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1. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”  daĜas 

„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu izstrādei 

 
SaĦemtie priekšlikumi pēc saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stāšanās spēkā, 

sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 19.02.2007.-19.03.2007. un Grozījumu 1.redakcijas izstrādes laikā 
 

Nr. Atbildes 
reă.nr. vai 
datums uz 

anketas 

Vārds, Uzvārds / 
Nosaukums 

Priekšlikums PAD izvērt ējums 

1.  27.06.2006. 
RD-07-1476ap 

J. Dobelis 
 

Lūdzam veikt izmaiĦas Rīgas teritorijas un izmantošanas apbūves noteikumu 8.punktā, izslēdzot no spēkā esošo 
detālplānojuma saraksta Mārupītei piegulošās teritorijas detālplānojumu un noteikt z.g. Rīgā, DauguĜu ielā (kad.Nr.0100 
106 2318 un 0100 106 2319 apstādījumu un dabas teritorijas statusu tādā apjomā, kā tas bija noteikts  Mārupītei 
piegulošās teritorijas detālplānojuma 1.redakcijā. 

 
Atbalstīts 

2.  10.04.2007. 
DA-07-2278nd 

Mežaparka 
attīstības biedrība 

1.ĥemt vērā (arī attiecībā uz punktiem 3.11.1., 7.11.3.1. un 3.24.1.), ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju 
aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas spriedums, nolasīts Rīgā 08.02.207. lieta Nr.20060903 (Garkalnes 
lieta). 
2. Apbūves noteikumu 3.8.6.punktā noteikt, ka valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜu aizsargjosla Rīgā ir 100m, 
tajā skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī „Mežaparks”, lai tiktu ievērots Aizsargjoslu likums. 
3. Apbūves noteikumos likvidēt punktu 3.6.2. „Izvērtējot apbūves teritorijas vietējos apstākĜus un blakus esošo apbūvi, 
pieĜaujama stāvu skaita maiĦa 35% robežās, ievērojot Rīgas pilsētas Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet 
kopumā nepārsniedzot 12 stāvu augstumu.” 
4. Likvidēt 3.6.3.punktu, ka, veidojot apbūvi virs 12 stāviem, stāvu skaita maiĦa pieĜaujama 50% robežās. 
5. Likvidēt punktus 3.6.4. un 3.6.6. 
6. Punktu 3.24.1. noteikt „Neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, īpašnieks ir 
tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daĜēji nopostītas būves tajās pašās pamatdimensijās 
un tajā pašā novietnē bez būvatĜaujas saĦemšanas atbilstoši būvprojektam, pēc kura ēka vai būve būvēta, izĦemot 
gadījumus, ja cietusī būve atrodas sarkano līniju vai aizsargjoslu robežās.” 
7. Punktu 3.11.1. papildināt ar teikumu, ka teritorijas uzbēršanai nedrīkst izmantot būvgružus. 
8. Punktu 7.9.3.5. papildināt ar teikumu, ka pēc meža zemes transformācijas meža parkā transformētā teritorija paliek 
meža parka teritorijas kopējā bilancē. 
9. Punktu 7.9.3.4. formulēt „Meža parka teritorijas kopējā bilancē kokaudžu teritorijām jābūt ne mazāk par 80%” (saskaĦā 
ar meža parka definīciju). 
10. Punktu 6.1.6. „Ar trim zvaigznītēm” *** atz īmēta meža parka „Mežaparks” teritorija, kur „Mežaparka” funkciju 
nodrošināšanai apbūves blīvums precizējams ar detālplānojumu, kas nav Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi.” 
Papildinot ar nosacījumu, ka uz „Mežaparka” teritoriju nav attiecināmas 7.9.3.4. atlaides (jo tajā jau ir iekĜauti citi 
lietojuma veidi). 
11. Punktā 7.11.3.4. likvidēt nosacījumu „izĦemot punktu 3.2.1.”. 

1.ir Ħemts vērā 
2.pilsētbūvniecības pieminekĜa 
aizsargjosla sakrīt ar 
pilsētbūvniecības pieminekĜa robežu 
3.Atbalstīts 
4. Atbalstīts 
5. Atbalstīts 
6. DaĜēji atbalstīts 
7. Atbalstīts 
8. Atbalstīts 
9. Meža parka teritorijas kopējā 
bilancē meža teritorija ir ne mazāk 
par 70%. 
10.Apbūves blīvums precizējams tikai 
ar Detālplānojumu 
11. iestrādāts noteikumos. 

3.  12.04.2007. 
DA-07-1671ap 

M. Spiridovska 

4.  14.04.2007. 
DA-07-1738ap 

V. Skudra 
5.  L. Bergmane 
6.  J. Bergmanis 
7.  L. Ola 
8.  S.Neilande 
9.  B. Bernacka 
10.  N. Šorins 
11.  ĥ. Jordane 
12.  14.04.2007. 

DA-07-1734ap 
A. A. Spricis 

13.  19.03.2007. A. Zīlāns 
14.  18.03.2007. A. PutniĦa 
15.  18.03.2007. H. Barker 
16.  19.03.2007. L. Osis 
17.  19.03.2007. S. Jankovska  
18.  15.03.2007. B. Rotberga 
19.  16.03.2007. M. EmsiĦš 
20.  17.03.2007. I.Strauta 
21.  17.03.2007. P. Urtāns 
22.  17.03.2007. J. Urtāns 

1. Pielikums ziĦojumam par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem 
izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem 
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23.  17.03.2007. L. Urtāne 
24.  19.03.2007. M. Urtāns 
25.  15.03.2007. M. Urtāne 
26.  18.03.2007. A. KalviĦa 
27.  18.03.2007. M. Ola 
28.  18.03.2007. D. KalniĦa 
29.  17.03.2007. E. Bernacka 
30.  18.03.2007. A. Bernackis  
31.  17.03.2007. D. Bernacka 
32.  17.03.2007. M. Milberts 
33.  19.03.2007. L. Trofimovs 
34.  19.03.2007. E. Bensons 
35.  19.03.2007. V. Gulbinskis 
36.  19.03.2007. A. Slaguns 
37.  19.03.2007. A. Atholds 
38.  19.03.2007. A. OzoliĦš 
39.  19.03.2007. A.Drabaks 
40.  19.03.2007. M. Osis 
41.  19.03.2007. A. Egliens 
42.  18.03.2007. R.Blumberga 

43.  18.03.2007. L. Blumbegs 
44.  18.03.2007. V.Spiridovskis 
45.  18.03.2007. S. Spiridovska 

46.  18.03.2007. K. Ėīsis 
47.  18.03.2007. M.Sarma 
48.  18.03.2007. E.Sarma 
49.  18.03.2007. J. Pumpurs 
50.  18.03.2007. E. Pumpure 
51.  18.03.2007. K. Dambergs 
52.  17.03.2007. A. Damberga 
53.  18.03.2007. D. Rudzīte 
54.  18.03.2007. I. SiliĦa 
55.  18.03.2007. E. SiliĦš 
56.  19.03.2007. M. ViziĦa 
57.  18.03.2007. A. Viesis 
58.  17.03.2007. L. Apse 
59.  17.03.2007. P. Apse 
60.  17.03.2007. G.Broka 

61.  10.04.2007. Mežaparka 12. Punktā 7.11.3.4. likvidēt nosacījumu „izĦemot punktu 3.2.1.”, jo tas būtībā paredz tādu būvniecību mazo upīšu un 12.iestrādāts noteikumos; 
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DA-07-2278nd attīstības biedrība 
 

grāvju aizsargjoslā, kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu. 
13. Rekreācijas definīcijā 1.80 noteikt, ka – telpu un teritoriju mākslīgo un dabas izmantošana atpūtai pieĜauj ne tikai 
sporta būvju, viesnīcu, pansionātu, sanatoriju un līdzīgu būvju celtniecība, bet arī dabas teritoriju pieejamības (tajā skaitā 
tauvas joslu) nodrošināšanu. No definīcijas izĦemt viesnīcu, pansionātu un sanatoriju iespējamu būvniecību dabas 
teritorijās (apstādījumu teritorijās), pretējā gadījumā apstādījumu teritorijas teorētiki un praktiski visas var tikt likvidētas šī 
plāna darbības laikā. 
14. Definīcijās ir jāiekĜauj rekultivācijas jēdziens, jo tas vairākkārt izmantots apbūves noteikumu tekstā. 
15. Punktā 3.11.1. izĦemot no pieĜautajām darbībām teritorijas uzbēršanu, jo tas var izsaukt apkārtējo teritoriju 
pārpurvošanos un apkērtējo teritoriju pakĜaušanu lielākam applūšanas riskam. 
16. Punktā 3.26.1.izĦemt nosacījumu „ja Rīgas pilsētas Būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā nav 
paredzēts citādi”, jo bez saskaĦošanas ar vides dienestiem šāda darbība var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, ne tikai 
gruntsūdens līmeni, un apkārtējiem īpašumiem. 
17. Punktā 5.4.1.10. izĦemt nosacījumu „Iekškvartālu teritorijas netiek ietvertas apbūves aizsardzības zonā”, jo, atstājot šo 
nosacījumu, tiek dotas neierobežotas iespējas degradēt šajos apbūves noteikumos definētās Čiekurkalna vērtības. 
18.Punktu 6.3.1. papildināt ar nosacījumu „IzĦēmumi nedrīkst būt pretrunā ar valsts un pašvaldības normatīvajiem 
aktiem”, jo, atstājot punktu pašreizējā redakcijā, pilsētas attīstības plānošanas process zaudē jēgu. 
19. Punktu 7.11.3.5. likvidēt nosacījumu „ja tā neizraisa vides nelabvēlīgas izmaiĦas” un papildināt ar nosacījumu „ja to 
pieĜauj projekta ietekmes uz vidi novērtējums”, jo jebkura upju un ezeru gultĦu reljefa izmaiĦa ietekmē krasta 
noskalošanas procesus un līdz ar to krastā esošos namīpašumus, kā arī var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz rekreāciju. 
20. Tā kā dzelzceĜa kustība Daugavgrīvā, Bolderājā, kā arī MangaĜos ievērojami pasliktina iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
noteikt aizsargjoslu gar dzelzceĜu 100m, bet, ja trokšĦu līmenis nepārsniedz pieĜaujamās normas – ne mazāk par 50m. 
21. Noteikt Komētfortam Daugavgrīvā funkcionālo zonējumu, kas atbilst likumam par kultūras pieminekĜu aizsardzību, 
MK noteikumiem Nr.474 un MK noteikumiem Nr.883, kas neparedz ražošanas teritoriju ne pieminekĜa, ne tā aizsargjoslas 
teritorijā. 
22. Paredzēt Krievu salā tādus atĜautās izmantošanas aprobežojumus, kas atbilst tur konstatēto lielo ėīru kolonijas kā ES 
direktīvu aizsargāta putna aizsardzībai. 
23. Noteikt Rīgas Brīvostas teritorijā aizsargjoslu gar Daugavu, kā to paredz šobrīd Aizsargjoslu likums. 
24. Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, Piejūras dabas parkā jāĦem vērā Rīgas attīstības plāna SIVN izteiktos secinājumus: lēmumu 
par plānoto risinājumu īstenošanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma veikšanas 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja novērtējuma rezultātā tiek iegūti pierādījumi, ka šo darbību realizācija neradīs 
negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām funkcijām un integritāti un nav pretrunā ar to aizsardzības un 
izmantošanas mērėiem. 
25. Punktā 3.1.1. likvidēt apakšpunktu 3.1.1.1., jo tas padara par iespējamu Rīgas visas apstādījumu teritorijas pārvērst par 
autostāvvietām. 

13. iestrādāts noteikumos; 
14. iestrādāts noteikumos; 
15. Atbalstīts. Uzbēršana atĜauta 
ievērojot Aizsargjoslu likumā 
noteiktos ierobežojumus 
16. skat. sadaĜu 3.29 
17. iestrādāts noteikumos, 
18. iestrādāts noteikumos,  
19. iestrādāts noteikumos,  
20. esošās apbūves teritorijās gar 
dzelzceĜu  - 25 m; 
teritorijās bez esošas apbūves gar 
dzelzceĜu - 50 m. 
21.neatbalsta 
22. neattiecas uz Apbūves noteikumu 
saturu 
23. Atbalstīts. Aizsargjosla noteikta 
24.Piejūras dabas parka individuālie 
izmantošanas un apsaimniekošanas 
noteikumi 
25. daĜēji iestrādāts noteikumos. 

62.  12.04.2007. 
DA-07-1672ap 

„Rumbulas avots” 
padomes 
priekšsēdētājs 
Andris Šverins 

p.7.9.1. papildināt: „... kā arī ăimenes dārziĦus kā zemes ilglaicīgu vai pagaidu izmantošanas veidu”. Ilglaicīgās nomas 
tiesības (6-9) gadi vispirms vajadzētu piešėirt tām apvienībām, kas piedalās RDA un Rīgas domes kopīgi rīkotajos 
konkursos. 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā esošai kartei 
„Ăimenes dārziĦu teritorijas” Rīgā ir 
paredzētas ilgtermiĦa ăimenes 
dārziĦu teritorijas  63.  „Rumbulas avots” 

padomes 
priekšsēdētājs 
A.Šverins 

p.7.9.7.1. papildināt: „... kā ilglaicīgs vai pagaidu zemes izmantošanas veids tiek saglabāti vietās, kur pastāv teritorijas 
applūšanas risks vai kur tiem ir svarīgāka nozīme pilsētas kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, kā arī tie jāatstāj dažādās 
pilsētas priekšpilsētās (rajonos), lai rīdziniekiem būtu ērti pieejams šīs aktīvais un ăimeniskais atpūtas veids. 

64.  12.04.2007. 
DA-07-1672ap 

„Rumbulas avots” 
padomes 
priekšsēdētājs 

p.1.80. Rekreācijas jēdziena skaidrojumu papildināt ar vārdiem: „ăimenes dārziĦiem”.  Rekreācija definēta kā cilvēka fiziskā 
un garīgā potenciāla atjaunošana, 
racionāli izmantojot dabiskos un 
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A. Šverins mākslīgos atpūtas un atveseĜošanās 
resursus 

65.  05.04.2007. 
DA-07-1553ap 

A. Poča Ierosinu saglabāt Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un to grafiskajā daĜā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M1:10000” 
noteikumus attiecībā uz zemes gabalu Rīgā, Vējzaėusalā ar kadastra Nr.01000132022. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 

66.  05.04.2007. 
DA-07-2229nd 

SIA „Hanner Real 
Estate” 

Ierosinu punktu 3.6. papildināt ar apakšpunktu 3.6.10. sekojošā redakcijā: „Atsevišėos gadījumos ēkas stāvu skaits drīkst 
būt lielāks par „Apbūves stāvu skaitu plānā” norādīto pie noteikuma, ka netiek pārsniegts ēkas augstums, kas norādīts 
punktā 3.6.8. kā arī tiek ievēroti teritorijā noteiktie apbūves intensitātes rādītāji.” 

Iestrādāts noteikumos 

67.  02.04.2007. 
DA-07-2116nd 

SIA „Ėīpsalas 
centrs” 

Piedāvāju veikt grozījumus Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.4.nodaĜā, izsakot tās 7.4.8.1.punktu 
sekojošā reakcijā: „7.4.8.1. Uz Rīgas vēsturisko centru (RVC) un tā aizsardzības zonu (AZ) attiecas RVC AZ TP 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Uz Ėīpsalas dienvidu daĜu no Daugavas kreisā krasta silueta spēkā 
stāšanās brīža neattiecas šajos noteikumos un RVC AZ TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktie 
maksimālās apbūves intensitātes rādītāji.” 

Iestrādāts noteikumos 

68.  26.04.2007. 
DA-07-2721nd 

Rīgas ăimeĦu 
dārziĦu asociācija 

Ierosinām Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos veikt šādus grozījumus: 
1) 1.80.p. Rekreācijas jēdziena skaidrojumu papildināt ar „ăimenes dārziĦiem”, jo tie ăimenei ir viens no 
labākajiem rekreācijas veidiem, turklāt ievērojot arī to, ka Rīgas ilgtermiĦa stratēăijā līdz 2025.gadam teikts, ka Ĝoti 
svarīgs ir „ăimenes locekĜu kvalitatīvi kopā pavadītais laiks” un ka uzdevums ir popularizēt ăimenes vērtības; 
2)  7.9.1.p. papildināt: „...kā arī ăimnes dārziĦus kā zemes ilglaicīgu vai pagaidu izmantošanas veidu”. DaĜā Rīgas 
teritorijas jāparedz ăimenes dārziĦi kā ilglaicīgs zemes izmantošanas veids. 
3) 7.9.7.1.p. jāpapildinā „kā ilglaicīgs vai pagaidu zemes izmantošanas veids tiek saglabāti vietās, kur pastāv 
teritorijas applūšanas risks vai kur tiem ir svarīga nozīme pilsētas kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, kā arī tie jāatstāj 
dažādos pilsētas rajonos, lai rīdziniekiem būtu ērti pieejams šis aktīvais un ăimeniskais atpūtas veids.” 

Rekreācija definēta kā cilvēka fiziskā 
un garīgā potenciāla atjaunošana, 
racionāli izmantojot dabiskos un 
mākslīgos atpūtas un atveseĜošanās 
resursus 
Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā esošai kartei 
„Ăimenes dārziĦu teritorijas” Rīgā ir 
paredzētas ilgtermiĦa ăimenes 
dārziĦu teritorijas 

69.  12.03.2007. I. Ērenpreiss IekĜaut apbūves noteikumos:  
A. Neiznīcināt dzīvotspējīgus kokus; 
B. Garantēt aleju, koku izdzīvošanu apbūves gadījumā vai komunikāciju ierīkošanas gadījumā; 
C. Piemērot sodus līdz 1000Ls apmērā, ja koks nokalst vai tiek iznīcināts apbūves vai komunikāciju 
ierīkošanas laikā vai pēc tam. 

Iestrādāts noteikumos 

70.  04.12.2006. Invalīdu un viĦu 
draugu apvienības 
„Apeirons” 

Piedāvājam izdevumu „Cilvēki ar invaliditāti Latvijā – problēms un risinājumi. Diskriminācija un invaliditāte”. Esam 
pārliecināti, ka Jums šis izdevums palīdzēs novērtēt situāciju Latvijā, kā arī sekmīgi plānot nākotnes uzdevumus un 
aktivitātes cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanai. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 

71.  19.03.2007. M. Vircavs 
K. ĀboliĦa/ 
Latvijas 
Universitātes 
Ăeogrāfijas un 
zemes zinātĦu 
fakultāte 

1. SaskaĦot apbūves noteikumus ar valsts un pašvaldības normatīvajiem aktiem un izslēgt gadījumus, kad Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos ir zemākas prasības kā valsts normatīvajos aktos. 
2. Sanācijas jēdzienu definēt atbilstoši tā pazīstamajai jēgai, piemēram, sanācija – piesārĦotas teritorijas attīrīšana un 
atveseĜošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka cilvēku veselība vai vide turpmāk netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju 
turpmāk iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai. 
3. Definēt rekultivācijas jēdzienu, jo tas tekstā izmantots. 
4. ĥemt vērā (arī attiecībā uz punktiem 3.11.1., 7.11.3.1. un 3.24.1.), ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju 
aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas spriedums, nolasīts Rīgā 08.02.207. lieta Nr.20060903 (Garkalnes 
lieta). 
5. Likvidēt 6.3.1.punktu, pretējā gadījumā plānošanas process zaudē jēgu. 
6. Punktu 3.24.1. noteikt „Neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, īpašnieks ir 
tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daĜēji nopostītas būves tajās pašās pamatdimensijās 
un tajā pašā novietnē bez būvatĜaujas saĦemšanas atbilstoši būvprojektam, pēc kura ēka vai būve būvēta, izĦemot 

1.šie saistošie noteikumi nosaka vēl 
stingrākas prasības kā citi normatīvie 
akti 
2. iestrādāts noteikumos,  
3. iestrādāts noteikumos,  
4. atbalstīts, 
5. iestrādāts, 
6. daĜēji atbalstīts, 
7. iestrādāts noteikumos,  
8. Atbalstīts 
9. Meža parka teritorijas kopējā 
bilancē meža teritorija ir ne mazāk 
par 70%. 
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gadījumus, ja cietusī būve atrodas sarkano līniju vai aizsargjoslu robežās.” 
7. Punktu 3.11.1. papildināt ar teikumu, ka teritorijas uzbēršanai nedrīkst izmantot būvgružus. 
8. Lai izvairītos no meža parku pakāpeniskas likvidācijas, punktu 7.9.3.5. papildināt ar teikumu, ka pēc meža zemes 
transformācijas meža parkā transformētā teritorija paliek meža parka teritorijas kopējā bilancē. 
9. Punktu 7.9.3.4. formulēt „Meža parka teritorijas kopējā bilancē kokaudžu teritorijām jābūt ne mazāk par 80%” (saskaĦā 
ar meža parka definīciju). 
10. Punktu 7.11.3.1. formulēt „Virszemes ūdens objektu aizbēršana vai arī krasta līniju vai arī krasta līnijas izmainīšana ir 
aizliegta”, jo ietekmes uz vidi novērtējumam ir tikai rekomendējošs raksturs. 
11. Punktā 7.11.3.4. likvidēt nosacījumu „izĦemot punktu 3.2.1.”, jo tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu likumu. 
12. Punktu 7.11.3.5. formulēt „Upju un ezeru gultĦu reljefa izmaiĦa ir pieĜaujama, tikai saskaĦojot valsts normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
13. Punktā 3.11.1. iekĜaut prasību par piesārĦotas teritorijas sanāciju un rekultivāciju apbūvei. 

10. daĜēji iestrādāts noteikumos,  
11. iestrādāts noteikumos,  
12. iestrādāts noteikumos,  
13. iestrādāts noteikumos. 

72.  19.03.2007. E. KalniĦa Neveikt būvniecību aizsargājamā teritorijā VakarbuĜĜos (Natura 2000), kur paredzēta jauna apbūve teritorijā, kura applūda 
2005.gada janvāra vētrā un 2007.gada janvāra vētrā. 

Apbūves iespējas ir saskaĦā ar 
Piejūras dabas parka individuālajiem 
izmantošanas un apsaimniekošanas 
noteikumiem 
 

73.  19.03.2007. L. Stumbre Noteikt aizliegumu ar likuma spēku – neizsniegt nekāda veida apbūves atĜaujas Mārupītes dabas parka teritorijā, 
neatkarīgi no Rīgas attīstības plāna izmaiĦām. 

Plānojumā tā ir paredzēta kā 
Apstādījumu un dabas teritorija 

74.  19.03.2007. Ē. Osipenko 1) mainīt attālumu starp jaunceĜamajām mājām un vecajām mājām (30-40m attālumā). 
2) Aizliegt būvniecību iekšpagalmos (iznīcinot vecos kokus). 
3) Obligāti noteikt stāvu augstumu, ja jaunceĜamais nams tuvu vecajiem – ne vairāk kā 2 stāvi 
4) Noteikti pieprasīt, lai jautājums par jaunas mājas celtniecību tiktu saskaĦots ar visu apkārtējo namu 
iemītniekiem. 

Ja zemesgabals, kur atrodas 
daudzstāvu apbūve, piekĜaujas 
zemesgabalam, uz kura atrodas 
savrupmāja, pie robežas ar šo 
zemesgabalu daudzstāvu apbūves 
augstums nepārsniedz 4 stāvus 30 m 
platā joslā no zemesgabala robežas 
Priekšlikums nav pamatots 

75.  19.03.2007. A. Strode 1) Izbeigt „bāzt” jaunceĜamās mājas iekšpagalmos un 20-30m attālumā no jau senāk uzceltajiem namiem; 
2) Ja zemes gabals pieder privātīpašniekam, atĜaut celt tikai 1-2 stāvu namus; 
3) Obligāti pieprasīt apkārtējo namu iedzīvotāju rakstisku piekrišanu. 

76.  19.03.2007. A. Safonovs p.7.9.7. pilnveidot, lai ăimenes dārziĦus tiktu atĜauts izmantot 25-45 gadus kā apzaĜumojumu teritoriju kā veselības 
saglabāšanas un bērnu audzināšanas vietu. Viengadīga zemes noma nedod iespēju kvalitatīvi uzturēt nomāto zemi, jo 
nedod garantiju, ka tā tiks saglabāta. NeatĜaut nopirkt miljonāriem mūsu dārziĦus apbūves gabaliem. 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā esošai kartei 
„Ăimenes dārziĦu teritorijas” Rīgā ir 
paredzētas ilgtermiĦa (6-9 gadi) 
ăimenes dārziĦu teritorijas 
 
 

77.  19.03.2007. A.Safonovs p.7.9.1. papildināt: atĜautās zems nomas izmantošanas termiĦu noteikt ilglaicīgu pirmkārt tiem DKS, kas piedalās RĂDA 
konkursos un uztur nomāto zemi kārtībā. 

78.  19.03.2007. V. Aleksejevs  1.80. Rekreācijas jēdziena skaidrojumu papildināt ar vārdiem: „ăimenes dārziĦiem”. 
79.  19.03.2007. V. Aleksejevs 7.9.7.1. papildināt: kā ilglaicīgas zemes izmantošanas veids tiek saglabāti vietās, kur pastāv teritorijas applūšanas risks vai 

kur tiem svarīga nozīme pilsētas kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, kā arī tie jāatstāj pilsētas priekšpilsētās (rajonos), lai 
rīdziniekiem būtu ērti pieejams šis aktīvais un ăimeniskais atpūtas veids. 

80.  19.03.2007. I. Gaile Pastiprināt aizliegumu koku izciršanai un publiskai apbūvei dabas parkā „Piejūra”. Apbūves iespējas ir saskaĦā ar 
Piejūras dabas parka individuālajiem 
izmantošanas un apsaimniekošanas 
noteikumiem 

81.  19.03.2007. V. Zīrupe Priekšlikums „Memmes pussala” Daugavgrīvā dārzkopības kooperatīvā „BuĜĜupe 11” iznomāt vai privatizēt katram 
ilglaicīgā lietošanā uz 49 gadiem, lai varētu ieguldīt līdzekĜus un sakoptu teritoriju atbilstoši starptautiskajām normām. 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā esošai kartei 
„Ăimenes dārziĦu teritorijas” minētā 
teritorija ir paredzētas kā ilgtermiĦa 
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(6-9 gadi) ăimenes dārziĦu teritorija 
82.  19.03.2007. Z. Safonova p.1.80. Rekreācijas jēdziena skaidrojumu papildināt ar vārdiem „ăimenes dārziĦiem”. Rekreācija definēta kā cilvēka fiziskā 

un garīgā potenciāla atjaunošana, 
racionāli izmantojot dabiskos un 
mākslīgos atpūtas un atveseĜošanās 
resursus 

83.  19.03.2007. Z. Safonova 7.9.7.1. papildināt kā ilglaicīgas zemes izmantošanas veids tiek saglabāti vietās, kur rīdziniekiem būtu ērti pieejams jau 
izveidots dārzs. Tie jāatstāj pilsētas priekšpilsētās kā ăimenes atpūtas vieta un krāšĦuma saglabāšanai. 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā esošai kartei 
„Ăimenes dārziĦu teritorijas” Rīgā ir 
paredzētas ilgtermiĦa (6-9 gadi) 
ăimenes dārziĦu teritorijas 

84.  19.03.2007. Z.Safonova p.7.9.1. papildināt ar: ăimenes dārziĦus, kā zemes ilglaicīgu izmantošanas veidu. Ilglaicīgās nomas tiesības uz 45 gadiem, 
jo nevar ielikt līdzekĜus dārza uzlabošanā uz tāda pamata kā līdz šim t.i uz vienu gadu. Pirmtiesības uz ilgtermiĦa līgumu 
paturot tiem DKS, kas piedalās RĂDA konkursos un cīnās par vides nepiesārĦošanu. 

85.  19.03.2007. K. ĀboliĦa 
(Latvijas 
Universitāte) 

Izstrādāt aprēėinu metodiku sociālās infrastruktūras pieejamībai, tajā skaitā: 
• izglītības iestāžu pieejamībai 
• sabiedriskā transporta pieejamībai 
• dabas un apstādījumu teritoriju (>0,5ha) pieejamībai 
• veselības aprūpes iestāžu pieejamībai 

Normatīvu izstrādāšanā izmantot Eiropas vienoto rādītāju ieteikto attālumu – šo pakalpojumu pieejamību 300m attālumā 
no dzīvesvietas. 

Priekšlikumi ir iestrādāti Noteikumos 

86.  19.03.2007. K. ĀboliĦa 
(Mežaparka 
attīstības biedrība) 

Lūdzu pilnveidot apbūves noteikumu sadaĜu par ăimenes dārziĦiem, novēršot tur acīmredzamās pretrunas un norādīt 
teritorijas Rīgā, kur dārziĦi būs nevis pagaidu izmantošanas veids, bet ilglaicīgs. 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā esošai kartei 
„Ăimenes dārziĦu teritorijas” Rīgā ir 
paredzētas ilgtermiĦa (6-9 gadi) 
ăimenes dārziĦu teritorijas 

87.  12.04.2007. 
DA-07-1670ap 

J. VistiĦš 
 
 
D. Masione 

Grozīt zemes gabala Rīgā, Lubānas ielā b/n ar kadastra Nr.0100121-1292 atĜauto izmantošanu, kas pašreiz atbilstoši Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves notikumiem noteikta atbilstoši punktiem 3.7, 4.8, 7.9 uz atĜauto izmantošanu atbilstoši 
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punktiem 7.6 – ražošanas un rūpniecības teritorija. Par šādu zemes 
gabala izmantošanas mērėi mums pašreiz ir aprēėināts nekustamā īpašuma nodoklis. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 
 

88.  14.04.2007. 
DA-07-1735ap 

R.Krišjāns ĥemot vērā, ka pilsētai piederošo zemes gabalu nav tik daudz, zemes gabalu starp Uguns ielu un pansionātu „Ezerkrasti” 
nevajadzētu pakĜaut mazstāvu dzīvojamajai apbūvei. Varētu tikt izveidota sporta un atpūtas vieta (sporta laukums, 
automašīnu novietne cilvēkiem, kas atbraukuši atpūsties). Tas varētu būt arī bērnudārzs, lai risinātu augošās 
infrastruktūras attīstības nepieciešamību. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 
 

89.  14.04.2007. 
DA-07-1733ap 

I.Kozenbilds Sakarā ar apbūvi zemes platībās, ko veic „Gadalaiki” un plāno uzcelt daudzstāvu namus, uzskatu, ka nepieciešams ierīkot 
pilsētas kanalizācijas sistēmu un rekonstruēt ūdens vadu. Uz man piederošās zemes jau tagad atrodas sūkĦu un attīrīšanas 
iekārtas Ezerkrasta pansionātā un dzīvojamo māju vajadzībām, smird pat 100m attālumā. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 
 

90.  13.04.2007. 
DA-07-1720ap 

V. Žeidurs Lūdzu mainīt dabas parka „Piejūra” robežas Rīgas pilsētas Kurzemes rajona RītabuĜĜos un atjaunot Ielejas ielas ziemeĜu 
pusē atrodošos gruntsgabalu vēsturisko statusu – mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi, jo:  

1) šie gruntsgabali tika piešėirti Lāčplēša kara ordeĦa kavalieriem tālajos 1920tajos gados. 
2) Dabas parka robežas 1990-2000.g. nospraustas voluntāri, jo mazstāvu apbūve šajā teritorijā netraucē nedz 
iedzīvotāju atpūtu parkā, nedz piekĜuvi jūrai. Zemes gabala ar kadastra Nr.01001080056 īpašnieks. 

Jautājums ir LR Vides ministrijas 
kompetencē 

91.  12.04.2007. 
DA-07-2334nd 

Biedrības 
„Lucavsalas 
dārzi” 
valdes 
priekšsēdētāja 

Lūgums pārskatīt Lucavslas apbūves plānojuma daudzstāvu apbūvi un rast iespēju saglabāt dabas pamatni, zaĜo zonu ar 
sporta un rekreācijas būvēm. Nepieciešams saglabāt ăimeĦu dārziĦus Lucavsalā, protams, tos, kuru nomnieki ir spējīgi 
sakārtot un pienācīgi apsaimniekot teritoriju, kā kultūrvēsturisku vērtību, jo ăimeĦu dārziĦi Lucavsalā pastāv jau 100 
gadus. Pie tam ăimeĦu dārziĦi ir rekreācijas objekti, kas daudziem rīdziniekiem dod iespēju uzabot savu fizisko un 
psihisko veselību, kā arī baudīt ekoloăiski tīru pārtiku un uzlabot arī savu materiālo stāvokli. Protams, ka jāveido skaisti 

Plānojuma grozījumos ir palielināta 
apstādījumu un dabas teritorija 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu. 
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L.KārkliĦa dārzi, taču tam nepieciešami ilgtermiĦa nomas līgumi, lai būtu iespējama attīstība un investīciju ieguldīšana. 
92.  12.04.2007. 

DA-07-2334nd 
Biedrības 
„Lucavsalas 
dārzi” 
valdes 
priekšsēdētāja L. 
KārkliĦa 

Prasām veikt izmaiĦas teritorijas plānojumā Lucavsalā un Zaėu salā un pārmainīt brūno krāsu pret zaĜo. Šīm salām jābūt 
zaĜām un jākalpo daudz rīdzinieku priekam un atpūtai paaudžu paaudzēs, kā ziedošiem dārziem- oāzei, ko rādīt pilsētas 
viesiem un lepoties. 

93.  11.04.2007. 
DA-07-1642ap 

A. Āėis Sakārtot Rīgu, sākot ar unikālo jūgendstila arhitektūru Alberta ielā, Elizabetes un Marijas ielas stūrī un citur. Jautājums tiks risināts RVC 
Aizsardzības zonas apbūves 
noteikumos 

94.  12.04.2007. 
DA-07-1669ap 

I.Stalbe Izvirzu priekšlikumu atgriezt apbūvējamai teritorijai dabas pamatnes statusu, kura liedz iespēju apbūvēt un atgriezt tai 
zaĜās zonas statusu. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 
 

95.  12.04.2007. 
DA-07-1668ap 

U.Erdmanis Vispirms padomāt, būvējot kādu daudzfunkcionālu objektu, par transporta problēmām: piebraukšanu, stāvvietām, 
apstāšanās vietu, divlīmeĦu gājēju pāreju, tuneli vai gājēju gaisa tiltu, lai tik Ĝoti nepalielinātu jau lielo gaisa piesārĦojumu 
un nesamērīgi lielos transporta sastrēgumus. 

Noteikumos iestrādātas minētās 
prasības  

96.  10.04.2007. 
DA-07-1597ap 

J. OzoliĦš Pārskatīt Juglas ezera aizsargjoslu atbilstoši pašreizējai ezera ūdenslīnijai un Ħemot vērā applūstošas teritorijas, kas 
mainījušās kopš 1999.gada, kad veikta teritorijas aerofotogrāfēšana un lauku apsekošana 2002. un 2003.gadā. Juglas ezera 
līmenis ievērojami ir paaugstinājies pēdējo divu gadu laikā, kopš demontētas slūžas starp Juglas ezeru un Baltezera 
kanālu. Spēcīga R, ZR vēja laikā ezera līmenis paaugstinās par 0,4-1m, kas labi redzams pēc atstātajām sanesām ezera 
krastā. 
SIA „Vesta Būve” pēc „Juglas Skati” pasūtījuma uzsākusi daudzstāvu dzīvojamo māju būvi Juglas ezera applūstošajš 
teritorijās acīmredzot paredzot aizbērt applūstošās teritorijas vai veidot aizsargdambjus, tā izmainot ezera dabisko 
ūdenslīniju. Apskatot interneta pieejamās projekta trīs dimensiju vizualizācijas, skaidri redzams, ka daĜa projektēto ēku 
atrodas teritorijās, kas applūst jau vismaz trīsdesmit gadus, nemaz neĦemot vērā ezera līmeĦa izmaiĦas, kas notikušas 
pēdējos gados. Savukārt daĜu ēku paredzēts uzcelt nolīdzinot kāpas, kas ir bēdīgi slavenās Baložu kāpas, kur bija sākta 
būvēt benzīna uzpildes stacija, turpinājums. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu. 
Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem 

97.  05.04.2007. 
DA-07-2230nd 
24.04.2007. 
DA-07-2660nd 
09.05.2007. 
DA-07-3008nd 
 

DārziĦu apvienība 
„Jumpravsala” 
Kopā 3 vēstules 

Kultūrvēsturiskais fons ir visus mūs vienojošais faktors. Kultūra, kura radīta Latvijā, neraugoties uz tās izcelsmi, vecuma 
un nacionālo piederību, kā arī ietekmēm no ārpuses, ir mūsu kopīgais mantojums. TādēĜ ir jāsaglabā mūsu ăimenes dārziĦi 
kā turpinājums Vecrīgai, kad tūristi iepazīstas ar tās vēsturi, jo mūsu biedrībā atrodas pirmie ăimenes dārziĦi. 
 
Lucavsalas dārziĦiem jākĜūst par kultūras par kultūrvēsturisko mantojumu ar nomas pagarināšanu uz49 gadiem, kas var 
būt koplīgums ar Rīgas domi. Šie dārziĦi ir vecākie Rīgā un atrodas applūstošajās teritorijās 

Ăimenes dārziĦus kā pagaidu 
teritorijas izmantošanas veidu saglabā 
vietās, kur pastāv teritorijas 
applūšanas risks vai teritorijā, kura 
nav nepieciešama apbūvei. 
Lucavsalā dārziĦi netiks saglabāti. 

98.  02.04.2007. 
DA-07-2123 

SIA „Elladent” Lūdzam mainīt zemes gabalam Katrīnas dambī 20b apbūves principu uz perimetrālo. Vēsturiski šī pilsētas daĜa ir 
veidojusies pēc perimetrālā apbūves principa, izvietojot ēkas no zemes gabala sānu robežas līdz otrai sānu robežai. 
Esošajā apbūvē novērojama nenoteikta apbūves būvlaide gar Katrīnas dambi, kā arī gar SermuliĦu ielu. Fragmenti gar 
Katrīnas dambi saglabājusies perimetrālā. 

Perimetrālās apbūves teritorijas ir 
noteiktas plānojuma grafiskās daĜas 
„Galvenās aizsargjoslas un citi 
zemesgabalu izmantošanas 
aprobežojumi M1:10000” grozījumos 

99.  05.03.2007. I. Sāre Lūdzu iekĜaut teritoriju ZiemeĜblāzmas ielā 45 kultūrvēsturiskajā zonā, saglabāt Vecmīlgrāvja vēsturisko centru.  Aizsargjosla ir noteikta teritorijai, ko 
ietver ZiemeĜblāzmas iela, Kāvu iela, 
Augusta Dombrovska iela, Martas 
Rinkas iela, zemes gabala ar kadastra 
Nr.01001112090 austrumu robeža 

100.  25.02.2007. 
 

Z. BērziĦa Atjaunot bērnudārzu „ZaĜāskola” un savest kārtībā kultūras pili „ZiemeĜblāzma”. NepieĜaut izjaukt to zaĜo zonu. NepieĜaut 
celt daudzstāvu mājas, kurā skaitās mūsu kultūrvēsturiskais mantojums ko cēlis A.Dombrovskis. Teritoriju ZiemeĜblāzmas 
ielā 45 iekĜaut kultūrvēsturiskjā zonā, šo vietu sakārtot kā atpūtas vietu vecmīlgrāviešiem. 

101.  28.02.2007. D. Innus ěoti labi, ka tiks atjunoti vēsturiski pieminekĜi Vecmīlgrāvī kā ZaĜā skola, ZiemeĜblāzmas pils.Tikai nav jāceĜ tiem apkārt 
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daudzstāvu nami, kā ieplānots ZiemeĜblāzmas ielā. Tas aizsegs skatu uz vēsturiskiem pieminekĜiem ko veidojis 
A.Dombrovskis. 

līdz Baltāsbaznīcas ielai, 
Baltāsbaznīcas iela, Pauguru iela, 
Kalngales iela līdz zemes gabala ar 
kadastra Nr.01001110158 
ziemeĜaustrumu robežai, zemes 
gabala ar kadastra Nr.01001110158 
ziemeĜaustrumu un ziemeĜrietumu 
robeža līdz ZiemeĜblāzmas ielai. 
ZiemeĜblāzmas 45A apbūves 
aizsardzības teritorijā neietilps 

102.  26.02.2007. D. Plūme Lūdzu iekĜaut teritoriju ZiemeĜblāzmas īelā 45 kultūrvēsturiskajā zonā. Esmu pret daudzstāvu ēku apbūvi konkrētajā 
teritorijā. 

103.  26.06.2007. V. VišĦakova IekĜaut teritoriju pie ZiemeĜblāzmas ielas 45 un piegulošo zemes gabalu kultūrvēsturiskajā zonā. Esmu pret daudzstāvu 
apbūvi. Restaurēt zaĜo skolu tādu kā tā bija A.Dombrovska laikā, kā arī ZiemeĜblāzmas pili un Vasaras estrādi. 

104.  16.03.2007. A. Veibrante Mainīt teritorijas plānojumu ZiemeĜblžmas ielā 45, lai nepieĜautu tur daudzstāvu apbūvi, kas nosedz arhitektūras un 
kultūras pieminekĜus. Vecmīlgrāvja vēsturiskajam centram jābūt sakārtotam, sakoptam un apzaĜumotam. 

105.  10.04.2007. 
DA-07-1599ap 

K. Kulberga,  
A.Kulbergs, 
E.Kulberga, 
V.Kulbergs 

Lai pārtrauktu un nepieĜautu pretdabiski SIA „Juglas skati” uzsākto ciemata „Gadalaiki” daudzstāvu daudzdzīvokĜu māju 
apbūvi Berăos gar Juglas ezeru, papildināt punktu 7.9.3.2.9. ar:  … iekaitot Juglas ezera piekrastes zonu no Brīvdabas 
muzeja gar Berău ielu līdz Juglas upei. 

Neatbalsta. Nav pamatojuma 

106.  12.03.2007. Latgales 
priekšpilsētas 
iedzīvotāji 

Likvidēt autostāvvietu Salaspils ielā un veikt apstādījumus gar visām dzelzceĜa sliedēm, veikaliem, benzīna uzpildes 
stacijām un sevišėi autostāvvietām. Atjaunot gājēju ietves Salaspils ielā no Lubānas ielas līdz Slāvu tiltam. 
Izveidot velosipēdistu celiĦu gar dzelzceĜa sliedēm. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

107.  27.02.2007. M.Astahova Esmu pret iebūvi. Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 108.  27.03.2007. M. un V. Popovi Esam pret būvniecību tiešā mājas tuvumā. 

109.  27.02.2007. A. Juškus Iebilstu pret iebūvi. 
110.  26.02.2007. I. Kozlovs Iebilstu pret būvniecību. 
111.  26.02.2007. I. Tkačenko Iebilstu pret būvniecību. 
112.  27.02.2007. Z.KovaĜeva Iebilstu pret būvniecību. 
113.  Nav norādīts G.Vasilakovs Iebilstu pret būvniecību. 
114.  26.02.2007. Ž. Piven Bērniem nav kur pastaigāties, jo mūsu māja atrodas pie jaunbūves. 
115.  26.02.2007. A. Mēness NeĜaujiet apbūvēt Rīgā iekšpagalmus, jo bērniem vairāk par visu ir nepieciešama vieta, kur spēlēties, sportot un elpot 

svaigu gaisu. Sakopsim zaĜos pagalmus kopā! 
Iekšpagalmu teritorijas ir izvērtētas, 
teritorijās, kurās ir vērtīgi koki, ir 
mainīta atĜautā izmantošana uz 
Apstādījumu un dabas teritoriju 

116.  26.02.2007. I. Semakina Esmu pret dzīvojamo māju būvniecību mūsu pagalmā un arī pret autostāvvietu izveidošanu, jo tas pasliktinās ekoloăisko 
situāciju. 

