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Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem 
n.p.k  Institūcija Atzinumu saņemšanas datums/nr.  
1. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 

Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, 
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv  

19.06.2014. Nr.4.5.-08/4009 

2. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra,  
O.Vacieša iela 43, Rīga, LV-1004 

30.05.2014.  
Nr. 303/1-14.5/479 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 
pilsētas pārvalde  
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050 
rrp@vugd.gov.lv 

29.05.2014. Nr.22/8-116/555 

4. VAS „Latvijas Valsts ceļi”,  Torņa ielā 7/9, 102.telpa 
Rīgā, LV-1050 ; lvceli@lvceli.lv 

11.06.2014.  
Nr. 5.1/2371 

5. Veselības inspekcija, Rīgas reģiona higiēnas 
novērtēšanas un monitoringa daļa, Klijānu ielā 7, Rīgā, 
LV-1012 
higiēna@vi.gov.lv; vi@vi.gov.lv 

05.06.2014.  
Nr. 10-6/12866/1427 

6. Rīgas domes Satiksmes departaments  
Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011 
sd@riga.lv 

16.06.2014.  
Nr. DS-14-1226-nd 

7. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments  
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 
dmv@riga.lv; arta.dubava@riga.lv 

29.05.2014. 
Nr. dmv-14-1616-nd 

8. Rīgas domes Īpašumu departaments  
R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV-1050 
di@riga.lv; ruta.dobicina@riga.lv 

16.06.2014. 
Nr. 1-8/DI-14-937-nd 

9. SIA „Rīgas ūdens”  
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, LV-1495 
 klienti@rigasudens.lv 

06.06.2014. nr. TI-7-22/285 

10. VAS „Latvenergo” /  AS „ Sadales tīkls” 
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 
info@latvenergo.lv; maris.strautnieks@latvenergo.lv 

19.06.2014.  
Nr. KI50-02.05/1590 
27.06.2014. Nr. 01VD00-13/3094 

11. SIA „Lattelecom”  
Kleistu iela,  Rīgā, LV-1005 
Uldis.skujins@lattelecom.lv 

13.06.2014.  
Nr. 36-21/2209/2198 

12. A/S „Rīgas siltums”, Tehniskai daļai  
Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012 
siltums@rs.lv 

27.05.2014.  
Nr. 2.2-4/3086 

13. a/s „Latvijas Gāze”  
Vagonu iela 20, LV-1009 Rīga, zane.gedrovica@lg.lv 

11.06.2014. Nr. 27.4-2/2374 

14. Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā 
administrācija  
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012 

Pamatojoties uz 26.09.2013.saraksti, kurā  
institūcija ir minējusi, ka neizvirza nosacījumus 
LP izstrādei, atzinums netika pieprasīts (skat. 
pārskatu par institūciju nosacījumiem) 

15. VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība,  
Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001 
vm@riga.vmd.gov.lv; inita.grisle@riga.vmd.gov.lv 

Pamatojoties uz 13.09.2013. Nr. VM 5.7-7/1409 
saraksti, kurā  institūcija ir minējusi,, ka 
neizvirza nosacījumus LP izstrādei, atzinums 
netika pieprasīts (skat. pārskatu par institūciju 
nosacījumiem). 
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n.p.k.  Instit ūcija Atzinums Atbildes komentārs par  atzinuma  izvērt ēšanu 
1. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 

Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, 
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv  

Akceptēts ar sekojošām piezīmēm:  
- lokālplānojuma tekstuālajā daļā jāveic korekcijas 
attiecībā uz trokšņa normatīviem, jo šobrīd ir spēkā 
Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”; 
 
-lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir jāveic korekcijas attiecībā uz izbūvējamām 
inženierkomunikācijām un lokālplānojuma īstenošanu – 
VVD LRVP akceptē lokālplānojuma risinājumu ar tādu 
nosacījumu, ka pirms jauno būvju/ ēku nodošanas 
ekspluatācijā lokālplānojuma teritorija tiek pievienota 
Rīgas pilsētas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas 
tīkliem saskaņā ar 22.01.2002. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” 71., 72.punkta prasībām; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ņemts vērā. Precizēta „Paskaidrojuma 
raksta”1.7.2. sadaļa 
 
