskats par publiskās apspriešanas laikā institūciju sniegtajiem atzinumiem lokālplānojumam Kojusalas ielā b/n
Nr.
1.

2.

Institūcija

Komentārs

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde. Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, projektu.
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv
e-dokuments Nr.4.5-08/344
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra,
O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004
info@lgia.gov.lv
13.01.2016
Nr.22/1.1-14.2/9

3.

Atzinums

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvalde,
Maskavas iela 3, Rīgā, LV-1050
rrp@vugd.gov.lv
26.01.2016.
Nr.22/8-1.6.1/116

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" prasībām, un ir daļēji ievēroti LĢIA 2015.gada 11.maija
vēstulē Nr.285/1.1-14.5/397 sniegtie nosacījumi.
1. Lokālplānojuma teksta daļā ir minēts, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts
ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, bet nav pievienota izziņa no
pašvaldības, saskaņā ar LĢIA Nosacījumu 4.punktu. Ja lokālplānojuma teritorijā
nav vietējā ģeodēziskā tīkla punkta, tad lokālplānojumam jāpievieno izziņa no
pašvaldības par to, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas nieviens ģeodēziskā
tīkla punkts.
2. Izvērtējot lokālplānojuma materiālus, lūdzam grafiskās daļas kartēs precizēt
izmantoto Rīgas topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu sagatavošanas laiku 2007.gads.
3. Lokālplānojuma Pārskatā par institūciju izsniegtajiem nosacījumiem nav pilnīgi
atspoguļoti LĢIA sniegtie nosacījumi.
Pārvalde neiebilst pret lokālplānojuma redakciju, ar nosacījumu, ka iesniedzot
teritorijas lokālplānojumu tālākai virzībai nepieciešams ņemt vērā spēkā esošos
tiesību aktus. Lokālplānojumā jāiekļauj informācija un tehniskie risinājumi (tekstuālajā
un grafiskajā daļā) par:
1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpēm un piebrauktuvēm plānojumā, ko
paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333).
2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi (risinājumiem jābūt paredzētiem vietējās

1. Pievienota izziņa par
vietējo ģeodēzisko punktu
neesamību lokālplānojuma
teritorijā.
2. Grafiskajā daļas kartes
papildinātas ar topogrāfiskā
plāna izstrādes datumu 2007.gads.
3. Nosacījumu pārskats
papildināts.

1. Paskaidrojuma raksts
papildināts. Būvju un
iebrauktuvju izvietojums tiks
risināts būvprojektēšanas
stadijā.
2. Paskaidrojuma raksts un
grafiskās daļas lapa “Esošā
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4.

pašvaldības teritorijas plānojumā), ko paredz saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu
LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnijā noteikumiem NR.326) un Latvijas būvnormatīvu LBN 20115 „Būvju ugunsdrošība”. 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.
3. Piebrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, ko 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”
prasībām.
VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Satiksmes Informējam, ka konceptuāli LVC nav iebildumu pret lokālplānojuma risinājumiem,
organizācijas pārvalde.
piebilstot, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības viedokļa, balstoties uz
Gogoļa iela 3, Rīga, Lv-1050
SIA „E.Daniševska birojs” un SIA „Solvers” veikto transporta plūsmas izpētes gala
lvceli@lvceli.lv
ziņojumu, rekomendējam teritorijas dienvidaustrumu pusē esošo ielu (no Krasta ielas
vietējās braukšanas joslas līdz Kojusalas ielai) saglabāt kā vienvirziena
13.01.2016.
transportlīdzekļu kustībai atbilstošu braucamo daļu, lai dēļ nelielā transportlīdzekļu
Nr.5.1/165
skaita, kas nogriežas pa labi no Krasta ielas vietējās satiksmes joslas, netiktu radīti
papildu konfliktpunkti.

un plānotā ūdensapgāde”
papildināta ar hidrantu
izvietojumu.
3. Paskaidrojuma raksts
papildināts ar informāciju, ka
šie jautājumi tiks risināti
būvprojektēšanas stadijā.

Nobraukšana no Krasta
ielas papildjoslas uz ielu,
kas atrodas lokālplānojuma
teritorijas dienvidaustrumu
pusē, nav paredzēta.
Divvirzienu kustība šajā ielā
sākas no lokāplānojuma
teritorijas robežas līdz
Kojusalas ielai.
Labotas grafiskā pielikuma
lapas “Satiksmes
organizācija lokālplānojuma
teritorijā” un
“Lokālplānojuma un tam
piegulošās teritorijas
satiksmes organizācija” un
ievietota informācija
paskaidrojuma rakstā.
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5.