117.  28.02.2007. T. Vinčegova Sakarā ar mājas celtniecību uzskatu, ka māju te nedrīkst būvēt, jo 120 vietīga mašīnu garāža ekoloăiski pasliktinās vides 
stāvokli, gaismas būs mazāk. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

118.  27.02.2007. D. Freibergs Neatbalstu būvniecību. Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

119.  27.02.2007. O.Jukna Lūdzam apstādināt to bezjēdzīgo apbūves projektu, kas 2006.g. februārī tika apstiprināts. Mēs esam mājas, kuras pagalmā 
iecerēta būvniecība, dzīvokĜa īpašnieki un nevienam nav tiesības pazemināt mana īpašuma vērtību, jo skats pa logu ir 
viens no svarīgākajiem elementiem dzīvokĜa vērtības noteikšanā (pievienotas lapas ar 61 iedzīvotāju parakstu). 

Izmantošana ir noteikta atbilstoši 
Satversmes tiesas spriedumam lietā 
Nr.2008-03-03 „Par Rīgas domes 
2006. gada 19. decembra saistošo 
noteikumu Nr. 67 „Teritorijas 
Maskavas ielā 264 (kadastra 
Nr. 01000780413) un Maskavas ielā 
bez numura (kadastra 
Nr. 01000781004), izmantošanas un 
apbūves noteikumi” atbilstību 
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Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 
1. punktam, Aizsargjoslu likuma 
37. panta pirmās daĜas 4. punktam un 
Latvijas Republikas Satversmes 
115. pantam” 

120.  09.03.2007. 
DA-07-1028ap 

H.Gailis Lūdzu aktualizēt Rīgas Tehniskās universitātes profesora N.SprancmaĦa ideju „Par dzelzceĜa izmantošanu Rīgas iekšējā 
transportā”. 

Elektrovilcienu satiksme ir iekĜauta 
Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā 

121.  21.02.2007. J. Aglonietis Ierosinu nomainīt bruăakmeni uz Kr.Barona ielas, lai uzlabotu satiksmes drošību. Teritorija atrodas RVC. Nav 
pieĜaujama bruăakmens seguma 
nomaiĦa 

122.  21.02.2007. D. Paegle Saulesdārzā plānoto mikroliegumu paplašināt tā, lai tas ietvertu arī Ėīšezera krastu. Nodrošināt sabalansētu attīstību 
Ėīpsalā, nepieĜaujot augstceltĦu rajonu, kas neiekĜaujas apkārtējā vidē, traucē Rīgas centra vēsturiskās apbūves 
uztveršanai.  

Mikroliegums Saules dārzā ietver 
Ėīšezera krastu.  

123.  20.02.2007. I. Ārgalis Kategoriski iebilstu pret daudzstāvu apbūvi (kura jau šobrīd notiek) Berăos, Juglas ezera krastā, jo: 
1. Tā ir jāsaglabā kā dabas pamatnes teritorija 
2. Tiek pārkāpta Eiropas kopienas regula par applūstošām teritorijām 
3. Tiek iznīcināts mežs 

4. Šajā rajonā nav infrastruktūras: ūdensvads būvēts 60-gados, tagad spiediens nepietiek, kanalizācijas tīklu nav, 
esošās bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas novecojušas un to jauda jau tagad nav pietiekama pansionāta 
vajadzībām. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu, jo process jau ir 
būvniecības nevis plānošanas stadijā 

124.  20.02.2007. I. Ārgalis Aizliegt daudzstāvu apbūvi Berăos, Juglas ezera krastā kā pretlikumīgu un neatbilstošu civilizētam saprātam un daudziem 
likumiem. Apbūvējot plānotās teritorijas, būs zaudētāji visi: vietējie iedzīvotāji, pircēji, Rīgas pilsēta. Priekšlikums: veikt 
Juglas ezera rekreācijas pasākumus, izmantot brīvās platības sporta un atpūtas centra izveidei. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu, jo process jau ir 
būvniecības nevis plānošanas stadijā 

125.  11.03.2007. I. Ērenpreiss Mainīt apbūves stāvu skaita plānu Pārdaugavā, krasi samazinot līdz 2-3 stāviem, saglabājot kultūrvēsturisko vidi. 
Teritorijas gar Slokas ielu starp Kandavas un Kuldīgas ielu ir zaĜā teritorija, te jāsaglabā apstādījumu un dabas teritorijas 
nosaukums. Šo teritoriju varētu iegādāties LU Botāniskais dārzs, tādējādi paplašinoties un attīstoties. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

126.  13.03.2007. I. Ērenpreiss Vai ir jāiznīcina kultūrvēsturiskā vide? Vai ir jāiznīcina viena no zaĜākajām ielām Pārdaugavā-Kuldīgas iela? Kuldīgas 
ielā 37 un 39 jau apbūvē ar 6-9 stāvu māju, Kuldīgas ielas 45b projekts jau paredz 8-9 stāvu kompleksu, HāmaĦu muižas 
Slokas 41a teritorijā jau tika izstrādāts apbūves projekts, Zundas kanāla piegulošās teritorijas detālplānojums iznīcina 
Kuldīgas ielas sākumu. Vai Rīgas galvenais arhitekts ar to ir iepazīstināts? 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

127.  10.03.2007. I. Ērenpreiss Visā Kuldīgas ielā jāsaglabā 2-3 stāvu apbūve, kas atbilst kultūrvēsturiskai videi. ZaĜajām teritorijām – teritorijai gar 
Slokas ielu starp Kuldīgas un Kandavas ielu, tāpat arī HāmaĦu muižiĦas teritorijai – parkam Slokas ielā 41, kā arī 
Kuldīgas ielas 45b parkam jāatdod atpakaĜ apstādījumu un dabas teritoriju zonējums, arī Botāniskajam dārzam jāsaĦem šis 
zonējums. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

128.  14.03.2007. I. Ērenpreiss LU Botāniskā dārza teritorijai jāmina zonējums no publiskās teritorijas ar apstādījumiem uz apstādījumu un dabas 
teritoriju un daĜēji uz aizsargājamas teritorijas nosaukumu. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

129.  10.03.2007. I. Ērenpreiss Aiz MārtiĦa kapiem nevar slieties 18-24 stāvu debesskrāpji. Jāmaina uz 2-4 stāvu apbūvi, kas iekĜaujas kultūrvēsturiskajā 
vidē. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

130.  10.03.2007. I. Ērenpreiss Kuldīgas ielas 45b ir parks zaĜā zona. Šo teritoriju nedrīkst apbūvēt ar 6-9 stāvu mājām (projekts jau izstrādāts). Šai 
teritorijai jāpiešėir apstādījumu un dabas teritorijas nosaukums. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

131.  12.03.2007. I. Ērenpreiss HāmaĦa muižas teritorija – parks Slokas ielā 41a, zemes gabala kadastra Nr.01000602053 ir zaĜā teritorija. HāmaĦa muiža 
ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Šo teritoriju nedrīkst apbūvēt. Teritorijai jāpiešėir apstādījumu un dabas 
teritorijas nosaukums. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

132.  14.03.2007. J. Čudars Lūdzam veikt grozījumus teritorijas izmantošanas noteikumos pie Juglas ezera, kur vērienīgus būvdarbus ir uzsākusi firma Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
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„Vestbalt” MākoĦu un Berău ielas rajonā. Tiek izpostīta aizsargājama dabas teritorija, paredzami vērienīgi meža 
izciršanas darbi, t.sk. 10m augstas kāpas nolīdzīnāšana. Pie tam būvdarbi tiek veikti applūstošā teritorijā. Vērienīgā 
apbūve tiek veikta blakus veco Ĝaužu pansionātam un garīgi atpalikušo bērnu aprūpes centram. 

noteikumu saturu 

133.  14.03.2007. R. Čudare Lūdzam veikt grozījumus teritorijas izmantošanas noteikumos MākoĦu un Berău ielas rajonā blakus veco Ĝaužu 
pansionātam un bērnu aprūpes centram kur uzsākti vērienīgi būvdarbus „Vestbalt”, kuri paredz arī lielu meža izciršanu un 
kāpas nolīdzināšanu. NepieĜaujami, ka apbūvējamā teritorija atrodas tik tuvu Juglas ezeram. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

134.  08.03.2007. I. Rubene Lūdzu pārskatīt lēmumu par KundziĦsalas dzīvojamā rajona iekĜaušanu Rīgas brīvostas teritorijā. Tam nav ne morāla, ne 
ekonomiska, ne cilvēktiesībām, ne īpašumtiesībām, kas paredzētas Sarversmē pamatota iemesla. Gribam būt Rīgas 
pilsētas dzīvojamais rajons, neatkarīgs no Brīvostas ierobežojumiem. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

135.  17.03.2007. I. Kattai Lūdzam neatĜaut apbūvi mūsu mājai blakus esošajā zemes gabalā ap dīėi, jo ieplānotās celtnes atrastos pārāk tuvu mūsu 
logiem un pilnīgi liegtu saules gaismas ieplūšanu mūsu dzīvoklī. Ierosinām saglabāt minēto zemes gabalu kā atpūtas vietu 
apkārtējo māju iedzīvotājiem, jo Ėengaragā tādu vietu ir maz. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

136.  16.03.2007. S.SoboĜevskis 
V. GiĜova 

Mēs esam pret to, ka mūsu zaĜo rajonu grib apbūvēt ar ēkām un lūdzam atjaunot zaĜo atpūtas zonu. 
 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

137.  17.03.2007. T. Zorina 
I. KĜujeva 
L. Kazanovska 

Es lūdzu atjaunot dabas pamatnes statusu teritorijai apkārt dīėim Maskavas ielā 264. Esmu pret dzīvojamā masīva celšanu 
apkārt dīėim. Es lūdzu saglabāt atpūtas zaĜo zonu. 
 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

138.  18.03.2007. V. Čačka 
I. Čačka 

Piedāvāju atgriezt teritorijai Maskavas ielā 264 (gr.078/gr.0413) un Maskavas b/n (gr.078/gr.1004) dabas pamatnes 
statusu un labiekārtot dīėa apkārtni lai tā paliktu par visa Ėengaraga iedzīvotāju atpūtas vietu. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

139.  17.03.2007. N. Klāsons 
 
K. Klāsons 
 

Sakarā ar to, ka neatkarīgi no izcelsmes ūdenskrātuve mikrorajonā Ėengarags, Maskavas ielā ar kadastra Nr.01000781004 
un Nr.01000780413 jau sen ir izveidojusies par dabas nostūri ar savu augu valsti un dzīvnieku pasauli un ir iecienīta 
atpūtas vieta ne tikai Ėengaraga iedzīvotājiem, pieprasu grozīt Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un 
atjaunot šai teritorijai apstādījumu un dabas teritorijas statusu, piešėirt šai teritorijai atpūtas parka statusu un ūdenskrātuvei 
statusu – dīėis vai ezers. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

140.  16.03.2007. A. Klāsone Tā kā teritorija Maskavas ielā 264 ar kadastra Nr.01000781004 un Nr.01000780413 jau sen ir izveidojusies par nozīmīgu 
un iecienītu Ėengaraga iedzīvotāju (un netikai) atpūtas un sportošanas vietu, ierosinu: 
Atjaunot apstādījumu un dabas teritorijas statusu visai teritorijai Maskavas ielā 264 un maskavas ielai b/n un veidot to un 
izmantot atbilstoši parka noteikumiem.  

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

141.  16.03.2007. V. Leušena  Lūdzam atjaunot atpūtas zonu ap ezeru. Lūdzam apturēt daudzstāvu māju būvniecību. Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

142.  17.03.2007. N.Rizanova Lūdzu apturēt daudzstāvu dzīvojamās mājas celtniecības darbus atpūtas zonā. Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

143.  17.03.2007. S. Rizanova Lūdzam atjaunot atpūtas zonu un aizliegt celtniecību. Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

144.  16.04.2007. 
DA-07-1775ap 

ě. Skrjabina Lūdzu nepieĜaut sena dīėa Maskavas ielā 264 un Maskavas ielā b/n aizbēršanu un atgriezt apkārtējajai teritorijai ap to 
dabas pamatnes teritorijas statusu. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

145.  19.03.2007. A. Kirejevs Lūdzu nepieĜaut dīėa aizbēršanu un atgriezt tam dabas pamatnes statusu. Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

146.  19.03.2007. K. Krišjāns Uzskatu, ka teritorija „Ezera groti” nav jāpakĜauj intensīvai apbūvei, bet par cik tā pieder Rīgas domei, izveidot sporta 
kompleksu, kurš faktiski primitīvā veidojumā darbojas pašreiz (futbola un volejbola laukumi) un izveidot autostāvvietu 
pie ezera. Tādā veidā saglabājot zemi tālākajai perspektīvai. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

147.  19.03.2007. D.Kuple Dārzkop./b. „Voleri-97” priekš. T.Lavida – slēgt ilgtermiĦa 9 gadi līgumu ar mūsu dārzkop. Biedrību par mazdārziĦu 
apkopšanu ar Rīgas domi pa tiešo, nevis caur Rīgas brīvostu, kas nav zemes īpašnieks. Pilsētas galvenās attīrīšanas 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 
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iekārtas ir netālu, kas neĜauj apbūvēt teritoriju. Skatīt neskaitāmus mūsu biedrības iesniegumus. 
148.  16.03.2007. SIA „Dzintaru 

māja” (A. 
Krasners) 

Zemes gabalā ar kadastra Nr.01000992304 lūdzam izmainīt dotās teritorijas atĜauto apbūves augstumu līdz 6 stāviem, ar 
attiecīgu šīs teritorijas izmantošanas intensitātes paaugstināšanu no 110% līdz 150%. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

149.  16.03.2007. SIA „Dzintaru 
māja” (A. 
Krasners) 

Zemes gabalā ar kadastra Nr.01000990150 lūdzam izmainīt dotās teritorijas atĜauto apbūves augstumu līdz 6 stāviem, ar 
attiecīgu šīs teritorijas izmantošanas intensitātes paaugstināšanu no 110% līdz 150%. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

150.  15.03.2007. SIA „Park Office” 
R. Spila 
(A.Krasners) 
E.Zindmane 
T. ZaparaĦuka 

Zemes gabalā ar kadastra Nr.01000990193 lūdzam izmainīt dotās teritorijas atĜauto apbūves augstumu līdz 6 stāviem, ar 
attiecīgu šīs teritorijas izmantošanas intensitātes paaugstināšanu no 110% līdz 150%. 

Priekšlikums neattiecas uz Apbūves 
noteikumu saturu 

151.  03.04.2007. 
DA-07-1500ap 

V.Bīmanis SaskaĦā ar RTP 2006.-2018.gadam Mierā ielā 67 ir noteikta perimetrālā apbūve. SaskaĦā ar Rīgas domes 01.08.2006. 
lēmumu Nr.1369, pēc maniem apsvērumiem, ir nepamatoti noteikta detālplānojuma izstrāde zemei Miera ielā 67, jo mana 
ierosinātā apbūves teritorija nav pagalmu un publisko apstādījumu teritorijā. Lūdzu pārskatīt apbūves priekšlikumu Miera 
ielā 67 (24.grupa, 32.grunts) un atĜaut pasūtīt arhitektūras un plānošanas uzdevumu bez teritorijas detālplānojuma 
izstrādes. 

Detālplānojums teritorijas attīstībai 
nav nepieciešams 

152.  V.Bīmanis 
 

Lūdzu pārskatīt apbūves priekšlikumu Miera ielā 67 (24.grupa, 32.grunts), veicot pilsētas attīstības plāna labojumus un 
atĜaut pasūtīt arhitektūras un plānošanas uzdevumu bez teritorijas plānojuma izstrādes. Konsultējoties ar Būvvaldes 
speciālistiem, tika secināts, ka detālplānojuma izstrāde nav šajā gadījumā īpaši vajadzīga. 

153.  27.03.2007. SIA „Myrax” 
(Aizsargjolu 
anketa) 

Ierosinu veikt izmaiĦas Rīgas pilsētas attīstības plānā 2006-2018 attiecībā uz manā īpašumā esošajiem zemes gabaliem 
Rīgā, Mastu ielā 4, grupa/grunts 12/106, 221. Šī vieta atrodas UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas 
teritorijā un šobrīd tai ir noteikta jauktas apbūves statuss ar atĜauto stāvu skaitu 6 stāvi un apbūves intensitātes rādītāju 
150%. 
ĥemot vērā, ka kaimiĦu zemes gabalā Mastu un Vēžu ielas stūrī izbūvētā dzīvojamā ēka ir realizēta ievērojot perimetrālās 
apbūves principus, uzskatām, ka līdzīgi nosacījumi būtu attiecināmi arī manā īpašumā esošajiem zemes gabaliem, šādi 
papildinot un noslēdzot jau uzsākto apbūvi, kas arī sasauktos ar ielas pretējās puses vēsturisko risinājumu. 

Atrodas RVC teritorijā 

154.  04.09.2007. 
DA-07-5738nd 

SIA 
„R.EVOLUTION
” 
 

Lūdzam veikt grozījumus Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 7.4.7.1.punktā, paredzot iespēju centru apbūves teritorijās jaunbūvju telpu funkciju sadali noteikt atbilstoši 
faktiskai tirgus situācijai (pieprasījumam/piedāvājumam). 

Dzīvojamai funkcijai (dzīvokĜiem) 
izmanto ne mazāk par 30% un ne 
vairāk par 70% no ēku kopējās 
platības, procentuālo attiecību 
aprēėinot visai kvartāla teritorijai 
kopumā 

155.  19.03.2007. L. EĦăele Apbūves noteikumos pateikt aprobežojumu: ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās aizliegta dzīvojamo ēku būvniecība. Tas jau ir noteikts Aizsargjoslu 
likumā 

156.  02.04.2007. 
DA-07-1447ap 

A.Vahramajevs 
V.Lajevskis 
V.AĜoškins 

Lūdzam veikt precizējumus un grozījumus punktos 7.2.3.1.8., 7.2.3.1.9., 7.2.4.1.8. un 7.2.4.1.9. nosakot mūsu īpašumā 
Rīgā, Salnas ielā b/n (gr.121 gr.2848) dzīvojamo apbūves stāvu skaitu no 13-17. 

Minētie Noteikumu punkti netiek 
attiecināti uz konkrētiem zemes 
gabaliem Apbūves noteikumu 
redakcijā 

157.  04.10.2007. 
DA-07-4538ap 
04.10.2007. 
DA-07-4541ap 

V. Baranovs 
 
J.Načiss 

Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr.01001201589 ½ daĜa. 

Savrupmājai un dvīĦu mājai 
dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem 
teritorijā minimālā platība ir 2000 m2 

158.  01.10.2007. U. Stīpnieks Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
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DA-07-4539ap aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). 

159.  04.10.2007. 
DA-07-6533nd 

SIA „MangaĜsalas 
jahtklubs” 

Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). 

160.  04.10.2007. 
DA-07-6535nd 

SIA „MangĜsalas 
nami” 

Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr.01001201271. 

161.  04.10.2007. 
DA-07-6534nd 

SIA „HB Invest” Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr.01001201456 un Nr.01001201422 (7116). 

162.  04.10.2007. 
DA-07-6536nd 

SIA „Jūras kāpas” Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr.01001201319 un Nr.01001201408; 01001201511. 

163.  04.10.2007. 
DA-07-6537nd 
12.10.2007. 
DA-07-6767nd 

SIA „Jūras kāpas” 
 

Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr. 01001201511. 

164.  04.10.2007. 
DA-07-6538nd 

SIA „MangĜsalas 
attīstība” 

Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr.01001201408. 

165.  04.10.2007. 
DA-07-4542ap 

A. Popovs Lai pilnvērtīgāk varētu izmantot zemes gabalus un Ĝautu Rīgas pilsētai piesaistīt iedzīvotājus, nesekmētu iedzīvotāju 
aizplūšanu no Rīgas pilsētas, lūdzam izdarīt izmaiĦas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, ka 
MangaĜsalas teritorijā „Dzīvojamās apbūves teritorijās ar apstādījumiem” minimālā zemes gabala platība ir 1000,00 m2 
(viens tūkstotis kvadrātmetru). Zemes gabala kadastra Nr.01001201499 un Nr.01001201422. (9/16). 

166.  22.10.2007. 
DA-07-3459-dv 

Rīgas domes 
Īpašuma 
departaments 

RTIAN ietvert punktu par ieejas lūkām transformatoru apakšstacijās, kas izvietotas ielu sarkano līniju trotuāru daĜā. Priekšlikums iestrādāts noteikumos 

167.  07.11.2007. 
DA-07-5019ap 

I.Dambe 
 

Lūdzu ietvert Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosacījumu, ka tehniskajā teritorijā tiek paredzēta 
zaĜā josla 20 metri, kas atdalītu jauktas apbūves teritoriju no tehniskās apbūves teritorijas. 

Ja tehniskās apbūves teritorija 
robežojas ar zemesgabalu, uz kura 
izvietota vai plānota dzīvojamā 
apbūve, tad gar šo robežu iepretim 
attiecīgajam zemesgabalam veido 
apstādījumu joslu 8 m platumā. 

168.  19.12.2007. 
DA-07-8415nd 

SIA „Trineons” Lūdzam grozīt apbūves noteikumus, mainot Kalnciema ielā 2 (61.gr.154, 167, 168, 171, 212, 2007, 2067 grunts) apbūves 
raksturu uz perimetrālo apbūvi atbilstoši šai apbūvei, kura jau vēsturiski ir bijusi perimetrāli apbūvēta. 

Perimetrālās apbūves teritorijas ir 
noteiktas plānojuma grafiskās daĜas 
„Galvenās aizsargjoslas un citi 
zemesgabalu izmantošanas 
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aprobežojumi M1:10000” grozījumos 
169.  29.02.2008. 

DA-08-1390nd 
Latvijas 
Mākslinieku 
savienība 

Lūdzam ietvert RTIAN normu par tēlniecības darbu aizsargjoslu, kas telpiski un vizuāli aizsargātu attiecīgos pieminekĜus Noteikumos šāda norma nav ietverta 

170.  22.05.2008. 
DA-08-1772dv 

Vides 
departaments 
 

VD ir konstatējis RD saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 7.11.3.3. punkta, 
kas nosaka 20 m tauvas joslas platumu salām un pussalām, neatbilstību Zvejniecības likuma 9.panta devītās daĜas 
2.punktam, kas nosaka 10 m dabiskās tauvas joslas platumu gar pārējo ūdeĦu krastiem. SaskaĦā ar Zvejniecības likuma 
9.panta devītās daĜas 3.punktu tauvas josla 20 m platumā ir tikai gar jūras piekrasti. Atbilstoši minētā likuma un panta 
desmitajai daĜai tauvas joslas platumu var noteikt šaurāku vai platāku nepārsniedzot 40 m, tikai Zvejniecības pārvalde 
zvejas vajadzībām un Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments – kuăošanas vajadzībām. 
Lūdzam Ħemt vērā konstatēto neatbilstību. 

Konstatētā neatbilstība ir novērsta 

171.  16.06.2008. 
DA-08-2069dv 

Vides 
departaments 
 

Uzskatam par nepieciešamu RD 20.12.2005. saistošos noteikumus Nr.34 papildināt ar šādiem grozījumiem: 
1) IekĜaut noteikumos 3.5.9. apakšpunktu: Esoša zemes gabala, kura, saskaĦā ar meža likuma 3.pantu un/vai meža 
inventarizāciju atrodas meža zeme, sadalīšanas vai pārkārtošanas rezultātā nedrīkst tikt izveidots zemes gabals, 
mazāks par 1000 m2. 
2) Izslēgt no noteikumiem plānoto 3.13.1.apakšpunktu: paaugstināta riska objektu teritorijās, kas ir noteiktas 
saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām, būvniecības ierosinātājam, ir jāiesniedz Rīgas domes Vides departamentā 
drošības pārskats un rūpniecisko avāriju novēršanas programma. 

1. Priekšlikums iestrādāts noteikumos 
 
 
2. ĥemts vērā 

172.  23.05.2008. 
DA-08-4113nd 

V.Astašenkovs 
 

ĥemot vērā, ka atsevišėās Rīgas pilsētas daĜās ADz teritorijas aizĦem lielas platības, pat vairākus desmitus ha, lūdzu 
papildināt Apbūves noteikumos noteikto atĜauto izmantošanu ADz teritorijā ar papildus atĜauto izmantošanu un 
nosacījumiem šādā redakcijā: 
„Veicot būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūru vai izstrādājot detālplānojumu, zemes gabalā pie lielceĜa, 
maăistrāles vai pilsētas ielas, vai daudzdzīvokĜu namu pirmajos stāvos(atsevišėos gadījumos arī citos stāvos) ir atĜauts 
paredzēt: 

1. Pārvaldes iestādi; 
2. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu; 
3. Darījumu iestādi; 
4. Kultūras iestādi; 
5. Ārstniecības iestādi; 
6. Sporta būvi; 
7. Pirmsskolas bērnu iestādi; 
8. Privātu mājas bērnu dārzu; 
9. Individuālo darbu 

Apbūves teritorijā ar apstādījumiem 
atĜauta šādu būvju būvniecība un 
būvju izmantošana:  
savrupmāja; dvīĦu māja; 
rindu māja; mazstāvu daudzdzīvokĜu 
māja; daudzstāvu daudzdzīvokĜu 
māja; pirmsskolas izglītības iestāde; 
vietējas nozīmes tirdzniecības un 
pakalpojumu objekts; vietējas 
nozīmes sporta būve; vietējas 
nozīmes ārstniecības iestāde. 

173.  26.05.2008. 
DA-08-4180nd 

SIA „Ėīšezera 
ciems” 
 

174.  26.05.2008. 
DA-08-4186nd 

SIA „Jūras kāpa” 
 

175.  26.05.2008. 
DA-08-1959ap 

SiA „HB Invest”, 
SIA MangaĜsalas 
nami”A.Popova 
pilnv.pers. 
IA Ĝoškins 

176.  23.05.2008. 
DA-08-4122nd 

SIA „MangaĜsalas 
jahtklubs”  

177.  26.05.2008. 
DA-08-4184nd 

SIA „Transporta 
infrastruktūras 
attīstība” 
 

Noteikumu 7.7.2.5. apakšpunktā norādīts, ka tehniskas apbūves teritorijā atĜauta „publiskas izmantošanas 
transportlīdzekĜu novietne”. Savukārt 7.7.9. punkts nosaka, ka „Ja zemes gabals tiek izmantots publiski pieejamas 
bezmaksas transportlīdzekĜu novietnes (park&ride) izvietošanai, tad 50% no zemes gabala platības var izmantot darījumu 
iestādes, kultūras iestādes, sporta būves, ārstniecības iestādes vai vieglās ražošanas uzĦēmuma izvietošanai…” 
Minētajos apakšpunktos norādītie transportlīdzekĜu novietnes formulējumi var radīt neskaidrības kopējā tiesību normu 
tulkojumā un ir pretrunā ar park&ride novietĦu ieviešanas būtību sekojošu iemeslu dēĜ: 

1. Noteikumu 1.99. apakšpunkts nosaka, ka „transportlīdzekĜu novietne – privāta vai publiska, ēkā iekĜauta, 
atsevišėa vai citāda veida būve, kur transportlīdzekĜi (automašīnas, autobusi, velosipēdi un tml.) tiek novietoti 
stāvēšanai neatkarīgi no stāvēšanas ilguma un citiem apstākĜiem” 
Šāds skaidrojums neatbilst pilnībā „park &ride” definīcijai, tāpēc noteikumu 1.punktā „Lietotie termini un 
saīsinājumi” būtu nepieciešams papildināt ar sekojošo: 
„Publiskas izmantošanas transportlīdzekĜu novietne (park&ride) – publiska transporta novietne (izvietota pilsētas 

1.priekšlikums iestrādāts noteikumos 
2.Noteikumos nav atrunāta 
maksāšanas kārtība un vārds 
„bezmaksas” netiek minēts 
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robežās), kurā autovadītājs atstāj savu automobili un tālākai mērėu  sasniegšanai izmanto sabiedriskā transporta 
pakalpojumus (piem.: autobuss, trolejbuss, tramvajs, dzelzceĜš). Park&ride sistēmas galvenais mērėis atvieglot 
transporta plūsmu pilsētas ielās sastrēgumu stundās, vienlaicīgi atbrīvojot autovadītājus no liekām psiholoăiska (piem. 
agresivitāte, laika patēriĦš) un materiāla (piem.: laika patēriĦš, autonovietĦu izmaksas pilsētas centrā) rakstura 
problēmām. Park&ride ir kompleksa sistēma, kas viena objekta ietvaros var iekĜaut ērtus sabiedriskā transporta 
risinājumus, autonovietnes, lielveikalus, uzĦēmējdarbības telpas, u.c. sabiedrībai nozīmīgus risinājumus. 
2. SaskaĦā ar park&ride novietĦu ieviešanas koncepciju, park&ride nevar būt bezmaksas transportlīdzekĜu 
novietne. Park&ride objektos tiks ieviestas elektroniskās biĜetes, kuras būs saistītas ar sabiedrisko transportu. Ja 
indivīds pēc transportlīdzekĜa novietošanas park&ride izmanto sabiedrisko transportu, tad park&ride stāvvieta ir 
bezmaksas. Visos pārējos gadījumos park&ride būs maksas novietne ar konkrētiem gadījumiem piemērotiem maksas 
tarifiem. 
ĥemot vērā augstāk minēto, iesakām veikt šādas izmaiĦas 7.7.9. apakšpunktā: 

2.1. Vārdu „bezmaksas” aizvietot ar vārdiem „uz sevišėiem noteikumiem”; 
2.2. Vārdus „50% no zemesgabala platības” aizvietos ar vārdiem „50% no zemesgabala apbūves platības. 

178.  02.06.2008. 
DA-08-2081ap 

V.V ītols 
 

Pašlaik spēkā esošajos RTIAN zemes gabaliem piešėirtais apbūvēšanas stāvu skaits nosaka zemes gabala apbūves 
intensitāti, ko daudzi cilvēki neievēro, jo tie savā ikdienas darbībā nesaskaras ar šiem jautājumiem. Apbūves intensitāte, 
savukārt, lielā mērā nosaka zemes vērtību. 
Noteikumiem pievienoti trīs plāni, kuros katram Rīgas gruntsgabalam norādīts atĜauto stāvu skaits, izmantošanas veids, 
pastāvošās aizsargjoslas vai citi zemes gabala izmantošanas ierobežojumi. Visā Rīgas teritorijā ir tikai 29 gruntsgabali, 
kuriem piešėirti 25 un vairāk stāvi. Tie ir izkaisīti pa visu pilsētu un grūti saprast kādēĜ tiem un ne citiem piešėirtas šādas 
privilēăijas. Daži atrodas centriskās vietās, kur tas būtu saprotami, bet citi samērā tālās un neattīstītās vietās. Tajā pašā 
plānā var atrast  kaimiĦu gruntsgabalus, kas atrodas blakus, tuvu vai ielas pretējā pusē, kam piešėirti tikai 5 stāvi vai pat 
mazāk. Šādā veidā dažiem zemes īpašniekiem ir radītas lielas vērtības, citiem nē. Neizprotami, kāpēc vajadzētu pastāvēt 
šādam vienlīdzības trūkumam. 
Spēkā esošo noteikumu vēl viens negatīvs aspekts ir amatpersonām dotā plašā iespēja rādītājus mainīt pēc saviem 
ieskatiem. Noteikumos vairākās vietās ir paredzēts, ka Būvvalde intensitāti var paaugstināt un tā var mainīt arī citus 
noteikumus, ja projekta autors iesniedz attiecīgu pieprasījumu un detālplānojumu. Tāpat noteikumu 6.3. punkts 
(IzĦēmumi) pieĜauj iespēju Būvvaldes amatpersonām atsevišėos gadījumos atĜaut gandrīz jebko. Šāda iespēja dažreiz droši 
vien ir labvēlīga pilsētas attīstībai, bet tai ir augsta riska pakāpe. 
Patreizējie RTIAN savā būtībā ir līdzīgi tam, kas ekonomikā ir centralizētā plānošana. Viss ir stingri noteikts, pie tam 
noteikts „augšā”. Intensitāte, ēku augstums, pat pilsētas silueta veidošana. Noteikumi iet pat tik tālu, ka celtniekiem 
jāsaskaĦo fasādes krāsa un puėes, kas tiks stādītas jaunbūves dārzā. Pilsētām pašām ir sava dinamika. Simtiem dažādu 
apsvērumu, kurus pārdomā un pieĦem atkal simtiem individuālo zemes attīstītāju un daudzu Ĝoti radošo arhitektu radošais 
talants ir „pilsētas silueta” veidotāji. 
Rīgā uz būvēšanai saskaĦotajiem plāniem ir tuvu pie divdesmit dažādu amatpersonu parakstu un būvatĜaujas saĦemšanai 
dažreiz esot nepieciešami pat līdz 3 gadi. Pašvaldībai ir iespējas šādus spēles noteikumus ieviest, tos var padarīt vēl 
stingrākus, bet kaut kur un kādā brīdī tas padara mūs neefektīvus. 
 
Priekšlikumi: 

1) Attiecībā uz apbūves intensitātes noteikumiem taisnīgi būtu noteikt visiem zemes gabaliem to pašu pamatintensitāti. 
Rīgas apstākĜos saprātīgs skaitlis varētu būt starp 80% un 100%. Spēkā esošie noteikumi arī paredz apmēram šādu 
intensitāti daudziem zemes gabaliem un tas ir apsveicami. Tā pieĜauj vidēji 4 stāvu augstas ēkas un dzīvokĜu, ofisu 
ēku gadījumā ir iespējams izvietot nepieciešamās autostāvvietas vienā pagrabstāvā. 

2) Papildus tam visiem īpašuma attīstītājiem būtu jādod iespēja palielināt intensitāti, ja kāds to vēlas, bet par to 
samaksājot pilsētai nodokli, kas atbilstu vērtībai, ko īpašnieks iegūst no intensitātes palielināšanas. Tā, piemēram, 

Palielināta apbūves intensitāte ir 
atbilstoša attīstāmajai policentriskuma 
idejai Rīgā – jaunajos attīstības 
centros paredzēts palielināts apbūves 
stāvu skaits un palielināta apbūves 
intensitāte. 
Norādām, ka vairumā gadījumu 
zemes gabali ar paaugstinātu apbūvi 
nav atsevišėi izkliedēti, bet veido 
atsevišėus centrus pilsētas teritorijā.  
LR likumdošanas normas nosaka 
vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumam un detālplānojumam 
saistošo noteikumu statusu, kaut gan 
lielākajā daĜā pasaules attīstīto valstu 
likumdošana vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumam paredz 
vadlīniju raksturu. 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grafiskajās daĜās M1:10 
000 nav iespējams ar metra precizitāti 
noteikt gan stāvu skaitu, gan citus 
rādītājus. 
LR likumdošanā nav noteikts 
juridisks mehānisms apbūves 
intensitātes palielināšanai, no 
attīstītāja iekasējot attiecīgu nodokli, 
turklāt šādai apbūves intensitātes 
noteikšanas sistēmai būtu koruptīvs 
raksturs. 
Jautājums par apbūves stāvu skaita 
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intensitātes pacelšana uz 250% radītu nodokli par papildus 150%, ja pamatintensitāte būtu 100%. NodokĜu summa 
būtu 150% no attiecīgā zemes gabala tirgus vērtības. Šis nodoklis varētu būt arī zemāks, bet tam vajadzētu būt 
visiem vienādam, publicētam un zināmam. Neredzu, kādēĜ Rīgas domei būtu jāatsakās no šāda liela nodokĜu 
ienākuma. Tas būtu arī taisnīgs, jo papildus jauna celtniecība prasa no pilsētas ieguldījumus infrastruktūrā. Tāpat 
taisnīgi pret pārējiem pilsētas iedzīvotājiem ir šos infrastruktūras izdevumus uzlikt tiem, kas no iespējas celt lielāku 
ēku, gūst ekonomisku labumu. Šāda intensitātes noteikšana būtu vienkārša, caurspīdīga, dotu lielu ienākumus 
pilsētai un būtu taisnīga. Visiem būtu vienādi spēles noteikumi. 

3) Rīgā, izĦemot, protams, svarīgākās vēsturiskās apbūves vietas, stāvu skaits vispār nebūtu jāierobežo un nav 
nepieciešams to saistīt ar apbūves intensitāti. Intensitāti ir viegli noteikt atsevišėi. Stāvu skaitu brīvas ekonomikas 
situācijā ierobežo tehniski aspekti un izmaksas. Nav šaubu, ka neierobežot stāvu skaitu būtu liela uzdrīkstēšanās, bet 
tā pavērtu iespējas modernākai Rīgas attīstībai, vērienīgai attīstībai. Tā būtu brīvība arhitektiem, tikai saimniecisku 
un tehnisku iespēju ierobežota. Patreizējie noteikumi ir žĦaudzoši.  Rīgas domei ir iespēja izvēlēties, vai tā grib 
attīstīt Rīgu par modernu metropoli vai tādu neuzkrītošu, bālu, varētu teikt provinciālu pilsētu, kurai trūkst šodienas 
celtniecības raksturīgākā elementa – augstceltnes. 

4) Latvijā ir daudz spējīgu arhitektu. Droši var deleăēt viĦiem lielākas tiesības noteikt, kas un kā ir projektējams , dot 
viĦiem plašāku rīcības brīvību un atbildību. Citiem vārdiem – vairāk uzticēties individuālo projektu izstrādātājiem. 
Šim nolūkam, kas veicinātu labāku resursu izmantošanu, Rīgas dome varētu uzdot attiecīgajām amatpersonām 
būtiski vienkāršot un saīsināt atĜauju izsniegšanas procesu. 

neierobežošanu un tā saistīšanu ar 
apbūves intensitāti, tika izskatīts un 
tika secināts, ka tas ievērojami 
apgrūtinātu orientēšanos pilsētā. 
Tā kā būvniecības atĜauju 
izsniegšanas kārtība ir noteikta LR 
likumdošanā, līdz ar to vietējai 
pašvaldībai nav tiesību vienkāršot 
būvniecības atĜauju izsniegšanas 
kārtību. 

179.  26.08.2008. 
DA-08-6532nd 

AS Latvenergo ĥemot vērā, ka AS „Latvenergo” saskaĦā ar  Enerăētikas likuma 20.1 panta pirmo daĜu ir valstiski svarīgs 
tautsaimniecības objekts un, lai sabiedrībai  ar iespējami mazākiem līdzekĜiem būtu iespējams nodrošināt  savu  
energoapgādes objektu – transformatoru punktu drošu un operatīvu ekspluatāciju, kā arī atjaunošanu un rekonstrukciju, un 
arī lai racionālāk izmantotu Rīgas pilsētas teritoriju un vienlaicīgi nodrošinātu arī „Latvenergo” kā ēku un būvju īpašnieka 
tiesības apvienot ēku ar zemi vienā īpašumā , lūdzam rast iespēju grozīt RD saistošos noteikumus Nr.34, paredzot iespēju 
jau esošo energoapgādes objektu  - transformatoru apakšstacijas uzturēšanai nodalīt vai izveidot zemes gabalus ar 
minimālo platību no 50 m2. 

Informējam, ka Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
grozījumu projekta 3.7.4.punktā 
noteikts, ka, ja zemesgabals ir 
paredzēts inženierkomunikācijas 
objektu izvietošanai un tas nav 
pretrunā ar šiem saistošajiem 
noteikumiem, tad zemesgabala platība 
var būt mazāka par šajos saistošajos 
noteikumos noteikto minimālo 
platību. Šādā gadījumā pieĜaujamo 
zemesgabala minimālo platību nosaka 
Būvvalde plānošanas un arhitektūras 
uzdevumā. 

180.  20.10.2008. 
DA-08-3404dv 

RD Kultūras 
departaments 

Lai nodrošinātu mecenāta Augusta Dombrovska atstātā mantojuma – Vecmīlgrāvja kultūrvēsturisko ēku: Kultūras pils 
„ZiemeĜblāzma”, tās parka, Burtnieku nama, Proăimnāzijas un ZaĜās skolas un tām pieguĜošo teritoriju neaizskaramību 
lūdzam atjaunot to kā vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli (kāds pastāvēja RTP 1995.2005.g. 8.nodaĜas 2.5. 
punktā)  

Teritorija noteikta kā apbūves 
aizsardzības teritorija. 