 
 
 
Pieņemts informācijai, iekļaujot papildus 
skaidrojumu „Paskaidrojuma raksta” 1.5.3.  un 
2.4. sadaļās.  Prasības izpilde nosacījumu iekļaut 
plānojuma sasitošajā daļā nav pieņemama 
sekojošu  apsvērumu pēc:  
 
1) Lokālplānojuma teritorija atrodas Rīgas 

pilsētas teritorijas daļā, kur nav nodrošināti 
centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli- 
tuvākie centralizētie tīkli atrodas vairāk kā 
500m attālumā, Ulbrokas un Dzelzavas ielas 
krustojumā (informācija saskaņā ar SIA „Rīga 
Ūdens” 19.09.2013. Nr.T1-7.9./1050 
nosacījumu vēstuli, iekļauta Paskaidrojuma 
raksta 1.5.2.nodaļā), Rīgas pilsētas 
centralizētas attīrīšanas iekārtām. Ņemot vērā 
sadzīves kanalizācijas tīkla izbūves izmaksas 
(vidēji ~ 130 EUR/m), tīkla izbūve no 
lokālplānojuma teritorijas līdz esošajam 
centralizētajam tīklam Ulbrokas /Dzelzavas 
ielu rajonā sastāda ievērojamas investīcija (~ 
65000EUR), tāpēc līdzšinējā laikā 
lokālplānojuma teritorijā, tajā esošā noliktavu 
un biroja ēku kompleksa apgādei ir ierīkota 
lokālā sadzīves kanalizācijas savākšanas un 
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attīrīšanas sistēma, nodrošinot normatīvajos 
aktos noteiktās prasības to ekspluatācijai, 
tostarp savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto 
utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un 
izvešanu uz Rīgas pilsētas centralizētajām 
attīrīšanas iekārtām. Pēdējo gadu laikā, 
saistībā ar citu projektu attīstības iecerēm 
lokālplānojuma teritorijas apkārtnē, kā tas 
vairākkārtīgi lokālplānojuma tekstuālajā daļā 
ir paskaidrots, ir izstrādāts Dzelzavas ielas 
skiču projekts un tā 1.kārtas tehniskais 
projekts, kurā ir iekļauti visu centralizēto 
inženierkomunikāciju tīkla attīstības 
risinājums (2010.g. SIA „Aqua – Brambis” 
pēc SIA „Brave”, SIA „Bale”, SIA „Balera”, 
SIA „Baire”, SIA „Kaivas biroju torņi”, SIA 
„Kaivas dzīvokļu kvartāls”, SIA „Kaivas 
tirdzniecības centrs”, SIA „Kaivas noliktavas 
un loģistika” pasūtījuma izstrādātā shēma 
„Inženiertehnisko tīklu un transporta 
infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmas 
izstrāde Dreiliņos”, iekļauta SIA „VIA 
Designe Group” izstrādātajā skiču projektā 
„Dzelzavas, Hipokrātu, E. Valtera un 
Rembates ielu Rīgā, Dreiliņos skiču projekts”, 
paredzot jaunu ūdensvadu un sadzīves 
kanalizācija tīklu izbūve Dreiliņos, t.sk. 
Dzelzavas ielā, tostarp lokālplānojuma 
teritorijas pieslēguma iespējas centralizētajiem 
tīkliem).  
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Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas 
risinājumos ir ievērota SIA „Rīgas Ūdens” 
18.09.2013. Nr..T1-7.9./1050 nosacījumu 
prasības: „..lokālplānojumu izstrādāt saskaņā 
2010.g. SIA „Aqua – Brambis” pēc SIA 
„Brave”, SIA „Bale”, SIA „Balera”, SIA 
„Baire”, SIA „Kaivas biroju torņi”, SIA 
„Kaivas dzīvokļu kvartāls”, SIA „Kaivas 
tirdzniecības centrs”, SIA „Kaivas noliktavas 
un loģistika” pasūtījuma izstrādāto shēmu 
„Inženiertehnisko tīklu un transporta 
infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmas 
izstrāde Dreiliņos” un pēc SIA „VIA Designe 
Group” skiču projektu „Dzelzavas, 
Hipokrātu, E. Valtera un Rembates ielu Rīgā, 
Dreiliņos skiču projekts”, kurā ir paredzēta 
jaunu ūdensvadu un sadzīves kanalizācija 
tīklu izbūve Dreiliņos, t.sk. Dzelzavas ielā, 
tostarp lokālplānojuma teritorijas pieslēguma 
iespējas centralizētajiem tīkliem”, kā arī 
„projektējamajiem objektiem pieprasīt 
konkrētos tehniskos noteikumus, norādot 
projektējamā objekta konkrētās prasības”. 
 