6.

Veselības inspekcija.
Klijānu ielā 7, Rīga, LV-1012.
vi@vi.gov.lv
15.01.2016.
Nr.10-6/252/43
Rīgas domes Satiksmes
departaments

Veselības inspekcijai nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma projektu.

Rīgas domes Satiksmes departamentam nav iebildumu pret izstrādāto
lokālplānojuma projektu.

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
sd@riga.lv

7.

17.02.2016.
Nr.DS-16-136-dv
Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
dmv@riga.lv;
29.01.2016.
Nr.DMV-16-300-dv

8.

Rīgas domes Īpašumu
departaments
R.Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050

Vides pārvalde ir izvērtējusi lokālplānojuma projektu un sniedz šādu atzinumu:
- grafiskajā daļā Funkcionālais zonējums izpētes teritorijā norādīts, ka Rīgas
pilsētas pašvaldībai piederošajam/piekrītošajam zemes gabalam ar kadastra
Nr.0100 048 2056 un zemes gabala ar kadastra Nr.0100 048 2015 daļai
noteikts funkcionālais zonējums apstādījumu un dabas teritorija ar apbūvi.
Atbilstoši sniegtajiem Vides pārvaldes nosacījumiem minētajiem
zemesgabaliem jānosaka funkcionālais zonējums apstādījumu un dabas
teritorija bez apbūves.
- Izvērtējot lokālplānojuma materiālus (Paskaidrojuma raksta 2.6. un 27. punkts
un III grafiskās daļas lapa Nr.7) nav pieejama informācija, vai atbilstoši Vides
pārvaldes 20.05.2015. vēstules Nr.DMV-15-1586-nd 5.punktā norādītajām
prasībām lokālplānojuma izstrādei, ir paredzēta lietus notekūdeņu attīrīšana
pirms novadīšanas pilsētas lietus notekūdeņu tīklos vai vidē (sevišķi attiecībā
par lietus notekūdeņu savākšanu un novadīšanu no teritorijām, kur paredzēta
autotransporta novietošana).
Rīgas domes Īpašumu departamentam nav iebildumu pret izstrādāto lokālplānojuma
projektu.

Labots apzīmējums grafiskā
pielikuma lapā “Izpētes
teritorijas plānotais
funkcionālais zonējums”
dabas un apstādījumu
teritorijas apzīmējumos
dzēšot vārdus “ar apbūvi”.
Paskaidrojuma raksts
papildināts ar informāciju
par lietus notekūdeņu
savākšanu un novadīšanu
attīrīšanas iekārtās.
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di@riga.lv

9.

20.01.2016.
Nr.1-5/DI-16-38-dv
AS „Latvenergo”
AS "Sadales tīkls"
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV1230
info@latvenergo.lv

10.

27.01.2016.
Nr.01VD00-13/336
AS „Latvijas Gāze”. Gāzapgādes
attīstības departaments.
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
gazapgades.departaments@lg.lv
26.01.2016.
Nr.27.4-2/285

AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījuma daļa atbalsta izstrādāto
lokālplānojuma redakciju zemesgabalam Kojusalas ielā bez numura (zemes gabalā ar
kadastra apzīmējumu NR.0100 048 2014).
Lūdzam sastādot konkrētas prasības minētajam objektam, kā arī būvprojektu
izstrādes laikā, ievērot izsniegtos nosacījumus (AS „Latvenergo” vēstule Nr.01VD0013/2726 no 29.05.2015. ).

Rīgas pilsētas zemesgabala Kojusalas ielā b/n lokālplānojuma lapas:
- lapa 1 „Teritorijas funkcionālais zonējums”
- lapa 5 „Esošā un plānotā gāzes apgāde”
saskaņotas ar nosacījumiem:
- paredzēt iespēju gāzes pievadu izbūvei katram patērētājam atsevišķi;
- katram patērētājam atsevišķi paredzēt gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites
iekārtas novietni uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju
zonas,
- izstrādājot detālplānojuma teritorijas gāzes apgādes tehnisko projektu, sadales
gāzes vada novietni paredzēt atbilstoši Sabiedrības izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem.
Nav iebildumu Rīgas pilsētas zemesgabala Kojusalas ielā b/n lokālplānojuma
tālākai apstiprināšanai pašvaldībā, ja tiek ievēroti iepriekš minētie nosacījumi.

Konkrēti risinājumi
izstrādājami būvprojekta
izstrādes stadijā.

Konkrēti risinājumi (lietotāji,
jauda) izstrādājami
būvprojekta izstrādes
stadijā.
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