181.  04.11.2008. 
DA-08-10750sd 

Rīgas Brīvostas 
pārvalde 

Papildināt 1.nodaĜu „Lietotie termini un sa īsinājumi” ar sekojošiem terminu skaidrojumiem: 
Piestātne – hidrotehniskā būve, kas izmantojama peldlīdzekĜu pietauvošanas, enkurošanas un stāvēšanas vajadzībām, 
kravu pārkraušanai un pasažieru apkalpošanai un kas vienlaicīgi var būt arī būve ūdensteču un ūdenstilpju krasta 
nostiprināšanai un aizsardzībai pret eroziju.  
Pieeja piestātnei – akvatorija, kas nepieciešama kuăošanai starp galveno kuău ceĜu un piestātni, kā arī pietauvošanas un 
attauvošanas operācijām. 
Piestāšanās josla pie piestātnēm – ūdens virsma un ūdenstilpes gultnes daĜa, ko pie piestātnes aizĦem kuăis un kravas 
operācijām izmantojamās liellaivas, peldošie celtĦi vai citi peldošie līdzekĜi, bet ne šaurāka par 35 m. 
MuliĦš - hidrobūve estakādes veidā, kas izbūvējama ūdensteces vai ūdenstilpes akvatorijā un kalpo rekreācijas 

Priekšlikumi ir iestrādāti Noteikumos 
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vajadzībām, kravu un pasažieru pārvadājumu un zvejniecībā izmantojamo peldlīdzekĜu pietauvošanās vajadzībām, un ir 
izmantojams kravu un pasažieru plūsmu starp sauszemi un peldlīdzekli nodrošināšanai. 
Mols- hidrotehniska būve, kas upes grīvā norobežo ostas iekšējo akvatoriju no ārējās ūdenstilpnes (jūras) un aizsargā 
hidrotehniskās būves, peldlīdzekĜus no viĜĦiem un ledus; 
ViĜĦlauži- hidrotehniska būve, kas atrodas ūdenstilpē vai ūdenstecē un aizsargā citas hidrotehniskās būves no viĜĦiem un 
ledus. 
Doks- inženiertehniska būve kuău un citu peldlīdzekĜu novietošanai to būvniecības vai remontdarbu laikā un kas tiek 
izmantota kuău un citu peldlīdzekĜu izcelšanai un nolaišanai ūdenī. 
Termināls- ēku un būvju komplekss, kura galvenā funkcija ir saistīta ar kravu pārkraušanas operāciju nodrošināšanu un 
pasažieru apkalpošanu.  
Navigācijas tehniskie līdzekĜi – būves, iekārtas un konstrukcijas (bākas, molu ugunis, vadlīniju zīmes, radiotehniskie 
līdzekĜi,  stoderes u.c.) ar apgaismojumu vai bez apgaismojuma, kuras uzbūvētas (uzstādītas) uz zemes vai novietotas 
ūdenī kuăošanas un gaisa kuău lidojumu drošības nodrošināšanai Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos ūdeĦos un gaisa 
telpā. 
Ūdenssporta būve - ēka un cita būve vai tās daĜa, ūdens akvatorija daĜa, kas plānota, izmantota vai nodomāta vienam vai 
vairākiem ūdenssporta veidu (airēšana, vindsērfings, burāšana, ūdensslēpošana u.c.) darbības nodrošināšanai. 
Lidlauks – noteikta zemes teritorija vai ūdens akvatorija, kā arī ēkas, objekti un iekārtas, kas pilnīgi vai daĜēji paredzētas, 
lai organizētu gaisa kuău pienākšanu vai atiešanu (t.i. gaisa kuău pacelšanos, nosēšanos, manevrēšanu un stāvēšanu, 
pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tranzīta pasažieru apkalpošanu, bagāžas, kravas un pasta iekraušanu un izkraušanu, 
kā arī gaisa kuău tehnisko apkopi, degvielas uzpildi u.c.). 
Lidlauka kontrolpunkts – nosacīts punkts, pēc kura konstatē lidlauka ăeogrāfisko atrašanās vietu (koordinātes). 
Lidlauka satiksme – visa kustība lidlauka manevrēšanas laukumā, kā arī gaisa kuău lidojumi virs lidlaukam blakus esošās 
teritorijas. 
Lidlauka satiksmes zona – noteiktu izmēru gaisa telpa, kas atrodas virs lidlaukam blakus esošās teritorijas un ir paredzēta 
lidlauka satiksmes drošības garantēšanai. 
Helikopteru  lidlauks -  Lidlauks  vai  noteikts  laukums  uz  celtnes,  kurš  ir  pilnīgi  vai  daĜēji  paredzēts  helikopteru  
atlidošanai,  aizlidošanai  un  kustībai  pa  virsmu. 
Degvielas uzpildes stacija – transportlīdzekĜu un mehānismu, mazizmēra kuăošanas līdzekĜu un jahtu degvielas tvertĦu, kā 
arī īpaši šim nolūkam paredzētās taras uzpildes vietas, kurās  uzstādīta degvielas uzpildes iekārta. 
Peldoša degvielas uzpildes stacija – mazizmēra kuăošanas līdzekĜu un jahtu degvielas tvertĦu uzpildes vieta uz ūdens, 
kurā uzstādīta degvielas uzpildes iekārta. 
Kolmatāža – mākslīga zemes virsmas paaugstināšana ar pievestu vai uzpludinātu grunti. 
Polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošajiem ūdeĦiem un no kuras ūdens noteci 
novada ar sūknēšanu. 
Paaugstināta riska objekts – objekts, kur ir paaugstināta iespējamība radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai vai 
īpašumam. 
Vieglās ražošanas uzĦēmums - šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, būves (arī ēkas) vai tās daĜas izmantošana 
sastāvdaĜu ražošanai vai montēšanai, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai vai pakalpojumiem derīgus 
galaproduktus, un jebkuru preču, vielu vai lietu komplektēšanai, iesaiĦošanai, uzkrāšanai vai uzglabāšanai, izĦemot 
jebkādu darbību, kas rada būtisku piesārĦojumu, kura dēĜ ėīmiskie, fizikālie, radioloăiskie un bakterioloăiskie faktori 
pārsniedz pieĜaujamos higiēnas normatīvus. 
Satiksmes un sakaru ēku apbūve – ietver autostaciju un ūdenstransporta staciju ēkas, dzelzceĜa pasažieru staciju ēkas, 
pasta, sakaru nodaĜu, radiostaciju ēkas, telefona centrāĜu un līniju pastiprināšanas punktu ēkas, automašīnu garāžu 
(pazemes, daudzstāvu virszemes, ar atsevišėām bloėētām telpām) un bāku apbūvi. 
Vairumtirdzniecības objekts - ēka un cita būve vai tās daĜa, kas plānota, izmantota vai nodomāta materiālu, vielu, lietu un 
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citu preču komplektēšanai, iesaiĦošanai, pārdošanai, uzkrāšanai un/vai glabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu preču 
ražošanu, montēšanu vai pārstrādāšanu. 
Palīgizmantošana (papildizmantošana) - atĜautā izmantošana, kas papildina, uzlabo vai veicina primāro izmantošanu. 
Teritorija,  ēka vai telpu grupa palīgizmantošanai  nedrīkst pārsniegt 25%  no kopplatības. 
Dzīvoklis kā palīgizmantošana - ēka vai tās daĜa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kā atsevišėa norobežota dzīvojamā 
platība, kas sastāv no viena dzīvokĜa, uz zemesgabala, kur dzīvojamā māja nav galvenais atĜautais zemes izmantošanas 
veids un nepārsniedz 25 % no kopējās platības. 
 
SadaĜā „Ostas teritorija (O)” iek Ĝaut sekojošus apakšpunktus: 
7.12. Apbūves noteikumos Ostas teritorija nozīmē Rīgas brīvostas teritoriju, kur primārā izmantošana ir saistīta ar 
ostas funkcionēšanas nodrošināšanu un attīstību, bet sekundāra ir cita atĜautā izmantošana.  
7.13. Ostas teritorija ietver sekojošas atšėirīgas izmantošanas teritorijas, kurās jāievēro papildus un/vai citi noteikumi, 
nekā līdzīgās teritorijās citās Rīgas pilsētas daĜās. 

7.13.1. Jūras ostas apbūve (OO) ir teritorija, kur primārā izmantošana ir jūras ostas un ostas termināĜu apbūve un ar 
ostas darbību saistītas termināĜu ēku un būvju, hidrotehnisko būvju, transporta būvju, rūpnieciskās ražošanas, satiksmes 
un sakaru ēku un būvju būvniecība, bet pakārtotā  izmantošana - citu šajā teritorijā atĜauto būvju būvniecība un 
teritorijas izmantošana šim vajadzībām. 

7.13.1.1. Jūras ostas teritorijā (OO) atĜauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: 
1) Rūpnieciskās ražošanas ēkas un būves: 

- Ražošanas ēka; 
- Noliktavas, saldētavas; 
- Rezervuārs un bunkurs; 
- SūkĦu un kompresoru stacija; 

- Ārpustelpu atklāta kravu uzglabāšana; 
2) Transporta būves: 

- Kravu stacijas ēkas un būves; 
- Degvielas uzpildes stacija; 
- Sliežu ceĜš; 
- AutoceĜš; 
- Virszemes un apakšzemes cauruĜvadi; 
- Automašīnu stāvlaukums; 
- Ostas un kuăojamie kanāli; 
- Tilti un estakādes; 
- TuneĜi un pazemes ceĜi;  

3) Satiksmes un sakaru ēkas: 
- Kuău satiksmes centrs; 
- DzelzceĜa transporta apkopes ēkas;  
- Loču, hidrogrāfijas uz dienestu palīgēkas;  
- Jahtu slēgtas un atklātas novietnes; 

- TermināĜu ēkas un būves; 
- Pasažieru termināls; 

4) Hidrotehniskās būves:  
- Piestātne, muliĦš; 
- Mols; 
- Vi ĜĦlauzis; 
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- Krasta nostiprinājums; 
- Navigācijas tehniskie līdzekĜi; 
- Dambis;  
- Doks;  

5) Palīgizmantošana: 
- Biroju ēkas; 
- Vairumtirdzniecības objekti; 
- Tirdzniecības un pakalpojumu objekti; 
- Grunts pagaidu krautnes;  

7.13.1.2. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte ir 280% 
7.13.1.3. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija  – 0 %.  
7.13.1.4. Ēku maksimālais augstums 24m. Augstuma ierobežojums, neattiecas uz specializētajām ostas ēkām un 

būvēm, ostas celtĦiem, bākām un citām ostas iekārtām, ja tas nepieciešams to funkcionālajai izmantošanai. 
7.13.1.5. Ja zemesgabals, uz kura izvieto ražošanas uzĦēmumu vai beramkravu un ăenerālkravu atklāta uzglabāšanu, 

robežojas ar zemesgabalu, uz kura izvietota dzīvojamā apbūve, tad gar minēto robežu iepretim attiecīgajam 
objektam veido apstādījumu joslu 8 m platumā. 

7.13.1.6. Teritorijā izvietojot beramkravu terminālu vai naftas produktu terminālu jāizmanto tehnoloăijas kas 
maksimāli samazina iespējamo vides piesārĦojumu un vides riskus. 

7.13.1.7. Jaunus paaugstināta riska, tai skaitā sprādzienbīstamus objektus jāizvieto tā, lai to drošības aizsargjosla 
nepārsniegtu tā zemesgabala robežas kur objekts atrodas, vai ostas teritorijas robežas. Gadījumos, kad 
plānotā objekta drošības aizsargjosla pārsniedz tā zemesgabala robežas kur objekts atrodas, objekta 
būvniecība jāsaskaĦo ar viesiem zemesgabalu īpašniekiem un lietotājiem, kas atrodas plānotā objekta 
ietekmes zonā. 

7.13.1.8. Sprādzienbīstamas būves vai telpas aprīko ar aizsargsistēmām, Ħemot vērā LBN 201–07 „Būvju 
ugunsdrošība” prasības. 

7.13.1.9. Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šėidrās degvielas glabāšanai līdz 
dzīvojamo, sabiedrisko, darījumu iestāžu vai ražošanas objektu apbūvei (ar lielu plānoto apmeklētību vai 
intensīvu cilvēku kustību) jāpieĦem ne mazāk par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un 
degvielas pazemes rezervuāriem. 

7.13.1.10. Attālums no naftas un naftas produktu, bīstamo ėīmisko vielu un produktu cauruĜvadiem, tilpnēm, 
krātuvēm, pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, 
piestātnēm un muliĦiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, pārstrādes un pārkraušanas uzĦēmumiem  līdz 
dzīvojamo, sabiedrisko, darījumu iestāžu vai ražošanas objektu apbūvei (ar lielu plānoto apmeklētību vai 
intensīvu cilvēku kustību) jāpieĦem no 50 līdz 500 m, atkarībā no plānotā objekta riska pakāpes. Šis 
attālums jānosaka no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ėīmiskās 
vielas vai produkti. 

7.13.1.11. Objektiem, kuru darbība saistīta ar rūpnieciskā riska radīšanu, nepieciešams veikt rūpnieciskā riska 
novērtējumu. Lēmumu par bīstamā objekta izvietojumu un darbības ierobežojumiem var pieĦemt tikai tad, 
ja riska novērtējuma rezultāts apstiprina zemāku par maksimāli pieĜaujamo apdraudējuma līmeni un atbilst 
akceptējamā riska kritērijiem. 

7.13.1.12. Degvielas uzpildes staciju, naftas bāžu,  un pārvietojamo cisternu ekspluatācijā jāievēro noteiktās vides 
aizsardzības prasības un kvalitātes normatīvi pazemes ūdeĦiem un gruntij saskaĦā ar Ministru kabineta 
16.05.2006. noteikumiem Nr. 400. 

7.13.1.13. Kārtību, kādā tiek nodrošināta konkrētu objektu publiskā pieejamība nosaka Rīgas brīvosta, atkarībā no 
objekta nozīmes un atrašanās vietas ostas teritorijā. 
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7.13.1.14. Kultūras pieminekĜi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar Valsts kultūras pieminekĜu 
inspekcijas rakstveida atĜauju un tās kontrolē. Pirms vēsturisko ēku rekonstrukcijas uzsākšanas jāveic ēkas 
un apkārtējās vides kultūrvēsturiskais izvērtējums 

7.13.1.15. Jūras ostas apbūves (OO) teritorijā esošo kultūras pieminekĜu daĜas atĜauts pārvietot vai pārveidot ievērojot 
likuma „Par Kultūras pieminekĜu aizsardzību” nosacījumus. 

7.13.1.16. Jūras ostas apbūves (OO) teritorijā noteiktajās „Potenciāli pārvietojamās un pārveidojamās kultūras 
pieminekĜu daĜās” pirms būvniecības procesa uzsākšanas veicama kultūras pieminekĜu inventarizācija. Tās 
ietvaros jāizvērtē spēkā esošās kultūras pieminekĜu robežas, statuss, kā arī to pārveidošanas vai 
pārvietošanas iespējas un lietderība. 

7.13.1.17. „Piejūras maăistrāles iespējamās trases novietne” nozīmē ostas teritoriju, kas nepieciešama plānota lielceĜa 
– Piejūras maăistrāles trases attīstībai tālākā perspektīvā, pēc Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 
termiĦa beigām. 

7.13.1.18. Līdz lēmuma par Piejūras maăistrāles trases būvniecību pieĦemšanai, Piejūras maăistrāles iespējamās trases 
novietnes teritoriju ir atĜauts izmantot atbilstoši atĜautajai (plānotajai) izmantošanai. 

 Rīgas brīvostas robežās noteiktā Jaukta ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija (OR) ir teritorija, kur 
primārā izmantošana ir ar ostas darbību saistītas ražošanas, noliktavu un transporta uzĦēmumu, vairumtirdzniecības 
iestāžu, uzĦēmumu vai iestāžu, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargzonas vai īpašas prasības kravu transportam 
(kravu bīstamība, kravu apgrozījums lielāks par 40 vienībām diennaktī), kā arī kravu ostas būvju būvniecība, bet 
sekundārā izmantošana - citu šajā teritorijā atĜauto būvju būvniecība. 

7.13.1.19. Jaukta ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (OR) atĜauta šādu būvju būvniecība 
un būvju izmantošana: 
1) Rūpnieciskās ražošanas ēkas: 

- Ražošanas ēka; 
- Noliktavas, saldētavas; 
- Rezervuārs un bunkurs; 
- SūkĦu un kompresoru stacija; 
- Atklāts kravu laukums; 

- Tehniskās apkopes stacija; 
- Ārpustelpu atklāta kravu uzglabāšana; 

2) Satiksmes un sakaru ēkas: 
- TermināĜu ēkas un būves; 
 - DzelzceĜa transporta apkopes ēkas; 
 - Ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas; 
 - Garāžu ēkas; 
 - Kravu stacijas ēkas un būves; 

3) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas: 
- Biroju ēkas;  
- Vairumtirdzniecības ēkas; 
- Degvielas uzpildes stacija; 

4) Transporta būves: 
 - Hidrotehniskas būves, dambji; 
- Virszemes un pazemes cauruĜvadi; 
 - Tilti un estakādes; 
 - TuneĜi un pazemes ceĜi; 
 - Sliežu ceĜi; 



 20

 - Ielas un ceĜi. 
 - Publiskas izmantošanas autonovietne/ autostāvvieta; 

5) Palīgizmantošana: 
 - CauruĜvadi, sakaru un elektropārvades līnijas; 

 - Dienesta viesnīca. 
7.13.1.20. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte ir 280% 
7.13.1.21. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija – 0%.  
7.13.1.22. Ēku maksimālais augstums 24m. Augstuma ierobežojums, neattiecas uz specializētajām ostas ēkām un 
būvēm, ostas celtĦiem, bākām un citām ostas iekārtām, ja tas nepieciešams to funkcionālajai izmantošanai. 
7.13.1.23. Ja zemesgabals, uz kura izvieto ražošanas uzĦēmumu vai beramkravu un ăenerālkravu atklāta 
uzglabāšanu, robežojas ar zemesgabalu, uz kura izvietota dzīvojamā apbūve, tad gar minēto robežu iepretim 
attiecīgajam objektam veido apstādījumu joslu 8 m platumā. 
7.13.1.24. „Piejūras maăistrāles iespējamās trases novietne” nozīmē ostas teritoriju, kas nepieciešama plānota 
lielceĜa – Piejūras maăistrāles trases attīstībai tālākā perspektīvā, pēc Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 
termiĦa beigām. 
7.13.1.25. Līdz lēmuma par Piejūras maăistrāles trases būvniecību pieĦemšanai, Piejūras maăistrāles iespējamās 
trases novietnes teritoriju ir atĜauts izmantot atbilstoši atĜautajai (plānotajai) izmantošanai. 
7.13.2. Rīgas brīvostas robežās noteiktā Jauktas apbūves teritorija  (OJ) ir teritorija, kur primārā 
izmantošana ir darījumu iestāžu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība, teritorijas un būvju izmantošana 
ražošanas  un ar ostas darbību saistītu objektu vajadzībām.  
7.13.2.1. Jauktas apbūves teritorijā (OJ)  Rīgas brīvostas robežās atĜautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība 
un izmantošana: 

1)  Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas:  
- Biroju ēkas; 
- Viesnīcas; 
- Tirdzniecības ēkas;  
- Degvielas uzpildes stacija; 

2) Rūpnieciskās ražošanas ēkas: 
 - Ražošanas ēkas - vieglās ražošanas uzĦēmums; 
 - Noliktavas, saldētavas; 
 - Tehniskās apkopes stacija; 

3) Satiksmes un sakaru ēkas: 
 - Pasažieru terminālis; 
- Jahtu slēgtas un atklātas novietnes; 
 - Garāžu ēkas; 
- Publiskas izmantošanas autonovietne/ autostāvvieta; 

4) Hidrotehniskās būves:  
- Piestātne, muliĦš; 
- Mols;  
- Jahtu un laivu piestātnes; 
- Krasta nostiprinājums; 
- Navigācijas tehniskie līdzekĜi; 

5) Palīgizmantošana: 
 - Dzīvoklis, kā palīgizmantošana. 

7.13.2.2. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte jauktas apbūves teritorijā ir: 
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1) 110 %     līdz 3 stāvu apbūvē; 
2) 140 % 4 stāvu apbūvē. 
7.13.2.3. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija ir 10 %. 

7.13.2.4. Jauktas apbūves teritorijā pieĜaujama tikai tāda vieglās ražošanas uzĦēmuma izvietošana, kas rada 
tikai nebūtisku piesārĦojumu. Vieglās ražošanas uzĦēmumu izvieto gar lielceĜiem, maăistrālēm un pilsētas 
ielām, kā arī zemesgabalos, kas robežojas ar Jauktu ražošanas un komercdarbības apbūves teritoriju vai Jūras 
ostas un jūras ostas termināĜu apbūvi. 

7.13.2.5. Jauktas apbūves teritorijā (OJ)  Rīgas brīvostas robežās esošās dzīvojamās mājas atĜauts renovēt 
un/vai rekonstruēt, ievērojot šo saistošo noteikumu 7.1. apakšnodaĜas noteikumus. 

7.13.2.6. Ja zemesgabals, uz kura izvieto vieglās ražošanas uzĦēmumu, robežojas ar zemesgabalu, uz kura 
izvietota dzīvojamā apbūve, tad gar minēto robežu iepretim attiecīgajam objektam veido apstādījumu joslu 8 m 
platumā. 

7.13.2.7. Ja zemesgabals, uz kura izvieto tirdzniecības un pakalpojumu objektu, robežojas ar savrupmāju vai 
dzīvojamās apbūves teritoriju, tad gar minēto robežu iepretim attiecīgajam objektam veido apstādījumu joslu 8 
m platumā. 

7.13.2.8. Ja esošās dzīvojamās apbūves teritorijās gar autoceĜiem (ielām), dzelzceĜiem vai ražošanas teritoriju 
tuvumā trokšĦu līmenis pārsniedz normatīvo, tad žogi var tikt veidoti kā pretrokšĦu ekrāni, necaurredzami ar 
palielinātu augstumu, atbilstoši trokšĦu aprēėiniem. Šādi žogi ir jāveido kā zaĜās sienas ar vīteĦaugiem 
(jāapzaĜumo). 

7.13.2.9. „Piejūras maăistrāles iespējamās trases novietne” nozīmē ostas teritoriju, kas nepieciešama plānota 
lielceĜa – Piejūras maăistrāles trases attīstībai tālākā perspektīvā, pēc Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam termiĦa beigām. 

7.13.2.10. 7.13.3.10. Līdz lēmuma par Piejūras maăistrāles trases būvniecību pieĦemšanai, Piejūras maăistrāles 
iespējamās trases novietnes teritoriju ir atĜauts izmantot atbilstoši atĜautajai (plānotajai) izmantošanai. 

7.13.3. Rīgas brīvostas robežās noteiktā Lidlauka teritorija  (OL) ir Spilves lidlauka rekonstrukcijai un attīstībai 
noteiktā lidlauka teritorija, kurā paredzēta vispārējās (mazās) aviācijas lidlauka attīstība, t.sk. helikopteru lidlauka 
attīstība. 
7.13.3.1. Lidlauka teritorijā atĜauti šādi izmantošanas veidi, kas nodrošina lidlauka darbību un attīstību: 

1) Satiksmes un sakaru ēkas: 
 - Lidostas pasažieru stacijas ēkas; 
- Lidostas tehniskās apkopes un saimniecības ēkas; 
 - Lidmašīnu angāri; 
- DzelzceĜa transporta apkopes ēkas; 
 - Garāžu ēkas; 
 - Kravu stacijas ēkas un būves. 

2) Transporta būves: 
 - Lidjosla, ar maksimālo garumu līdz 1200m; 
 - Lidaparātu pārvietošanās ceĜi; 
 - Lidaparātu stāvvietas; 
 - Hidrotehniskas būves, dambji; 
 - Tilti un estakādes; 
 - TuneĜi un pazemes ceĜi; 
 - DzelzceĜi; 
 - Ielas un ceĜi; 

3) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkas:  



 22

- Biroju ēkas; 
- Dienesta viesnīcas; 
- Tirdzniecības ēkas; 
- Tirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana; 

4) Degvielas uzpildes stacija; 
5) Publiskas izmantošanas autonovietne/ autostāvvieta; 
6) CauruĜvadi, sakaru un elektropārvades līnijas. 

7.13.3.2. Ēku un būvju maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 30m. Būvējot, ierīkojot un izvietojot ēkas un būves 
piecu kilometru rādiusā no  esošā vai plānotā lidlauka kontrolpunkta jāĦem vērā jebkuru lidlauka šėēršĜu 
ierobežošanas virsmu augstumus.  

7.13.3.3. Ja plānotā ēka vai būve sasniedz 100 metrus un vairāk virs to atrašanās reljefa, vai to absolūtais augstums 
par 30 m un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu un tie sasniedz vai pārsniedz 
jebkuru lidlauka šėēršĜu ierobežošanas virsmu jāsaĦem Valsts aăentūras „Civilās aviācijas aăentūra” atĜauja 
saskaĦā ar Ministru kabineta 2.01.2008. noteikumiem Nr.2 „Kārtība, kādā pieprasa un saĦem Civilās 
aviācijas aăentūras atĜauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuău lidojumu drošībai potenciāli bīstamus 
objektus”. 

7.13.3.4. Būvējot, ierīkojot un izvietojot ēkas un būves, kā arī stādot kokus, kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies 
gaisa kuău pacelšanās vai nosēšanās sektorā, - divu kilometru attālumā no skrejceĜa tuvākā sliekšĦa, 
jāsaĦem Valsts aăentūras „Civilās aviācijas aăentūra” atĜauja saskaĦā ar Ministru kabineta 2.01.2008. 
noteikumiem Nr.2 „Kārtība, kādā pieprasa un saĦem Civilās aviācijas aăentūras atĜauju būvēt, ierīkot un 
izvietot gaisa kuău lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus”. 

7.13.3.5. Aizliegts veikt akrobātiskos lidojumus virs pilsētām, ciemiem un publisku pasākumu norises vietām, 
saskaĦā ar Ministru kabineta 5.02.2008. noteikumi Nr.62 „Gaisa kuău akrobātisko lidojumu veikšanas un 
gaisa kuău akrobātisko lidojumu atĜaujas izsniegšanas kārtība”. 

7.13.3.6. Ja lidlauka vai tā tuvumā zemu lidojoši vai manevrējoši gaisa kuăi var apdraudēt cilvēku vai transporta 
kustību, lidlauka ekspluatants pie lidlauka manevrēšanas teritorijas piegulošiem vispārējās lietošanas ceĜiem 
pēc saskaĦošanas ar ceĜa īpašnieku uzstāda brīdinošas zīmes (uzrakstus). 

7.13.3.7. Būvējot, ierīkojot un izvietojot jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas 
atradīsies gaisa kuău pacelšanās vai nosēšanās sektorā, - piecu kilometru attālumā no skrejceĜa tuvākā 
sliekšĦa, jāsaĦem Valsts aăentūras „Civilās aviācijas aăentūra” atĜauja saskaĦā ar Ministru kabineta 
2.01.2008. noteikumiem Nr.2 „Kārtība, kādā pieprasa un saĦem Civilās aviācijas aăentūras atĜauju būvēt, 
ierīkot un izvietot gaisa kuău lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus”. 

7.13.3.8. Būvējot, ierīkojot un izvietojot objektus, kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos 
(pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas) 15 km rādiusā no lidlauka kontrolpunkta, jāsaĦem Valsts 
aăentūras „Civilās aviācijas aăentūra” atĜauja saskaĦā ar Ministru kabineta 2.01.2008. noteikumiem Nr.2 
„K ārtība, kādā pieprasa un saĦem Civilās aviācijas aăentūras atĜauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuău 
lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus”. 

7.13.3.9. Pārejas noteikumi: 
1) Rīgas teritorijas plānojumā noteiktā „Lidlauka teritorija (OL)” Rīgas brīvostas robežās ir spēkā 24 
mēnešus pēc Rīgas teritorijas plānojuma 2006.- 2018.gadam grozījumu saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās. 
2) Rīgas teritorijas plānojumā noteiktā „Lidlauka teritorija (OL)” Rīgas brīvostas robežās zaudē savu 
statusu pēc 7.13.4.9. 1) punktā minētā darbības termiĦa, ja šajā laikā nav izstrādāts un Rīgas Būvvaldē 
akceptēts lidlauka „Spilve” rekonstrukcijas un būvniecības skiču projekts, Ħemot vērā atĜauto (plānoto) 
izmantošanu un Latvijas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz lidlauku projektēšanu un sertifikāciju. 
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3) Gadījumā, ja Rīgas teritorijas plānojumā noteiktā „Lidlauka teritorija (OL)” Rīgas brīvostas robežās 
zaudē savu statusu, tad teritorijai ir piemērojami Rīgas brīvostas robežās noteiktās „Jauktas ražošanas un 
komercdarbības apbūves teritorijas (OR)” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

7.13.4. Rīgas brīvostas robežās noteiktā Apstādījumu un dabas teritorija  (OA) ir dažādu funkciju, it īpaši, 
ekoloăisko, rekreācijas un pilsētas tēla veidošanas funkciju nodrošināšanai saglabātas vai speciāli izveidotas, ar 
augiem apaugušas vai apaudzētas teritorijas. 

7.13.4.1. Apstādījumu un dabas teritorijā (OA) atĜauti šādi izmantošanas veidi: 
1) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:  
- Dabas liegums „Krēmeri”. 
- Dabas parka „Piejūra” daĜa – Mīlestības saliĦa. 
2) Krastmalu apstādījumi; 
3) Ielu un dzelzceĜa joslu apstādījumi; 
4) Navigācijas tehnisko līdzekĜu izvietošana. 

7.13.4.2. Apstādījumu un dabas teritorijā (OA) atĜauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: 
1) Biotopu apsaimniekošanai nepieciešamās īslaicīgās lietošanas būves; 
2) Dabas tūrismam nepieciešamo skatu torĦu, laipu un tml. objektu būvniecība; 
3) Transporta būves, izĦemot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

7.13.4.3. Ostas teritorijā esošas apstādījumu un dabas teritorijas var nebūt publiski pieejamas, ja normatīvie akti 
nenosaka citādi. Kārtību, kādā tiek nodrošināta konkrētu objektu publiskā pieejamība izstrādā Rīgas brīvosta, 
atkarībā no objekta nozīmes un atrašanās vietas ostas teritorijā.  

7.13.4.4. Ierīkojot krastmalas apstādījumus vai ielu un dzelzceĜa joslu apstādījumus ievēro šo noteikumu 7.9 
apakšnodaĜas nosacījumus. 

7.13.4.5. Ja ielu un dzelzceĜa joslu apstādījumi izvietoti esošās dzīvojamās apbūves teritoriju tuvumā un trokšĦu 
līmenis pārsniedz normatīvo, tad apstādījumu teritorijās žogi var tikt veidoti kā pretrokšĦu ekrāni, 
necaurredzami ar palielinātu augstumu, atbilstoši trokšĦu aprēėiniem. Šādi žogi ir jāveido kā zaĜās sienas ar 
vīteĦaugiem (jāapzaĜumo). 

7.13.5. Rīgas brīvostas robežās noteiktā Publiskā apbūve ar apstādījumiem (OAP) ir teritorija ar palielinātu 
apstādījumu īpatsvaru ostas teritorijā. Teritorijās, kurās atrodas kultūras pieminekĜi un/vai to aizsargjoslas papildus 
jāievēro noteikumus par kultūras pieminekĜu aizsardzību, ko nosaka likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību”. 

7.13.5.1. Publiskā apbūve ar apstādījumiem (OAP) teritorijā atĜauta šāda teritorijas un būvju 
izmantošana un būvniecība: 

1) Sabiedriskās ēkas: 
- Muzeji; 
- Sporta un atpūtas ēkas un būves; 

2) Transporta būves: 
- Jahtu un laivu piestātnes; 
- Ielas un ceĜi; 
- Hidrotehniskās būves. 

3) Publiskas izmantošanas autonovietne/ autostāvvieta; 
4) Navigācijas tehnisko līdzekĜu izvietošana; 
5) Tirdzniecības un pakalpojumu objekts, kā palīgizmantošana. 

7.13.5.2. Zemesgabala minimālais brīvās teritorijas rādītājs ir vismaz 80%. 
7.13.5.3. Apbūves augstums – 1 stāvs . 
7.13.5.4. Kārtību, kādā tiek nodrošināta konkrētu objektu publiskā pieejamība nosaka Rīgas brīvosta, 
atkarībā no objekta nozīmes un atrašanās vietas ostas teritorijā. 
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7.13.5.5. Kultūras pieminekĜi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar Valsts kultūras 
pieminekĜu inspekcijas rakstveida atĜauju un tās kontrolē. Pirms vēsturisko ēku rekonstrukcijas uzsākšanas 
jāveic ēkas un apkārtējās vides kultūrvēsturiskais izvērtējums. 

7.13.6. Jūras ostas akvatorija (OŪ) ir dabisku vai mākslīgu virszemes ūdensobjektu (ūdensteču un ūdenstilpju) 
aizĦemtā teritorija ostā, kur primārā izmantošana ir lielizmēra un mazizmēra peldlīdzekĜu kuăošanas nodrošināšana un 
ar ostas darbību saistīto būvju darbība, būvniecība un teritorijas izmantošana. 

7.13.6.1. Jūras ostas akvatorija (OŪ) teritorijā ir atĜautas hidrotehniskās būves, ar ostas darbību 
saistītās būves un teritorijas izmantošana, kā arī tauvas joslā atĜautās būves – piestātnes, krasta nostiprinājumi 
un ar to saistītais labiekārtojums: 
1) Hidrotehniskās būves  

- Kuău piestātnes un muliĦi;  
  - Navigācijas tehniskie līdzekĜi;  
- Peldoša degvielas uzpildes stacija; 
 - Jahtu un laivu piestātnes; 
 - Kuău jahtu enkurošana un stāvēšana; 
- Kuăošanas kanāla un kuău ceĜu vajadzībām; 
- Kuău apgriešanās baseinu vajadzībām; 

2) CauruĜvadi, sakaru un elektropārvades līnijas; 
3) TermināĜi un ar tiem saistītās būves; 
4) Pieejas piestātnēm un piestāšanās joslas pie piestātnēm. 

7.13.6.2. Rīgas brīvostas teritorijā krasta līnijas korekcija nav uzskatāma par Plānojuma grozījumiem un ir 
pieĜaujama, ja tā nepieciešama ostas darbības un attīstības funkciju nodrošināšanai. 

7.13.6.3. Rīgas brīvostas teritorijā jebkura veida kordona līnijas izmaiĦām jāsaĦem Rīgas brīvostas KapteiĦdienesta 
akcepts. 

7.13.6.4. Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziĜināšanas darbi, un  krasta nostiprināšana tiek 
veikta saskaĦā ar  kārtību, kādu nosaka Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 475 
„Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziĜināšanas kārtība” un citi ar šīm darbībām 
saistītie normatīvie akti. 

7.13.6.5. IzĦemto grunti, kas atbilst vides aizsardzības kritērijiem, var izmantot saimnieciskām vajadzībām vai 
novietot pagaidu vai pastāvīgajās novietnēs, kas izvietotas Jūras ostas teritorijās (OO), Jūras ostas akvatorijā 
(OŪ) vai grunts novietnē jūrā. 

 
Papildus noteikumi polderu izmantošanai: 
1. Rīgas brīvostas teritorijā izbūvētais polderis – Spilves lidlauka polderis ir ziemas polderis – teritorija, kura no 
augstajiem ūdens līmeĦiem ūdensnotekā vai ūdenstilpē pilnīgi pasargātas ar nepārplūstošajiem aizsargdambjiem. Izbūvētā 
poldera teritorijās atrodas esoša apbūve, kura ir jāuztur kārtībā un tai jānodrošina aizsardzība no iespējamo dambju 
pārrāvumiem. 
2. Īstenojot teritorijas plānojumā atĜauto izmantošanu polderu platībās jāĦem vērā 2005.gada 23.augusta Ministru kabineta 
noteikumi Nr.631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” 
un tajos noteiktās pamatprasības. 
3. Detālplānojumos un/vai apbūves projektos, izvērtējot apbūves iespējamību un zemes lietojuma maiĦu polderos, 
jāizvērtē iespējamais vides risks - polderu hidrotehniskais stāvoklis, applūšanas risks, Ħemot vērā esošās un plānotās 
zemes virsmas augstuma atzīmes, kā arī ietekmi uz citu polderī esošo teritoriju izmantošanu. Lai nodrošinātu 
nepieciešamo gruntsūdens līmeĦa dziĜumu no projektētās zemes virsas atzīmes, kas piemērots apbūvei vai apstādījumu 
ierīkošanai, apdzīvoto vietu apbūves teritorijās ar augstiem gruntsūdens līmeĦiem jāparedz gruntsūdens līmeĦa 
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pazemināšanu vai platības kolmatēšanu. 
4. Polderos ietverto platību zemes izmantošanas veidu maiĦas gadījumā ir veicami sekojoši pasākumi: 

 (1) meliorācijas sistēmu pārkārtošana vai rekonstrukcija atbilstoši LBN 224 – 05 prasībām, ievērojot 
Aizsargjoslu likumā un 2003.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas 
aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža 
zemēs” noteiktos nosacījumus; 
 (2) pie intensīvas apbūves polderu teritorijās palielinās atsūknējamā ūdens daudzums, tāpēc jāveic pastāvošās 
sūkĦu stacijas nepieciešamās jaudas aprēėins un ja nepieciešams tas jāpalielina; 
 (3) apbūvēto teritoriju poldera sūkĦu stacijām jānodrošina nepārtraukta elektroapgāde. Jābūt pārvietojamai 
dīzeĜelektrostacijai ar jaudu līdz 150kW elektroapgādes nodrošināšanai avārijas gadījumā; 
 (4) pirms intensificēt poldera platību apbūvi un uzsākt jaunu būvniecību polderu teritorijās, jāveic 
aizsargdambju un sūkĦu staciju tehniskā pārbaude, nepieciešamības gadījumā jāveic pasākumi būves drošības 
palielināšanai un iespējamo avāriju (dambju pārrāvums) nekavējošai novēršanai;  
 (5) polderu aizsargdambju un sūkĦu staciju ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi jāsaĦem Rīgas domes Vides 
departamentā un to uzturēšana un ekspluatācija jāveic saskaĦā ar 2004.gada 8.aprīĜa Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” . 

182.  21.11.2008. 
PK-08-546dv 

RD Kultūras 
departaments 

Priekšlikums apbūves aizsardzības teritorijai „ZiemeĜblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss”:  
1) Aizliegta zemes gabalu sadalīšana; 
2) Tiek saglabāts esošās apbūves mērogs un raksturs; 
3) Tiek saglabāts esošais vēsturiskais ielu tīkls; 
4) Tiek saglabāts publiskās ārtelpas un zemesgabalu vēsturiskais teritorijas apstādījumu raksturs; 
5) Aizliegts būvēt 4 un vairāk stāvu ēkas aizsargājamo teritoriju aptverošajās ielās; 
6) Esošās apbūves rekonstrukcija un pārbūve saskaĦojama Rīgas pilsētas kultūras pieminekĜu aizsardzības insp.; 
7) Žogu pārbūve tieši ZiemeĜblāzmas parka apžogojumam pieguĜošajos zemes gabalos saskaĦojama Rīgas pilsētas 

kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijā; 
8) Apbūves vēsturisko koka māju (Burtnieku nams, ZaĜā skola, Proăimnāzija) nojaukšana pieĜaujama tikai to 

atjaunošanas gadījumā, pirms tam veicot ēkas arhitektoniski – māksliniecisko inventarizāciju, izvērtējot ēkas 
tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz teritorijas kultūrvidi un saĦemot saskaĦojumu Rīgas pilsētas kultūras 
pieminekĜu aizsardzības inspekcijā; 

9) Jaunbūvējamo apjomu veidošanā tiek ievērots konkrētās teritorijas apbūves mērogs, ievērojot tai raksturīgos 
apbūves raksturlielumus – koka vai mūra apbūves augstumu, ēku apjomu proporcijas, jumtu formas, fasāžu ritmus 
un dominējošos apdares materiālus, darbu uzsākšanai saĦemot saskaĦojumu Rīgas pilsētas kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcijā. 

Priekšlikumi daĜēji iestrādāti 
Noteikumos 
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2. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 

grafiskās daĜas „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 
1:10000” Sarkano līniju grozījumu izstrādei 

 
SaĦemtie priekšlikumi pēc saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stāšanās spēkā, 

sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 19.02.2007.-19.03.2007. , Grozījumu 1.redakcijas izstrādes laikā 
 

Nr. Atbildes 
Reă.nr. 

Vārds, Uzvārds / 
Nosaukums 

Priekšlikums PAD izvērt ējums 

1.  11.04.2006. 
1929 nd 

SIA „Apvide” 
 

Lūdzam ierosināt jautājumu par iespējamo Mazās Ropažu ielas sarkano līniju korekciju  tā, lai 
1) M.Ropažu ielas sarkanās līnijas koordinātes sakristu ar 
uzmērīto zemes gabalu (kad.nr. 0100 086 0213); 
2) M.Ropažu ielas beigās tiktu paredzēts strupceĜš ar apgriešanā iespēju. 

Atbalsta. 

2.  11.04.2006. 
1928 nd 

SIA „Apvide”  Lūdzam ierosināt jautājumu par Vesera ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai Vesera ielas sarkanā līnija nešėeltu dzīvojamo 
māju Vesera ielā 4A un ietu pa zemes gabala (kad.nr. 0100 0580107) robežām. 

Atbalsta. 

3.  
 

18.08.2006. 
2907dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajā z.g. Raiskuma ielā (kad.nr.0100 091 0424) sarkano līniju, kas 
iet pāri zemes gabalam tā, lai tas ietu pa z.g. robežu. 

Atbalsta. 

4.  19.04.2006. 
2108 nd 

SIA „MERKS”,  Sakarā ar to, ka SIA „MERKS” piederošā z.g. Kaivas ielā (kad.nr. 0100 092 0540) robeža nesakrīt ar sarkano līniju un 
veidojas starpgabals, lūdzam koriăēt Kaivas ielas sarkano līniju pa mums piederošā z.g. robežu. 

Atbalsta.  

5.  24.04.2006. 
1807 ap 

L.Kukaine Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju man piederošā zemes īpašumā – Jaunciema 10.šėērslīnija 7 (kad.nr. 0100 114 
0214) saskaĦā ar projekta „Savrupmājas Rīgā, zemesgabala Jaunciemā ( grupa 114, grunts 214)” ăenerālplānu un tajā 
noteiktajām un akceptētajām sarkanajām līnijām. 
Skat.pielikumu. 

Atbalsta. 

6.  10.05.2006. 
2096 ap 

V. AuriĦa Lūdzu pārskatīt ZēăeĜu ielas, Rīga sarkano līniju izvietojumu sakarā ar z.g. (108 grupa, 109 grunts) ZēăeĜu ielā 
korektu iemērīšanu dabā. 

Atbalsta. 

7.  25.04.2006. 
2253 nd 

SIA „Latmes Building,  Lūdzam mainīt sarkano līniju robežas Ventspils ielai (kad.nr. 01000752246), posmā no Lielirbes līdz Jaunmoku ielai, 
lai tās saskanētu ar atdalītā z.g. iepriekš noteiktajām robežām, kā tas tika paredzēts saskaĦotajā zemes gabalu apmaiĦas 
projektā (skat.pielikumu). 

Atbalsta. 

8.  26.04.2006. 
2279 nd 

SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamajai mājā Līduma ielā 8 piesaistāmā z.g. projekta korekciju, tika konstatēts, ka starp uzmērītiem 
z.g. ar (kad.nr. 0100 122 0129, 0100 122 0060, 0100122 0061 u.c. un Līduma ielas sarkano līniju ir izveidojusies 
zemes nogabals strēmeles veidā. 
Lūdzam ierosināt jautājumu par Līduma ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai Līduma ielas sarkanās līnijas koordinātes 
sakristu ar uzmērīto z.g. (kad.nr. 0100 122 0129, 0100 122 0060, 0100 122 0061 u.c. koordinātēm. 

Atbalsta. 

9.  16.05.2006. 
2725.nd 

SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamai mājai NometĦu ielā 7a piesaistāmā z.g. projekta korekciju, NometĦu ielas sarkanā līnija tika 
grozīta, ko ir akceptējis RDPAD PPP vadītājs, norādot, ka šīs izmaiĦas tiks Ħemtas vērā, izstrādājot grozījumus RAP 
2006. -2018.gadam. 
Lūdzam ierosināt jautājumu par NometĦu ielas sarkano līniju maiĦu atbilstoši projektā norādītajam. 

Atbalsta. 

10.  26.04.2006. 
2299 nd 

SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamai mājai Brīvības gatvē 237, k2, piesaistāmā z.g. projekta korekciju, tika konstatēts, ka Vidrižu 
ielas sarkanā līnija nesakrīt ar uzmērītā z.g. (kad.nr.0100 086 2085) robežām.  
Lūdzam ierosināt jautājumu par Vidrižu ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai Vidrižu ielas sarkanās līnijas koordinātes 

Atbalsta. 
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sakristu ar uzmērītā z.g. (kad.nr. 0100 086 2085) koordinātēm, kā arī paziĦot mums par pieĦemto lēmumu. 
11.  10.05.2006. 

2093 ap 
S. LegziĦa Lūdzu veikt grozījumus RAP 2006. -2018.g., nosakot sarkanās līnijas Ciema ielai 8, Rīga, Latgales priekšpilsēta? 

(gr.n. 0082/ 0853). 
Atbalsta. 

12.  10.05.2006. 
2562 nd 

SIA „Oldi & Co” L ūdzam pārnest perspektīvās sarkanās līnijas pēc adreses:Lubānas iela 51, Rīga, sakarā ar to, ka tie iet pāri esošajā 
ēkām. 

Atbalsta. 