Prasība par teritorijas pieslēgšanu 
centralizētajiem tīkliem pēc to tīklu izbūves 
Dzelzavas ielā ir iekļauta visā lokālplānojuma 
dokumentācijas daļās - Paskaidrojuma rakstā, 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, grafiskās daļas shēmās. 
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2) Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir 

funkcionālā zonējuma maiņa. Lokālplānojuma 
izstrādes ietvaros, atbilstoši plānošanas 
dokumenta līmenim, nav iekļauti konkrētu 
būvobjektu apbūves parametri un to 
tehnoloģijas, līdz ar to lokālplānojuma sastāvā 
nav noteikti un nav nosakāmi konkrēti 
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ūdeņu 
apjomi, lai iepriekšminētās investīcijas, kas 
nepieciešamas pieslēguma izbūvei līdz 
centralizējamiem kanalizācijas tīkliem 
Ulbrokas/Dzelzavas ielas krustojuma vērtētu 
kā ekonomiski pamatotas. Šāds izvērtējums ir 
veicams būvprojektēšanas stadijā, kad būs 
zināms konkrētā projektējamā objekta veids, 
tehnoloģijas, ūdens izmantošanas 
nepieciešamība. Ņemot vērā iepriekšminēto, 
obligātā pieslēguma prasība pie centralizētiem 
tīkliem jebkura veida jaunbūves gadījumā, to 
nevērtējot konkrētā tehniskās projekta, 
konkrēto tehnoloģiju un no tā izrietošo 
sadzīves kanalizācijas ūdeņu apjoma 
kontekstā, ir nepamatoti. 

 
2013.gada 30.aprīļa MK noteikumi nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 155.punkts nosaka: „Ja 
teritorijā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu 
savākšanas sistēma, var veidot lokālas notekūdeņu 
savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas 
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iekārtām, ievērojot vides jomu regulējošo 
normatīvo aktu prasības”. Lokālplānojuma 
risinājumi atbilst šīm prasībām.  
 
3) VVD Lielr īgas reģionālās vides pārvaldes 

27.09.2013.gada nosacījumos Nr. 4.5. -7/4394 
(nosacījumu kopija ir pievienota Pārskata par 
lokālplānojuma izstrādi 1.6. nodaļā 
„Institūciju nosacījumi”) attiecībā uz 
inženierkomunikācijām (nosacījumu 3.punkta 
5.apakšpunktā ir minēts: „izstrādāt teritorijas 
inženierkomunikācijas shēmu. 
Detālplānojuma teritorijā, plānojot 
ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus 
(urbumus, sadzīves notekūdeņu krāj 
rezervuārus vai lokālās attīrīšanas ietaises). 
Perspektīvē pēc pašvaldības centralizēto tīklu 
izbūves īpašuma tuvumā paredzēt pieslēgumu 
pie tiem” 

 
Lokālplānojuma risinājums, t.sk. TIAN 15.punkta 
formulējums atbilst šī nosacījuma noslēdzošajai 
daļai.  
 
Saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra MK 
noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” , 
58.punkts nosaka, ka „Instit ūcijas atzinumos 
nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai prasības, 
izņemot gadījumu, ja ir mainījusies tiesiskā vai 
faktiskā situācijā”. Ne tiesiskā, ne faktiskā 
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situācija lokālplānojuma izstrādes laikā nav 
mainījusies, līdz ar to VVD Lielrīgas RVP 
19.06.2014. Nr. 4.5. -08/4009 atzinuma prasība: 
„VVD Lielrīgas RVP akceptēts lokālplānojuma 
risinājumu ar tādu nosacījumu, ka pirms jauno 
būvju/ ēku nodošanas ekspluatācijā 
lokālplānojuma teritorija tiek pievienota Rīgas 
pilsētas centralizētajiem sadzīves kanalizācijas 
tīkliem saskaņā ar 22.01.2002. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī” 71., 72.punkta prasībām” nav 
ne tikai ekonomiski pamatota, bet ir pretrunā ar 
iepriekšminēto MK noteikumu Nr.711 , to 58 p-tu. 
.  
Papildus informējam, ka pamajoties uz RDPAD 
06.01.2015. vēstules Nr.DA -15-40-nd otrās daļas 
norādi par papildus saziņu ar SIA “Rīgas ūdens”, 
apliecinam, ka esam kosultējušies ar SIA “Rīgas 
ūdens” un paskadrojam par 2002.gada 22.janvāra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.34 „Noteikumi 
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 34.pantā 
noteiktā piemērošanu un īstenošanu praksē. 
2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumi 
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” 34.pants nosaka: „34. Ja centralizētas 
kanalizācijas sistēmas izveide ir ekonomiski 
neizdevīga vai neuzlabos vides kvalitāti, 
notekūdeņu savākšanai izmanto decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas vai cita veida ietaises 
(turpmāk — decentralizēta kanalizācijas sistēma), 
kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības 
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līmeni. Šādu lēmumu pamato ar tehniski 
ekonomiskās izpētes un vides izpētes rezultātiem. 
Ja tiek izveidota decentralizēta kanalizācijas 
sistēma, attiecīgā pašvaldība nodrošina visu tajās 
savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto 
atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu 
atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu 
prasībām. Attiecīgā pašvaldība informē reģionālo 
vides pārvaldi par lēmumu veidot decentralizētu 
kanalizācijas sistēmu”.  
Esam noskaidrojuši, ka SIA “Rīgas ūdens” neveic 
decentralizētu sistēmu projektu īstenošanu citām 
personām piederošos īpašumos, kā arī nenodrošina 
citos īpašumos esošo decentralizēto sistēmu 
apkalpošanu. Šādu – decentralizētu sistēmu 
apkalpošanu, nodrošinot notekūdeņu izvešanu no 
lokālajām kanalizācijas ūdeņu savākšanas 
iekārtām uz Rīgas pilsētas centralizētajām 
attīrīšanas iekārtām, nodrošina šīs jomas 
komersanti. Pašreizējā situācijā lokālplānojuma 
teritorijā ir ierīkota lokālā sadzīves kanalizācijas 
savākšanas sistēma, nodrošinot normatīvajos aktos 
noteiktās prasības to ekspluatācijai, tostarp 
savākto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto 
atkritumu regulāru savākšana (līgumattiecības ar 
attiecīgās jomas pakalpojumu sniedzēju ar 
atbilstošu tehniskas aprīkojumu - SIA „JARKO.”, 
par notekūdeņu regulāru izvešanu no Ulbrokas 38  
uz SIA „Rīgas ūdens” piederošajām Rīgas pilsētas 
centralizētas attīrīšanas iekārtām. To pierāda 
noslēgtās  līgumattiecības starp lokālplānojuma 
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teritorijas NĪ īpašnieku SIA “Pamati XX1” un SIA 
“Jarko” kā pakalpojuma sniedzēju.  Savukārt 
notekūdeņu nogādāšanu uz Rīgas pilsētas 
centralizētajām attīrīšanas iekārtām  un to tālākās 
attīrīšanas nodrošināšanu pamato SIA “Jarko” un 
ar SIA “Rīgas ūdens” savstarpējās līgumattiecības  

 
Tādejādi MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 
34.punkta prasības ir ievērotas gan pašreizējā 
situācijā, gan tādas tiks ievērotas turpmāk, līdz 
centralizēto tīklu izbūvei Dzelzavas ielā un 
teritorijas pieslēgšanai tiem, kā tas ir noteikts 
lokālplānojuma saistošās daļas – TIAN 14.punktā.  
Līdz ar to 06.01.2015. vēstules Nr.DA -15-40-nd 
noslēdzošajā daļā iekļautais nosacījums 
lokālplānojuma sastāvā iekļaut vēl kādu citu 
papildus vienošanos ar SIA “Rīgas ūdens”  nav 
pamatoti. 
 