13.  10.05.2006. 
2091 ap 

V. Bangena Lūdzu koriăēt Rīgā, Mārkalnes ielā 14 sarkanās līnijas (kad.nr. 01000912165). Atbalsta. 

14.  28.04.2006. 
1920ap 

V. Kučerenko Lūdzu koriăēt Imantas 4.līnijas sarkanās līnijas. Atbalsta. 

15.  27.04.2006. 
1896 ap 

M. Bitmanis Lūdzu  rediăēt sarkano līniju, kas patreizējā situācijā atrodas uz manas mājas teritorijas Rīgā, Mazā BuĜĜu ielā 2 
(kad.nr. 0100 0800316). 

Atbalsta. 

16.  26.04.2006. 
1862 ap 

O. Uztics Tā kā esmu zemes un ēku Rīgā, Dzērvju ielā 9 (kad.nr. 01000720029) līdzīpašnieks, lūdzu pārskatīt šī z.g. sarkanās 
līnijas novietojumu. Pašreizējais SL novietojums būtiski ierobežo man piederošās dzīvojamās ēkas uzturēšanas, 
labiekārtošanas un attīstības iespējas. 

Atbalsta. 

17.  26.04.2006. 
1864ap 

R.Muižnieks 
M. Ėelpis 
I. Kumsārs 

Lūdzam izdarīt grozījumus RAP 2006. -2018.g. un atcelt piebraukšanas un apgriešanās no Kursīšu ielas „sarkanās 
līnijas” z.g. Sējas ielā 60, kad.nr. 0100 106 2270 (106.gr., grunts 2270), sakarā ar z.g. sadali un nekustamā īpašuma 
veidošanu, un piebraukšanas organizēšanu no Sējas un Sīpeles ielām. 

Atbalsta. 

18.  26.04.2006. 
1863ap 

Z. Muižniece 
 
 
R. Muižnieks 

Lūdzam izdarīt grozījumus RAP 2006. -2018.g. un atcelt jaunās „sarkanās līnijas” un plānoto pagriezienu no Kursīšu 
ielas gar nekustamo īpašumu Rīgā, Kursīšu ielā 12 (106.grupa, 2240.grunts) uz nekustamo īpašumu Rīgā, Sējas ielā 60 
(106.gr., 2270 grunts). 
Dzīvojamā ēka, kas atrodas uz n.ī. Rīgā, Kursīšu ielā 12 (106.gr., 2240.grunts) ir nodota ekspluatācijā, un jaunajās 
„sarkanajās līnijās ”plānotā brauktuve iet tuvāk par 1,5m dzīvojamai ēkai. 
PiekĜuve  n/ī Sējas ielā 60 (106.gr., 2270 grunts) tiek organizēta no Sējas un Sīpeles ielas puses. 

Atbalsta. 

19.  26.04.2006. 
1884ap 

K.Petrovs 1. Satiksmi ar Biėernieku ielu nekustamajam īpašumam nodrošina rālservitūts pa zemes vienību Biėernieku ielā 
(kad.nr. 0100 123 0127).  Šobrīd spēkā esošās sarkanās līnijas nodala zemes gabalā divus nelietderīgi izmantojamus 
zemes gabalus, kuru platība ir mazāka par pilsētā noteikto pieĜaujamo z.g. platību. To perspektīvo izmantošanu 
apgrūtinātu arī ar īpašuma tiesībām saistīto jautājumu sakārtošana. 
Līdz ar to izstrādātajā ielu sarkano līniju plānojumā vēlama ielu sarkano līniju novietojuma neliela korekcija (skat. 
sadales plānu), jo tā atvieglotu gan blakus esošā  z.g. (kad.nr. 0100 123 0127), gan arī sadalāmās zemes vienības 
(kad.nr.01001232246) lietderīgu izmantošanu – iespējamo parcelāciju, tai sekojošo vai jau esošās apbūves 
apsaimniekošanu un teritoriju rekreāciju, kā arī neietekmē kopīgo, izveidoto satiksmes tīklu. 
Lūdzam minētajam īpašumam koriăēt ielu sarkano līniju (skat. pielikumu). 

Atbalsta. 

20.  10.05.2006. 
2092ap 

A.Tolupenko Lūdzu atkoriăēt sarkanās līnijas Rīgā, Bebru ielā 39 (kad.nr. 0100 080 0482) tā, lai tā nešėērsotu dzīvojamo māju. Atbalsta. 

21.  10.05.2006. 
2565nd 

A/S „Rīgas siltums” Lūdzam Jūs atkoriăēt esošo sarkano līniju Melīdas ielā 1a, kas pēc mūsu pievienotās skices neskar A/S objektu 
Melīdas ielā 1a, bet attiecas tikai uz Rīgas elektrotīkla TP-5604, jo siltummezglam, sakarā ar jaunu tehnoloăiju 
ieviešanu, mainās funkcija. 

Atbalsta. 

22.  11.04.2006. 
1389dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Vēršam uzmanību, ka RAP 2006.-2018.g. Dž.Dudajeva gatvei un Andromedas gatvei noteiktajās robežās (sarkanās 
līnijās) vietumis nav iekĜautas šo ielu ietves un to aizĦemtās zemju platības. Mūs interesē z.g. (kad.nr. 0100 071 2659). 

Atbalsta. 

23.  28.04.2006. 
1577dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Informējam Jūs, ka privatizācijas uzsākšanai tiek gatavoti pašvaldības bilancē esošām dzīvojamām mājā Rīgā, Slokas 
ielā 70 un Līduma ielā 8 piesaistītie z.g., kuri veido šīm mājām funkcionāli nepieciešamo z.g. daĜas. 
Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt Slokas ielas un Līduma ielas sarkanās līnijas atbilstoši pievienotajiem plāniem. 

Atbalsta. 

24.  03.05.2006. 
1604dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Zemju pārvaldē tiek veikta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā z.g. Rīgā, Tīnūžu ielā 11 (kad.nr. 0100 121 2646) 
robežu korekcija atbilstoši RAP 2006. -2018.g. apstiprinātajai Tīnūžu ielas sarkanajai līnijai. 

Atbalsta. 
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Lūdzam koriăēt Tīnūžu ielas sarkano līniju posmā, kur iepriekš minētais z.g. nepieguĜ ielas sarkanajai līnijai, kā arī 
savietot ielas sarkano līniju ar blakus esošā z.g. Tīnūžu ielā 4 (kad.nr. 0100 121 2370) robežu, tādā veidā paplašinot 
ielas sarkano līniju koridoru. 

25.  
 

25.08.2006. 
4926nd 

SIA „Apvide” Lūdzam noteikt sarkanās līnijas A.Deglava ielā 53, 55, 57, 61. Atbalsta 

26.  12.04.2006. 
1977nd 

Valsts robežsardzes galvenā 
pārvalde 

Lūdzam pārskatīt projektējamā objektā „Daugavgrīvas ostas robežkontroles punkta un kuteru grupas kompleksa 
tehniskā projekta izstrādi” StūrmaĦu ielas apgriešanās laukuma sarkano līniju izvietojumu. 

Atbalsta 

27.  09.06.2006. 
2653ap 

R.Neimanis Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas robežas IĜăuciema ielā 2, grupa 67, grunts 135, Kurzemes raj. Atbalsta 

28.  13.09.2007. 
RD PAD 
protokols Nr.2 
 

RD PAD Projektēt ielu sarkanās līnijas Tumes ielā 25. Atbalsta. 
29.  RD PAD Projektēt ielu sarkanās līnijas Tvaika ielā 56b. Atbalsta.  
30.  RD PAD 

 
Projektēt inženierkomunikāciju objekta novietnes sarkanās līnijas Brīvības gatvē 356a  (z.g.kad.nr. 0100092 2433 
005.) 

Atbalsta. 

31.  RD PAD 
 

Projektēt piebrauktuves un inženiertehnisko komunikāciju koridora  sarkanās līnijas Rītausmas ielā (kad.nr. 
01001072340; 01001072341). 

Atbalsta. 

32.  RD PAD Projektēt ielu sarkanās līnijas Daugavpils ielā 60 un Jēkabpils ielā. Atbalsta. 
33.  RD PAD Projektēt Jaunciema gatves 9.šėērslīnijas  sarkanās līnijas. Atbalsta. 
34.  RD PAD Projektēt sarkanās līnijas. Bauskas ielai b/n Atbalsta. 
35.  RD PAD Projektēt ielu sarkanās līnijas Viestura prosp. 81 Atbalsta 
36.  RD PAD Projektēt Slimnīcas ielas (z.g. kad. Nr.0100 103 2093) sarkanās līnijas. Atbalsta. 
37.  RD PAD Projektēt S/L Tumes iela (bij.73, grunts 170) Atbalsta 
38.  RD PAD Projektēt piebraucamā ceĜa sarkanās līnijas Zebiekstes ielā 1. Atbalsta. 
39.  RD PAD Projektēt ielu sarkanās līnijas Graudu un Mālu ielā Atbalsta. 
40.  RD PAD Projektēt inženierkomunikāciju sarkanās līnijas LidoĦu ielā 9 Atbalsta 
41.  RD PAD Koriăēt ielu sarkanās līnijas AnniĦmuižas bulvārī 54, Atbalsta. 
42.  RD PAD IzĦemt ēku Kleistu ielas 20 no sarkanām līnijām vai grozīt sarkanās līnijas, lai ēkas daĜa neatrastos sarkanajās līnijās. Atbalsta 
43.  RD PAD Koriăēt šėērsojošās ielu sarkanās līnijas pa zemes gabalu Daibes ielā ar kadastra Nr.0100 105 2144.  Atbalsta 
44.  RD PAD 

 
Nosakot teritorijas izmantošanas veidu (apstādījumu un dabas teritorija (A)) zemesgabalam Biėernieku ielā 276 ar 
kadastra Nr.0100 123 2246 nav Ħemts vērā, ka: 
-īpašums ir daĜēji apbūvēts (~60%) – uz tā atrodas dzīvojamā ēka Biėernieku ielā 276, ēkas Biėernieku ielā 276a 
pamati un saimniecības būves; 
-teritorija neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.Dabīgais reljefs, hidroloăiskais režīms un augājs nav 
saglabājies; 
-īpašums atrodas rūpnieciskas teritorijas tuvumā.  
Balstoties uz iepriekšminēto, koriăēt ielu sarkano līniju novietojumu.  

Atbalsta. 

45.  RD PAD Ielu sarkano līniju korekcija Tvaika-Degvielas ielu rajonā sakarā ar transporta satiksmes organizāciju.  Atbalsta. 

46.  RD PAD 
 

2004. gadā uz zemesgabaliem Gramzdas ielā ar kadastra Nr.0100 099 0150; 0100 099 2304 tika projektēts 
būvmateriālu tirdzniecības komplekss (tehniskā projekta Rīgas pilsētas būvvaldes saskaĦojuma Nr. 2716/04.), 
07.04.2005. Rīgas pilsētas būvvalde ir izdevusi būvatĜauju. 2005.gada beigās tika izgatavots inženiertopogrāfiskais 
plāns pieguĜošam zemesgabalam Priedaines ielā, kur ielu sarkanās līnijas bija gar Priedaines ielu, taču, iesniedzot šī 
zemesgabala sadales projektu Rīgas pilsētas Attīstības departamentā, atklājās, ka šo zemesgabalu, kā arī projektētā 
tirdzniecības centra novietni šėērso jaunprojektētas ielas sarkanās līnijas un šai joslai, saskaĦā ar Rīgas teritorijas 
plānojumu 2006.-2018.gadam, atĜautā izmantošana ir „LielceĜi, maăistrāles un ielas”. 

Atbalsta. 
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Precizēt izveidojošos situāciju un koriăēt ielu sarkanās līnijas. 

47.  RD PAD Paplašināt sarkanās līnijas ZiemeĜu šėērsojuma trasei Jaunciema gatves posmā. Atbalsta. 

48.  RD PAD Precizēt sarkanās līnijas pa z.g. robežu kad.nr.0100 091 2205. Atbalsta. 

49.  RD PAD Atkoriăēt RTP atbilstoši 14.03.2006. MK noteikumiem Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuāliem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem 

Atbalsta. 

50.  RD PAD Noteikt drošības aizsargjoslas gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ėīmiskās vielas un 
produktus atbilstoši 18.07.2006. MK noteikumiem Nr.599 prasībām. 

Atbalsta. 

51.  RD PAD Pēc izejas datu saĦemšanas no „Latvijas Gāze”, precizēt maăistrālo gāzesvadu aizsargjoslas. Atbalsta. 

52.  13.09.2007. 
RD PAD 
protokols Nr.2 
 

RD PAD Apbūves aizsardzības teritoriju robežām norādīt nosaukumus Atbalsta. 

53.  RD PAD Precizēt „Baltic Oil” naftas termināla robežas. Atbalsta. 

54.  RD PAD Parādīt plānā 1% applūstošās teritorijas. Atbalsta. 

55.  RD PAD Parādīt plānā jaunnoteiktos mikroliegumus. Atbalsta. 

56.  RD PAD  Vēršam  Jūsu  uzmanību,  ka informācija par 110-330kV  līniju  un  apakšstaciju  izvietojumu  Rīgas  pilsētā  ir  
pieejama  AS  „Augstsprieguma  tīkls”   Dārzciema  ielā 86, Rīga LV-1073. Informācija  par 0,4-10-20kV kabeĜu 
līnijām un to aizsargjoslām, kā arī 10kV sadales  punktu  un  10-20kV  transformatoru punktu izvietojumu Rīgas 
pilsētā ir pieejama AS "Latvenergo" filiālē „Rīgas elektrotīkls” Pērnavas ielā 19, Rīga, LV-1012.   

Atbalsta. 

57.  RD PAD Inženiertehniskās sagatavošanas teritorijas nenoteikt teritorijām, kur nav pieĜaujama apbūve. Atbalsta. 

58.  RD PAD Parādīt inženierkomunikāciju komunikācijas (izkopējums no RTP 2006-2018.gadam aizsargjoslu kartē). Atbalsta. 

59.  07.06.2006. 
2615ap 

J. BeriĦš Sakarā ar Zantes ielā plānoto pilsētas kanalizācijas tīklu izbūvi, tiek plānotas pieslēgaku izbūves vietas, kas ir 
piesaistītas sarkanajām līnijām. Tām ir jāatrodas 1m aiz sarkanās līnijas uz privātā īpašnieka zemes. 
Sakarā ar to, ka Zantes ielas posmā no Priedaines ielas līdz Gramzdas ielai sarkanās līnijas ir 20m platas. 
Lūdzam izskatīt iespēju šajā ielas posmā izlīdzināt sarkanās līnijas tādā pat platumā kā visā pārējā Zantes ielā (16m). 

Atbalsta. 

60.  02.06.2006. 
3111nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Grēdu ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai Grēdu ielas sarkanās līnijas koordinātes 
sakristu ar uzmērītās Grēdu ielas (01000480059 un 01000480056) robežām un tai pieguĜošo z.g. robežām (kad.nr. 
0100 048 0059, 0100 048006 u.c.). 
Izlemjot minēto jautājumu, lūdzam sekot tam, lai izkoriăētā Grēdu ielas sarkanā līnija sakristu arī ar uzmērītā z.g. 
(kad.nr. 0100 0480062), Grēdu ielā 13, robežām. 

Atbalsta. 

61.  02.06.2006. 
3112nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Dubultu ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai Dubultu ielas sarkanā līnija pie dzīvojamās 
mājas Zentenes ielā 7 nešėeltu uzmērīto z.g. (kad.nr. 01001170143), bet sakristu šī z.g. robežām. 

Atbalsta. 

62.  02.06.2006. 
2535ap 

A. Stecjuks 
A.Ruăēns 

Uz mana vārda zemesgrāmatā ir iereăistrēts īpašums ar kad.nr.01000702488, Rīgā, Varžu ielā. DaĜa no šī zemes 
gabala robežojas ar Varžu ielu, bet nevaru saĦemt APU projektēšanu būvdarbu veikšanai, jo Varžu ielai nav noteiktas 
sarkanās līnijas. 
Lūdzu Jūs veikt šo līniju noteikšanu RAP grozījumos. 

Atbalsta. 

63.  01.06.2006. 
3068nd 

SIA „Gerna” PieĦemot RAP 2006. -2018.g. tika koriăētas Katlakalna ielas sarkanās līnijas. Tā rezultātā starp z.g. 121/5658, 
121/100, 121/104 un sarkano līniju izveidojusies 1,5 – 2m plata josla, kas formāli liedz iebraukšanu tajos. 
Lūdzam koriăēt sarkano līniju gar minētajiem gruntsgabaliem, nosakot to pa gruntsgabalu robežām. 

Atbalsta. 

64.  16.08.2006. 
4710nd 

SIA „Livland” Lai varētu nodot n/ī Slokas ielā 5 plānveida privatizācijai, lūdzu rast iespēju koriăēt Slokas ielas sarkano līniju z.g. ar 
kad. Nr. 01000590245, koordinējot Slokas ielas sarkano līniju par dzīvojamās mājas Rīgā, Slokas ielā 5 fasādi. 

Atbalsta. 

65.  30.06.2006. 
3036ap 

A. GraubiĦš Lūdzu iekĜaut zemes gabalu ar kadastra Nr.0100 073 0393 ielu sarkanajās līnijās, tādējādi nodrošinot būvnormatīviem 
atbilstošu piebraukšanu zemes gabalam Graudu ielā b/n ar kadastra Nr.0100 073 2151.  

Atbalsta. 



 30

66.  29.06.2006. 
3012ap 

V. Meiers Anulēt zemes gabalu Kalnciema ielā b/n ar kadastra Nr.0100 099 0049 šėērsojošās ielu sarkanās līnijas. 
 

Atbalsta. 

67.  27.06.2006. 
2960ap 

E. PirktiĦa 
B. Vītola 

Lūdzam pārskatīt Vecdaugavas ielas sarkanās līnijas, lai juridiski nodrošinātu piekĜuvi zemes gabalam ar kadastra nr. 
0100 120 0772.  

Atbalsta. 

68.  26.06.2006. 
2247dv 

Rīgas domes  
Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt ielu sarkanās līnijas pa uzmērīto zemes gabalu robežām, sekojošās adresēs:  
Aviācijas ielā 15; 
Prūšu ielā 82; 
Līksnas ielā 27. 

Atbalsta. 

69.  31.08.2006. 
4109ap 
26.06.2006. 
2918ap 
29.08.2006. 
7654pi 

V. Zīvers  Lūdzam koriăēt ielu sarkanās līnijas pa zemes gabalu Juglas ielā 18a ar kadastra Nr.0100 123 0149 robežām.  
 
RD Satiksmes departamentam nav iebildumu Juglas ielas posma pret Juglas ielu 18a sarkano līniju koriăēšanai, 
izslēdzot apbūvēto teritoriju no ielu sarkano līniju koridora. 

Atbalsta 

70.  
 
 

23.03.2006. 
1441nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Baložu ielā, lai tās ietu pa dzīvojamās mājas Kalnciema ielā 17a (kad.nr.0100 060 
0059) pamatiem un neapgrūtinātu pašvaldībai piederošo īpašumu. 

Atbalsta. 

71.  
 

24.03.2006. 
1470nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Dravnieku ielas sarkanās līnijas tā, lai trotuārs, kas stiepjas gar z.g. Dravnieku ielā 9, tiktu iekĜauts 
ielas sarkanajās līnijās. 

Atbalsta. 

72.  26.06.2006. 
2251dv 

Rīgas pašvaldības 
dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija  

Nekustamais īpašums Rīgā, Valentīna ielā 21 sastāv no dzīvojamās mājas un zemes gabala ar kadastra Nr.0100 060 
0129 un tiek gatavots nodošanai privatizācijai. 
Lūdzu veikt Valentīna ielas un projektējamās ielas sarkano līniju korekciju, nosakot tās pa uzmērītā zemesgabala ar 
kadastra Nr.0100 060 0129 robežām.  

Atbalsta. 

73.  12.06.2006. 
2676ap 

I. Rakickis, 
I. Gorbačova, 
N. Starodumova 

Lūdzam koriăēt ielas sarkano līniju un mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu zemes gabalam Pakalniešu ielā 18 ar 
kadastra Nr. 0100 091 0118.  

Atbalsta. 

74.  12.04.2006. 
1650ap 

I.Tērauds Lūdzu likvidēt ielu sarkanās līnijas, kas šėērso un sadala divās daĜās zemes gabalu Cirsmas ielā b/n ar kadastra 
Nr.0100 120 2150. Nepiekrītu šādam risinājumam, jo jau 2002.gadā tika izbūvēta Vimbu iela, kas nodrošina 
piekĜūšanu visiem apkārt esošiem īpašumiem. 

Atbalsta. 

75.  05.07.2006. 
3129ap 

S. Talalajevs Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas ViskaĜu un Krustabaznīcas ielu krustojumā (zemes gabali ar kadastra Nr.0100 085 
0029; 0100 085 2028), kas samazina īpašumu par 183m².  

Neatbalsta, jo samazina ielas 
caurlaides spēju. 

76.  05.07.2006. 
3130ap 

A. ĀbeltiĦa Lūdzu koriăēt šėērsojošo ielu sarkano līniju pa zemes gabalu Sējas ielā ar kadastra Nr.0100 106 0171, to nosakot pa 
dzīvojamās mājas Rīgā, Sējas ielā 4 (kadastra Nr. 0100 1060171001) fasādi.  

Atbalsta. 

77.  03.07.2006. 
3748nd 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” Lai atbrīvotu Rīgas vēsturiskā centra – Andrejsalas teritoriju no dažāda veida (arī ogĜu) dzelzceĜa kravu pārkraušanas 
operācijām un veicinātu Brīvostas attīstību arī Daugavas kreisajā krastā, saskaĦā ar Rīgas domes 20.12.2005.g. 
saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam apstiprināšanu” tika izstrādāti 
dzelzceĜa mezgla rekonstrukcijas projekti.  
Lūdzu saskaĦot izstrādātās ielu sarkanās līnijas un dzelzceĜa trases kā projektējamās un iekĜaut Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumos.  

Atbalsta. 

78.  06.07.2006. 
3853nd 

SIA „Tursons” SIA „Tursons”, pamatojoties uz īpašnieces ĥinas VoroĦko pasūtījumu, izstrādā pievedceĜa tehnisko projektu zemes 
gabalam ar kadastra Nr.0100 113 2057. PievedceĜa nobeigumā paredzēts autotransporta apgriešanās laukums, kas 
atbilstoši sarkanajām līnijām veidojas uz privātīpašumā esošā zemes gabala. (kadastra Nr.0100 113 0128). Sākuma 
posmā pievedceĜa sarkanās līnijas šėērso Rīgas domes Īpašuma departamenta rīcībā esošu gruntsgabalu.  
Lūdzam pārskatīt sarkano līniju plānu un rast iespēj to koriăēt, apgriešanās laukumu veidojot uz Rīgas pilsētas tīcībā 

Atbalsta. 
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esoša gruntsgabala (kadastra Nr.0100 113 2238). 
79.  11.07.2006. 

3210ap 
K. Veilands Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Vēja ielā 2 (zemes gabals ar kadastra Nr.0100 053 0005), ar izeju uz Jelgavas ielu .  Atbalsta.  

80.  11.07.2006. 
3209ap 

M.Ževaite  
V. Beikmane 
I.Kizenkova 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas starp zemes gabaliem ar kadastra Nr.0100 113 2392 un 0100 113 0093.  Atbalsta. 

81.  17.07.2006. 
4033nd 

SIA „Graf X” Projektēšanas birojs „Graf X” izstrādā ăenerālplānu dzīvojamo māju ciematam „Juglas skati” Rīgā, Berău ielā b/n. 
Mūsu izstrādātā projekta piedāvājumā ir precizētas ielu sarkanās līnijas, lai veiksmīgāk izmantotu teritoriju .  

Atbalsta.  

82.  06.07.2006. 
3852nd 

SIA „AV B ūves nekustamie 
īpašumi” 

Uz zemes gabala Graudu ielā b/n ar kadastra Nr. 0100 073 2153 vēlamies attīstīt daudzdzīvokĜu ēkas projektu. Blakus 
šim zemes gabalam atrodas zemes strēle, kura rezervēta kā piebraucamais ceĜš z.g. ar kadastra Nr.0100 073 0393.  
Ievērojot augstāk minēto, lūdzam veikt izmaiĦas Rīgas Attīstības plānā un iekĜaut šo zemes strēli ielu sarkanajās 
līnijās.  

Atbalsta. 

83.  19.07.2006. 
3335ap 

S. Bezdelīga Lūdzam koriăēt ielas sarkano līniju attiecībā pret zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 093 0302.  Atbalsta. 

84.  14.07.2006. 
2555dv 

Rīgas pašvaldības  
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija  

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija veic nekustamā īpašuma Rīgā, V. Kreslera ielā 3, nodošanu 
privatizācijai.  
SaskaĦā ar Rīgas attīstības plānu 2006.-2018. gadam, lūdzam sniegt atdzinumu par zemes gabala 1462 kv.m. platībā, 
saskaĦā ar SIA „Geopols” 29.11.2005. izgatavoto zemes robežu plānu Rīgā, V.Kreislera ielā 3, kur 3 kv.m. atrodās 
aizsargjoslā gar V.Kreslera ielu – sarkanās līnijās, nodošanu privatizācijai.  

Atbalsta. 

85.  14.07.2006. 
2556dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Tiek gatavota informācija un materiāli par Rīgas pilsētai piederoša zemes gabala Rīgā, Spulgas ielā b/n (kadastra Nr. 
0100 079 2119) privatizāciju.  
Ievērojot, ka zemes gabalu šėērso ielas sarkanā līnija, lūdzam iespēju koriăēt ielas sarkano līniju pa zemes gabala 
robežu.  

Atbalsta.  

86.  12.07.2006. 
3247ap 

V. Balčūne Lūdzu dot skaidrojumu par manā īpašumā esošās dzīvojamās mājas Rīgā Mežciema ielā 2 (kadastra Nr.0100 122 
2029) saglabāšanas iespējām. 

Atbalsta. 

87.  06.07.2006. 
2452dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma nodrošināšanas pārvalde gatavojas veikt nepieciešamās darbības Rīgas 
31. vidusskolai piesaistīto pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemes gabalu īpašumu tiesību izmaiĦu nostiprināšanā. 
Šajā sakarā lūdzam izskatīt iespēju koriăēt RTP 2006. -2018.g noteiktās sarkanās līnijas skolas teritoriju 
ierobežojošām ielām pa uzmērīto zemes gabalu robežām.  

Atbalsta. 

88.  11.07.2006. 
3930nd 

SIA „ELIKSS” Lūdzu koriăēt Rītupes ielas sarkanās līnijas, kas pieguĜ pie SIA „ELIKSS” piederošo zemes gabalu (kadastra nr. 0100 
072 0216), Rītupes ielā 43, Rīgā.  

Atbalsta. 

89.  20.07.2006. 
3352ap 

I. Lasmane 
A. KalniĦš 

Lūdzu koriăēt Zolitūdes ielas sarkanās līnijas pie zemes gabaliem ar kadastra nr. 0100 099 0099 un nr. 0100 099 0098.  Atbalsta.  

90.  20.07.2006. 
2605dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lūdzu sniegt atdzinumu par Lielezeres ielas sarkanajām līnijām pie zemes gabaliem ar kadastra nr. 0100 067 2060 un 
nr.0100 067 2059  

Atbalsta.  

91.   21.07.2006. 
2616dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Priekšlikums izveidot jaunu ielu, kas savienotu Līvciema un Misas ielu.  Atbalsta.  

92.  20.07.2006. 
2604dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas pie zemes gabaliem ar kadastra nr. 0100 054 0053 un nr.0100 054 0055.  Atbalsta.  

93.  02.08.2006. 
4376nd 

AS „Rīgas Siltums” Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Rīgā, Melīdas ielā 1a.  Atbalsta.     2x 
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94.  02.08.2006. 
4375nd 

SIA „Livland” L ūdzu koriăēt NometĦu ielas sarkanās līnijas, Rīgā, NometĦu ielā 20. (kadastra Nr.0100 058 0061). Atbalsta. 

95.  02.08.2006. 
4374nd 

SIA „Livland” L ūdzu koriăēt ielu sarkano līniju Rīgā, Ezera ielā 3. (kadastra Nr.0100 068 0119). Atbalsta. 

96.  02.08.2006. 
4373nd 

SIA „Livland” L ūdzu koriăēt ielu sarkano līniju Rīgā, NometĦu ielā 11. (kadastra Nr.0100 059 0002). Atbalsta. 

97.  02.08.2006. 
4372nd 

SIA „Livland” L ūdzu koriăēt ielu sarkano līniju Rīgā, Blīdenes ielā 4. (kadastra Nr.0100 107 0091). Atbalsta.  

98.  02.08.2006. 
4370nd 

SIA „Livland” L ūdzu koriăēt ielu sarkano līniju Rīgā, Kalnciema ielā 113. (kadastra Nr.0100 076 0442). Atbalsta. 

99.  02.08.2006. 
4371nd 

SIA „Livland” L ūdzu koriăēt ielu sarkano līniju Rīgā, Kalnciema ielā 21. (kadastra Nr.0100 060 0061). Atbalsta.  

100.  02.08.2006. 
2729dv 

SIA „Rīgas Ăeometrs” Lūdzu koriăēt ielu sarkano līniju Rīgā, Ventspils ielā 63a. (kadastra Nr.0100 075 2024). Atbalsta. 

101.  02.08.2006. 
2728dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lūdzu noteikt ielu sarkanās līnijas Rīgā, Zebiekstes ielā. (kadastra Nr.0100 071 1626). Atbalsta. 

102.  24.07.2006. 
2635dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Rīgā, Brīvības gatvē. (kadastra Nr.0100 127 2027). Atbalsta. 

103.  24.07.2006. 
3421ap 

D.Batraks Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas pie zemes gabala Rīgā, Dārza ielā 52. (kadastra Nr.0100 064 0144). Atbalsta. 

104.  25.07.2006. 
4194nd 

SIA „Apvide” Lūdzu mainīt ielu sarkanās līnijas Rīgā, Slokas ielā 27 un Slokas ielā 29. (kadastra Nr.0100 060 2063 un kadastra 
Nr.0100 060 0218). 

 

105.  27.07.2006. 
4241nd 

SIA „BBRC sports” Lūdzu veikt grozījumus ielu sarkanajām līnijām projektējamai ielai starp zemes gabaliem ar kadastra Nr.0100 052 
2106 un kadastra Nr.0100 052 0055 un tilta trasējumam pār Bieėengrāvi.  

Atbalsta.  

106.  28.07.2006. 
3493ap 

L.Jaunčauska Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Hāpsalas ielā 36. (kadastra Nr.0100 015 0047). Atbalsta. 

107.  28.07.2006. 
4276nd 

SIA „VISKARS”  Lūdzu koriăēt Mores ielas sarkanās līnijas Rīgā, Mores ielā 18 ar kadastra Nr.0100 068 0229.  Atbalsta. 

108.  28.07.2006. 
3495ap 

L. Baluhina Lūdzu izstrādāt ielu sarkanās līnijas starp AnniĦmuižas bulvāri un Loka ielu. Atbalsta. 

109.  14.08.2006. 
3792ap 

J. Deksne Lūdzu izdarīt ceĜa zonas korekcijas pie man piederošās zemes gabala Kaivas ielā 11 (kad.nr.0100 092 0569) Atbalsta. 

110.  31.07.2006. 
3519ap 

P. PutniĦš Lūdzu izskatīt detālplānojumu Rīgā, Vārpu ielā (kad.nr.0100 113 0132) sadalījumā „A” un izĦemt sarkanās līnijas, kas 
ir 45, 07m garas un 7,50m platas, jo tās netika saskaĦotas ar zemes īpašniekiem. 

Atbalsta. 

111.  03.08.2006. 
4408nd 

SIA „Norma SL” Lūdzam veikt sarkano līniju korekcijas Rīgā, Austuves ielā 7. Atbalsta. 

112.  03.08.2006. 
4411nd 

SIA „Livland” Lai varētu nodot māju Ed.SmiĜăa ielā 17 privatizācija ar tai piesaistīto zemes gabalu, lūdzam izskatīt iespēju regulēt 
Ed.SmiĜăa ielas sarkano līniju z.g. (kad.nr.0100 058 0082), koordinējot Ed.SmiĜăa ielas sarkano līniju pa dzīvojamās 
mājas Rīgā, Ed.SmiĜăa ielā 17, fasādi un uzmērītā z.g. (kad.nr.0100 058 0082) robežu. 

Atbalsta. 

113.  03.08.2006. 
4413nd 

SIA „Mežaparks SPV” 1. Lūdzam precizēt sarkano līniju trases teritorijā starp Ėīšezera ielu un Rīgas TEC-1. 
2. precizēt šīs teritorijas stāvu skaitu, 
3.precizēt šīs teritorijas plānoto izmantošanu. 

Atbalsta.  
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114.  31.07.2006. 

2705dv 
RD Īpašuma departaments, 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

ĥemot vērā, ka ir nepieciešams veikt Rīgas pilsētas pašvaldības n/ī Morica ielā 20B zemes gabala sadali, lūdzam 
izskatīt iespēju koriăēt RTP-2006 noteiktās sarkanās līnijas Morica un Tapešu ielām pa z.g. (kad.nr.0100 064 2068) 
robežām.  

Atbalsta. 

115.  03.08.2006. 
2754dv 

RD Īpašumu departaments, 
Zemju pārvalde 

Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju D.Brantkalna ielā (2000.gadā projekts saskaĦots Arhitektūras pārvaldē)  
Dzīvojamai mājai D.Brantkalna ielā 8 piesaistītais z.g.  (z.g.kad.nr.0100 071 2319) reăistrēts uz Rīgas pilsētas 
pašvaldības vārda. 

Atbalsta. 

116.  16.08.2006. 
3843ap 

M. BērziĦa Lūdzu koriăēt MangaĜu prospektu sarkano līniju (kad.nr.0100 120 0330) Vecāėu pr.157. Atbalsta. 

117.  10.08.2006. 
2817dv 

RD Īpašumu departaments, 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajā z.g. Raiskuma ielā (kad.nr.0100 091 2008) sarkano līniju, kas 
iet pāri zemes gabalam, lai tas ietu pa z.g. robežu. 

Atbalsta. 

118.  10.07.2006. 
2818dv 

RD Īpašumu departaments, 
Zemju pārvalde 

Ievērojot, ka z.g. Rīgā, Jūrmalas gatvē (kad.nr. 0100 093 0344) nepieguĜ ielas sarkanajai līnijai, lūdzam koriăēt to pa 
minētā z.g. robežu. 

Atbalsta. 

119.  10.08.2006. 
4597nd 

SIA „Livland” L ūdzam regulēt Dīėa ielas sarkano līniju z.g. (kad.nr.0100 074 0056), koordinējot pa minētā z.g. robežu. Atbalsta. 

120.  10.08.2006. 
45987nd 

SIA „Livland” L ūdzam regulēt Vienības gatves sarkano līniju z.g. (kad.nr.0100 054 0020), koordinējot to pa minētā z.g. robežu, t.i. 
pa dzīvojamās mājas Rīgā, Vienības gatvē 32 fasādi. 

Atbalsta 

121.  10.08.2006. 
4599nd 

SIA „Livland” L ūdzam regulēt Ārlavas ielas sarkano līniju z.g. (kad.nr.0100 055 0102), koordinējot to pa minētā z.g. robežu, t.i. pa 
dzīvojamās mājas Rīgā, Ārlavas ielā 18 fasādi. 

Atbalsta. 

122.  25.05.2006. 
2940nd 

SIA „Livland” L ūdzam regulēt Slokas ielas sarkano līniju z.g. (kad.nr.0100 065 0044), koordinējot to pa minētā z.g. robežu, t.i. pa 
dzīvojamās mājas Slokas ielā 85 fasādi. 

Atbalsta. 

123.  16.08.2006. 
4712nd 

SIA „Livland” Lai atrisinātu par n/ī ēku īpašuma Rīgā, Lielupes ielā 13, lūdzam regulēt Lemešu ielas sarkano līniju z.g. (kad.nr.0100 
100 0104), koordinējot to minētā z.g. robežu. 

Atbalsta. 

124.  16.08.2006. 
4713nd 

SIA „Livland” Lai atrisinātu jautājumu par n/ī  Rīgā, A.Dombrovska ielā 77 nodošanu privatizācijai, lūdzam regulēt Tauvas ielas 
sarkano līniju z.g.kad.nr.0100 111 2061, koordinējot to pa minētā z.g. robežu. 

Atbalsta. 

125.  03.08.2006. 
4412nd 

SIA „Livland” L ūdzam regulēt Garciema ielas un Pludmales ielas sarkanās līnijas z.g. kad.nr 0100 120 0071, koordinējot tās pa 
minētā z.g. robežu. 

Atbalsta. 

126.  03.08.2006. 
3612ap 

J.Rencis un A. Zubrickis Lūdzam mainīt mums piederošajam z.g. Rīgā, Arāju ielā b/n (kad.nr.0100 113 2085) sarkano līniju izvietojumu 
attiecībā pret zemes gabala robežu, proporcionāli vienādos attālumos uz katru pusi ar kaimiĦu z.g.  

Atbalsta. 

127.  
 

03.04.2006. 
1666nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Dz.Dudajeva gatves ielu sarkano līniju tā, lai tās koordinātes sakristu ar uzmērīto z.g. (kad.nr.0100 
071 2101 un 0100 071 2169) koordinātēm. 

Atbalsta. 

128.  18.08.2006. 
4785nd 

SIA „Raita Elektronika”  Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju zemes gabaliem Rīgā, Valdeėu ielā (79.grupa, 2099.grunts un 107.grupa, 
543.grunts) 

Atbalsta. 

129.  18.08.2006. 
3908ap 

I. Dagile Lūgums koriăēt sarkanās līnijas z.g. Rīgā, K.Pēkšēna ielā 3/5 (kad.nr.0100 115 0114). Atbalsta. 

130.  18.08.2006. 
3907ap 

M.SiliĦa Lūdzu koriăēt Malēju ielā 9 sarkano līniju (kad.nr.0100 121 0909). Atbalsta. 

131.  18.08.2006. 
4777nd 

SIA „RACA PROJEKT” Lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 0100 117 0156, lūdzam veikt RTP-2006 grozījumus, paredzot ielas sarkano 
līniju līdz iepriekšminētajam gadam. 

Atbalsta. 

132.  18.08.2006. 
2912nd 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju Vīksnes/Zentenes ielā (kad.nr.0100 117 0187). Atbalsta. 

133.  18.08.2006. 
4780nd 

SIA „Livland” Lai atrisinātu privatizācijas jautājumu par n/ī GaileĦu ielā 1, lūdzam regulēt GaileĦu ielas sarkano līniju z.g. 
kad.nr/0100 114 0257, koordinējot to pa minētā z.g. robežu. 

Atbalsta. 

134.  18.08.2006. SIA „LatPlasts” Tā kā nav nodrošināta piekĜuve z.g. Rīgā, Piedrujas ielā 5c (kad.nr.0100 121 2796), lūdzu paredzēt sarkanās līnijas. Atbalsta. 
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4782nd 
135.  18.08.2006. 

4778nd 
SIA „Livland” Lai atrisinātu privatizācijas jautājumu par n/ī Rīgā, Ganību dambī 25, lūdzam regulēt Ganību dambja sarkano līniju 

(kad.nr. 0100 014 0009), koordinējot to pa minētā gabala robežu. 
Atbalsta. 

136.  18.08.2006. 
4787nd 

SIA „RIKTA V” L ūdzam izmainīt ielu sarkanās līnijas gar mūsu zemes īpašumiem Jūrmalas gatvē 16 (kad.nr.0100 093 2204) un Mazā 
Kandavas ielā 7 (kad.nr.0100 093 0013). 

Atbalsta. 

137.  18.08.2006. 
1911dv 

RD Īpašuma departaments, 
Īpašuma atsavināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas z.g. Rīgā, Daugavgrīvas ielā 5 (kad.nr.0100 061 2003). Atbalsta. 

138.  23.03.2006. 
1440nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Ropažu-Palmu ielu sarkano līniju tā, lai ielas sarkano līniju koordinātes sakristu ar uzmērītā z.g.  
(kad.nr.0100 086 0094) koordinātēm. 

Atbalsta. 

139.  21.03.2006. 
1387nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Vairoga ielas sarkanās līnijas tā, lai trotuārs uz Vairogu un Ūnijas ielu stūra, kas stiepjas gar z.g. 
Ūnijas ielā 24, tiktu iekĜautas ielas sarkanajās līnijās un lai Vairogu ielas sarkanā līnija nešėeltu dzīvojamo māju 
Ūnijas ielā 24 (kad.nr.0100 070 0068). 

Atbalsta. 

140.  19.05.2006. 
2811nd 

SIA „Apvide” Lūdzam paredzēt ielas sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam no NometĦu ielas gar dzīvojamo māju NometĦu ielā 53 
un lombarda ēku NometĦu ielā 40a. 

Atbalsta. 

141.  25.05.2006. 
1878dv 

RD ZiemeĜu rajona 
izpilddirekcija 

Baltāsbaznīcas ielai posmā no A.Dombrovska ielas līdz Vecāėu prospektam esošās sarkanās līnijas ir noteiktas ar lielu 
rezervi. 
Lai saglabātu kultūrvēsturisko apbūvi – ZiemeĜblāzmas kultūras namu un mūzikas skolu kā vienotu ansambli, lūdzam 
samazināt sarkano līniju joslu šajā vietā esošās ielas robežās. 

Atbalsta. 

142.  13.04.2006. 
1681ap 

H.Butāns Lūdzam iespējami precīzi noteikt z.g. kad.nr.0100 125 6642 atrodošās pašvaldības būves 0100 125 398 0005 atrašanos 
ielu sarkano līniju zonā. 

Neatbalsta – 
inženierkomunikācijas 
izbūvētas. 

143.  21.08.2006. 
3927ap 

G.Paškevičs Lūdzam veikt grozījumus RTP-2006, likvidējot Beverīnas ielas un Brucenes ielas neizbūvēto savienojošo šėērsielu, 
kura šėērso likumīgi izbūvēto privātmāju Brucenes ielā Nr.12 (kad.nr.0100 107 2058). 

Atbalsta. 

144.  
 

31.08.2006. 
4113ap 

I. Umurs 
 

Lūdzu atkoriăēt Gravas un RubeĦkalna ielas z.g. (kad.nr.0100 121 4006) sarkanās līnijas, lai tās būtu savietojamas ar 
z.g. robežām un lai neveidojas starpgali. 

Atbalsta. 

145.  24.08.2006. 
2979dv 

Rīgas pašvaldības 
dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Rīgā, Kalnciema ielā 157, kad.nr.0100 081 0002. Atbalsta. 

146.  25.08.2006. 
2983dv 

Rīgas domes Satiksmes 
departaments 

Lūdzam izskatīt iespēju veikt Draudzības ielas sarkano līniju koriăēšanu, lai iekĜautu sarkano līniju robežās arī 
projektējamā Vaėiltu aizsargdambja zonu. 

Atbalsta. 

147.  06.07.2006. 
2457dv 

RD Īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt RTP-2006 noteiktās sarkanās līnijas bērnudārza „RiekstiĦš” teritoriju ierobežojošām ielā pa uzmērīto 
z.g. robežām vai neuzmērītā z.g. daĜā – pa esošo bērnu dārza žogu. Riekstu ielā 14, kad.nr.0100 066 0366. 

Atbalsta. 

148.  11.05.2006. 
1696dv 

RD PAD Būvvalde Lūdzam izstrādāt Augusta Deglava ielas sarkano līniju korekcijas projektu, iekĜaujot ielas sarkanajās līnijās Augusta 
Deglava ielai paralēlo ielu posmā no Braslas ielas līdz Andreja Saharova ielai. 

Atbalsta. 

149.  28.08.2006. 
4031ap 

I. Murdjana Esmu z.g. Rīgā, Dārzciema ielā  b/n (kad.nr.0100 121 2490). Lūdzu izskatīt iespēju mainīt sarkanās līnijas Dārzciema 
un Pildas ielai (Dārzciema un Pildas ielu stūrī). 

Atbalsta. 

150.  28.08.2006. 
4030ap 

R. ZaprudĦeva Lūdzu koriăēt sarkano līniju Rīgā, Kuldīgas ielā 35b (kad.Nr.0100 064 0246) pa zemes gabala robežu, jo SIA 
„Ăeodēzija” nav pareizi noteikusi mājai piesaistīto zemes gabalu. 

Atbalsta. 

151.  28.08.2006. 
4029ap 

V. LegzdiĦa Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Kuldīgas ielā 36b (z.g. kad.Nr.0100 064 0246. Atbalsta. 

152.  28.08.2006. 
4033ap 

A. Modāns Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas man piederošam īpašumam Ūnijas ielā 11 (kad.Nr. 0100 089 0007). Atbalsta. 
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153.  28.08.2006. 
4960nd 

SIA „Livland” L ūdzam koriăēt Stērstu ielas sarkanās līnijas (z.g., kad.Nr.0100 073 0644), koordinējot to pa uzmērītā z.g. kad.Nr. 
0100 073 0644 robežu. 

Atbalsta. 

154.  28.08.2006. 
4954nd 

AGĪKS „MangaĜsala” Lūdzam koriăēt VižĦu ielas sarkano līniju gar mums piederošo zemes gabalu Traleru ielā b/n ar kad.Nr.0100 120 
1455, jo starp mūsu zemi un VižĦu ielas sarkano līniju radies 109,00 m2 liels pilsētas zemes gabals. 

Atbalsta. 

155.  28.08.2006. 
4040pi 

L.Z. Freimanis Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas zemes īpašumam Krustpils ielā (kad.Nr.0100 121 2582) pa zemes gabala robežu. Atbalsta. 

156.  19.09.2006. 
5443nd 

SIA „Livland” L ūdzam izskatīt iespēju regulēt TorĦakalna ielas sarkano līniju z.g. ar kad.Nr.0100 054 0056, koordinējot to pa minētā 
z.g. robežu. 

Atbalsta. 

157.  19.09.2006. 
5438nd 

SIA „Livland” L ūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju z.g.ar kad.Nr.0100 060 2087, koordinējot to pa minētā z.g. robežu. Atbalsta. 

158.  19.09.2006. 
5437nd 

SIA „LATPLAT” M ēs projektējam ofisa ēku Rīgā, Daugavpils ielā 40. 
 
Lūdzam Jūs koriăēt ielu sarkanās līnijas z.g. Rīgā, Daugavpils ielā 40 (45.grupa, 0044.grunts), kad.Nr.0100 045 0044. 

Atbalsta. 

159.  19.09.2006. 
5435nd 

SIA „Livland” L ūdzam izvērtēt jautājumu par Vienības gatves sarkanās līnijas korekciju z.g.0100 054 0101, koordinējot to pa 
uzmērītā z.g. robežu. 

Atbalsta. 

160.  19.09.2006. 
4422ap 

E.Millere Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas man piederošam z.g. Lielupes ielā b/n ar kad nr.0100 100 2011. Atbalsta. 

161.  07.09.2006. 
5191nd 

SIA „Livland” L ūdzam izskatīt iespēju koriăēt Kalupes ielas sarkanās līnijas z.g. ar kadastra nr.0100 039 0014 pa uzmērītā z.g. 
robežu. 

Atbalsta. 

162.  22.09.2006. 
3310dv 

RD Īpašuma departamenta  
Komercdarbības 
nodrošināšanas pārvaldei 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas z.g. Rīgā, Bauskas ielā 205a, kad.Nr.0100 119 2091. Atbalsta. 

163.  21.09.2006. 
3287dv 

RD Īpašuma departamenta  
Komercdarbības 
nodrošināšanas pārvaldei 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Mārkalnes ielā 22, kad.nr.0100 091 0080. Atbalsta. 

164.  21.09.2006. 
3288dv 

RD Īpašuma departamenta  
Komercdarbības 
nodrošināšanas pārvaldei 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Vangažu ielā 26a, kad.nr.0100 092 0674. Atbalsta. 

165.  21.09.2006. 
3289dv 

RD Īpašuma departamenta  
Komercdarbības 
nodrošināšanas pārvaldei 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas z.g. Bauskas ielā 209, kad.Nr.0100 119 0273. Atbalsta. 

166.  21.09.2006. 
3290dv 

RD Īpašuma departamenta  
Komercdarbības 
nodrošināšanas pārvaldei 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas z.g. Kriėu ielā 20a, kadastra nr.0100 070 2450 Atbalsta. 

167.  26.09.2006. 
3350dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt sarkanās līnijas Rīgā, Malnavas ielā, kad.nr.0100 078 0297. 
Zemes gabalu šėērso ielas sarkanā līnija, lūdzam izvērtēt iespēju pilnībā to savietot ar z.g. kad.Nr.0100 078 0296 un 
daĜēji ar z.g. kad.Nr.0100 078 0297. 

Atbalsta. 

168.  06.09.2006. 
5178nd 

SIA „Akmens” Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt Rumbulas ielas un Nīcgales ielas sarkanās līnijas gar zemes gabaliem ar kad.Nr.0100 
118 2012 un Nr.0100 118 2017 pa tās zemes gabala robežām. 

Atbalsta. 

169.  06.09.2006. 
5177nd 

SIA „Delta Investments” Mūsu nekustamā īpašumā (kad.Nr.0100 142 2053)  uzrādītās sarkanās līnijas nesakrīt ar grunstgabala robežām. 
Lūdzam veikt šo sarkano līniju korekciju. 

Atbalsta. 

170.  06.09.2006. 
4212ap 

T. Tjarve Lūdzam veikt korekcijas sarkanām līnijām z.g. ar kadastra Nr.0100 113 0278. 
Pasūtītājs ir vienīgais īpašnieks šim z.g. 

Atbalsta. 

171.  06.09.2006. Rīgas pašvaldības Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkanās līnijas z.g. Rīgā, Olīvu ielā 7, kad.nr.0100 054 0106 pa uzmērītā z.g. robežām Atbalsta. 
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3115dv Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

un ēkas fasādi. 

172.  28.06.2006. 
4947nd 

SIA „Apvide” Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkanās līnijas z.g. E.SmiĜăa ielā tā, lai sarkanās līnijas robežas sakristu ar uzmērīto 
z.g. ar kad.Nr.0100 058 0008, 0100 058 0010, 0100 058 0011 koordinātēm. 

Atbalsta. 

173.  19.09.2006. 
5436nd 

SIA „Livland” L ūdzam izskatīt iespēju koriăēt Salacas ielas, kad.Nr.0100 072 0023 sarkano līniju, koordinējot to pa uzmērītā z.g. 
robežu. 

Atbalsta. 

174.  02.10.2006. 
4648 ap 

G.Mencis Lūdzam izskatīt iespēju pagarināt Laidzes ielas sarkanās līnijas, kas dotu iespēju piekĜūt z.g. (kad.Nr.0100 075 0058). Atbalsta. 

175.  27.08.2007. 
5553nd 

SIA „E.Balticon” Lūdzam noteikt ielas sarkanās līnijas intervālā no Maija ielas 10 līdz Džutas ielai. Atbalsta. 

176.  02.10.2006. 
3408dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Saistībā z.g. (kad.nr.0100 071 0214) īpašnieces L.VoroĦeckas 12.09.2006. iesniegumu, lūdzam pārskatīt Līvānu ielai 
pie krustojuma ar Lubānas ielu noteiktās sarkanās līnijas, paredzot esošo ielas brauktuvi, kas atrodas īpašniecei 
piederošā z.g., iekĜaut redzamības trīsstūra sarkanajās līnijās. 

Atbalsta. 

177.  02.10.2006. 
3414dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt Druvienas ielās sarkano līniju pieslēguma vietā E.Eizenšteina ielai un noteikt to pa 
privātīpašuma (Druvienas ielā 31, kad.Nr.0100 122 0105) robežu. 

Atbalsta. 

178.  09.10.2006. 
4754ap 
28.09.2007. 
4452ap 

A. Rudzīte 
+V. Vilks lūdz info 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas z.g. Līču ielā 15, kadastra Nr.0100 113 0064, Līču ielā b/n, kad.Nr.0100 113 2373,  
0100 113 2381, 0100 113 2375, 0100 113 2379, 0100 113 2376, 0100 113 2377. 0100 1132380. 

Atbalsta. 

179.  09.10.2006. 
5821nd 

A/S Augstsprieguma tīkls Lūdzam RTP-2206 grozījumos iekĜaut sarkano līniju kabatu 10/0,4 kV apakšstacijai un elektrokabeĜu līnijām, 
z.g.kad.Nr.0100 075 0235 

Atbalsta. 

180.  09.10.2006. 
4767ap 

M. Baboka Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas z.g. DzeĦu ielā 7, korp.2. Atbalsta. 

181.  09.10.2006. 
4755ap 

I. Zunda 
 
A. Ābele 

Mums pieder namīpašumi Rīgā, Lucavsalā 2 (kad.Nr.0100 051 0078) un Nr.3a (kad.Nr.0100 051 1148). 
Lūdzam nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu esošo ielas trasējumu, tas ir, pārbīdot perspektīvo 
par aptuveni 10 m, respektējot esošo apbūvi u reālo zemes īpašumu robežas. 

Atbalsta. 

182.  09.10.2006. 
3508dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt Gramzdas ielas (posmā no Salgales ielas līdz K.UlmaĦa gatvei) sarkanās līnijas 
novietojumu saskaĦā ar n/ī 93.grupa, Nr.2045, Nr.732, Nr.358 un Nr.195 robežām. 

Atbalsta. 

183.  30.08.2006. 
3036dv 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas esošajai Kleistu iela, kad.Nr.0100 110 0106. Atbalsta. 

184.  10.10.2006. 
5745nd 

A/S „Augstsprieguma tīkls” Lūdzam RTP-2206 grozījumos iekĜaut inženiertehnisko koridoru sarkano līniju robežās no Salamandras ielas līdz 
110/10kV sadalei, zemes gabalu kadastra Nr. Nr.0100 091 2115 un Nr.0100 091 2028. 

Atbalsta. 

185.  10.10.2006. 
5844nd 

SIA „Livland” L ūdzu izvērtēt jautājumu par Olīvu ielas sarkanās līnijas koriăēšanu (zemes gabala kadastra Nr.01000540106), 
koordinējot to pa dzīvojamās mājas Rīgā, Olīvu ielā 7, fasādi, tādējādi atrisinot jautājumu par minētā nekustamā 
īpašuma nodošanu privatizācijai ar zemi. 

Atbalsta. 

186.  10.10.2006. 
5846nd 

SIA „Livland” L ūdzu izvērtēt jautājumu par Pirts ielas sarkanās līnijas regulēšanu, koordinējot to pa uzmērīta zemesgabala ar 
kadastra Nr.01000430132 robežu. 

Atbalsta. 

187.  10.10.2006. 
4788ap 

A. Bertrama Lūdzam grozīt sarkanās līnijas zemes gabalam Rudzu ielā 20 (ZiemeĜu raj.) ar kadastra Nr.01001130283 sakarā ar to, 
ka RAP 2006-2018.gadam noteiktās sarkanās līnijas padara par neiespējamu zemes gabala racionālu izmantošanu. 

Atbalsta. 

188.  26.10.2006. 
3761dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.g. noteiktās Kooperatīva ielas sarkanās līnijas pa uzmērīto 
zemes gabalu robežām posmā starp Trīsstūra ielu un Bebru ielu. 

Atbalsta. 

189.  26.10.2006. 
5100ap 

R. Gertmane Lūdzu veikt nekustamajam īpašumam Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra Nr.01000530096) sarkano līniju korekciju, 
savietojot ar zemes gabala robežu. 

Atbalsta. 
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190.  25.10.2006. 
5041ap 

A. Jēkabsons Es, Aigars Jēkbsons iebilstu sarkanajām līnijām man piederošā nekustamā īpašuma zemes gabalā ar kadstra 
Nr.01001132090, kas atrodas Jaunciema gatvē. (Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas). 

Atbalsta. 

191.  25.10.2006. 
5043ap 

I.Cimbulis, R.Gailītis Lūdzam izmainīt Vārpu ielas sarkanās līnijas pie šī zemes gabala. 
- Izskatīt iespēju likvidēt atzaru zemes īpašumā un atĜaut to pārprojektēt ar nekustamā īpašuma veidošanas projektu, 
jo tas attiecas tikai uz konkrēto sadalāmo īpašumu. 
- Izskatīt iespēju likvidēt iebrauktuvi blakusesošā zemes gabalā ar kadastra Nr.01001130132. Šim zems gabalam jau 
ir viena iebrauktuve no Rudzu ielas puses. 

Atbalsta. 

192.  24.10.2006. 
5024ap 

R. Veldrāja  Lūdzu Jūs izmainīt Pildas ielas sarkano līniju gar man piederošo zemes gabalu Strautu ielā 49 ar kadastra 
Nr.01001210090. 
Rīgas attīstības plānā noteiktā sarkanā līnija atstāj starp to un manu īpašumu apm.12.00m2 platu pilsētas zemes daĜu, 
liedzot iebraukšanu dzīvojamai mājai Pildas ielā 46 tieši no ielas. Tā kā vēlos atdalīt no sava zemes gabala daĜu ar citai 
personai piederošu dzīvojamo māju Pildas ielā 46, lūdzu noteikt Pildas ielas sarkano līniju pa mana zemes gabala 
robežu. 

Atbalsta. 

193.  24.10.2006. 
5023ap 

I. BērziĦa 
 

Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Nīcgales ielā b/n Kaiblas ielas krustojumā zemesgabalam ar kadastra Nr.01001182034. Atbalsta. 

194.  20.10.2006. 
4976ap 

V. Ilguns Lūdzu rast iespēju sarkano līniju korekcijai Malienas un Hipokrāta ielu krustojumā zemes gabalam ar kadstra Nr. 
01001220143 Malienas ielā 37 pēc pievienotās skices. 

Atbalsta. 

195.  18.10.2006. 
3642dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija  

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Ėemmdziju ielā 3 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01001102073, koordinējot to pa uzmērīta un zemesgrāmatu 
nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01001102073 robežu.  

Neatbalsta, jo satiksmes 
drošības apsvērumu dēĜ, 
saglabājams noteiktais 
redzamības trijstūris. 

196.  18.10.2006. 
3643dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Sniega ielā 2, k-1 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt Kāvu ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01001110054, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01001110054 robežu. 

Atbalsta. 

197.  18.10.2006. 
3644dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Rusova ielā 24 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt Rusova ielas un Čiekurkalna 4.šėērslīnijas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000870353, 
koordinējot to pa uzmērīta un zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000870353 robežu. 

Atbalsta. 

198.  18.10.2006. 
3645dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija  

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Maskavas ielā 266, k-7 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000782211, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000782211 robežu. 

Atbalsta. 

199.  18.10.2006. 
3647dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Robežu ielā 24 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt Adulienas ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000830162, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000830162 robežu. 

Atbalsta. 

200.  18.10.2006. 
3648dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Dzegužu ielā 1, k-1 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt Dzegužu ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000632020, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000632020 robežu. 

Atbalsta. 

201.  18.10.2006. 
3649dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Ūnijas ielā 35A nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000700081, koordinējot to pa uzmērīta un zemesgrāmatu nodaĜā 
reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000700081 robežu. 

Atbalsta. 

202.  18.10.2006. 
3650dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 7A nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt Krogus ielas un Kalnciema ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000610064, koordinējot 
to pa uzmērīta un zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000610064 robežu. 

Atbalsta. 

203.  18.10.2006. 
3651dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma CepĜa ielā 20 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt CepĜa ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000530060, koordinējot to pa uzmērīta un 

DaĜēji koriăēta pa z. gab. 
robežām, saglabājot ielas 
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privatizācijas komisija zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000530060 robežu. minimālo šėērsprofilu 8m. 
204.  18.10.2006. Rīgas pašvaldības 

Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija  

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma LidoĦu ielā 7 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000772048, koordinējot to pa uzmērīta un zemesgrāmatu nodaĜā 
reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000772048 robežu. 

Atbalsta. 

205.  19.10.2006. 
3677dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 282 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt Brīvības gatves sarkano līniju zemesgabalos ar kadastra Nr.01001150097 un Nr.01001150011, 
koordinējot to pa uzmērīta un zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01001150097 un 
Nr.01001150011 robežām. 

Atbalsta. 

206.  19.10.2006. 
3680dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Bauskas ielā 53 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt Bauskas ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000520172, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000520172 robežu. 

Atbalsta. 

207.  19.10.2006. 
3675dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Kalnciema ielā 116 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt 
iespēju regulēt Bauskas ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000750218, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000750218 robežu. 

Atbalsta. 

208.  18.10.2006. 
3681dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Bauskas ielā 55 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt Bauskas ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000520196, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000520196 robežu. 

Atbalsta. 

209.  19.10.2006. 
3682dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt dzīvojamās mājas Rīgā, Vēja ielā 31 robežplānā iezīmēto sarkano līniju, koordinējot to pa uzmērītā 
zemesgabala (kadastra Nr.01000530139) robežu. 

Atbalsta. 

210.  17.10.2006. 
3636dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Cementa ielā 3A nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt Bauskas ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000770221, koordinējot to pa uzmērīta un 
zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01000770221 robežu. 

Atbalsta. 

211.  17.10.2006. 
3637dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Bangu ielā 5 nodošanu privatizācijai, lūdzam izskatīt iespēju 
regulēt Lielās ielas un Bangu ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01001102094, koordinējot to pa uzmērīta 
un zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra Nr.01001102094 robežu. 

Atbalsta. 

212.  17.10.2006. 
3638dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai varētu atrisināt jautājumu par nekustamā īpašuma Augusta Dombrovska ielā 11 nodošanu privatizācijai, lūdzam 
izskatīt iespēju regulēt Augusta Dombrovska ielas un Anitas ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra 
Nr.01001132172, koordinējot to pa uzmērīta un zemesgrāmatu nodaĜā reăistrēta zemesgabala ar kadastra 
Nr.01001132172 robežu. 

Atbalsta. 

213.  13.10.2006. 
3585dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lai nodotu nekustamo īpašumu Rīgā, Kokles ielā 16, privatizācijai, lūdzam informēt par iespēju izregulēt ielas 
sarkano līniju pa uzmērītā zemes gabala ar kadastra Nr.01000570009 robežām. 

Atbalsta. 

214.  13.10.2006. 
3582dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lai precizētu zemesgrāmatā reăistrējamā zemes gabala robežas, lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju pa 
zemesgabala Rīgā, KāĜu ielā 25 (kadastra Nr.01000730458) robežu. 

Atbalsta. 

215.  12.10.2006. 
3569dv 

Rīgas domes Satiksmes 
departaments 
 

Lūdzam rast iespēju un atjaunot iepriekšējās Dziesmas (bij. Liepas) ielas sarkanās līnijas. Atbalsta. 

216.  06.11.2006. 
3857dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Īpašuma 
nodrošināšanas pārvalde 

Lūdzam jūs sniegt informāciju, vai Kalnciema ielas aizsargjosla (sarkanā līnija) zemes gabalam Kalnciema ielā 21 
(kadastra Nr.01000600061) ir pārcelta. 

Atbalsta. 

217.  06.11.2006. 
6382nd 

SIA „Ar čers Auto” Lūdzam Jūs iespējami īsā laikā labot pieĜautās tehniskās kĜūdas un atcelt uz SIA „Arčers  Auto” īpašumā esošā zemes 
gabala Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31F (kadastra Nr.01000612016) esošās sarkanās līnijas, sakarā ar to, ka apstiprinātajā 

Atbalsta. 
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„Teritorijā pie Zunda” tādas netiek paredzētas. 
218.  06.11.2006. 

5263ap 
A. Šulcs Lūdzu koriăēt sarkano līniju nekustamam īpašumam Rīgā, Baldones ielā 16, kadastra Nr.01000600110. Atbalsta. 

219.  06.11.2006. 
5262ap 

V. Surkovs Lūdzu izmainīt sarkanās līnijas Rīgā, Ulbrokas un Dzelzavas ielas stūrī. Atbalsta. 

220.  09.11.2006. 
3886dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam sniegt atzinumu, vai ir iespējams koriăēt zemesgabala robežplānā ielas sarkano līniju dzīvojamai mājai Rīgā, 
Emmas ielā 1A, pa zemesgabala (kadastra Nr.01001120001) palīgceltĦu robežu. 

Atbalsta. 

221.  08.11.2006. 
6412nd 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” 
Nekustamā īpašuma 
pārvalde 

 Iesniedzam Jums precizēto publiskās dzelzceĜa infrastruktūras dzelzceĜa zemes nodalījuma joslu Čiekurkalna stacijas 
rajonā, Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gada grozījumiem. 

Atbalsta. 

222.  17.06.2006. 
3381 

Aizsardzības ministrija AM informē, ka MK 27.06.2006. noteikumu Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un 
aizsargjoslu platumu” 2.1. punktā noteikts veidot aizsargjoslas ar platumu 25 metri ap šādiem valsts aizsardzības 
objektiem Rīgas pilsētā: 
- Rīgā, Čiekurkalna 7.šėērslīnija 9, kad.nr. 0100 088 0110, 
0100 088 0158 daĜa 750m2 platībā, 
0100 088 0024 daĜa 2150m2 platībā, 
0100 088 0057 daĜa 251m2 platībā,  
0100 088 0056 daĜa 400m2 platībā, 
0100 088 0055 daĜa 498m2 platībā, 
0100 088 0053 daĜa 548 m2 platībā, 
0100 088 2003 daĜa 2787 m2 platībā, 
0100 088 0054 daĜa 159 m2 platībā, 
0100 088 0110 daĜa 592m2 platībā,  
0100 088 0152 daĜa 294 m2 platībā, 
0100 088 0152 daĜa 1710 m2 platībā,  
0100 088 0158 daĜa 1227 m2 platībā,  
0100 088 0062 daĜa 3449 m2 platībā,  
0100 088 0095 daĜa 1908 m2 platībā, 
0100 088 0097 daĜa 699 m2 platībā un 
0100 088 0126 daĜa 473 m2 platībā-25 metri. 
- Rīga, Dzintara iela 63, kad.nr.0100 109 0084 – 25 metri. 
-Rīga, Ezermalas iela 8, kad.nr.0100 085 0228 – 25 metri, 
- Rīga, Flotes iela b/n, kad.nr.0100 103 0143 un 0100 103 0155-25 metri, 
- Rīga, Kalnciema iela 11 b, kadastra nr.0100 061 0238 – 25 metri. 
- Rīga, Krustabaznīcas iela 9, kadastra Nr.0100 091 0090 – 25 metri, 
- Rīga, Krustabaznīcas iela 9b, kad.nr. 0100 091 2037 – 25 metri, 
- Rīga, Krustabaznīcas iela 11, kad.nr.0100 091 0112 – 25 metri, 
- Rīga, K.Valdemāra iela’10/12, kadastra nr.0100 020 0130 un 0100 020 0131 – 25 metri, 
- Rīga, Maiznīcas iela 5, kad.nr.0100 023 0092 – 25 metri, 
- Rīga, Vienības gatve 56, kad.nr.0100 023 0092 – 25 metri, 
- Rīga, Vagonu iela38, kad.nr.0100 038 0133 – 25 metri. 
Minētā aizsargjosla ir apgrūtinājums visiem n/ī, kuri robežojas ar valsts aizsardzības objekta zemes teritoriju. 

Atbalsta. 

223.  09.08.2006. 
2793dv 

Rīgas domes Kultūras 
departaments 

RAP 1995. -2005. 8.nodaĜā, kas attiecas uz pilsētas attīstības plānā īpaši apzīmētām  pilsētas vēsturiskās apbūves 
teritorijām, ko plāns paredz aizsargāt kā valsts vai vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜus vai apbūves 

JāsaskaĦo ar Rīgas pilsētas 
Kultūras pieminekĜu 
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aizsardzības zonas, punktā 2.5. ir minēts „ZiemeĜblāzmas” kultūrvēsturiski aizsargājamās teritorijas darbības lauks, 
kura skaidrojumā ir rakstīts – teritorijā nav pieĜaujama būvniecība, kas ietekmētu  A.Dombrovska darbības laikā radīto 
apkārtējās vides raksturu. Savukārt 2005.g. noteiktajā pilsētas attīstības plānā Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos Nr.34, sadaĜā par Kultūras pieminekĜu un apbūves aizsardzības teritorijām, iepriekšējā pilsētas 
attīstības plānā noteiktās „ZiemeĜblāzmas” aizsargājamās teritorijas vairs nav iezīmētas. 
Lai sekmīgi plānotu Rīgas pilsētas ZiemeĜu rajona un Vecmīlgrāvja kultūrvides sakārtošanu, saglabātu mecenāta 
A.Dombrovska piemiĦu un popularizētu viĦa paustās tautas kultūrizglītības un veselīgā dzīvesveida idejas, lūdzam 
pārskatīt un atjaunot pilsētas plānojuma zonējumu  „ZiemeĜblāzmas” teritorijai atbilstoši 1995. -2005. gada Rīgas 
pilsētas attīstības plāna 8.nodaĜas 2.5. punktam – atgriezt tai Vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜa statusu. 

aizsardzības inspekciju. 

224.  03.04.2006. 
1332nd 

Rīgas dome (vēstule LR 
Vides ministrijai) 

Lai apzinātu dabas vērtības Rīgas pilsētā un uzlabotu to aizsardzību, RD Vides departaments ir veicis izpētes projektu 
„Mikroliegumu izveidošana Rīgas pilsētā: īpaši aizsargājamo augu sugu un biotopu izpēte”. 
Izpētes rezultātā Rīgas pilsētā tika konstatētas piecas teritorijas, kurām augu sugu un biotopu aizsardzībai veidojami 
mikroliegumi: 
1. JumstiĦu gladiolas audze – Kurzemes priekšpilsēta, bijušā Spilves lidlauka R daĜā starp lidlauka pievedceĜu un 
Spilves grāvi (3,2 ha); 
2. Iesirmās kāpsmildzenes pĜava - Kurzemes priekšpilsēta, starp Ziepniekkalna, Šautuves ielu un šautuvi (2,32 ha) 
3. Smiltāju pĜava ar jūrmalas armēriju – ZiemeĜu priekšpilsēta, MangaĜu pussalas ZA daĜā starp Stāvvadu ielu un 
Vecdaugavu (0,92 ha); 
4. Bukultu vecupe – Vidzemes priekšpilsēta, vecupe uz Z no Jaunciema gatves starp Juglas kanālu, industriālu 
teritoriju un Rīgas robežu (3,9 ha); 
5. Juglas palienes pĜava – Vidzemes priekšpilsēta, Mazās Juglas upes kreisajā krastā upes līkumā starp Rīgas 
robežu un bijušo smilšu krautuvi (1,04 ha). 
Vēršam uzmanību, ka 4.teritorija (Bukultu vecupe) daĜēji atrodas meža zemē, tādēĜ Rīgas dome materiālus nosūta arī 
Valsts meža dienestam, kas saskaĦā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 6.panta 2.daĜu ir atbildīgā institūcija par 
mikroliegumu noteikšanu meža zemē. 

Atbalsta 1., 3., 4., 5.punktu. 
2.punktu tikai daĜēji, jo 
teritorija paredzēta Park&Ride 
sistēmas izveidei. 

225.  07.03.2006. 
1435nd 

SIA „SDST” Lūdzam dzēst sarkanās līnijas, kas rodas saistībā ar Luteres un CīruĜu ielas savienojumu. Šī savienojuma 
nepieciešamība nav saprotama. 

Var tiks koriăētas pēc blakus 
esošo zemes gabalu īpašnieku 
rakstiska saskaĦojuma 

226.  17.11.2006. 
5472ap 

G. ZariĦš Lūdzu atcelt sarkanās līnijas, kas nodrošina piekĜūšanu zemes gabalam Rīgā, DauguĜu ielā 20 ar kadastra 
Nr.01000152071 no DauguĜu ielas un vienlaicīgi šėērso zemes gabalus ar kadastra Nr.01001050013, Nr.01001050364 
un Nr.01001052124. 

Atbalsta. 

227.  30.11.2006. 
4086dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Bauskas ielā 209 ar kadastra Nr.01001192040. Atbalsta. 

228.  01.12.2006. 
4101dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt Gramzdas ielas sarkano līniju posmā starp Zolitūdes ielu un Salgales ielu, savietojot sarkano līniju ar 
zemes gabala ar kadastra Nr.01000932050 robežu. 

Atbalsta. 

229.  16.11.2006. 
5438ap 

A. Stafeckis Lūdzu mainīt sarkanās līnijas zemes gabaliem Šampētera ielā Nr.4 un Nr.6, jo veidojas starpgabali starp sarkanajām 
līnijām un īpašumiem. 

Atbalsta. 

230.  16.11.2006. 
5439ap 

T. Strupe  Sakarā ar Rīgas pilsētas būvvaldes prasību žoga būvniecībai Rīgā, ZaĜenieku ielā 9 (107.grupa, 52. un 364.grunts) 
jābūt pa ZaĜenieku ielas sarkano līniju. Lūdzu izmainīt sarkanās līnijas atrašanās vietu t.i. uz 107.gr. 364., 52. un 
579.grunts zemesgabalu robežas. 
(Tālava Strupes 18.12.2006. iesniegums) Lūdzu atcelt koriăēto sarkano līniju Rīgā, ZaĜenieku ielā 9 uz zemes gabalu 
ar kadastra Nr.01001070052 un Nr.0100107036 robežām, lai tas netiktu pievienots Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-

Atbalsta. 
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2018.gadam grozījumu apkopojumam. Pamatojums – mājas līdzsaimnieki kategoriski nepiekrīt. 
231.  30.11.2006. 

4085dv 
Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju pa zemes gabala Rīgā, Maskavas ielā 250A ar kadastra 
Nr.01000720134 robežu. 

Atbalsta. 

232.  22.11.2006. 
4030dv 
 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju Staburaga ielā pa zemes gabala Rīgā, Staburaga ielā 16 ar kadastra 
Nr.01000730039 robežu. 

Atbalsta. 

233.  22.11.2006. 
5536ap 

S. Japina  
 
S. SiliĦa 

Lūdzam izskatīt sarkano līniju izmaiĦas zemes gabalam Rīgā, Maskavas ielā 450b, kas fiziski sastāv no 4 zemes 
gabaliem ar kadarstra Nr.01001252014, Nr.01001256657, Nr.01001256656 un Nr.01001256645. Lūdzu likvidēt uz 
mūsu zemes gabala esošo Maskavas ielas vajadzībām rezervēto sarkano līniju koridoru. 

Atbalsta. 

234.  21.11.2006. 
5507ap 

Dz. Zute Lūdzu izmainīt ielu sarkanās līnijas gar manas Zemes īpašumu Rīgā, Eduarda Šmita ielā 6 ar kadastra 
Nr.01000800102. 

Atbalsta. 

235.  23.11.2006. 
6813nd 

SIA „Livland” L ūdzu izvērtēt iespēju koriăēt Priežu ielas sarkano līniju zemes gabalā Rīgā, Priežu ielā 9 ar kadastra Nr.01000160091 
pa vēsturiskā zemesgabala robežu (pa mūra sētu), tādējādi saglabājot Priežu ielas platumu vienā līmenī ar blakus 
esošiem objektiem. 

Atbalsta. 

236.  23.11.2006. 
6815nd 

SIA „Livland” L ūdzu izvērtēt iespēju koriăēt Purvciema ielas sarkano līniju zemes gabalā Rīgā, Purvciema ielā 57A ar kadastra 
Nr.01000712418 pa uzmērītā zemesgabala robežu. 

Atbalsta. 

237.  21.11.2006. 
4015dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Ievērojot, ka zemes gabalu Rīgā, Jūrmalas gatvē 22 ar kadastra Nr.01000930009 šėērso ielas sarkanā līnija, lūdzam 
izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju pa minētā zemes gabala robežu. 

Atbalsta. 

238.  23.11.2006. 
6817nd 

SIA „Arplan” Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas sakarā ar TP un gāzes regulēšanas punkta novietošanu Dignājas ielā b/n Zemgales 
priekšpilsētā  ar kadastra Nr.01000522029. 

Atbalsta. 

239.  23.11.2006. 
6814nd 

SIA „Livland” L ūdzu skaidrojumu, vai Gaujienas ielai ir sarkanā līnija, kur ir tās robežas un kur beidzas Gaujienas iela un ja sarkanā 
līnija nav, vai ir plānots to projektēt un kādos termiĦos. 
 
 

Sarkanās līnijas noteiktas. 
Atbalsta. 

240.  20.11.2006 
6708nd 

AS „Latvenergo” Sadales 
tīkls Rīgas pilsētas reăions 

Pamatojoties uz nepieciešamību noguldīt jaunus vidējā sprieguma kabeĜus no 110/10kV augstsprieguma apakšstacijas 
„T īraine” Rīgā, Rītausmas ielā 18 līdz Vienības gatvei, lūdzam atjaunot bijušās Rītausmas ielas sarkanās līnijas. 

Atbalsta. 

241.  20.11.2006. 
6714nd 

SIA „Insolit Studio” Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam Rīgā, Daugavpils un Jersikas ielu stūrī ar kadastra 
Nr.01000440051 pa Jersikas ielas pusi. 

Atbalstīt. 

242.  20.11.2006. 
6715nd 

SIA „Roadeks” Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas pa zemes gabala robežu gar Kalnciema ielas zemes gabalu ar kadastra Nr.01000590127 
sakarā ar elektroapgādes pievada projektēšanu remontdarbnīcai Kalnciema ielā 67 no esošā kabeĜa. 

Atbalstīt. 

243.  16.11.2006. 
3964dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta Īpašuma 
nodrošināšanas pārvalde 

Lai precizētu dzīvojamām mājām VaiĦodes ielā 24A un Bērzupes ielā 31A, kā arī Ziepniekkalna pirmsskolai Svētes 
ielā 7 piesaistāmo zemes gabalu robežas, lūdzam sniegt informāciju, kāds ir sarkano līniju risinājums Bērzupes un 
Svētes ielu, kā arī Vadakstes ielu krustojumā. 

Sarkanās līnijas koriăētas. 
Atbalsta. 

244.  21.11.2006. 
5508ap 

V. Udalovs Lūdzu izstrādāt sarkanās līnijas pievadceĜam no Brīvības gatves līdz Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Rietumu 
vārtiem (projekts DS-05-209-LĪ). 

Atbalsta. 

245.  20.12.2006. 
5960ap 

V.Appens Lūdzu rast iespēju koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Abavas ielā 15a ar kadastra Nr.01000550140 pa 
zemas gabala robežu. 

Atbalsta. 

246.  28.12.2006. 
7417nd 

SIA „Apvide” Vai ir lietderīgi atjaunot bij. Tirgus ielu un ietvert atjaunojamās Tirgus ielas sarkanās līnijas RTP 2006-2018.gadam 
grozījumos saskaĦā ar Aldonas Beėeres 1999.g. projektu. 

Atbalsta. 

247.  21.12.2006. 
5974ap 

R. Čimals Lūdzu pārskatīt man piederošā zemes gabalā Rīgā, Mūkupurva ielā b/n ar kadastra Nr.01000992114 projektējamās 
sarkanās līnijas. 

Neatbalsta, jo tiek nodrošināta 
pilsētas ielu braucamo daĜu, 
gājēju trotuāru, 
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inženierkomunikāciju droša 
lietošana 

248.  21.12.2006. 
7355nd 

A/S „Ezra SK Rīgas 
slimnīca „Bikur Holim”” 

Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabaliem ar kadastra Nr.01000480005 un 01000480006 sakarā ar to, ka zemes 
gabalu robeža gar Maskavas ielu nesakrīt ar sarkanajām līnijām. 

Atbalsta. 

249.  18.12.2006. 
5895ap 

M. Hoferte Lūdzu koriăēt sarkano līniju Rīgā, Kalnciema ielā 63 zemes gabalam ar kadastra Nr.01000600012. Atbalsta. 

250.  18.12.2006. 
5896ap 

I.Graumane Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas pie zemes gabala Rīgā, Auru ielā 7, kadastra Nr.01001170139, savietojot tās ar īpašuma 
robežu. 

Atbalsta. 

251.  11.12.2006. 
5797ap 

I. Ekmane Lūdzu sniegt skaidrojumu par iespēju nodrošināt piekĜūšanu zemes gabalam ar kadastra Nr.01001280106 no rietumu 
puses. 

Šobrīd nav pamata, jo 
piekĜūšana zemes gabalam jau 
ir nodrošināta 

252.  11.12.2006. 
5795ap 

L. Bitaite Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Mežkalnu ielai, Zemgales priekšpilsētā, kur izstrādājot tehnisko projektu loăistikas 
centram zemes gabalā ar kadastra Nr.01001070526 nav iespējams ierīkot ugunsdzēsības ceĜu gar ēkas garāko fasādi. 

Atbalsta 

253.  17.11.2006. 
6660nd 
 

SIA „Z īlīte” Lūdzam izskatīt jautājumu par ielas sarkano līniju atcelšanu pie zemes gabala Rīgā, Uriekstes ielā 20 ar kadastra 
Nr.01.000132023 ar mērėi minēto zemes gabalu ilglaicīgi iznomāt no Rīgas domes. 

Neatbalsta, jo minētais zemes 
gabals atrodas pilsētas 
maăistrāles – Eksporta ielas 
turpinājuma un Uriekstes ielas 
transporta izkārtojuma teritorijā, 
kas ir svarīga pilsētas autonomo 
funkciju izpildes realizēšanai. 

254.  15.11.2006. 
3937dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

ĥemot vērā to, ka zemes gabala Rīgā, Garozes ielā, Valdeėu ielā (kadastra Nr.01000742002) robeža nesakrīt ar spēkā 
esošo Garozes ielas, Valdeėu ielas sarkano līniju, lūdzam koriăēt sarkano līniju posmos, kur tā šėērso zemes gabalu ar 
kadastra Nr. 01000742002, savietojot sarkano līniju ar zemes gabala robežu. 

Atbalstīt. 

255.  15.11.2006. 
5421ap 

V. Appens Lūdzu koriăēt zemes gabala Rīgā, Volguntes 33 ar kadastra Nr.01000760382 sarkanās līnijas. Atbalstīt. 

256.  04.12.2006. 
5667ap 

A. Imaks Lūdzu izskatīt sarkano līniju noteikšanas iespēju Rīgā starp zemes gabaliem ar kadastra Nr.01001201365, 
Nr.01001201381, Nr.01001201363 un Nr.01001200028. 

Atbalstīt. 

257.  06.12.2006. 
5719ap 
29.01.2007. 
398ap 

S. Talalajevs Lūdzu atcelt sarkanās līnijas zemesgabliem Rīgā, Krustabaznīcas ielā b/n ar kadastra Nr.01000852028 un ViskaĜu ielā 
b/n ar kadastra Nr.01000850029, kas tika pieĦemtas 2006.gada janvārī un būtiski ierobežo īpašnieka tiesības un rada 
reālus materiālos zaudējumus. 

Koriăētās ielas sarkanās līnijas 
šobrīd noteiktas kā 
projektējamās, kas tiks 
apstiprinātas Grozījumu sastāvā 

258.  20.11.2006. 
5502ap 

Dz. Lemeševska Atkārtoti lūdzu pēc iespējas īsākā laika posmā veikt korekcijas sarkanajās līnijās zemesgabalam Rīgā, Gramzdas ielā 
ar kadastra Nr.01000990039. 

IekĜauts apkopojumā, deputāti 
vērtēs. 

259.  23.11.2006. 
4061dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izvērtēt Bākas ielas sarkano līniju posma, kas apgrūtina zemes īpašumu ar kadastra Nr.01001200619, 
saglabāšanas lietderību. 

Piedāvājam koriăēt sarkanās 
līnijas, savienojot tās atsevišėās 
daĜas un atceĜot sarkanās līnijas 
esošiem apgriešanās 
laukumiem. Zemes gabalam ar 
kad.nr. 01001200619 sarkanajās 
līnijās atsavināmā teritorija 
precizējama pēc Grozījumu 
apstiprināšanas.  

260.  02.01.2007. 
18nd 

SIA „Teko plus” Lūdzam veikt ielu sarkano līniju korekciju zemes gabalam Rīgā, Jūrkalnes ielā 87 ar kadastra Nr.01000992244, lai tās 
sakristu ar zemes gabala kadastra robežu. 

Atbalstīt 
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261.  03.01.2006. 
9dv 

RD Īpašuma departaments Lūdzam koriăēt Daugavgrīvas ielai noteiktās sarkanās līnijas pie zemes gabala ar kadastra Nr.01000630091. Atbalstīt 

262.  09.01.2006. 
161nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Daudzeses ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai Daudzeses ielas sarkanā līnija sakristu ar 
uzmērīto zemes gabalu ar kadastra Nr.01000530163 un Nr.01000532012 robežām, kā arī paziĦot mums par pieĦemt 
lēmumu. 

Atbalsta. 

263.  11.01.2007. 
131dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Ievērojot, ka zemes gabals nepieguĜ ielas sarkanajai līnijai, lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju Rīgā, 
KatoĜu ielā 11 pa minētā zemes gabala ar kadastra Nr.01000390092 robežu. 

Atbalsta. 

264.  11.01.2007. 
122dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta Īpašuma 
nodrošināšanas pārvalde 

Sakarā ar to, ka ir plānots koriăēt sarkanās līnijas Rīgā, Austuves ielā 7, zemes gabalam ar kadastra 
Nr.01000722030004 un Nr.01000722030006, lūdzam papildus izskatīt iespēju pārcelt Austuves ielas sarkanās līnijas 
pa Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala Austuves ielā 7 ar kadastra Nr.01000722169 un uz tās esošās ēkās, 
kadastra Nr.01000722030002 robežu. 

Atbalsta. 

265.  11.01.2007. 
130dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam izskatīt iespēju regulēt Zilupes ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000720456, koordinējot to 
pa šī zemes gabala robežu. 

Atbalsta. 

266.  16.01.2007. 
160dv 

RD PAD Rīgas pilsētas 
būvvaldes Arhitektūras 
pārvalde 

Lūdzu koriăēt Rojas ielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kadastra Nr.01001082049 robežām kvartālā starp Asnu un 
RoĦu ielu. 

Atbalsta. 

267.  16.01.2007. 
159dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju Rīgā, AnniĦmuižas bulvārī zemes gabalam ar kadastra Nr.01000802092, savietojot to ar 
zemes gabala robežu.  

Atbalsta. 

268.  16.01.2007. 
163dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izskatīt jautājumu par zemes gabala Rīgā, Tvaika ielā 3 ar kadastra Nr.01000150097 ielu sarkanajām līnijām 
13 m2 platībā Tvaika un Aptiekas ielu stūrī. 

Atbalsta. 