Ņemot vērā iepriekšminēto, uzskatām, ka:  
 1)VVD Lielrīgās reģionālās pārvaldes 
19.06.2012.sniegtajā atzinumā izvirzītā 
nosacījuma „pirms jaunu būvju nodošanas 
ekspluatācijā lokālplānojuma teritorijai ir jābūt 
pievienotai centralizētajiem sadzīves kanalizācijas 
tīkliem” iekļaušana lokālplānojuma saistošajā daļā 
– Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
ir nepamatota un nav atbalstāma.  
 
2) lokālplānojuma 1.daļa „Paskaidrojuma raksts”, 
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1.5.2. nodaļa „Ūdensapgāde un sadzīves 
kanalizācija”, 2.4. nodaļa „Lokālplānojuma 
īstenošana”, kā arī lokālplānojuma IV. daļa 
Pārskats par lokālplānojuma izstrādi, 2.8.1. nodaļa 
„Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem” 
izsmeļoši paskaidro VVD Lielrīgas RVP 
19.06.2014. Nr. 4.5. -08/4009 atzinuma prasības 
noraidīšanas un Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu nosacījuma formulējuma 
pamatojumu.  
 
Lai novērstu turpmākās domstarpības šinī 
jautājumā, „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu” 15.panta formulējumu esam 
papildinājuši sekojošā redakcijā :  
 
“15. Līdz maģistrālo inženierkomunikāciju 
izbūvei Dzelzavas ielā zemesgabalus un būves 
lokālplānojuma teritorijā nodrošina ar 
ūdensapgādi no vietējā ūdensapgādes urbuma un 
izmanto esošo vietējo sadzīves kanalizācijas 
risinājumu. Pēc maģistrālo ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūves Dzelzavas ielā 
zemesgabalus un būves pieslēdz centralizētajiem 
inženierkomunikāciju tīkliem. Līdz pieslēgumam 
maģistrālajam sadzīves kanalizācijas tīklam, 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbību 
nodrošina ievērojot līdzvērtīgas vides aizsardzību 
prasības, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem  
Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī", tā 34.punktam,  u.c. normatīvo aktu 
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-pie lokālplānojuma teritorijas aprobežojumiem (arī 
grafiskajā daļā) ir jānorāda ūdensapgādes urbuma 
ķīmiskā aizsargjosla, kurā saimniecisko darbību 
apgrūtina Aizsargjoslu likuma 39.pantā noteiktie 
aprobežojumi. 
 

prasībām, tostarp savākto notekūdeņu un ar tiem 
saistīto utilizēto atkritumu regulāru izvešanu uz 
Rīgas pilsētas centralizētajām notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, noslēdzot līgumu ar attiecīgās 
jomas komersantu  - pakalpojuma sniedzēju”. 
 
Ņemts vērā. Precizēta  grafiskās daļas karte 
„Teritorijas izmantošanas aprobežojumi”. 

2. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra,  
O.Vacieša iela 43, Rīga, LV-1004 

Akceptēts ar sekojošām piezīmēm:  
- Ietvert Paskaidrojuma rakstā  un  TIAN  nosacījumu 

7. un 8.p-tu.  
- Kartogrāfiskajos materiālos  precizēt koordināšu  

pierakstu 
- Teksta daļā iekļautajiem grafisko materiālu 

fragmentiem  norādīt autoru un gadu,  
 

Ņemts vērā, iekļaujot skaidrojumu  
„Paskaidrojuma raksta „ 1.8.  un 2.4. sadaļās.  
Precizēti koordinātu pieraksts.  
Grafisko materiālu fragmentiem pievienotas 
atsauces uz  info avotu/autoru un gadu. 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Rīgas pilsētas pārvalde  
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050 
rrp@vugd.gov.lv 