269.  17.01.2007. 
258ap 

A. Lauga Lūdzu grozīt Astras ielas sarkanās līnijas izvietojumu līdz zemes gabala ar kadastra Nr.01000252260 robežlīnijai. Atbalsta. 

270.  17.01.2007. 
257ap 

M. Ivanovs Lūdzu Jūs koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Labraga ielā 25 ar kadastra Nr.01000990741 no Valtaiėu ielas 
puses. Pašlaik starp robežu un sarkano līniju ir apmēram 15 m2 pilsētas zemes. 

Atbalsta. 

271.  23.07.2007. 
452nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Druvienas ielas sarkano līniju maiĦu lai tā, lai sarkano līniju koordinātes sakristu ar 
uzmērītā zemes gabala ar kadastra Nr.01001220025 koordinātēm. 

Atbalsta. 

272.  31.01.2007. 
385dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam noteikt ielu un inženierkomunikāciju izbūvei nepieciešamo teritoriju sarkanās līnijas pie zemes gabala Rīgā, 
Lizuma ielā ar kadastra Nr.01000910324 un izteikt viedokli, kuras teritorijas, atbilstoši pievienotajam plānam, būtu 
mērėtiecīgi pievienot minētajam zemes gabalam. 

Atbalsta 

273.  31.01.2007. 
384dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojmo māju privatizācijs 
komisija 

Lūdzam sniegt atzinumu, vai ir iespējama dzīvojamās mājas Rīgā, Līdaku ielā 3 robežplānā iezīmētās sarkanās līnijas 
korekcija, koordinējot to pa uzmērītā zemes gabala ar kadastra Nr.0100 075 0416 robežu. Šobrīd atbilstoši Rīgas 
teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam iezīmētā sarkanā līnija šėeĜ dzīvojamās mājas pamatus. 

Atbalsta. 

274.  31.01.2007. 
430ap 

I. Jansonei Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 03.04.2006. izziĦu Nr.1-19/54, nepieciešams izstrādāt zemes gabala 
ŪdeĜu ielā 30 robežu noteikšanas projektu zemes gabala reăistrācijai zemesgrāmatā. Lai noteiktu zemes gabala 
robežas līdz ielu sarkanajām līnijām, lūdzu rast iespēju izveidot sarkano līniju ŪdeĜu ielai līdz Juglas ezera krasta 
līnijai. 

Atbalsta. 

275.  31.01.2007. 
432ap 

I. Jansonei Pamatojoties uz Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas 30.08.2006. sēdes protokola Nr.43 2.punktu jāizstrādā zemes 
vienības lokālās ierīcības plāns Prūšu ielā b/n. Lūdzu rast iespēju atrisināt sarkano līniju (dotajā situācijā tā ir 
pārtraukta), lai varētu izveidot piebraucamo ceĜu. 

Atbalsta. 

276.  31.01.2007. A. Petrovs  Lūdzu jūs koriăēt sarkano līniju (Dzintara iela) lai tā robežojas ar zemes gabalu ar kadastra Nr.01001080085, jo tā ir Atbalsta. 
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433ap vienīgā iespēja piekĜūšanai zemes gabalā no Dzintara ielas un kas ir nepieciešas apbūves noteikumiem. 
277.  31.01.2007. 

385dv 
Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam jūsu viedokli, kuras no teritorijām būtu mērėtiecīgi pievienot zemes gabalam Lizuma ielā 3 ar kadastra 
Nr.01000910324 un kuras teritorijas būtu rezervējamas ielu un inženierkomunikāciju izbūvei, iekĜaujot tās 
projektējamo sarkano līniju robežās. Lūdzam veikt nepieciešamo sarkano līniju koriăēšanu un nodrošināt piekĜūšanu 
zemes gabalam Lizuma ielā 3 ar kadastra Nr.01000910324 saglabājot esošo iebrauktuvju vietas. 

Atbalsta. 

278.  12.02.2007. 
487dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam veikt nepieciešamo sarkano līniju koriăēšanu un nodrošināt piekĜūšanu zemes gabalam Rīgā, Bukaišu ielā 2 
(kadastra Nr.01000730605) no Bauskas ielas puses. Projektētais ceĜa servitūta platums zemes gabala Bukaišu ielā 2 
robežās ir 6m. 

Atbalsta. 

279.  27.02.2007. 
706dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam sniegt atzinumu, vai ir iespējams koriăēt zemesgabala robežplānā ielas sarkano līniju dzīvojamai mājai Rīgā, 
Maskavas ielā 173, pa piesaistāmā zemes gabala (kadastra Nr.01000460117) robežu.  

Atbalsta. 

280.  27.02.2007. 
843ap 

J. ĀboliĦš Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam ar kadastra Nr.01001070101, Rīgā, Beverīnas ielā 12, no Beverīnas 
ielas puses. 

Atbalsta. 

281.  15.02.2007. 
618ap 

V. Balode Lūdzu koriăēt zemes gabala Rīgā, Priedaines ielā 26 ar kadastra Nr. 01000990416 sarkanās līnijas.  Atbalsta. 

282.  15.02.2007. 
617ap 

P. Bogdanovs Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, BuĜĜu ielā 24 ar kdastra Nr.01000670165. Atbalsta. 

283.  12.02.2007. 
594ap 

R. Čimals Lūdzu koriăēt Grenču ielas sarkanās līnijas zemes gabalam Mūkupurva ielā bez numura ar kadastra Nr.01000992114 
un atjaunot to šėērsprofilu 20 metru platumā. 

Atbalsta. 

284.  12.02.2007. 
595ap 

G. Paškevičs Lūdzu koriăēt (atcelt) Beverīnas un Bucenes ielu savienojošās sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Bucenes ielā 12 
ar kadastra Nr.01001072058 un zemes gabalam ar kadastra Nr.01001072309. 

Atbalsta. 

285.  12.02.2007. 
490dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam neparedzēt Lielās ielas sarkano līniju korekciju pa dzīvojamās ēkas kontūru zemes gabalā Rīgā. Lielā ielā 8 ar 
kadastra Nr.01001020004), jo saskaĦā ar zemesgrāmatas datiem minētais namīpašums ir nojaukts. 

Atbalsta. 

286.  12.02.2007. 
486dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Nodrošinot piekĜūšanu zemes gabaliem Rīgā, Kalnciema ielā 19 un Kalnciema ielā 21, kā arī, lai saglabātu publiskas 
lietošanas statusu zemes gabalam ar kadastra nr.01000602099, koriăēt Kalnciema ielas sarkano līniju. 

Atbalsta. 

287.  12.02.2007. 
484dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

ĥemot vērā, ka zemes gabals Rīgā, Andreja Saharova ielā (kadastra Nr.01001211042) nepieguĜ spēkā esošajai Jukuma 
Vācieša ielas sarkanajai līnijai, lūdzam koriăēt Jukuma Vācieša ielas sarkano līniju, savietojot to ar zemes gabala 
robežu. 

Atbalsta. 

288.  07.02.2007. 
783dv 

SIA „Celtel” Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Jūrmalas gatvē 142 ar kadastra Nr.01000820122. Atbalsta. 

289.  05.02.2007. 
730nd 

SIA „Apvide” 
 
 

Lūdzam koriăēt Augusta Dombrovska ielas sarkano līniju, lai tā sakristu ar uzmērīto zemes gabalu ar kadastra Nr. 
01001110533 un kadastra Nr.01001110143 koordinātēm. 

DaĜēji atbalsta. 

290.  05.02.2007. 
728nd 

SIA „Apvide” 
 
 

Lūdzam koriăēt Augusta Dombrovska un Emmas ielas sarkanās līnijas, lai tā sakristu ar zemes gabalu ar kadastra Nr. 
01001120303, kadastra Nr.01001120092 un kadastra Nr.01001120086 koordinātēm. 

DaĜēji atbalsta. 

291.  05.02.2007. 
731nd 

SIA „Apvide” 
 
 

Lūdzam koriăēt Augusta Dombrovska ielas sarkanās līnijas, lai tā pēc iespējas precīzāk sakristu ar esošās 
A.Dombrovska ielas robežām un pašvaldības nekustamam īpašumam Augusta Dombrovska ielā 6A blakus esošo 
zemes gabalu ar kadastra Nr.01001132186 un kadastra Nr.01001122032 robežām. 

DaĜēji atbalsta. 

292.  02.02.2007. 
408dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt Sēlpils ielas sarkano līniju zemesgabalā ar kadastra Nr.01000650093, koordinējot to pa zemesgabala 
ar kadastra Nr.01000650093 robežu. 

Atbalsta. 
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293.  02.02.2007. 
413dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas Gaujienas ielai, ievērojot šīs iekškvartāla ielas faktiskās robežas dabā, kā arī 
piesaistāmo zemes gabalu projektu. 

Atbalsta. 

294.  07.02.2007. 
718nd 

SIA „Hipotēku bankas 
nekustamā īpašuma 
aăentūra”  

Lūdzam grozīt sarkanās līnijas gar zemes gabalu Rīgā, Ščecinas ielā 8 ar kadastra Nr.01000840087 tā, lai sarkanā 
līnija sakristu ar zemes gabala robežām. 

Atbalsta. 

295.  01.03.2007. 
887ap 

A. ĥevrovs Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas ielai bez nosaukuma zemesgabalā Rīgā, ViesuĜu ielā 2A ar kadastra Nr.01001202489. DaĜēji atbalsta, jo saglabāts 
ielas šėērsprofils 12 m platumā 
inženierkomunikāciju izbūvei 

296.  12.02.2007. 
489dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lai risinātu jautājumu par zemes gabala Rīgā, Aviācijas ielā 1 ar kadastra Nr.01000782169 turpmākās izmantošanas 
iespējām – daĜu iznomāt Eglaines ielā 14 īpašniekiem, bet daĜu veidot kā patstāvīgu apbūves zemes gabalu un iekĜaut 
kompensācijas zemju fondā vai arī piemērot kādu citu izmantošanas iespēju, lūdzam jūsu viedokli. 

Atbalsta. 

297.  01.03.2007. 
888ap 

V. Jakušenoks Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas ielai bez nosaukuma zemes gabalā Rīgā, Vecāėu prospektā 45 ar kadastra 
Nr.01001202490. 

DaĜēji atbalsta. Saglabāts ielas 
šėērsprofils 12 m platumā. 

298.  02.03.2007. 
751dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalā Rīgā, Miglas ielā 6 ar kadastra Nr.01001020043, ar mērėi 
iekĜaut dzīvojamai mājai Rīgā, Miglas ielā 6 piesaistītajā zemes gabalā likumīgu, zemesgrāmatā reăistrētu būvi – ateju 
ar kadastra Nr.01001022003009. 

Atbalsta. 

299.  02.03.2007. 
926ap 

G. Avstreihs Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt pilsētas 2006.g. 17.jūlij ā noteiktās sarkano līniju koordinātes piebraucamajam ceĜam 
zemes gabalam Rīgā, Kurzemes prospektā 15b ar kadastra Nr.01000800950. 

Atbalsta. 

300.  02.03.2007. 
924ap 

G. LiepiĦš Lūdzu Jūsu piekrišanu sarkano līniju izmaiĦu priekšlikumos Rīgā, Steėu ielas posmā. Tiks pievienoti apkopojuma 
tikai pēc korekciju saskaĦojuma 
ar Īpašuma dep.  Zemju 
pārvaldi, Vides dep. Un blakus 
esošo zemes gabalu īpašniekiem 

301.  07.03.2007. 
993ap 

H. OzoliĦš Lūdzu pārnest ielas gar Bieėengrāvi sarkano līniju uz zemes gabala Rīgā, Bauskas ielā 148 robežu. Atbalsta. 

302.  09.03.2007. 
850dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju ietvert Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumos arhitektes R.Dobičinas 
izstrādātās un 20.05.2001. Arhitektūras pārvaldē saskaĦotās, zemes ierīcības projektā ražošanas komercfirmai SIA 
„Silvers” paredzētās sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam, kas nodrošina piekĜūšanu zemes gabaliem ar kadastra 
Nr.01000770059, Nr.01000770252, Nr.01000770251 un Nr.01000770253. 

Atbalsta. 

303.  09.07.2007. 
4404nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Druvienas ielas sarkano līniju maiĦu, iekĜaujot neuzmērīto trīsstūra zemes gabalu 
Druvienas ielas sarkanajās līnijās. 

Korekcija iekĜauta apkopojumā 
un nodota deputātiem 
izvērtēšanai. 

304.  22.03.2007. 
1264ap 

G. Grasis Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas pa zemes gabala robežām pa Kojusalas un Fridriėa ielām, man piederošajam zemes 
gabalam ar kadastra Nr.01000480042. 

Atbalsta. 

305.  14.03.2007. 
1590nd 

SIA „Forprojekts” Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam Rīgā, SkaĦu ielā 1 ar kadastra Nr.01000710808. Atbalsta. 

306.  14.03.2007. 
1589nd 

AS „Latvenergo” Sadales 
tīkls, Rīgas pilsētas reăions 

Lūdzu pārcelt Rītausmas ielas posma sarkanās līnijas līdz AS „Latvenergo” īpašumā esošā zemes gabala ar kadastra 
Nr.01001070462 robežai atbilstoši pievienotajam plānam. 

Atbalsta. 

307.  12.03.2007. 
1540nd 

SIA „Delta kompānija” Lūdzam izskatīt iespēju pārcelt Saites ielas sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Eglaines ielā b/n ar kadastra 
Nr.01000780231. 

Atbalsta. 

308.  12.03.2007. 
1536nd 

SIA „MerKo” L ūdzam Jūs iekĜaut sarkano līniju projektu „Rīga, Cēres iela b/n, kadastra Nr.01001062100, Sējas iela b/n, kadastra 
Nr.01001060849, Sējas iela 75, kadastra Nr.01001060027” Rīgas pilsētas 2006-2018.gada grozījumu plānā. 

Atbalsta. 

309.  12.03.2007. SIA „Livland” Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabala Rīgā, A.BieziĦa ielā 7 ar kadastra Nr.01000990750 Atbalsta. 
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1533nd dienvidu pusē. 
310.  12.03.2007. 

1531nd 
SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par sarkano līniju maiĦu zemes gabalam Rīgā, Lavīzes ielā 7 ar kadastra 

Nr.01000590058. 
Atbalsta. 

311.  12.03.2007. 
1070ap 

R. Jākabsons Lūdzu izdarīt sarkanās līnijas korekciju zemes gabalam Rīgā, Jūrmalas gatvē 150 ar kadastra Nr.01000820119. Atbalsta. 

312.  12.03.2007. 
1071ap 

D. Kricers Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Slokas ielā b/n ar kadastra Nr.01001170014 gar Slokas ielas 
robežu. 

Atbalsta. 

313.  12.03.2007. 
1069ap 

Č. Mamedovs Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Vienības gatvē 54 ar kadastra Nr.01000540075. Atbalsta. 

314.  09.03.2007. 
847dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma atsavināšanas 
pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt Puikules ielas sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Garciema ielā 15 ar kadastra 
Nr.01001200055. 

Atbalsta. 

315.  06.03.2007. 
1407nd 

SIA „Livland” L ūdzam izvērtēt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Saldus ielā 18 ar kadastra Nr.01000660126. Atbalsta. 

316.  16.03.2007. 
1144ap 

I. Vanags Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Bākūžu ielā ar kadastra Nr.01000920219. Atbalsta. 

317.  14.03.2007. 
1106ap 

S. Selivanovs (pārējo 
nekustamo īpašumu 
īpašnieku informēšanai) 

Lūdzam izstrādāt SātiĦu ielas sarkano līniju korekcijas projektu un iekĜaut to Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumos. 

Atbalsta. 

318.  21.03.2007. 
1246ap 

I. Muradjana Lūdzu izskatīt iespēju (papildus jau jūsu piedāvātajam priekšlikumam, kas paredz, ka sarkanās līnijas Pildas ielā – 
Dārciema un Pildas ielas stūrī ir koriăētas, sakrīt ar man piederoša zemes gabala Rīgā, Dārzciema ielā b/n (kadastra 
nr.01001212490) robežām) zemes gabalam, kas atrodas Pildas ielā – Dārzciema un Pildas ielas stūrī, sarkanajās 
līnijas, samazināt platību. Lūdzu izvērtēt, vai Pildas ielā - Dārzciema un Pildas ielas stūrī sarkanā līnija ir 
nepieciešama apmēram 700m2. 

Neatbalsta, jo nav pamatojuma 

319.  11.04.2007. 
2304nd 

SIA „Kogorta” Lūdzam pārnest sarkano līniju mūsu zemes gabala Rīgā, Bultu ielā 2 ar kadastra Nr.01000780855 robežās saskaĦā ar 
pievienoto shēmu. 

Atbalsta. 

320.  26.06.2006. 
2247dv 

Rīgas domes  
Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt ielu sarkanās līnijas pa uzmērīto zemes gabalu robežām Prūšu ielā 82; 
 

Atbalsta. 
Iesnieg.Nr.52 

321.  11.04.2007. 
2305nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Skuju ielas, Natālijas ielas un Vecmīlgrāvja ielas sarkano līniju nomaiĦu tā, lai ielas 
sarkanās līnijas sakristu ar zemes gabalu ar kadastra Nr.01001120121, Nr.01001120123 un Nr.01001120124 
koordinātēm. 

Neatbalsta. Piesaistāmais zemes 
gabals veidojams līdz spēkā 
esošajām ielu sarkanajām 
līnijām 

322.  11.04.2007. 
1188dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam Rīgas attīstības plānā 2006.-2018.gadam noteikt sarkanās līnijas projektētajai ielai atbilstoši projektēto 
sarkano līniju korekcijas projektam kvartālā starp Dārzciema, Sesku un Kārsavs ielām (zemes gabala ar kadastra 
Nr.01000712536 robežās). 

Atbalsta. 

323.  05.04.2007. 
1566ap 

I.Jansone Lūdzu rast iespēju izveidot piebraucamo ceĜu ar sarkanām līnijām Kalupes un Krāslavas ielu krustojumā. 
Piebraucamais ceĜš nepieciešams, lai varētu nokĜūt īpašumos 40.grupa, 50, 49, 48, 56 grunts. Bijušā ceĜa daĜa 40/200 
var tikt reăistrēta uz valsts vārda pievienojot pie 40.grupas 47, 44, 45 grunts. IzmaiĦas nepieciešamas, lai varētu 
izstrādāt zemes robežu noteikšanas projektu īpašumam Lāčplēša ielā 107. 

Atbalsta. 

324.  03.04.2007. 
1505ap 

R. Innuss 
I. SkadiĦa 

Lūdzu pārskatīt mūsu īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Rīgā, Jūdzes ielā 10, kadastra Nr.01001200710 
uzlikto apgrūtinājumu-ielas sarkanā līnija šėērso dzīvojamās mājas daĜu – tādējādi, lai ielas sarkanā līnija tiktu 
novilkta gar gruntsgabala robežu saskaĦā ar pievienoto plāna projektu vai arī pieĦemt lēmumu par kompensācijas 

Atbalsta. 



 47

izmaksu. 
325.  03.04.2007. 

2159nd 
SIA „Ardus” Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Mazā nometĦu ielā 65, kadastra Nr.01000570125. Atbalsta. 

326.  03.04.2007. 
1503ap 

A. Reinholds  Lūdzu noteikt precīzu, normatīvajiem aktiem, atbilstošu zemes gabala Rīgā, Kaivas ielā ar kadastra Nr.01000922582 
daĜas, kas noteikta kā apstādījumu un dabas teritorija, teritoriju, tas ir, mainīt uz apbūvējamu teritoriju, kā arī pārskatīt 
jautājumu par sarkanās līnijas, kas skar iepriekš minēto zemes gabalu sašaurināšanu. 

Neatbalsta. Minētā zemes 
gabala Z daĜā gar Dzelzavas 
ielu ir noteikta apstādījumu un 
dabas teritorija, pamatojoties uz 
Dzelzavas ielas apzaĜumojumu 
joslu 6 m  platumā un tur esošā 
augstspiediena gāzes vada 
aizsargjoslas joslu veida 
stādījumiem 

327.  11.04.2007. 
1639ap 

D. Ratniece  Lūdzu paredzēt sarkanās līnijas Apakšgrāvja ielai no „Vīėukroga” līdz Kleistu ielai, jo nav nodrošināta piekĜūšana 
apmēram 20 zemes gabaliem. Esmu zemes gabala ar kadastra Nr.01001042076 un 01001042077 īpašniece. 

Atbalsta. 

328.  03.04.2007. 
1115dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta Īpašumu 
atsavināšanas pārvalde 

ĥemot vērā ka uz zemes gabala Rīgā Vēja ielā 33 ar kadastra Nr.01000530136 daĜas, kas atrodas ielas sarkano līniju 
robežās, atrodas ēks daĜa, lūdzam Jūs izskatīt iespēju koriăēt Vēja ielas sarkano līniju līdz zemes gabala robežām. 

Atbalsta. 

329.  05.04.2007. 
1570ap 

M. Duburs SaskaĦā ar zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kojusalas ielas 19” ar kadastra Nr.01000480035, 
„Kojusalas iela b/n” ar kadastra Nr.01000480090, „Dricānu iela b/n” ar kadastra Nr.01000480088, lūdzu noteikt 
sarkano līniju Dricānu ielai, kas izvietota uz man piederošajiem zemes gabaliem (ar kadastra Nr.01000480035, 
Nr.01000480090, un Nr.01000480088) posmā no Kojusalas ielas līdz Maskavas ielai. 

Atbalsta. 

330.  16.04.2007. 
2462nd 

SIA „Rīgas ūdens” Rīgas 
ūdens un apkārtējās vides 
projekta ieviešanas vienība 

Lūdzam, Ħemot vērā Rumbulas mikrorajona attīstības perspektīvas un nepieciešamību realizēt Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta”, dot uzdevumu sarkano līniju 
izstrādei un apstiprināšanai kolektora izbūves posmā no Rumbulas mikrorajona līdz pārsūknēšanas stacijai Rīgā, 
Austuves ielā. 

Atbalsta. 

331.  23004.2007. 
1343dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju noteikt sarkanās līnijas Rīgas pilsētas administratīvajās robežās esošajam piebraucamā ceĜa 
posmam, kas izbūvēts un funkcionē, nodrošinot piebraukšanu no Slokas ielas Rīgas pilsētā uz apdzīvotu vietu 
„Dižbārdi” Babītes pagasta teritorijā. 

Atbalsta. 

332.  23.04.2007. 
1340dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumos noteikt sarkanās līnijas Zaėusalas dienvidrietumu 
daĜai tādās robežās, kādas tās bija Lucavslas un Zaėusalas detālplānojuma korekcijas projektā un nodrošināt 
piebraukšanu no Mazās Daugavas puses pie zemes gabaliem ar kadastra Nr.01000510052, Nr.01000510051 un 
Nr.01000510042. 

Atbalsta. 

333.  16.04.2007. 
1249dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam veikt Mazās BuĜĜu ielas sarkano līniju korekciju ielas posmā, kas robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra 
Nr.01000802239 un Nr.01000802247. 

Atbalsta. 

334.  16.04.2007. 
1247dv 
 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt Ed.Šmita ielas sarkano līniju posmā, kas robežojas ar līdzvērtīgo zemju kompensācijas fonda zemju 
gabaliem ar kadastra Nr.01000802210 un Nr.01000802242. 

Atbalsta. 

335.  16.04.2007. 
2464nd 

IK „Fargus Engineering” Lūdzam, sakarā ar KTPb projektēšanu, koriăēt sarkanās līnijas Lucavsalā, zemes gabalā ar kadastra Nr.01000510175. Atbalsta.  

336.  23.04.2007. 
2601nd 
 

SIA „Eirobūvserviss” Lūdzam koriăēt spēkā esošās sarkanās līnijas A.Deglava ielas posmā no Braslas ielas līdz Nīcgales ielai, pārvietojot 
sarknš līnijas par 10-15m, kas dotu iespēju izstrādāt būvniecības priekšlikumus zemes gabalos Rīgā, A.Deglava ielā 
b/n (gr.71., gr.180), A.Deglava ielā 39A (gr.71., gr.2593) un A.Deglava ielā 41 (gr.71., gr.81). 

Neatbalsta, jo A.Deglava ielas 
sarkanās līnijas posmā no 
Braslas ielas līdz Nīcgales ielai 
atjaunotas stāvoklī, kāds bija 
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pirms plāna pieĦemšanas 
337.  23.04.2007. 

2597nd 
SIA „Zaėusala Estates” ĥemot vērā konstatētās nepilnības ielu sarkanām līnijām Zaėusalā, lūdzam Jūs koriăēt tās atbilstoši SIA „Zaėusala 

Estates” iesniegtajam sarkano līniju korekciju priekšlikumam.  
Atbalsta. 

338.  02.04.2007. 
2100nd 

SIA „B 10” Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Eiženijas ielā b/n ar kadastra Nr.01000642014. Atbalsta. 

339.  02.04.2007. 
1086dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam, sakarā ar zemes gabala Rīgā, Kuldīgas ielā ar kadastra Nr.01000600271, uz kura atrodas SIA „Rīgas 
satiksme” vilces apakšstacija, sagatavošanu reăistrācijai zemesgrāmatā, izskatīt iespēju pilnībā vai daĜēji izslēgt no 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam noteiktās lielceĜu, maăistrāĜu, ielu un piebraucamo ceĜu teritorijas 
nekustamos īpašumus  ar kadastra Nr.01000600271, Nr.01000600176 un Nr.01000600002, nosakot tiem citu atĜauto 
izmantošanas veidu. 

Atbalsta. 

340.  02.04.2004. 
2098nd 

AS „Latvenergo” sadales 
tīkls Rīgas pilsētas reăions 

Transformatora apakšstacija Nr.1220 Rīgā, PīĜu ielā b/n, atrodas uz zemes, kas nav pieprasīta un uzmērīta. Tā kā 
gandrīz viss zemes gabals, uz kura atrodas TP-1220, pagaidu kadastra Nr.01000892116, ir apgrūtināts ar elektrotīklu 
inženierkomunikācijām un to aizsargjoslām, lūdzam izskatīt iespēju ievietot TP un  no tā izguldītos kabeĜus sarkanajās 
līnijās, šādu priekšlikumu pie projektu saskaĦošanas izteica Zemju pārvalde. 

Atbalsta. 

341.  28.03.2007. 
1380ap 

T. Andrejeva  Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas, kas atrodas pie Biėernieku ielas 254 un tajās iekĜaut zemes gabalu ar kadastra 
Nr.01001232133 uz kura atrodas 20/0,4kV apakšstacija TP-4327 sakarā ar elektroapgādes izvada projektēšanu 
ražotnei, Nautrēnu ielā 12 no esošās apakšstacijas TP-4327. 

Atbalsta. 

342.  22.03.2007. 
1873nd 

SIA „Bliks” 
 
 
SIA „Konfiti” 
 
 
SIA „Latvijas-Armēnijas 
KU ASA” 

Lūdzam iekĜaut priekšlikumu par sarkano līniju atcelšanu teritorijā, ko norobežo Dārzciema, A.Deglava iela, Nīcgales 
iela un G.Astras iela, kā arī paralēlā vietējās nozīmes iela – t.s. Mazā Deglava iela. Vēsturiski ielu sarkanās līnijas 
minētajā teritorijā tika noteiktas, jo 20.gs astoĦdesmitajos gados pa minēto teritoriju tika plānots izbūvēt metro līniju. 
SaskaĦā ar spēkā esošo Rīgas attīstības plānu 2006.-2018.gadam, metro līniju būvniecība Rīgas pilsētā nav paredzēta 
un līdz ar to pašreiz nav aktuāli saglabāt ielu sarkanās līnijas minētajā teritorijā. Bez tam, A.Deglava iela uzskatāma 
par vienu no galvenajām Rīgas pilsētas starprajonu un tranzīta autotransporta plūsmas ielām ar divām nepārtrauktām 
kustības joslām (3.0-3.25 platas) katrā virzienā, kurai faktiski nav nepieciešams paplašinājums. Uzsatā, ka ielu sarkano 
līniju atcelšana minētajai teritorijai Ĝaus veidot vienotu pilsētbūvniecības ansambli. 

Neatbalsta 
inženierkomunikāciju 
piekĜūšanas nodrošināšanas dēĜ 

343.  15.06.2007. 
1928dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Īpašumu 
atsavināšanas pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt AnniĦmuižas ielas un Apuzes ielas sarkanās līnijas pa zemes gabala ar kad.nr. 
01000990333 robežām. 

Atbalsta 

344.  16.04.2007. 
2461nd 

SIA „Latvija Statoil” Lūdzam koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala Rīgā, Platajā ielā b/n ar kadastra Nr.01000970032 robežu. Atbalsta. 

345.  27.03.2007 
3068sd 

Rīgas rajona padome Atbalstīt StopiĦu novada domes priekšlikumu par autoceĜa E-22 ievada Rīgā izvietojumu pa autoceĜa V35 – Granīta 
iela posmu pa Salaspils lauku teritriju un StopiĦu novada teritoriju (shēma pielikumā). 

Atbalsta. 

346.  16.05.2007. 
2344ap 

M. Batarags 
 

Lūdzu izĦemt no būvniecības un rekonstrukcijas moratorijā ietverto teritoriju saraksta zemes gabalu Līksnas ielā 22 ar 
kadastra Nr.01000460011, kas atrodas perimetrālās apbūves kvartālā, vēsturiski veidojies kā norobežota teritorija un 
nebūtu vērtējams kā mikrorajonu pagalms vai publisku apstādījumu teritorija. 
 

Atbalsta. 

347.  12.04.2007. 
1689ap 

Z. Tuče 
 

Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju Pērkones ielai, zemes gabalam Rīgā, Garozas ielā 10 ar kadastra Nr.0100740232 
paredzot esošās dzīvojamās mājas saglabāšanu. 
 

Neatbalsta, respektējot 
perspektīvo ielu un 
inženierkomunikāciju tīkla 
attīstību. 

348.  01.06.2007. 
3503nd 

SIA „Mergos Properties” 
 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkanās līnijas Jaunpils ielas un K.UlmaĦa gatves savienojumā. Atbalsta 

349.  23.05.2007. 
3305nd 

SIA „Apvide” 
 

Lūdzam samazināt ZīĜu ielas sarkanās līnijas un izveidot transporta apgriešanās laukumu. 
 

Atbalsta.  
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350.  26.06.2006. 
2247dv 

Rīgas domes  
Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt ielu sarkanās līnijas pa uzmērīto zemes gabalu robežām Līksnas ielā 27. Atbalsta. 
Iesn.nr.52 

351.  23.05.2007. 
2478ap 

I. Jansone Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Biėernieku un Lielvārdes ielu stūrī bij.gr.116., 254. Atbalsta.  

352.  23.05.2007. 
2476ap 

J. Dilans Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam ar kadastra Nr.01001140002 Rīgā, Jaunciema 4.līnijā 62/64. Atbalsta.  

353.  25.05.2007. 
2547ap 

M. Puėītis Lūdzu izsniegt izziĦu par sarkanajām līnijām zemes gabalam Rīgā, Maskavas ielā 439 un 439A ar kadastra 
Nr.01001262085 un Nr.0100126086. 

Atbalsta.  

354.  25.04.2007. 
1676dv 

Rīgas Domes  
Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 

Lūdzam sarkano līniju korekcijas zemes gabaliem Rīgā, Jūrmalas gatvē ar kadastra Nr.01000930344 un 
Nr.01000932142 iekĜaut Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumos. 
 

Atbalsta.  

355.  01.06.2007. 
3506nd 

SIA „SPN Lūdzam veikt JāĦavārtu ielas sarkano līniju korekciju. Atbalsta.  

356.  07.06.2007. 
3645nd 

SIA „Ast Balts” 
 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Toma ielā  ar kadastra Nr.01000480135 un Nr.01000480197. 
 

Atbalsta.  

357.  07.06.2007. 
1837dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam pie zemes gabaliem Beberbeėu 9.līnijā ar kadastra 
Nr.01000822537 un Nr.01000822166. 
 

Atbalsta.  

358.  07.06.2007. 
1838dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam pie zemes gabaliem Šampētra ielā ar kadastra 
Nr.01000810640 un Nr.01000810120. 

Atbalsta.  

359.  07.06.2007. 
1831dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam pie zemes gabaliem Zalves ielā ar kadastra Nr.01000810558, 
Nr.01000812065 un Nr.01000812033. 

Atbalsta.  

360.  07.06.2007. 
1828dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam pie zemes gabaliem Volguntes ielā ar kadastra 
Nr.01000762144, Nr.01000762143 un Nr.01000760161. 

Atbalsta.  

361.  07.06.2007. 
1830dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam pie zemes gabaliem Daibes ielā ar kadastra Nr.01001052185 
un Nr.01001052186. 

Atbalsta.  

362.  07.06.2007. 
1829dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam pie zemes gabaliem Platones ielā ar kadastra Nr.01000822335, 
Nr.01000822336, Nr.01000822337, Nr.01000822338, Nr.01000822339 un Nr.01000822340. 

Atbalsta.  

363.  02.04.2007. 
1457ap 

N.Roždestvenskajas 
pilnv.pers. M.Kiršbaums 

Nekustamais īpašums Eksporta ielā ar kad.nr. 01000120211 ir apgrūtināts ar sarkanajām līnijām, lūdzu izskatīt iespēju 
veikt korekciju un noĦemt no šī zemes gabala izmantošanas aprobežojumu – sarkanās līnijas. 

Neatbalsta, jo sarkanās līnijas 
noteiktas Eksporta ielas un 
plānotā ZiemeĜu šėērsojuma 
transporta mezglam 

364.  19.09.2007. 
4284ap 

N.Roždestvenskajas 
pilnv.pers. M.Kiršbaums 

Nekustamais īpašums Eksporta ielā ar kad.nr. 01000120211 ir apgrūtināts ar sarkanajām līnijām, lūdzu izskatīt iespēju 
veikt korekciju un noĦemt no šī zemes gabala izmantošanas aprobežojumu – sarkanās līnijas. 

Jautājums tiks skatīts saistībā ar 
Daugavas ZiemeĜu šėērsojuma 
galīgā varianta pieĦemšanu 
skiču projekta apspriešanas 
2.posmā. 
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365.  15.05.2007. 
3098nd 

AS „Latvenergo” Sadales 
tīkls, Rīgas pilsētas reăions 

Lūdzu ielikt ielu sarkanajās līnijās zemes gabalu Rīgā, Silenes ielā b/n, pagaidu kadastra Nr.0100074 2102, jo uz tā 
atrodas tikai TP1143, kabeĜi ar aizsargjoslām un piebraucamais ceĜš mājai Silenes ielā 8. Tāpat lūdzam ielikt 
sarkanajās līnijās arī TP1207, kas atrodas Vadakstes ielas rajonā, ar pagaidu kadastra Nr.01000742051, jo arī uz šī 
zemes gabala atrodas tikai TP un kabeĜu izvadi, pie kam asfaltētā brauktuve ir cieši gar TP ēku. 

Atbalsta 

366.  07.06.2007. 
1824dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam veikt Dzintara ielas atzara sarkano līniju korekciju, pārbīdot tās ZA virzienā, savietojot ar zemes gabala ar 
kadastra Nr.01001080166 robežu un palielinot potenciālā līdzvērtīgo zemju kompensācijas fonda zemes gabala ar 
kadastra Nr.01001082032 iespējamo platību. 

Atbalsta.  

367.  07.06.2007. 
1819dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju koriăēt sarkanās līnijas, pamatojoties uz zemes gabala Rīgā, Ciedru ielā 6 ar kadastra 
Nr.01001110188 īpašnieka lūgumu. 

Atbalsta.  

368.  01.06.2007. 
1761dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam veikt sarkanās līnijas korekciju zemes gabalam Rīgā, Akadēmiėa Mstislava Keldiša ielā 7 ar kadastra 
Nr.01001210162. 

Atbalsta.  

369.  01.06.2007. 
1759dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala Rīgā, Gobas ielā b/n, kadastra NR.01000970158 
sadalīšanu, lūdzam izskatīt iespēju koriăēt piebraucamā ceĜa sarkanās līnijas. 

Atbalsta.  

370.  01.06.2007. 
1752dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam ietvert ielu sarkanajās līnijās norādīto projektēto ielas posmu, kas atzarojas no Gobas ielas. Atbalsta.  

371.  01.06.2007. 
3511nd 

SIA „Apvide” Lūdzam veikt Blāzmas ielas sarkano līniju korekciju, to savietojot ar zemes gabala ar kadastra NR.01001200072 
robežu. 

Atbalsta.  

372.  01.06.2007. 
1756dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam sakarā ar zemes gabala Rīgā, Zemes ielā 13a privatizāciju izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju zemes 
gabala ar kadastra Nr.1001212531 robežās. 

Atbalsta.  

373.  01.06.2007. 
3510nd 

J. Kukuka  Lūdzam izstrādāt Baldones ielas un Gregora ielas sarkano līniju korekcijas projektu pie zemes gabala Rīgā, 
Āgenskalna ielā 29 ar kadastra Nr.01000600111. 

Atbalsta.  

374.  01.06.2007. 
3509nd 

SIA „Nordic Technology 
Park” pilnv. pers. E. 
Moiseja 

Lūdzam koriăēt ielas sarkano līniju zemes gabaliem Rīgā, Jūrkalnes ielā 15/25 ar kadastra Nr.01000762043 un 
Nr.01000760041. 

Atbalsta.  

375.  01.06.2007. 
2630ap 

A. Breitmanis Lūdzam pagarināt ielas sarkanās līnijas gar zemes gabalu Rīgā, Mazās Juglas ielā b/n ar kadastra Nr.01001232159. Atbalsta.  

376.  01.06.2007. 
2631ap 

I. Grenkovs Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Skudru ielā 30 ar kadastra Nr.01001210007. Atbalsta.  

377.  11.06.2007. 
1869dv 

Rīgas pilsētas būvvalde Lūdzam noteikt sarkanās līnijas Rīgā, Skrudalienas ielā b/n (grupa 124, grunts 2073). Atbalsta.  

378.  11.06.2007. 
1859dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Ievērojot, ka zemes gabalu Rīgā Zemes ielā 13a ar kadastra Nr.01001212531 šėērso ielas sarkanā līnija, lūdzam 
izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju pa minētā zemes gabala robežu, t.i., pa ēkas kontūru 2 posmos, kur ēka 
atrodas ielas sarkano līniju robežās. 

Atbalsta.  

379.  11.06.2007. 
3737nd 

SIA „Livland” L ūdzam sakarā ar zemes gabala sadales projekta izstrādi zemes gabalam ar kadastra NR.01001112141, nosakot 
piesaistāmo zemes gabalu dzīvojami mājai Rīgā, Meldru ielā 16, ap transformatoru atdalāmā zemes gabala robežās 
noteikt sarkanās līnijas. 

Atbalsta.  

380.  08.06.2007. 
3696nd 

SIA „BAS Grupa” Lūdzam rast iespēju koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Atlantijas ielā b/n. Kad.nr. 01001201509 Atbalsta.  

381.  08.06.2007. A. Žigars  Lūdzam pārnest sarkano līniju zemes gabalā Rīgā, Airu ielā b/n ar kadastra NR.01001202317. Atbalsta.  
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2757ap 
382.  08.06.2007. 

2756ap 
L. VītoliĦa Lūdzam sakarā ar iecerēto būvniecību koriăēt LutriĦu ielas sarkanās līnijas zemes gabalā LutriĦu ielā b/n ar kadastra 

Nr.01000750860. 
Atbalsta.  

383.  08.06.2007. 
2755ap 

E. Timpa Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Zalves ielā 78, pamatojoties uz darba uzdevuma zemes ierīcības 
projektam nosacījumu prasību. 

Atbalsta.  

384.  08.06.2007. 
2751ap 

I. Behmane Lūdzam mainīt sarkno līniju izvietojumu pa zemes gabala Rīgā, Strautu ielā 13 ar kadastra Nr.01001210084 robežām. Atbalsta.  

385.  08.06.2007. 
2750ap 

Ē. ČerĦenoks Lūdzam koriăēt Apuzes ielas sarkano līniju zemes gabaliem Rīgā, Apuzes ielā 40 ar kadastra Nr.01000990160 un 
Rīgā, Apuzes ielā 40a ar kadastra Nr.01000990598. 

Atbalsta.  

386.  07.06.2007. 
1827dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas projektētajai ielai zemes gabalā Rīgā, pie Jaunciema 4.šėērslīnijas (114.grupa, 
bijušā Nr.103 daĜa). 

Atbalsta.  

387.  07.06.2007. 
3632nd 

RO „Rīgas Metropolijas 
Romas KatoĜu Kūrija” 

Lūdzam rast iespēju izveidot piebraucam ceĜu SIA „Rīgas KatoĜu Ăimnāzija” un Sv.Dominika kapelai no TorĦkalna 
ielas puses starp īpašumiem TorĦkalna ielā Nr.11 un 13, kas dos iespēju pakalpojumu sniedzēju, tehnisko dienestu un 
piegādātāju transporta novirzīšanai no skolnieku plūsmas. 

Atbalsta. 

388.  17.06.2007. 
3636nd 

SIA „Livland” ĥemot vērā Zemju pārvaldes ierosinājumu izvērtēt jautājumu par Draudzības ielas sarkano līniju korekciju attiecībā 
pret zemes gabalu ar kadastra Nr.01001132140. 

Atbalsta.  

389.  07.06.2007. 
3638nd 

SIA „Selvaag Latvia” Lūdzam pārcelt sarkanš līnijas zemes gabalam Rīgā, Dzelzavas ielā ar kadastra Nr.01000712064. Atbalsta.  

390.  11.06.2007. 
1863dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt zems gabalā Rīgā, Aviācijas ielā 15 skolas teritorijai pieguĜošās sarkanās līnijas, iekĜaujot tajās 
transformatora ēku, kā arī daĜēji piebraucamo ceĜu un elektrības kabeĜu zonu. 

Atbalsta.   

391.  07.06.2007. 
2732ap 

M. Daneberga Lūdzam noteikt sarkanās līnijas Mežvidu ielai. Atbalsta.  

392.  07.06.2007. 
2730ap 

T. Konnova Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, KaĦepju ielā 5 ar kadastra Nr.01001000040. Atbalsta.  

393.  07.06.2007. 
2729ap 

G. Edele  Lūdzam koriăēt Upesciema ielas sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Berău ielā b/n ar kadastra Nr.01001272000. Atbalsta.  

394.  07.06.2007. 
2728ap 

R. Bagons Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Brūžu ielā 14 ar kadastra Nr.01001010106. Atbalsta.  

395.  07.06.2007. 
2727ap 

I. SokoĜenko Lūdzam izdarīt korekcijas ielas  sarkanajai līnijai zemes gabalos ar kadastra Nr.01000992309 un Nr.01000992310. Atbalsta.  

396.  06.07.2007. 
2163dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma atsavināšanas 
pārvalde 

Atkārtoti lūdzam aktuālu informāciju par paredzamajiem grozījumiem RTP 2006.-2018.gadam attiecībā uz 
zemesgabala Rīgā, Vecmīlgrāvja 1.līnijā, ielas sarkano līniju grozīšanu. 

Atbalsta.  

397.  05.07.2007. 
3197ap 

T. Tjarve Lūdzu koriăēt Rudzu ielas sarkanās līnijas ZiemeĜu raj., zemes gabalam ar kadastra Nr.01001130124. Atbalsta.  

398.  02.07.2007. 
4184nd 

SIA „A Vide” L ūdzu koriăēt sarkanās līnijas Rīgā, Slokas ielas posmā ar krustojumu ar VarkaĜu ielu iepretim zemes gabala robežām 
ar kadastra Nr.01000802010 un Nr.01000800343. 

Atbalsta.  

399.  02.07.2007. 
3139ap 

I. Vanags Lūdzu koriăēt Irbenes ielas sarkano līniju, lai ielas sarkanās līnijas koordinātes sakristu ar man piederošā zemes gabala 
ar kadastra Nr.01001070039 koordinātēm,  

Atbalsta.  

400.  02.07.2007. 
4189nd 

SIA „ISIDA” L ūdzu koriăēt SIA „ISIDA” īpašumā piederošā zemes gabala ar kadastra Nr.01001212095 ielas sarkanās līnijas DzeĦu 
ielai. 

Atbalsta.  

401.  25.06.2007. I. O. Ranka Lūdzu rast iespēju koriăēt nesaisti starp zemes gabala (kadastra Nr.01001060354) robežu un ielu sarkano līniju. Atbalsta.  
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3030ap 
402.  26.06.2007. 

3058ap 
Rīgas pilsētas zemes 
komisijas ZiemeĜu rajona 
galvenā speciāliste L. 
Vīgante 

Lūdzu atcelt projektējamās ielu sarkanās līnijas (vai arī pārlikt saskaĦā ar zemesgrāmatā reăistrēto ceĜa reālservitūtu) 
Vārpu ielas galā – starp zemes gabalu 113.grupa, 131.grunts un zemes gabaliem 113.grupa, 75.grunts, 113.grupa, 
2335.grunts, 113.grupa, 2307.grunts, 2336.grunts, jo šiem zemes gabaliem pie īpašuma tiesību atjaunošanas ir jau 
nodibināts braucamā ceĜa reālservitūts, kas reăistrēts zemesgrāmatā.  

Atbalsta.  

403.  21.06.2007. 
2023dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt Kleistu ielai sarkanās līnijas Bolderājas kapsētas paplašināšanas teritorijas robežās. Atbalsta.  

404.  15.06.2007. 
2856ap 

A. Vēbers Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Dārzciema ielas un Sesku ielas stūrī b/n ar kadastra 
Nr.01000712464, tās atvirzot no esošās dzīvojamās mājas un savietojot ar zemes gabala robežu Sesku ielā. 

Atbalsta.  

405.  13.06.2007. 
2809ap 

Dz. Līcis Lūdzu koriăēt Dzintara ielas sarkano līniju pa zemes gabala Rīgā, Dzintara ielā b/n Nr.01001080007 robežu. Atbalsta.  

406.  13.06.2007. 
2812ap 

D. Gulbis Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalam Rīgā, Šampētera ielā 107 (081.grupa, 0379.grunts). Atbalsta.  

407.  21.06.2007. 
4019nd 

SIA „Livland” Lai nepieĜautu ietves daĜas nodošanu privatizācijai, lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt A.BieziĦa ielas sarkano līniju 
zemes gabala ar kadastra Nr.01000992167 dienvidu pusē. 

Atbalsta.  

408.  25.06.2007. 
3008ap 

I. Joma Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam Rīgā, Rātsupītes ielā ar kadastra Nr.01001042058. Atbalsta.  

409.  21.06.2007. 
2976ap 

V. Didrihsons Lai varētu pabeigt zemesgabala iznomāšanas procedūru, kas atrodas Bajāru un Tālivalža ielu krustojuma sarkanajās 
līnijās un pieguĜ manā īpašumā esošajam zemes gabalam (kadastra Nr.0001162025), lūdzu precizēt sarkanās līnijas pa 
zemesgabala robežu. 

Atbalsta.  

410.  18.06.2007. 
1957dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt viedokli par iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Sēlpils ielā 11 ar kadastra 
Nr.01000642144. 

Atbalsta.  

411.  18.06.2007. 
1959dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Sakarā ar gatavošanu privatizācijai lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalā Rīgā, Duntes ielā b/n ar 
kadastra Nr.01000172004. 

Atbalsta.  

412.  18.06.2007. 
1958dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lai nodrošinātu piekĜūšanu un uzturēšanu transformatoru apakšstacijai TP Nr.1123, kā arī piekĜūšanu zemes gabalam 
Brīvības gatvē 434 ar kadastra Nr.01000920068, izskatīt iespēju koriăēt Juglas ielas sarkano līniju. 

Atbalsta.  

413.  18.06.2007. 
1956dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lai lemtu par privatizāciju, lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Tērvetes ielā 3 ar 
kadastra Nr.01000730401. 

Atbalsta.  

414.  18.06.2007. 
1954dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam sniegt viedokli par iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Meža prospektā 90 ar kadastra 
Nr.01000900072 pa tā robežu. 

Atbalsta.  

415.  19.06.2007. 
2930ap 

A. RiekstiĦš Lūdzu mainīt sarkano līniju izvietojumu gar mana gruntsgabala robežu Rīgā, Raudas ielā 35, kadastra 
Nr.01000752253. 

Atbalsta.  

416.  13.06.2007. 
3794nd 

SIA „Inženieru birojs” Lūdzam izveidot sarkano līniju korekciju ZaĜenieku un Graudu ielu stūrī transformatoru punkta (KTP) izvietošanai. Atbalsta.  

417.  25.06.2007. 
4029nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Vidrižu ielas sarkano līniju korekciju tā, lai Vidrižu ielas sarkanā līnija sakristu ar 
uzmērīto zemes gabalu ar kadastra Nr.01000862053 un Nr.01000862054 robežām. 

Atbalsta.  

418.  19.01.2007. 
211dv 

RD Satiksmes departaments Lūdzam apliecināt Austrumu maăistrāles sarkano līniju korekciju posmā no Gaujas ielas līdz Viestura prospektam un 
elektroniski nosūtīt izmaiĦas RD Īpašumu departamenta Zemju pārvaldes Zemes plānošanas nodaĜai, lai zemes 

Atbalsta.  
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gabalam izstrādātu robežu noteikšanas projektu reăistrēšanai zemes grāmatā. 
419.  19.07.2007 

4705nd 
AS „Unistock” Atkārtoti uzsveram, ka sarkano līniju pārnešana Rīgā, BuĜĜu ielā 74 nav saskaĦota ar zemes gabalu ar kadastra 

Nr.01000802006 un kadastra Nr.01000800964  īpašnieku AS „Unistock” un zemes gabala ar kadastra 
Nr.01000800942 īpašnieku AS „Latvijas Saimniecības preces”. 

Atbalsta. 

420.  23.07.2007. 
3465ap 

P.Vilcāns 
 

Lūdzam likvidēt Malkas ielas sarkanās līnijas DārziĦos, posmā starp 24.līniju un 27.līniju. Neatbalsta, jo neizbūvēta ielas 
braucamā daĜa un neizbūvēti 
pilsētas inženiertīkli nav 
iemesls SL likvidācijai. 

421.  17.07.2007. 
2281dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam ietvert projektēto inženierkomunikāciju koridora robežu gar zemes gabalu Rīgā, KaĦiera ielā ar kadastra 
Nr.01000722100 RTP-2006.-2018.gadam grozījumu projektā. 

Atbalsta. 

422.  17.07.2007. 
2282dv 

RD Satiksmes departaments Ierosinām veikt sekojošas izmaiĦas Rīgas ielu sarkano līniju plānā: 
1. Atbilstoši Brīvības gatves un Juglas ielas krustojuma tehniskā projekta risinājumiem labā pagrieziena no Juglas 
ielas uz Brīvības gatvi rampai un veloceliĦa, gājēju ietves nobrauktuvei no Brīvības gatves (saskaĦā ar pievienoto 
shēmu). 
2. Atjaunot bijušās Kalnciema ielas sarkanās līnijas pie KārĜa UlmaĦa gatves, lai izvietotu projektētās virszemes 
gājēju pārejas pieejas (saskaĦā ar pievienoto shēmu). 

Atbalsta. 

423.  01.08.2007. 
3601ap 

R. Dričs 
 

Lūdzu sniegt rakstisku atbildi – uz kāda punkta pamata SIA „Rīgas ĂeoMetrs” uzzīmējis sarkano līniju zemes 
gabalam Rīgā, Lielupes ielā 12 ar kadastra Nr.0100-101-0120. 

Sarkanā līnija ir koriăēta 

424.  02.07.2007. 
4183nd 

SIA „ISIDA” L ūdzu koriăēt SIA „ĪSIDA” īpašumā piederošā zemes gabala Rīgā, A.Mstislava Keldiša ielā 15 ar kadastra 
Nr.01001212724 Ulbrokas ielas sarkanās līnijas. 

Atbalsta. 

425.  25.07.2007. 
3513 

A. Feldmane Lūdzu grozīt TēriĦu ielas sarkano līniju zemes gabalam ar kadastra Nr.01000550118, lai tā sakristu ar zemes gabala 
robežu atbilstošu robežplānam. 

Atbalsta. 

426.  25.07.2007. 
3515ap 

V. Bižans Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas ielai bez nosaukuma zemes gabalam Rīgā, ViesuĜu ielā 2A ar kadastra 
Nr.01001202489. 

DaĜēji atbalsta. 

427.  30.07.2007. 
2424dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departaments Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju noteikt šādas sarkanās līnijas teritorijā starp Jūrmalas gatvi, Imantas 1.līniju un Zārdu ielu: 
1.Iekškvartāla piebraucamajam ceĜam, lai nodrošinātu piebraukšanu diviem Rīgas pašvaldībai piederošajiem zemes 
gabaliem (kad. Nr.01000760513, kad.Nr.01000762146), kā arī lai būtu iespēja līdz zemes reformas beigām sakārtot 
šajā teritorijā esošo zemes gabalu robežas (to vidu atrodas vēl viens cits Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs 
zemesgabals, kad. Nr.01000760813); 
2. Piebraucamajiem ceĜam gar šādu nekustamo īpašumu frontālajām robežām (kad.Nr.01000760511, 
kad.Nr.01000760594, kad.Nr.01000760593, kad.Nr.01000760514) ar mērėi atbrīvot uz Rīgas pilsētas pašvaldības 
vārda reăistrējamo zemesgabalu (pagaidu kad. apz. 01000762117, kas ir daĜa no 76.gr.bij.Nr.23 un kas uz 1940.g. ir 
bijis Rīgas pilsētas īpašums) no iepriekšminēto īpašumu īpašnieku patvaĜīgi izveidotajiem piebraucamajiem ceĜiem, 
kuri šobrīd vairākās vietās šėērso Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgo zemi, tādējādi apgrūtinot tās atĜauto 
izmantošanu apbūvei. Lūdzam koriăēt Zārdu ielas un Imantas 1.līnijas redzamības trijstūra nogriezni tādā veidā, lai 
ielas sarkano līniju robežās iekĜautu transformatorpunkta būvi. 

Atbalsta. 

428.  30.07.2007. 
4965nd 

SIA „W Riepas” Lūdzam izskatīt sarkano līniju korekcijas priekšlikumu Krasta ielai, Rīgā, starp ēkām Krasta iela Nr.3 un Krasta iela 
Nr.5 saskaĦā ar pievienoto grafisko priekšlikumu. 

Atbalsta. 

429.  15.08.2007. 
2570dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam veikt Parādes ielas sarkano līniju korekciju pie zemes gabala Rīgā, Esplanādes ielā 3, kadastra apzīmējums 
01001030146. 

Atbalsta. 

430.  17.08.2007. 
5349nd 

SIA „Kras Invest” Lūdzu izskatīt sarkanās līnijas korekciju vienā līnijā ar zemes gabala Rīgā, MagoĦu ielā 9, kadastra Nr.01000560160 
robežu. 

Atbalsta. 
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431.  17.08.2007. 
5350nd 

SIA „Rio” L ūdzam veikt izmaiĦas sarkanajās līnijās zemes gabalā Rīgā, Birzes ielā, kadastra Nr.01001030083 sakarā ar 
„Latvenergo” projektēšanas uzdevumu Nr.2-7/07 „KTP uzstādīšana, TP-1632 demontāža un 10/0,4 kV tīkla 
rekonstrukcija Birzes ielas rajonā”. 

Atbalsta. 

432.  17.08.2007. 
5356nd 

AS „AJ Produkti” Lūdzam koriăēt K.UlmaĦa gatves sarkanās līnijas zemes gabala Rīgā, Kalnciema ielā 197b ar kadastra 
Nr.01000992100. 

Atbalsta. 

433.  16.08.2007. 
2594dv 

Rīgas Kurzemes rajona 
izpilddirekcija  

Lūdzam veikt IlmeĦa ielas sarkano līniju korekciju atbilstoši izbūvētajai ielai. Atbalsta. 

434.  21.08.2007. 
5442nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabalā Rīgā, Jaunrozes iela 15 ar kadastra Nr.01000712252. Atbalsta. 

16.06.2008. 
4683nd 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju Jaunrozes ielā 15 pa pašvaldībai piederošās būves ar kad.nr. 01000712252002 kontūru. Atbalsta 

435.  16.08.2007. 
5342nd 

SIA „Park Office” Lūdzam izvērtēt sarkano līniju korekcijas lietderību zemes gabala ar kadastra Nr 01000990193 robežās. Atbalsta. 

436.  21.08.2007. 
3827ap 

G. Laškovs Lūdzam atstāt nemainītas Kaivas ielas sarkanās līnijas, pamatojoties uz Rīgas pilsētas zemes komisijas 24.07.2007. 
atzinumu Nr.9/11-A „Par platības izmaiĦām nekustamā īpašuma Nr.01000920560 Rīgā, Kaivas ielā 45, 92.grupa, 560. 
grunts sastāvā”. 

Atbalsta. 

437.  17.08.2007. 
5352nd 

SIA „Rio” L ūdzam veikt izmaiĦas sarkanajās līnijās zemes gabalā Rīgā, Raudas ielā 23, kadastra Nr.01000750116 sakarā ar 
„Latvenergo” projektēšanas uzdevumu Nr.2-6/07 „KTP uzstādīšana, TP-1122 demontāža un 10/0,4 kV tīkla 
rekonstrukcija Raudas ielā, Rīgā”. 

Atbalsta. 

438.  15.08.2007. 
5295nd 

AS „Ligija Teks” Lūdzam Jūs apliecināt, ka Šampētera ielas sarkanā līnija ir koriăēta tā, ka tā sakrīt ar zemes gabala Šampētera ielā 1 
(76.grupa, 173.grunts) robežu. 

Atbalsta. 

439.  13.08.2007. 
3729ap 

A. Dreimane Lūdzam koriăēt PureĦu ielas sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Ēnas ielā 6, kadastra Nr.01000820015. Atbalsta. 

440.  15.08.2007. 
3753ap 

A. VaĜeniece Lūdzam koriăēt Eduarda Šmita ielas sarkano līniju zemes gabalam Rīgā, Eduarda Šmita ielā 13 ar kadastra 
Nr.01000800092, sakarā ar zemes gabala sadali. 

Atbalsta. 

441.  03.08.2007. 
5105nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Zebiekstes ielas sarkanās līnijas pie zemes gabala Rīgā, Zebiekstes ielā 5, kadastra Nr.01000712366. Atbalsta. 

442.  15.08.2007. 
3754ap 

E. RītiĦš Lūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabaliem Rīgā, Lielā ielā 53 un 53a ar kadastra Nr.01001100012 un 
Nr.01001102141. 

Atbalsta. 

443.  23.08.2007. 
5511nd 

SIA „Metrum” Lūdzu koriăēt Jaunciema gatvei sarkano līniju pa zemes gabala Jaunciema gatvē b/n ar kadastra Nr.01001282096 
robežu. 

Atbalsta. 

444.  27.08.2007. 
5554nd 

SIA „Z&B projekts” Lūdzu izskatīt un apstiprināt sarkano līniju izmaiĦas pie zemes gabala Jūrmalas gatvē 113b (kadastra 
Nr.01000820109) kā norādīts pievienotajā kopijā. 

Atbalsta. 

445.  27.08.2007. 
2720dv 

RD PAD Rīgā, Krustpils, RubeĦkalna un Sila ielu rajonā izdarītas būtiskas korekcijas projektēto ielu sarkanajās līnijās. Atbalsta. 

446.  27.08.2007. 
2712dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam sniegt atzinumu, vai ir iespējams koriăēt zemesgabala robežplānā ielas sarkano līniju dzīvojamai mājai Rīgā, 
M.NometĦu ielā 88, pa piesaistāmā zemesgabala (kadastra Nr.01000750224) robežu.  

Neatbalsta, lai saglabātu 
braucamo daĜu un ietvi 
sarkanajās līnijās. 

447.  16.01.2007. 
165dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par ielu sarkanajām līnijām nekustamā īpašuma objektos, kas ieguldāmi Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme” pamatkapitālā, norādot, vai sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām, kā arī, vai 
nepieciešamas un iespējamas korekcijas minētajās adresēs: 
Atgāzenes ielā 24a, kad.nr. 0100 074 0148  

Atbalsta. 

448.  16.01.2007. 
165dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta 

Lūdzam sniegt informāciju par ielu sarkanajām līnijām nekustamā īpašuma objektos, kas ieguldāmi Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme” pamatkapitālā, norādot, vai sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām, kā arī, vai 

Atbalsta. 
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Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 

nepieciešamas un iespējamas korekcijas minētajās adresēs: 
Aviācijas ielā 3a,  kad.nr. 0100 078 2299  

449.  16.01.2007. 
165dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par ielu sarkanajām līnijām nekustamā īpašuma objektos, kas ieguldāmi Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme” pamatkapitālā, norādot, vai sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām, kā arī, vai 
nepieciešamas un iespējamas korekcijas minētajās adresēs: 
KroĦu ielā 19, kad.nr.  0100 070 0941 

Atbalsta. 

450.  16.01.2007. 
165dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par ielu sarkanajām līnijām nekustamā īpašuma objektos, kas ieguldāmi Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme” pamatkapitālā, norādot, vai sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām, kā arī, vai 
nepieciešamas un iespējamas korekcijas minētajās adresēs: 
CeĜinieku ielā 5, kad.nr. 0100 016 0169  

Atbalsta. 

451.  16.01.2007. 
165dv 

Rīgas Domes Īpašuma 
departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par ielu sarkanajām līnijām nekustamā īpašuma objektos, kas ieguldāmi Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme” pamatkapitālā, norādot, vai sarkanās līnijas sakrīt ar zemes gabalu robežām, kā arī, vai 
nepieciešamas un iespējamas korekcijas minētajās adresēs: 
Air ītes ielā,  kad.nr. 0100 117 0051  

Atbalsta. 

452.  07.03.2007. 
803dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju sarkanās līnijas pietuvināt zemes gabalam Rīgā, Flotes ielā 4 ar kadastra Nr.01001032047,  Atbalsta. 

453.  07.03.2007. 
803dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju sarkanās līnijas pietuvināt zemes gabalam Rīgā, Grenču ielā 2a ar kadastra Nr.01000992272 Atbalsta. 

454.  07.03.2007. 
803dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju sarkanās līnijas pietuvināt zemes gabalam Rīgā, Kurzemes prospektā 131 ar kadastra 
Nr.01000800905, 

Atbalsta. 

455.  07.03.2007. 
803dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju sarkanās līnijas pietuvināt zemes gabalam Rīgā, Maskavas ielā 160 ar kadastra Nr.01000480027, Atbalsta. 

456.  18.09.2007. 
6052nd 

Latvijas Universitātes 
Saimniecības pārvalde 

Lūdzam grozīt ielu sarkanās līnijas zemes gabaliem Kandavas ielā 2, LU Botāniskajā dārzā ar kad.nr. 0100064082; 
01000640284; 01000642093, jo tās šėērso valsts nozīmes arhitektūras pieminekĜus. Lūdzam iezīmēt sarkanās līnijas 
atbilstoši robežplānam pa zemes gabala robežām, kas sakrīt ar Botāniskā dārza žoga izbūvi. 

Atbalsta 

457.  07.03.2007. 
803dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju sarkanās līnijas pietuvināt zemes gabalam Rīgā, Rododendru ielā 7 ar kadastra Nr.01000642090, Atbalsta. 

458.  07.03.2007. 
803dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam rast iespēju sarkanās līnijas pietuvināt zemes gabalam Rīgā, Stendera ielā 5 ar kadastra Nr.01000940136 Atbalsta. 

459.  26.09.2007. 
4385ap 

L. Žukovska Lūdzu noĦemt sarkanās līnijas no zemes gabala Arāju ielā 19, kad.nr. 01001132113 Atbalsta  

460.  20.09.2007. 
6151nd 

Sia „Merko” Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju projektētajai ZileĦu ielai līdz dzīvojamai mājai (ZileĦu iela 21) piesaistītā 
zemes gabala robežai. 

Atbalsta 

461.  10.04.2007. 
1601ap 

Dz. Lemeševska Z.g. Gramzdas ielā, kad.nr. 01000990039 izstrādājot RAP 2006.-2018.g. ir sadalīts divos zemes gabalos, uzprojektējot 
pa vidu ielas sarkanās līnijas ar kopējo platību 1420m2. līdz ar to tika pārkāptas manas kā īpašnieces LR likumdošanā 
garantētās tiesības. Lūdzu no noĦemt nelikumīgi uzliktos aprobežojumus – sarkanās līnijas. 

Neatbalsta 
IekĜauts apkopojumā un nodots 
deputātiem vērtēšanai. 

462.  02.04.2007. 
1462ap 

I. Goba Mainīt sarkano līniju izvietojumu zemes gabalā (kad.nr. 01001211199; 01001211295), jo spēkā esošais variants 
aizĦem 64 % no platības, veidojot 4 , man praktiski neizmatojamus zemes gabalus. Tas pārkāpj Satversmes 105 pantā 

Atbalsta 
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paredzētās tiesības. 
463.  26.10.2007. 

4840ap 
19.09.2007. 
4283ap 
05.04.2007. 
1555ap 
14.05.2008. 
3467 ap 

P.Vilcāns 
(Kopā 4 iesniegumi) 

Teritorijas plānojumā paredzēts jauns Malkas ielas no 24. līdz 26. līnijai pagarinājums. Tas ir nevajadzīgs, jo 
piebrauktuves visiem īpašumiem nodrošinātas no 24.,25. un 26.līnijas. Tranzītam tas nav paredzēts. Pie tam šis 
nevajadzīgais pagarinājums :  
Ignorē LBN 100 prasības ielu klasifikācijai un pakārtotībai; 
Ignorē satiksmes un iedzīvotāju drošību, jauni bīstami krustojumi un tuvu dzīvojamās mājas, dzīvojamais masīvs 
mākslīgi sadalīts nepieĜaujami sīkos kvartālos; 
Pilnībā izmainīta esošā, vairāk kā 50 gadus eksistējošā transporta shēma; 
Valsts līdzekĜi tiek nelietderīgi izšėērdēti; ignorēti neatbildot Malkas ielas iedzīvotāju 1999.g. sabiedriskās 
apspriešanas laikā iesniegtie priekšlikumi; 
Radīts haotisks teritorijas plānojums ar haotisku satiksmes organizāciju. 
Lūdzu Malkas ielas pagarinājumu no 24. līdz 26. līnijai paredzēt kā gājēju celiĦu 1,0 vai 1,5 m platumā, vai arī , ja tas 
nenodrošina satiksmes drošību, tas jālikvidē. 

Noraidīts. Malkas iela jau tika 
noteikta 1960-tajos gados, kad 
izveidoja dārzkopības biedrību 
tag. DārziĦu teritorijā. 

464.  15.03.2007. 
1129ap 

G.Bojārs Ierosinu izstrādāt sarkano līniju grozījumu projektu Ėīšezera un Rusova ielas rajonā, pamatojoties uz 15.02.2007. 
Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē apstiprināto darījumu un dzīvojamā rajona „Ezerparks” metu. 

Atbalsta 

465.  02.04.2007. 
1461ap 

A.Serpovskis Lūdzu koriăēt sarkano līniju gruntsgabalam ar kad.nr. 01001200112. Pēc šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem 
noteikumiem Nr.34  sarkanā līnija liedz pilnībā izmantot zemesgabalu, tā izmantojamo platību samazina par ~ 400m2  

Atbalsta. 

466.  07.09.2007. 
4066ap 

A. Mazure 
V. Pavlovska 
G. Puikevica 
G. Altrofs 
A. Griėis 
G. Drengere 

Lūdzu atkārtoti izskatīt jautājumu par projektējamās sarkanās līnijas noĦemšanu zemes īpašumiem (kad.nr. 
01001062357; 01001061438; 01001060437; 01001061012; 01001062337; 01001060109; 01001061438; 
01001062357; 01001062359) rajonā starp Cēres, Kurmales, Sējas un Kabiles ielu. 

Atbalsta. 

467.  17.09.2007. 
4223ap 

I. Stūrīte Lūdzu izveidot sarkano līniju koridoru manā īpašumā esošajā zemes gabalā  ar kad.nr. 01000822438 un zemes gabalā 
ar kad.nr. 01000822326 

Atbalsta 

468.  17.09.2007. 
4224ap 

A. Indriksons Lūdzu mainīt ielas sarkanās līnijas , tās pagarinot par aptuveni 40m pie manā īpašumā esoša zemes gabala ar kad.nr. 
01000822389  

Atbalsta 

469.  17.09.2007. 
6025nd 

Sia „Metrum” Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam DārziĦu 10 līnija nr.53 (kad.nr. 01001256486) Atbalsta 

470.  26.09.2007. 
4387ap 

A. Stapkevičs Lūdzu samazināt sarkanās līnijas z.g. Jaunciema gatvē ar kad.nr. 01001130141. Neatbalsta. Sarkanās līnijas 
pārvietošana nav iespējama 
reljefa īpatnību dēĜ. 

471.  11.09.2007. 
4116ap 

V. Ruskulis Lūdzu koriăēt sarkano līniju gr.gab. ar kad.nr. 01001202100, Atlantijas un Laivinieku ielas stūrī. Neatbalsta, jo Laivinieku iela ir 
noteikta kā pilsētas maăistrāle, 
kurai nav iespējams mainīt 
sarkano līniju. 

472.  07.09.2007. 
5815nd 
07.09.2007. 
5817nd 

Sia „Biėernieku nami” 
Sia „Mežciema nami” 

Ierosinām izstrādāt projektējamās sarkanās līnijas ielai, kura savienotu Ulbrokas iela un perspektīvo Hipokrāta ielu un 
nodrošinātu piekĜuvi iekš kvartāla zemes gabaliem Biėernieku-Hipokrāta-Dzelzavas-Ulbrokas ielu ieskautā kvartālā.  

Atbalsta 

473.  24.09.2007. 
6255nd 

AS „Sadales tīkls” 
Rīgas pilsētas reăions 

Lūdzu skaidrojumu par sarkano līniju izmaiĦām Brūžu, KastaĦu, Jomas, Raunas un Klūgu ielās. Atbalsta 

474.  13.09.2007. 
5969nd 

SIA „Metrum” Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam Rīgā, M.Bolderājas ielā 4 (kad. nr. 01000800673) Atbalsta 
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475.  13.09.2007. 
5967nd 

SIA Saulespile Lūdzu izstrādāt sarkano līniju projektu piebraukšanai zemes gabalam Bauskas ielā 135, Rīgā, no Bauskas ielas Atbalsta 

476.  19.09.2007. 
4286ap 

I. Jurčberga Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Skuju un Dombrovska ielā zemes gab. ar kad.nr. 01001120121 DaĜēji atbalsta, SL koriăētas 
līdz šėērsprofila platumam 22 
m, saglabājot teritoriju ielas 
rekonstrukcijai un esošo un 
perspektīvo 
inženierkomunikāciju izbūvei. 

477.  17.09.2007. 
6021nd 

SIA „Apvide” Lūdzu koriăēt Biėernieku ielas sarkano līniju tā, lai tā sakristu ar uzmērītā zemes gabala (kad.nr. 01000892156) 
robežu. 

Atbalsta 

478.  19.09.2007. 
6116nd 

SIA „Apvide” Lūdzu koriăēt sarkano līniju Mazās Bauskas ielā tā, lai tā sakristu ar uzmērītā zemes gabala (kad.nr. 01000520059) 
robežu 

Atbalsta, izĦemot redzamības 
trijstūri 

479.  17.09.2007. 
4226ap 

V. Švarcbaha Lūdzu mainīt ielu sarkanās līnijas zemes gabalā ar kad.nr. 01001130287 Rudzu ielā b/n Atbalsta 

480.  18.09.2007. 
3022dv 

RD Īpašuma departamenta  
Komercdarbības 
nodrošināšanas pārvaldei 

Lūdzam precizēt vai  z.g. Rīgā, Bauskas ielā 205a, kad.Nr.0100 119 2091 atrodas sarkano līniju robežās Z.g. sarkano līniju robežās 
neatrodas. Korekcija pievienota 
apkopojumam 

481.  19.09.2007. 
3048dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvaldei 

Lūdzam noteikt sarkanās līnijas Mazai Lāčplēša ielai, lai nodrošinātu piekĜūšanu zemes gabaliem ar kad.nr. 
0100043093; 01000430158; 01000430094; 01000430084; 01000430092. 

Atbalsta 

482.  08.05.2006. 
2493nd 

Rīgas Brīvostas pārvalde Sakarā ar nepieciešamību izbūvēt dzelzceĜa staciju Bolderāja II un realizēt dzelzceĜa attīstības projektu no Bolderājas 
uz Krievu salu, lūdzam veikt nepieciešamās darbības, lai pārnestu projektēto ielu sarkanās līnijas GuberĦciema rajonā 
par 50 m austrumu virzienā, uz Daugavas pusi. 

Izvērtēs grozījumu ietvaros 
NAV KO VĒRTĒT 

483.  21.03.2006. 
1221ap 

Z.Lorencs Lūdzu veikt grozījumus un paredzēt Jaunciema 9.šėērslīnijas savienojumu ar Jaunciema gatvi, jo esošās sarkanās 
līnijas to nenodrošina. Man piederošajam zemesgabalam (Jaunciema 5.līn.22) nav izejas uz Jaunciema gatvi. 

Neatbalsta, jo piedāvātais 
risinājums nav iespējams, kā arī 
neatbilst apstiprinātajam RAP 

484.  14.03.2006. 
1117ap 

J. Vītols Lūdzu pārskatīt ielas sarkanās līnijas ZeĜĜu ielā 2, sakarā ar to, ka šobrīd mums piederošās ēkas atrodas  ārpus šīm 
līnijām, bet atrodas pilsētbūvniecības aizsargāmajā teritorijā „Āgenskalns”, kur paredzēts saglabāt esošo apbūvi, ielu 
tīklu un mērogus. 

Neviena ēka ZeĜĜu ielā netiks 
iekĜauta ielu sarkanajās līnijās. 
Precizētās līnijas iekĜautas 
apkopojumā.  

485.  19.10.2006. 
3678dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam regulēt Slokas ielas sarkano līniju zemes gabalā ar kad.nr. 01000632036, koordinējot to pa zemesgabala 
robežu.  

Neatbalsta. jo samazināsies 
ielas šėērsprofils 

486.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Austuves ielā 7, kad,nr. 01000722169 

Atbalsta. 

487.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Beberbeėu ielā 29, kad.nr. 01000822138 

Atbalsta. 

488.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Bukultu ielā b/n, kad.nr. 01000140162 

Atbalsta. 

489.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
BuĜĜu ielā 16, kad.nr. 01000662027 

Atbalsta. 
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490.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Cementa ielā 12, kad.nr. 01000672079 

DaĜēji atbalsta. 

491.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Meža prospektā 90, kad.nr. 01000900072 

Atbalsta. 

492.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
StūrmaĦu ielā 27, kad.nr. 01000972169 

Atbalsta. 

493.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Tapešu ielā 16, kad.nr. 01000642083 

Neatbalsta, jo samazināsies 
ielas šėērsprofils  

494.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Vēja ielā 7a, kad.nr.01000532020 

Atbalsta. 

495.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
ZaĜenieku ielā 21, kad.nr.01000790368 

Atbalsta. 

496.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Zilupes ielā 15, kad.nr. 01000720206 

Atbalsta. 

497.  08.11.2006. 
3870dv 

RD Īpašumu departaments 
Īpašumu nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju par izmaiĦām sarkanajās līnijās un vai ir iespējams koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā 
Zolitūdes ielā 30, kad.nr. 01000820235 

Atbalsta. 

498.  21.04.2006. 
1456dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Ropažu ielā transformatora apakšstacijai TP-768 Atbalsta. 

499.  13.02.2006 
593dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Zebiekstes ielā 1. Atbalsta. 

500.  13.02.2006 
593dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Tilta ielā 1. Atbalsta. 

501.  05.06.2006. 
1898dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Brīvības gatvē b/n transformatora apakšstacijai TP-991 Atbalsta. 

502.  05.06.2006. 
1898dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Kurzemes prospektā b/n. Atbalsta. 

503.  12.06.2006. 
1973dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Volguntes, Šampētera, Fridriha Candera ielā. Atbalsta. 

504.  25.07.20069. 
2444dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Džūkstes ielā . Atbalsta. 

505.  25.07.20069. 
2444dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Akadēmiėa M.Keldiša ielā 14. Atbalsta. 

506.  25.07.20069. 
2444dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Augusta Deglava ielā 104 K1 Atbalsta. 

507.  28.08.2006. 
2829dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Stirnu ielā 39 Atbalsta. 
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508.  12.09.2006. 
3058dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Aleksandra Grīna bulvārī 7. Atbalsta. 

509.  16.10.2006. 
3519dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Vienības gatvē 178 k-1, k-2 (Bruknas iela) Atbalsta. 

510.  30.10.2006. 
3670dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Kalupes ielā 17 Atbalsta. 

511.  13.11.2006. 
3811dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Prūšu ielā Atbalsta. 

512.  13.11.2006. 
3811dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas KaĦiera ielā 15 Atbalsta. 

513.  13.11.2006. 
3811dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas VarkaĜu ielā 1. Atbalsta. 

514.  02.12.2006. 
3980dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Garozas ielā 17 Atbalsta. 

515.  11.12.2006. 
4055dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Maskavas ielā 440. Atbalsta. 

516.  05.01.2007. 
38dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Valdeėu ielā 61 Atbalsta. 

517.  05.01.2007. 
38dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Grīvas ielā 11 k21 Atbalsta. 

518.  23.01.2007. 
230dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Jaunmoku ielā b/n Atbalsta. 

519.  23.01.2007. 
230dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Ūnijas ielā 37 Atbalsta. 

520.  29.01.2007. 
277dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas AnniĦmuižas ielā 70 Atbalsta. 

521.  29.01.2007. 
277dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Valdeėu ielā (79.gr., daĜa no vēst.zemes gabala Nr.4) Neatbalsta, jo Valdeėu ielas SL 
vēlāk sašaurināta visā garumā. 

522.  13.02.2007. 
478dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas AnniĦmuižas ielā b/n Atbalsta. 

523.  13.02.2007. 
478dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Gāršas ielā b/n Atbalsta. 

524.  13.02.2007. 
478dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Maskavas ielā , Daugavas krastā Atbalsta. 

525.  20.02.2007. 
568dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Zentenes ielā 26,28. Atbalsta. 

526.  06.03.2007. 
686dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Ceraukstes ielā, Gulbju ielā Atbalsta. 

527.  12.03.2007. 
770dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Palmu ielā 14 Atbalsta. 

528.  21.03.2007. 
845dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Džutas ielā 15 Atbalsta. 

529.  21.03.2007. 
845dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Pakalniešu ielā b/n Atbalsta. 
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530.  27.03.2007. 
898dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Tvaika ielā 3 Atbalsta. 

531.  04.04.2007. 
977dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Bērzpils ielā b/n Atbalsta. 

532.  04.04.2007. 
977dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Bērzpils ielā, Vijciema ielā Atbalsta. 

533.  02.05.2007. 
1350dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Sila ielā 2k-3 Atbalsta. 

534.  24.04.2007. 
1259dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas ŠauĜu ielā 1 Atbalsta. 

535.  16.05.2007. 
1496dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Zentenes ielā 27 Atbalsta. 

536.  16.07.2007. 
2068dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Augusta Dombrovska ielā 75 Atbalsta. 

537.  08.08.2007. 
2240dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas Druvienas ielā 32 Atbalsta. 

538.  20.08.2007. 
2329dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Ėīšezera ielā, Kokneses prospektā Atbalsta. 

539.  03.09.2007. 
2453dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas Emmas ielā 19 Atbalsta. 

540.  18.08.2006. 
4779nd 

SIA „Livland” L ūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas Lilijas ielā 3a kad.nr. 01000662035, lai tās sakristu ar zemes gabala robežu Neatbalsta, jo minētā zemes 
gabala daĜa atrodas Hanzas 
šėērsojuma transporta mezgla 
sarkanajās līnijās. 

541.  18.08.2006. 
4784nd 

SIA „Livland” L ūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas Bauskas ielā 158 kad.nr. 01000730181, lai tās sakristu ar zemes gabala robežu Neatbalsta, jo Bauskas ielas 
sarkanās līnijas rezervētas 
perspektīvā Dienvidu tilta 
pieeju organizācijai 

542.  18.08.2006. 
4783nd 

SIA „Livland” L ūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas Kalnciema ielā 62 kad.nr. 01000590126 Neatbalsta, jo minētais z.g. līdz 
šim pilnībā atradās ielu 
sarkanajās līnijās un RAP 
apstiprināto sarkano līniju 
pārskatīšanai nav pamata. 

543.  18.08.2006. 
4781nd 

SIA „Livland” L ūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas Bauskas ielā 153 kad.nr. 01000730108, lai tās sakristu ar zemes gabala robežu Neatbalsta, jo Bauskas ielas 
sarkanās līnijas rezervētas 
perspektīvā Dienvidu tilta 
pieeju organizācijai 

544.  16.08.2006. 
4711nd 

SIA „Livland” L ūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas Dzegužu ielā 20 kad.nr. 01000660090, lai tās sakristu ar zemes gabala robežu Neatbalsta. Jo tā atbilst VZD 
Lielrīgas reăionālās nodaĜas 
izdotajam zemes gabala robežu 
plānam 

545.  16.08.2006. 
4714nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas Valdeėu ielā 61 kad.nr. 01001072303 un 01001072091, lai tās sakristu ar zemes 
gabalu robežām 

Neatbalsta, jo Valdeėu ielas 
sarkanās līnijas sašaurinātas līdz 
43m no ielas rietumu puses 
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sarkanās līnijas, kuras 
korekcija, savietojot ar minētā 
z.g. koordinātēm nav 
atbalstāma. 

546.  10.08.2006. 
3726ap 

G. Ūbele Lūdzam likvidēt Sienas ielas sarkanās līnijas posmā no Cidoniju ielas līdz Siena ielai Nr.1, starp gruntsgabaliem: 
Cidoniju Nr.51, Cidoniju Nr.49, starp Siena Nr. 1 un Siena Nr.2 

Neatbalsta, jo Siena ielas posms 
līdz Cidoniju ielai rezervēts 
Siena  ielas un inženiertīklu 
izbūvei. 

547.  31.07.2006. 
3517ap 

R. ZariĦa Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas zemes gabalā BuĜĜu ielā 46, kad.nr. 01000670345 Neatbalsta, jo noteiktās BuĜĜu 
ielas sarkanās līnijas ir 
rezervētas ielas pārvada pār 
Bolderājas dzelzceĜu izbūvei, 
bet Saulgožu un Spilves ielas 
trase sarkano līniju robežās 
noteikta kā perspektīvais 
lielceĜš. 

548.  28.07.2006. 
4277nd 

SIA „VISKARS”  Lūdzu koriăēt Ostas prospekta sarkanās līnijas Rīgā, Mores ielā 18 ar kadastra Nr.0100 068 0229.  Neatbalsta, jo jautājums tiks 
risināts uzsāktajā Mežaparka 
teritorijas detālplānojumā 

549.  28.08.2006. 
4042ap 

G. Paškevičs Lūdzu veikt grozījumus pārceĜot neizbūvētās ielas sarkanās līnijas pa zemes gabala ar kad.nr.01001072009 robežām. Neatbalsta, sakarā ar 
izbūvētajiem pazemes 
inženiertīkliem. 

550.  09.10.2006. 
5808nd 

SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamajai mājā Druvienas ielā 34 piesaistāmā z.g. projekta korekciju, tika konstatēts, ka Līduma un 
GaiĜezera ielas sarkanās līnijas ielu krustojuma nesakrīt ar uzmērītā zemes gabala ar kad.nr. 01001222008 robežām. 
 
Lūdzam ierosināt jautājumu par Līduma un GaiĜezera ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai sarkano līniju koordinātes 
sakristu ar uzmērītā z.g. (kad.nr. 0100 122 2008) koordinātēm. 

Neatbalsta izbūvēto un 
perspektīvo 
inženierkomunikāciju dēĜ. 

551.  09.10.2006. 
5807nd 

SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamajai mājā Volguntes ielā 39 piesaistāmā z.g. projekta korekciju, tika konstatēts, ka Volguntes un 
Rucavas ielas sarkanās līnijas nesakrīt ar uzmērītā zemes gabala ar kad.nr. 0100 076 0129 robežām. 
 
Lūdzam ierosināt jautājumu par Volguntes un Rucavas ielas sarkano līniju maiĦu tā, lai sarkano līniju koordinātes 
sakristu ar uzmērītā z.g. (kad.nr. 0100 076 0129) koordinātēm. 

Neatbalsta, jo Volguntes un 
Rucavas ielās kursē 
sabiedriskais transports, bet ielu 
šėērsprofili  pie minētā z.g. nav 
realizēti pilnībā. 

552.  02.10.2006. 
5652nd 

Biėeru evaĦăēliski luteriskā 
draudze 

Lūdzam iespēju samazināt ar sarkano līniju apgrūtināto platību Biėeru evaĦăēliski luteriskajai draudzei piederošajā 
zemes gabalā Biėernieku ielā 148, kad.nr. 01001222067. 

Neatbalsta, izbūvēto 
inženierkomunikāciju dēĜ. 

553.  08.11.2006. 
6411nd 

SIA „Maksima plus” Lūdzu izskatīt jautājumu par sarkano līniju pārnešanu Vizlas ielā, lai nepadraudētu bērnu pirmskolas izglītības iestādes 
Prūšu ielā 81 bērnu veselību un drošību. 

Neatbalsta. Apkalpes transporta 
iebrauktuves lietošanas tiesības  
pa pa blakus esošo z.g. 
piebraucamo ceĜu nosakāmas 
Jums savstarpēji vienojoties ar 
z.g. īpašniekiem. 

554.  02.03.2007. 
923ap 

N. Irbe, I. Antonovs Lūdzam koriăēt ielu sarkanās līnijas un ceĜa shēmu, kas skar apbūves gabalus Rīgā, Beberbeėu 6. līnijā 12 
(01000820158), Beberbeėu 6.līnijā 2c (01000822403), b/n (01000822579), b/n (01000822580), b/n (01000822581) un 
likvidēt projektēto apgrieziena vietu zemes gabalā ar kad.nr. 01000822579.  

Korekcija tiks veikta, saĦemot 
rakstisku pārējo zemes gabalu 
īpašnieku piekrišanu 

555.  17.01.2007. SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamajai mājā Balvu ielā 13 piesaistāmā z.g. projektu, tika konstatēts, ka Balvu ielas sarkanās līnijas Neatbalsta. Balvu ielas sarkanās 
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346nd nesakrīt ar dzīvojamai mājai Balvu ielā 13 piesaistāmā zemes gabala vēsturisko robežu un blakus esošo uzmērīto 
zemes gabalu robežām. (kad.nr. 0100 0480087) 
 
Lūdzam ierosināt jautājumu par Balvu ielas sarkano līniju korekciju tā, lai sarkanās līnijas koordinātes sakristu ar 
dzīvojamai mājai Balvu ielā 13 piesaistāmā zemes gabala vēsturisko robežu no Balvu ielas puses un blakus esošo 
zemes gabalu robežām.. 

līnijas noteiktas 17 m platumā 
un to korekcijai, tās sašaurinot, 
nav pamata. 