Akceptēts. Sniegts papildus skaidrojums par VUGD 
kompetenci lokālplānojumu izstrādes procesā  

-  

4. VAS „Latvijas Valsts ceļi”,  Torņa 
ielā 7/9, 102.telpa 
Rīgā, LV-1050 ; lvceli@lvceli.lv 

Akceptēts bez piebildēm. - 

5. Veselības inspekcija, Rīgas reģiona 
higiēnas novērtēšanas un monitoringa 
daļa, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 

Akceptēts bez piebildēm.  
Rekomendēts  precizēt  atsauci uz  aktuālu normatīvā akta  
datējumu. 

Ņemts vērā. Precizēts Paskaidrojuma raksta  1.7.2. 
sadaļa 



Pārskats par lokālplānojuma izstrādi Dreiliņos, zemesgabaliem Ulbrokas ielā 38  
(kadastra Nr.01000922322, Nr.01000922438) 

 

konsultāciju uzņēmums „Grupa93”, 2015.gads 
 

12 

n.p.k.  Instit ūcija Atzinums Atbildes komentārs par  atzinuma  izvērt ēšanu 
higiēna@vi.gov.lv; vi@vi.gov.lv 

6. Rīgas domes Satiksmes departaments  
Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011 
sd@riga.lv 

Akceptēts bez piebildēm.  - 

7. Rīgas domes Mājokļu un vides 
departaments  
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 
dmv@riga.lv; arta.dubava@riga.lv 

Akceptēts ar piebildi  attēlot lietus notekūdeņu 
priekšattīrīšanas risinājumu, lai nodrošinātu šo 
notekūdeņu atbilstību Rīgas domes 201 l.gada 
15.novembra noteikumu Nr.147 „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla 
lietošanas un uzturēšanas noteikumi" 2.pielikumam. 
 

Ņemts vērā. Skaidrojums ietverts „Paskaidrojuma 
raksta”  2.3., 2.4.  sadaļas. 

8. Rīgas domes Īpašumu departaments  
R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV-1050 
di@riga.lv; ruta.dobicina@riga.lv 

Akceptēts ar norādi uz Satiksmes departamenta akceptu.  - 

9. SIA „Rīgas ūdens”  
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 
Rīgā, LV-1495 
 klienti@rigasudens.lv 

Akceptēts ar  norādi  Paskaidrojuma rakstā iekļaut  
prasību projektējamiem objektiem pieprasīt papildus 
tehniskos noteikumus  

Ņemts vērā. Papildināta  „Paskaidrojuma raksta” 
2.4. sadaļa 

10. VAS „Latvenergo” /  AS „ Sadales 
tīkls” Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 
info@sadalestikls.lv;  

Akceptēts ar norādi  turpmākajā plānojuma īstenošanā, 
konkrēto APU izsniegšanā ievērot agrāk izsniegtās AS 
„Sadales tīkls” tehniskos noteikumus 

Ņemts vērā. Papildināta  „Paskaidrojuma raksta” 
2.4. sadaļa. 

11. SIA „Lattelecom”  
Dzirnavu iela 105,  Rīgā, LV-1011 
Uldis.skujins@lattelecom.lv 

Akceptēts bez piebildēm.  - 

12. A/S „Rīgas siltums”, Tehniskai daļai  
Cēsu ielā 3a, Rīgā, LV-1012 
siltums@rs.lv 

Akceptēts bez piebildēm. - 

13. a/s „Latvijas Gāze”  
Vagonu iela 20, LV-1009 Rīga, 
zane.gedrovica@lg.lv 

Akceptēts ar piebildēm  turpmākajā LP īstenošā, 
Dzelzavas ielas II.kārtas  tehniskā projekta izstrādei 
pieprasīt tehniskos  nosacījumu un precizēt ielas 
šķērsprofilā gāzes apgādes komunikāciju izvietojumu  

Ņemts vērā. Papildināta „Paskaidrojuma raksta” 
2.4. sadaļa. 

 