556.  17.01.2007. 
256ap 

G. Leitāns Lūdzu koriăēt Līdaku ielas sarkanās līnijas  atbilstoši zemes gabala Liepājas ielā 58 (grupa 75, grunts 72) kadastra 
robežām. 

Neatbalsta, jo Līdaku ielas 
sarkanās līnijas ir noteiktas 15 
m, kas ir minimālais 
iespējamais ielas platums. 

557.  2304.2007. 
1861ap 

M. Dakša Lūdzu noĦemt no zemes gabala Drustu ielā 105.grupa, 170A grunts sarkanās līnijas, sakarā ar to, ka „Rīgas satiksme” 
minēto teritoriju vairs neizmanto kā autobusa galapunktu. 

Atbalsta. 
 

558.  23.04.2007. 
2596nd 

SIA „Eirobūvserviss” Lūdzam pārnest sarkanās līnijas zemes gabalam Jūrmalas gatvē 71 (kad.nr. 01000930004) Neatbalsta, jo esošās sarkanās 
līnijas ir saglabājamas esošo un 
perspektīvo ielu inženiertīklu 
izvietošanai. 

559.  12.04.2007. 
1690ap 

A. Eihmans 
 
SIA „Alkomtrans” 

Lūdzam noĦemt sarkanās līnijas Gaujas ielā 20, grupa 85, grunts 11. Neatbalsta, jo ielas sarkanās 
līnijas minētajā z.g. tiek 
rezervētas kā Čiekurkalna 
rajona transporta sistēmas 
pieslēguma vieta Austrumu 
maăistrāles un ZiemeĜu 
šėērsojuma perspektīvajam 
vairāklīmeĦu satiksmes 
izkārtojumam 

560.  05.04.2007. 
1554ap 

J. Bazeviča pilnvarotā 
persona J. Valters 

Lūdzu izvērtēt iespējas samazināt sarkanās līnijas Tīraines ielā b/n (kad.nr. 01001072307), pēc iespējas samazinot 
jaunprojektējamās ielas platumu. 

DaĜēji atbalsta 

561.  03.04.2007. 
1490ap 

A. Borherts Lūdzu koriăēt sarkano līniju gruntsgabalā DzelzceĜa ielā 15 ar kad.nr. 01000740492 Atbalsta daĜēji. 

562.  02.04.2007. 
1462ap 

I. Goba Mainīt sarkano līniju izvietojumu zemes gabalā (kad.nr. 01001211210) un blakus esošajiem zemes gabaliem Nr. 
1212286, 1212937-43, ievērojot samērības principu (50/50). Spēkā esošais variants, kad līnijas ir 100% izvietotas uz 
zemes gabala  Nr.1211210 izraisa šaubas par to noteikšanas godīgumu un pārkāpj Satversmes 105 pantā paredzētās 
tiesības. 

Ietvers apkopojumā 

563.  20.03.2007. 
1225ap 

P. Rasimāvičius Lūdzu grozīt ielas sarkanās līnijas gruntsgabalam Rīgā, Čiekurkalna 1.līn. nr.3 (grunts 87/333) Neatbalsta, jo minētais zemes 
gabals pilnībā atrodas 
Čiekurkalna 1.līn. un Vairoga 
ielas dzelzceĜa pārvada 
krustojuma sarkanajās līnijās, 
kuras saglabājamas pašvaldības 
autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai. 

564.  15.06.2007. 
2857ap 

E. Uldriks 
 
J. Bazevičs 

Lūdzam izskatīt iespēju mainīt ielas sarkanās līnijas Čiekurkalna 2.līn.71, ar kad.nr. 01000880084, jo ar 2006.-
2018.gada plānojumu minētais zemes gabals gandrīz pilnībā atrodas ielu sarkanajās līnijās 

Sakarā ar ZiemeĜu koridora 
trases (Ezermalas, Ėīšezera, 
Gaujas, Bukultu iela) un ar to 
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saistīto ielu projektēšanu 
pagaidām nav iespējams mainīt 
sarkanās līnijas. Lūdzam sekot 
informācijai par ZiemeĜu 
koridora sabiedriskās 
apspriešanas gaitu. 

565.  15.06.2007. 
2853ap 

E.Jaunzemnieks Lūdzu pārskatīt sarkano līniju izvietojumu zemes gabalā Rudzu ielā b/n (grupa/grunts 113/287), kas šobrīd ir 
neproporcionāli izvietota attiecībā pret blakus esošajiem zemes gabaliem. 

Neatbalsta. (nav pamatojuma 
mainīt) 

566.  08.06.2007. 
2757ap 

A. Balode Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Lilijas ielā 7 (66 grupa, 193 grunts), jo daĜa ēkas un zemes gabala atrodas sarkanajās 
līnijās. 

Neatbalsta. Ielas šėērsprofila 
samazināšana nav atbalstāma. 

567.  07.06.2007. 
2733ap 

A. Hohberga Sūdzība par zemes gabala SakĦu ielā 58 apgrūtināšanu ar sarkanajām līnijām, jo nav zemes īpašnieks par to informēts Sūdzībai nav pamata 

568.  01.06.2007. 
2633ap 

A. Buša Lūdzu mainīt sarkanās līnijas teritorijā aiz īpašuma robežas Īvandes ielā 3, kas robežojas ar Mārupītes gravu un pāri tai 
– tagad SIA Eiromāja apbūves teritoriju 

Sarkanās līnijas Spirgu ielas 
turpinājuma tika noteiktas, 
pamatojoties uz 1939.gada 
kadastra datiem un nav 
pamatojuma to maiĦai.  
Neatbalsta. 

569.  06.08.2007. 
5132nd 

SIA „Apvide” Izstrādājot dzīvojamajai mājā Gulbju ielā 21, k-1 piesaistāmā z.g. projektu, tika konstatēts, ka Gulbju ielas sarkanā 
līnija, kas stiepjas gar nekustamo īpašumu Gulbju ielā 21, k-1 beidzās strupceĜa veidā.  
Lūdzam izvērtēt jautājumu par Gulbju ielas sarkano līniju korekciju nepieciešamību un lietderīgumu, savienojot 
Gulbju ielu ar izprojektēto Slāvu ielu.  

Neatbalsta. Jo zemes gabalam 
piekĜaujas Dienvidu tilta 
pievedceĜa sarkanās līnijas. 
Pamatojoties uz RTP 2006.-
2018. g. paskaidrojuma raksta 
9.2.1. punktu, lielceĜa 
pieslēgumi veidojumi ne tuvāk 
kā  1-1,5 km viens no otra. 

570.  30.07.2007. 
3575ap 

I. KoroĜova Lūdzu pārcelt sarkanās līnijas robežu Mūkpurva ielā 11 (01000990055) sakarā ar  ăeodēzisko mērīšanas kĜūdu. Neatbalsta. Jo pretējā ielas pusē 
atrodas maăistrālais 
meliorācijas grāvis 

571.  23.07.2007. 
3468ap 

P.Ladusāns Lūdzu mainīt sarkanās līnijas Meža ielā 7 SIA „BUTS” rekonstruējamās ēkas vajadzībām izgatavojamai 
inženiertopogrāfijai. Grupa 061, grunts 2040. 

Atbalsta. 

572.  06.09.2007. 
5794nd 

SIA „Sabina-S” Lūdzu pārnest sarkano līniju aiz objekta Kuldīgas ielā 48a (01000602082, 01000600019003, 01000602082) robežām. Varēs izskatīt, ja tiks saĦemts 
grafiks priekšlikums, kā mainīt 
sarkanās līnijas, saglabājot ielas 
pašreizējo platumu, un 
saskaĦojot ar to nekustamo 
īpašumu īpašniekiem, kuriem 
tiks noteikts sarkano līniju 
apgrūtinājums. 

573.  27.08.2007. 
3896ap 

M. Zubarevs  
Informācijai: LU 

Lūdzu nozīmēt sarkanās līnijas zemes gabalam ar kad.nr. 01001270512, 01001272052, 01001272051, 01001272003, 
01001272053, Ulža ielā 19. 

Neatbalsta. Sarkano līniju 
noteikšana LU piederošajā 
teritorijā nav pamata.  

574.  21.08.2007. 
3838ap 

A. BērziĦš Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas man piederošajiem gruntsgabaliem ar kadastra nr. 01000800768, 01000800357 Mellužu 
ielā b/n 

Grozījumos iekĜaut varēs tikai 
pēc priekšlikuma saskaĦošanas 
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ar A/S „Rīgas siltums” 
575.  21.08.2007. 

5440nd 
SIA „PBR”  Lūdzam ievest skaidrību par sarkano līniju KreimeĦu ielā (01001110735), apstiprinot, ka nav jāpārtrauc iesāktie 

projektēšanas darbi. 
Lai turpinātu nodrošināt 
pašvaldības autonomo f-ciju 
izpildi, RTP grozījumos 
KreimeĦu ielas ziemeĜu puses 
sarkanās līnijas  korekcija nav 
atbalstāma. 

576.  15.08.2007. 
5296nd 

SIA „Livland” L ūdzu izvērtēt iespēju koriăēt Auduma ielas sarkano līniju zemesgabalā Lizuma ielā 2, pa dzīvojamās mājas fasādi vai 
pa projektējamo zemes gabala robežu. 

Neatbalsta. Auduma ielas 
šėērsprofils saglabājams esošo 
un projektējamo 
inženierkomunikāciju 
izvietošanai. 

577.  12.06.2007. 
3755nd 

Sia „EgG” Lūdzu noteikt Blīdenes ielas sarkanās līnijas posmā no Graudu ielas līdz zemes gabala Graudu ielā 41a (kad.nr. 
01001070463) ziemeĜrietumu robežai. 

Sakarā ar to, ka visi ielas 
apkārtnē visi zemes gabali ir 
privātīpašums, lūdzu precizēt, 
vai ierosinātājs ir ar mieru 
autotransporta apgriešanās 
laukumu veidot zemes gabalā ar 
kad.nr. 01001070464 

578.  02.10.2007. 
3207dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Duntes ielas sarkanās līnijas, lai tās sakristu ar zemesgabala (kad.nr. 01000172053) robežām. Atbalsta 

579.  17.07.2007. 
2282dv 

RD Satiksmes departaments Ierosinām veikt sekojošas izmaiĦas Rīgas ielu sarkano līniju plānā: 
Atjaunot bijušās Kalnciema ielas sarkanās līnijas pie KārĜa UlmaĦa gatves, lai izvietotu projektētās virszemes gājēju 
pārejas pieejas (saskaĦā ar pievienoto shēmu). 

Atbalsta. 

580.  25.10.2007. 
4824ap 

S. KamaldiĦa 
E.Kibiša pilnv.persona 

Lūdzu izvērtēt iespējamā piebraucamā ceĜa atrašanās vietu  zemes gabalam ar kad.nr.01000872011, Augstrozes ielā 1. Atbalsta  

581.  12.10.2007. 
4664ap 

J. CeĜmalnieks Lūdzu koriăēt ZaĜenieku ielas sarkanās līnijas zemes gabalam ar kad.nr. 01001072074, savietojot tās ar zemes gabala 
robežu 

Atbalsta. 

582.  12.10.2007. 
4662ap 

A. Jurjevs 
V. Kurmis pilnv.pers. 

Lūdzu izskatīt iespēju mainīt sarkanās līnijas robežu ormaĦu un DreiliĦu ielas stūrī zemes gabalam ar kad.nr. 
01000590113, OrmaĦu ielā 34 

Neatbalsta, jo SL ielu stūrī 
noteikta ievērojot redzamības 
trijstūri.  Piedāvājam, pēc 
atsevišėa iesnieguma 
saĦemšanas, koriăēt OrmaĦu 
ielas SL, lai novērstu 
starpgabala rašanos starp spēkā 
esošo SL un zemes gabala 
robežu. 

583.  12.10.2007. 
4666ap 

I. Timoškins Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas ap zemes gabalu Deglava ielā b/n  (grupa 121, grunts 2630 gar robežpunktiem 86 un 33 Atbalsta. IzĦemot redzamības 
trijstūri 

584.  12.10.2007. 
4667ap 

I.a Hermane,  
A. BidiĦa 

Lūdzam koriăēt mums piederošā zemes gabala Vecāėos, Garciema ielā 30 (01001200234) ielas sarkanās līnijas pa 
zemes gabala robežu. 

Atbalsta. 

585.  12.10.2007. 
4668ap 

K. Lazovska Lūdzu noteikt sarkanās līnijas Augstienes ielai posmā no Madaru līdz K.Egles ielai, lai nodrošinātu piekĜūšanu manā 
īpašumā esošajam zemes gabalam K.Egles ielā 12 (01001270316), kā arī līdzās esošajiem zemes gabaliem : K.Egles 
12a (01001270578) un K.Egles 10 (01001270315) 

Ir noteiktas ar 8,5 m 
šėērsprofilu. Iespējamo SL 
projekts jāsaskaĦo ar visiem 
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zemes gabalu īpašniekiem, kam 
tas radīs apgrūtinājumu. 

586.  12.10.2007. 
4663ap 

I. Mičule Lūdzu koriăēt man piederošā īpašuma BrūkleĦu ielā 79 (01001060253) sarkanās līnijas, lai neveidotos starpgabals Atbalsta. 

587.  05.10.2007. 
6570nd 

SIA „Lido” L ūdzam dzēst jaunprojektētās sarkanās līnijas  starp Krīdera dambi  (01000482062) un SIA Lido nomas zemi 
(01000722037) 

Atbalsta. 

588.  05.10.2007. 
4579ap 

J. Stopkins Lūdzu saglabāt esošo Bajāru ielas sarkano līniju posmā  Āraišu iela – Pēkšēna iela – Pudiėu iela pie zemes gabaliem 
Bajāru ielā 5,7,9 un Pudiėu ielā 35. Sarkano līniju saglabāšana dotu iespēju neiekĜaut esošos žogus un apstādījumus 
Bajāru ielas sarkanajās līnijās 

Atbalsta. 

589.  05.10.2007. 
4580ap 

A. Dzilna Lūdzu koriăēt zemes gabala (01001080176)  RoĦu ielā b/n sarkanās līnijas Atbalsta. 

590.  05.10.2007. 
6585nd 

SIA „Profitness”  
 

Lūdzu noteikt piebraucamo ceĜu zemes gabaliem Kurzemes prospektā b/n ar kad.nr. 01000802161, 01000802162, 
01000802065. Dotajā brīdī ir piebraucamais ceĜš, kurš nav nekur atzīmēts.  

Atbalsta. 

591.  05.10.2007. 
3267dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Dārza ielas sarkanās līnijas, lai tās ietu pa zemes gabala  ar kad.nr. 01000642128 robežu. Atbalsta. 

592.  10.10.2007. 
3312dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Čiekurkalna 2.līn. sarkanās līnijas , lai tās ietu pa zemes gabala ar kad.nr. 01000850184 robežu. Atbalsta. 

593.  12.10.2007. 
3352dv 

RD Vidzemes priekšpilsētas 
izpilddirekcija 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas pie Dambjpurva ezera  (92.grupa, 0022.grunts). Lai novērstu turpmāko teritorijas 
degradēšanos, izpilddirekcija plāno labiekārtot teritoriju. 

Neatbalsta, jo nevar slēgts 
pilsētas nozīmes ielu (Kvēles 
iela) 

594.  12.10.2007. 
3353dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam (126.grupa, bez numura), kas nodrošinātu 
piekĜūšanu zemes gabaliem ar kad.nr. 01001260054, 01001262002 

Atbalsta. 

595.  12.10.2007. 
3354dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt jaunprojektētās ielas sarkano līniju, savienojot to ar zemes gabala Maskavas ielā 450A (01001256439) 
robežu 

Atbalsta. 

596.  12.10.2007. 
3355dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu informēt, vai būtu pieĜaujama un vēlama Vīlipa un Dzirciema ielu sarkano līniju korekcija posmā starp 
Jūrmalas gatvi un Kuldīgas ielu, tuvinot tās faktiskajām LU Botāniskā dārza  esošajām lietojuma robežām. 

Atbalsta. 

597.  17.10.2007. 
6892nd 

SIA „Apvide” Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt zemes gabalam ĖīĜu ielā 2, kad.nr. 01001202184 sarkano līniju tā, lai tā ietu pa minētā 
zemes gabala robežu gar Vecāėu prospektu un ar ĖīĜu ielu veidoto pārredzamības trijstūri. 

Atbalsta. 

598.  17.10.2007. 
4715ap 

VA „M ājokĜu aăentūra” 
pilnv.pers. M. Ėīsis 

Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju gruntij Brīvības gatvē 251. Atbalsta. 

599.  04.10.2007. 
6484nd 

Sia „Molle” Lūdzam iestrādāt Jaunmoku ielas turpinājuma sarkanās līnijas kvartālā starp Ventspils, Lielirbes un Kauguru ielu 
zemes gabalam Kalnciema ielā 96, kad.nr. 01000750014 

Atbalsta. 

600.  04.10.2007. 
4519ap 

A. Berėe Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas starp Kanāla ielu un Rīgas – Valkas dzelzceĜu (kad.nr. 0100128118) Atbalstīs pēc RD ĪD saskaĦotā 
korekcijas projekta saĦemšanas 

601.  17.10.2007. 
3409dv 

RD Pilsētas attīstības 
departaments 
Pilsētplānošanas pārvalde 

Koriăējam Brīvības gatves sarkanās līnijas posmā no Vairoga ielas līdz Krustabaznīcas ielai adrešu nepāra numuru 
pusē, savietojot tās ar zemes gabalu robežām. Zemes gabals ar kad.nr. 01000862095 tiek izslēgts no sarkanajām 
līnijām 

 

602.  22.10.2007. 
3460dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Aizvaru ielas sarkano līniju zemes gabalam Aizvaru ielā 41 (01009710739) Atbalsta 

603.  22.10.2007. 
3462dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam izvērtēt jautājumu par GrobiĦas ielas un projektējamās ielas sarkano līniju koriăēšanu, nosakot tās pa 
uzmērītā zemes gabala ar kad.nr. 01000550034 robežām. 

Atbalsta 

604.  22.10.2007. 
4769ap 

E. ZariĦš Lūdzu koriăēt ielas sarkano līniju gar gruntsgabala robežu Beberbeėu ielā 68, grupa 82, grunts 160. Atbalsta 
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605.  22.10.2007. 
4768ap 

R. Margēvičs Lūdzu koriăēt JāĦogu ielas sarkano līniju zemes gabaliem ar kad.nr.1256720; 1256722; 1256727 Korekcija z.g. 1256720 un 
1256722, ir iespējama tikai ar 
z.g. 1256874 īpašnieka 
rakstisku piekrišanu. Korekcija 
z.g. 1256727 nav atbalstāma 
(inženiertehniskās 
komunikācijas) 

606.  03.10.2007. 
6477nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas zemes gabalā Ūnijas ielā 36 ar kad.nr. 01000702496 Sarkanā līnija sakrīt ar zemes 
gabala kadastra robežu 

607.  12.10.2007. 
4659ap 

A. Donskis Lūdzu informēt par zemes gabala IĜăuciema ielā 2, kad.nr. 01000670135 atrašanos sarkanajās līnijās Informējam, ka SL ir koriăētas 
un sakrīt ar ēkas pamata 
kontūru. 

608.  19.10.2007. 
6936nd 
 

SIA „Maxima Latvija” Lūdzam koriăēt Airītes ielas un Kurzemes prosp. sarkano līniju zemes gabalā Kurzemes prosp.141  (grupa117, grunts 
2001) 

Atbalsta 

609.  22.10.2007. 
6952nd 
 
 

SIA „GRAF X” Lūdzam mainīt sarkano līniju Berăos saskaĦā ar pievienoto skici. Lai veiktu korekciju, Jums 
jāiesniedz izmaiĦu pamatojums 
un plāns dwg. Vai dgn. formātā 

610.  22.10.2007. 
4757ap 

G. Grandāns Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Sesku ielā 78a ar kad.nr. 01000710967. Atbalsta 

611.  22.10.2007. 
4758ap 

R. Janevica Lūdzu koriăēt ielas sarkanās līnijas man piederošajiem zemes gabaliem ar kad.nr. 01001082064; 01001082062: 1) 
pārceĜot sarkano līniju gar Asnu ielu no z.g. ar kad.nr. 2062 robežas uz z.g. ar kad.nr. 2064 robežu; 
2) savietojot sarkano līniju, kas iet gar ielu tā, lai tā sakristu ar z.g.  kad.nr. 2062 robežu. 

Atbalsta 

612.  20.03.2006. 
1056dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma pārvalde 

Lūdzam savietot sarkanās līnijas ar zemes gabala robežu  nekustamajiem īpašumiem ar kad.nr 01000890079 Atbalsta 

613.  20.03.2006. 
1056dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma pārvalde 

Lūdzam savietot sarkanās līnijas ar zemes gabala robežu  nekustamajiem īpašumiem ar kad.nr 01000560352 Atbalsta 

614.  20.03.2006. 
1056dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma pārvalde 

Lūdzam savietot sarkanās līnijas ar zemes gabala robežu  nekustamajiem īpašumiem ar kad.nr 01001092011 Atbalsta 

615.  20.03.2006. 
1056dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma pārvalde 

Lūdzam savietot sarkanās līnijas ar zemes gabala robežu  nekustamajiem īpašumiem ar kad.nr 01000920641 Atbalsta 

616.  20.03.2006. 
1049dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

DzelzceĜa zemes nodalījumu joslu korekcija dzelzceĜa līnijas posmos, kas robežojas ar zemes gabaliem Viestura 
prospektā 55a, kad. nr. 01000952138, 01000950048, 01000950051.  

Atbalsta 
 

617.  24.07.2006. 
2637dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam viedokli, vai robežu noteikšanas projektā kā A/S „Rīgas Siltums” funkcionēšanas nodrošināšanai 
nepieciešamā, lietojamā zemes gabala piebraucamā ceĜa daĜa būtu jākoriăē, paredzot to kā koplietošanas ceĜu, vai arī 
zemes gabaliem (kad. nr. 01000802256; 010008009500 jāveido atsevišės ceĜš autonomas piebraukšanas iespējas 
nodrošināšanai 

Informējam, ka A/S Rīgas 
siltums funkcionēšanas 
nodrošināšanai jāveido ar SL 
noteikta piebrauktuve, kas 
vienlaicīgi nodrošinātu piekĜuvi  
zemes gab. ar kad.nr. 
01000800950; 01000802256; 
01000800017; 01000800915. 

618.  24.07.2006. 
2635dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Brīvības gatves sarkano līniju zemes gabalam ar kad.nr. 01001272027, lai tā sakristu ar zemes gabala 
robežu 

Atbalsta 
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619.  20.07.2006. 
2604dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Indriėa un  Biešu ielām pa izmērīto zemes gabalu robežām.(kad.nr. 01000540053; 
01000540055) 

Atbalsta 
 

620.  14.07.2006. 
2555dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabalam V.Kreslera ielā 3, kur 3 kv.m atrodas sarkanajās līnijās 
(kad.nr.01000660192) 

Atbalsta 
 

621.  11.07.2006. 
2490dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt Žīguru ielas sarkanās līnijas zemes gabalam Žīguru ielā 7 (kad.nr. 01001212050) Atbalsta 
 

622.  30.06.2006. 
2368dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas gar dzīvojamo māju Ozolciema ielā 10 k-8, saskaĦā ar uzmērīto zemes gabala robežu 
plānu 

Atbalsta 
 

623.  24.01.2008. 
RD PAD 
protokols 
Nr.3 

RD PAD Bultu, Maltas, SpaĜu ielas sarkano līniju korekcija  - sarkano līniju profila maiĦa un jaunu sarkano līniju noteikšana Atbalsta 
624.  RD PAD Noteikt Lēpju ielas sarkanās līnijas pie Parādes ielas Atbalsta 
625.  RD PAD Koriăētas Brigādes ielas sarkanās līnijas un noteiktas Kravas ielas sarkanās līnijas Atbalsta 
626.  RD PAD Noteikt Purva ielas turpinājuma sarkanās līnijas Atbalsta 
627.  RD PAD Noteikt KroĦu ielas sarkanās līnijas sakarā ar privatizāciju Atbalsta 
628.  RD PAD Sarkano līniju noteikšana ap Vecmīlgrāvja kapiem un sarkano līniju korekcija Atlantijas ielā inženierkomunikāciju 

izbūvei 
Atbalsta 

629.  RD PAD Noteikt sarkanās līnijas zemes gabalam Kleistos 104.grupa, 2020.grunts Atbalsta 
630.  RD PAD Noteikt sarkanās līnijas Albatrosu ielas turpinājumam līdz Vecdaugavai  - VUGD ūdens Ħemšanas vietai Atbalsta 
631.  RD PAD Noteikt sarkanās līnijas Lapsukalna  ielai Atbalsta 
632.  RD PAD Noteikt Embūtes ielas sarkanās līnijas Atbalsta 
633.  RD PAD Noteikt Mazā Dārza ielas sarkanās līnijas Atbalsta 
634.  24.01.2008. 

RD PAD 
protokols 
Nr.3 

RD PAD Noteikt Dārza ielas turpinājuma sarkanās līnijas un koriăētas Konsula ielas sarkanās līnijas Atbalsta 
635.  RD PAD Noteikt sarkanās līnijas Nīgrandes un Virgas ielas rajonā Atbalsta 
636.  RD PAD Noteikt Vitrupes ielas un jaunprojektējamās sarkanās līnijas pie dzelzceĜa pārvada Ezera ielā Atbalsta 
637.  RD PAD Noteikt jaunas sarkanās līnijas starp Ulbrokas kapiem un zemes gabalu ar kad.nr.01001212628 Atbalsta 
638.  RD PAD Sarkano līniju noteikšana transformatora punktam Zentenes ielā 15, k.1, gr. 117. gr. 2002. Atbalsta 
639.  RD PAD Noteikt Lignuma ielas turpinājuma sarkanās līnijas Atbalsta 
640.  RD PAD Projektēt Kvadrāta un Randu ielas stūra sarkanās līnijas Atbalsta 
641.  RD PAD Projektēt Naujenes ielas sarkanās līnijas Atbalsta 
642.  RD PAD Beberbeėu 6.līnijas sarkano līniju projekts un ielas b/n sarkano līniju projekts, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 

01000822409 
Atbalsta 

643.  RD PAD Projektēt sarkanās līnijas ZāĜu ielai visā garumā Atbalsta 
644.  RD PAD Vecmīlgrāvja 5.līnijas sarkano līniju projekts starp Rūpnīcas un Gāles ielām, Gāles ielas sarkano līniju korekcija Atbalsta 
645.  RD PAD Šautuves ielas turpinājuma sarkano līniju projekts līdz Ceraukstes ielai Atbalsta 
646.  RD PAD Koriăēt projektējamo sarkano līniju Lejasciema ielā 16 un 18 (kad. 01001270145) atbilstoši esošajām minētā 

gruntsgabala robežām 
Atbalsta 

647.  RD PAD Beberbeėu 7.līnijas sarkano līniju korekcija pa zemes gabala robežām Atbalsta 
648.  RD PAD Inženiertehnisko komunikāciju sarkanās līnijas korekcija Kvadrāta ielā TP novietošanai Atbalsta 
649.  RD PAD Tramplīna ielas sarkano līniju korekcija pie z.g. Tramplīna ielā 6 pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
650.  RD PAD JāĦogu un Maskavas ielas krustojuma sarkano līniju korekcija inženiertehnisko komunikāciju izvietošanai Atbalsta 
651.  RD PAD Jaunciema 3.līnijas sarkano līniju korekcija pie z.g. ar kad.nr.01001140761; 01001140039 pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
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652.  RD PAD Rožu un Vējdzirnavu ielu sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežām un piekĜūšanas nodrošināšanai Atbalsta 
653.  RD PAD TreiliĦu ielas sarkano līniju korekcija no MangaĜu prospekta līdz Tilaudu ielai pa zemes gabalu robežām, SL profila 

maiĦa 
Atbalsta 

654.  RD PAD DārziĦu ielas sarkano līniju korekcija - izlīdzināšana starp 44. un 45.līniju Atbalsta 
655.  RD PAD Zvejas ielas un Vabu ielas sarkano līniju korekcija, lai tās sakristu ar z.g. robežām Atbalsta 
656.  RD PAD Kupravas ielas sarkano līniju korekcija pie krustojuma ar KlāĦu ielu, lai tās sakristu ar z.g. robežām Atbalsta 
657.  RD PAD Sila ielas sarkanās līnijas korekcija no Šėirotavas un Gravas ielas rajonā pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
658.  RD PAD Uzvaras bulv. sarkano līniju korekcija, lai tā sakristu ar gruntsgabala ar kad.nr. 01000490250 robežu Atbalsta 
659.  RD PAD Sarkano līniju korekcija K.UlmaĦa gatvē starp Grenču un Valtaiėu ielām pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
660.  RD PAD Lapotnes ielas sarkanās līnijas korekcija pie zemes gabala Lapotnes ielā 16 (kad.nr. 01001190168), lai tās sakristu ar 

gruntsgabala robežu 
Atbalsta 

661.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Duntes un Bukultu ielas stūrī, lai tā sakristu ar z.g. ar kad.nr. 01000170142 robežu Atbalsta 
662.  RD PAD Sarkano līniju korekcija inženiertehniskā koridora izveidei AnniĦmuižas bulv. starp Dammes un Kleistu ielu Atbalsta 
663.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Daugavgrīvas ielā 46, lai tā sakristu ar zemes gabala robežu Atbalsta 
664.  RD PAD Upesciema sarkanās līnijas korekcija z.g. ar kad.nr. 01001270234, lai tās sakristu ar z.g. robežu Atbalsta 
665.  RD PAD Kuršu ielas sarkanās līnijas korekcija, lai tās sakristu ar z.g. ar kad.nr. 01000922583 robežu Atbalsta 
666.  RD PAD Sveėu ielas sarkano līniju korekcija pie z.g. ar kad.nr. 0100892168, lai tas sakristu ar zemes gabala robežu.  Atbalsta 
667.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Āgenskalna ielā 32, savietojot to ar z.g. robežu Atbalsta 
668.  RD PAD Sarkanās līnijas korekcija M.NometĦu ielā pie z.g. ar kad.nr. 01000560274, KTP uzstādīšanai   Atbalsta 
669.  RD PAD Elejas ielas sarkanās līnijas korekcija, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 01001052112 Atbalsta 
670.  RD PAD Āraišu ielas sarkano līniju korekcija pa zemes gabala robežām Atbalsta 
671.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Andromedas gatvē pa zemes gabala robežām Atbalsta 
672.  RD PAD Džohara Dudajeva gatves sarkanās līnijas korekcija pie z.g. ar kad.nr. 01000711456 Atbalsta 
673.  RD PAD Sarkano līniju korekcija kvartālā starp Jūrmalas gatvi, Kandavas un Tapešu ielu pa zemes gabala robežām Atbalsta 
674.  RD PAD Saharova ielas sarkano līniju korekcija pa zemes gabala robežām un Jasmuižas ielas SL korekcija precizējot trasējumu  Atbalsta 
675.  24.01.2008. 

RD PAD 
protokols 
Nr.3 

RD PAD Saharova un PĜavnieku ielu krustojuma sarkano līniju korekcija pa zemes gabala robežām Atbalsta 
676.  RD PAD Nepieciešams pārskatīt sarkano līniju robežas zemes gabaliem BuĜĜu ielā 43/45 (grupa 80, grunts 2139; 2273), kuri 

saskaĦā ar likumu „par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu un 
8.pantu, minētie z.g. ir ierakstāmi zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā. 

Atbalsta 

677.  RD PAD Jaunprojektējamās ielas sarkano līniju korekcija Rumbulā pie z.g. ar kad.nr. 01001252014 pa zemes gabala robežām Atbalsta 
678.  RD PAD Dzelmes ielas sarkano līniju korekcija, lai tās sakristu ar zemes gabalu robežām Atbalsta 
679.  RD PAD Jaunciema gatves sarkano līniju korekcija starp Jaunciema gatvi un dzelzceĜa staciju ZiemeĜblāzma, z.g. ar kad.nr. 

01001130291 
Atbalsta 

680.  RD PAD Imantas 6.līnijas sarkano līniju korekcija pie z.g. ar kad.01000930251, lai tā sakristu ar z.g. robežu Atbalsta 
681.  RD PAD Turaidas ielas sarkano līniju korekcija pie zemes gabala ar kad.nr. 01000701041 Atbalsta 
682.  RD PAD Jaunciema gatves maăistrāles trasējuma izmaiĦas un sarkano līniju korekcija nodrošinot piekĜuvi zemes gabaliem un 

ekonomējot teritoriju 
Atbalsta 

683.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Ernestīnes ielā starp Sabiles un DreiliĦu ielu pa zemes gabala robežām Atbalsta 
684.  RD PAD Sarkano līniju korekcija, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 01001072305; 01001072151; 01001072150 Atbalsta 
685.  RD PAD Tadaiėu ielas sarkanās līnijas korekcija starp Ilmājas un Garozas ielu pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
686.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Mūkpurva Dienvidu malā saistībā ar Mārupes pagastu Atbalsta 
687.  RD PAD Cēres ielas sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
688.  RD PAD Darba ielas sarkano līniju korekcija pie zemes gabala ar kad.nr. 01000640249 Atbalsta 
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689.  RD PAD Bangu, AdmirāĜu un Stagaru ielas sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
690.  RD PAD M.Loka ielas sarkano līniju korekcija kvartālā pie krustojuma ar Sidraba ielu pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
691.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Kurzemes prospekta ziemeĜu daĜā sakarā ar izmaiĦām Babītes pagasta ielu tīklā Atbalsta 
692.  RD PAD Projektējamo ielas sarkano līniju korekcija starp T/c Domina un dzelzceĜu sakarā ar dzelzceĜa robežas precizēšanu Atbalsta 
693.  RD PAD Mārkalnes ielas sarkano līniju projekts Pakalniešu ielas rajonā pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
694.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Jaunciema 2.līnijā, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 01001142144 Atbalsta 
695.  RD PAD Čiekurkalna 1.līnijas un Džutas dzelzceĜa pārvada sarkano līniju korekcija savietojot ar dzelzceĜa nodalījuma joslas 

robežu 
Atbalsta 

696.  RD PAD Sarkanās līnijas korekcija z.g. ar kad. nr. 01000782010 Atbalsta 
697.  RD PAD LDz apstiprina Auduma ielas inženiertīklu koridora plānu, kur 4 m josla, kas paredzēta kā pilsētas un Latvijas 

dzelzceĜa inženiertīklu koridors, ietilpst apstiprinātajā publiskās dzelzceĜa infrastruktūras dzelzceĜa zemes nodalījuma 
joslā, sākot no Lizuma līdz Baltezera ielai. 

Atbalsta 

698.  RD PAD Rāmavas ielas sarkanās līnijas korekcija, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 01000732031 Atbalsta 
699.  RD PAD Lūdzu precizēt sarkano līniju gar zemes gabalu VakarbuĜĜos 34( kad.nr. 01001090031) tā, lai tā sakristu ar zemes 

gabala robežu 
Atbalsta 

700.  RD PAD Kaivas ielas sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
701.  RD PAD Beberbeėu 9.līnijas un SātiĦu ielas sarkanās līnijas korekcija pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
702.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Ventas, Plēnes un Kukšu ielā pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
703.  RD PAD Projektētas un koriăētas Beberbeėu 5.līnijas un Krotes ielas sarkanās līnijas nodrošinot piekĜūšanu Atbalsta 
704.  RD PAD Sarkanās līnijas korekcija Duntes ielā pie z.g. ar kad.nr. 01000160055 pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
705.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Skuju, Sniedzes un Dukuru ielā pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
706.  RD PAD Beberbeėu ielas sarkano līniju korekcija no UlmaĦa gatves līdz dzelzceĜam pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
707.  RD PAD Garās ielas sarkanās līnijas korekcija gar zemes gabalu ar kad.nr. 01000672096, paredzot tās gar zemes gabala robežu Atbalsta 
708.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Apuzes ielā 68, 70 un 70A pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
709.  RD PAD Ludzas ielas sarkano līniju korekcija starp ViĜānu un Līksnas ielu pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
710.  RD PAD Koriăētas Baltezera, Slēpotāju, Krosa un Silciema ielas sarkanās līnijas pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
711.  RD PAD Juglas ielas inženiertehniskās komunikācijas sarkanās līnijas korekcija pie z.g. ar kad.nr. 01000922427 Atbalsta 
712.  RD PAD Jaunprojektējamās ielas sarkano līniju korekcija starp Dzelzavas un A.Deglava ielu pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
713.  24.01.2008. 

RD PAD 
protokols 
Nr.3 

RD PAD Dzelzavas ielas sarkano līniju korekcija Stirnu ielas rajonā pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
714.  RD PAD K.UlmaĦa un Paltmales ielu krustojuma sarkano līniju korekcija sakarā ar K.UlmaĦa gatves šėērsprofila maiĦu Atbalsta 
715.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Juglas un Biėernieku ielas stūrī ietverot esošo Biėernieku ielu un pazemes inženiertīklus Atbalsta 
716.  RD PAD Kaibalas ielas sarkano līniju korekcija starp veco Nīcgales ielu un Nīcgales ielu pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
717.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Rudzu ielā pie zemes gabala ar kad.nr. 01001130262 Atbalsta 
718.  RD PAD Labraga ielas sarkano līniju korekcija posmā no Gramzdas ielas līdz Priedaines ielai, sašaurinot ielas šėērsprofilu  Atbalsta 
719.  RD PAD Sarkanās līnijas korekcija Labraga, Valtaiėu un Raušu ielas rajonā pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
720.  RD PAD LutriĦu ielas sarkano līniju korekcija no Liepājas ielas līdz Mežotnes ielai pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
721.  RD PAD LutriĦu ielas sarkano līniju korekcija no Līves līdz Kantora ielai pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
722.  RD PAD Dienvidu tilta nobrauktuves sarkano līniju korekcija Bauskas ielas rajonā   Atbalsta 
723.  RD PAD Ziepniekkalna sarkano līniju korekcija Dienvidu tilta nobrauktuves zonā Atbalsta 
724.  RD PAD Braslas ielas sarkano līniju korekcija starp Staiceles un Vējavas ielām (Austrumu maă. korekcija) Atbalsta 
725.  RD PAD Jūrmalas gatves sarkano līniju korekcija zemes gabalam ar kad.nr. 01000820246 pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
726.  RD PAD Sarkano līniju korekcija no bij. Sarkanā kvadrāta gar Daugavu līdz Kvadrāta ielai gājēju un velo satiksmes 

nodrošināšanai  
Atbalsta 
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727.  RD PAD Jaunprojektējamās ielas sarkano līniju korekcija Rumbulā pie z.g. ar kad.nr. 01001256443; 01001252015, pie 
krustojuma ar Maskavas ielu 

Atbalsta 

728.  RD PAD Sarkano līniju korekcija pie zemes gabaliem ar kad.nr. 01001282022; 01001282061; 01001282062 pa zemes gabalu 
robežām 

Atbalsta 

729.  RD PAD Atcelt sarkanās līnijas Brīvostas teritorijā – muitas zonā Atbalsta 
730.  RD PAD DzelzceĜa nodalījuma joslas sarkano līniju korekcija Salaspils ielā Atbalsta 
731.  RD PAD Ezera ielas sarkano līniju korekcija sakarā ar tilta izbūves projektu pāri dzelzceĜam Atbalsta 
732.  RD PAD Jūrmalas gatves sarkano līniju korekcija zemes gabalam ar kad.nr. 01000932141 pa zemes gabalu robežām Atbalsta 
733.  RD PAD Brunavas ielas sarkanās līnijas atcelšana zemes gabalam Bauskas ielā 127A (01000522083), pieeja blakus zemes 

gabaliem tiks nodrošināta no Komētas ielas 
Atbalsta 

734.  RD PAD Jūrkalnes ielas sarkanās līnijas korekcija posmā no Zasulauka ielas līdz dzelzceĜam tuvinot tās zemes gabalu robežām Atbalsta 
735.  RD PAD Cementa un Dzirciema ielas krustojuma sarkanās līnijas korekcija sakarā ar zemes gabala sadali Atbalsta 
736.  RD PAD Codes ielas sarkanās līnijas korekcija sakarā ar šėērsprofila maiĦu Atbalsta 
737.  RD PAD Sarkanās līnijas korekcija Kalmju ielā, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 01001132388 Atbalsta 
738.  RD PAD Sarkano līniju korekcija Dzintaru ielā, lai nodrošinātu piekĜuvi z.g. ar kad.nr. 01001032008 Atbalsta 
739.  22.09.2006. 

3308dv 
RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma atsavināšanas 
pārvalde 

Plūmju un Priedaines ielas sarkano līniju korekcija z.g. ar kad.nr. 01000990217 un 01000990301 Koriăētas, noĦemti redzamības 
trijstūri 

740.  10.02.2006. 
560dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Pīlādžu ielas (uz R no Dubultu ielas) sarkanās līnijas, t.i. : savietot tās ar z.g. ar kad.nr. 01000820090; 
01000820258; 01000822221 robežām; 
Veidot ielas rietumu gala apgriešanās laukuma sarkano līniju, neradot „spraugu”. 
Lūdzam koriăēt Dubultu ielas (uz Z no Pīlādžu ielas) sarkanās līnijas, t.t.:  neapgrūtināt esošo privātīpašumu (kad.nr. 
01000820469) ar sarkanajām līnijām, „pārbīdot” tās R virzienā; veidot ielas Z gala apgriešanās laukumu, neradot 
„spraugas” ar z.g. (kad.nr. 01000820090; 01000822110) robežām 

Pīlādžu un Dubultu ielas 
apgriešanās laukumu daĜa, kura 
tās nesakrīt ar z.g. robežu tiks 
koriăētas. Citu posmu korekcija 
nav atbalstāma, jo tas 
ievērojami samazinās ielu 
platumus 

741.  27.04.2006. 
3584pi 

V. Bangena Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Mārkalnes ielā 14, z.g. ar kad.nr. 01000912165 Atbalsta 

742.  29.02.2008. 
1389nd 

RD PAD 
Rīgas starptautiskā autoosta 

Sarkano līniju korekcija projektējamai ielai no Vienības gatves līdz Jelgavas ielai, lai tās sakristu ar zemes gabalu 
robežām un Akaču ielas sarkano līniju projekts 

Atbalsta 

743.  08.01.2007. 
61dv 

RD īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Šėērsielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kad.nr. 01000670123robežu Šėērsielā 1A. Atbalsta 

744.  13.09.2007. 
2947dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam pārbaudīt Gramzdas ielas sarkano līniju (vai ir ietverta gājēju pāreja), un , ja nepieciešams koriăēt to pie 
ăimenes dārziĦu apvienībām „Rūmava”, „Priedaine”. 

SL ir koriăētas 

745.  04.10.2007. 
3257dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt Ūnijas ielas sarkanās līnijas (01000702500) (īpašnieka lūgums nodrošināt pieslēgumu koplietošanas 
ielai), iespēju tās koriăēt 

Atbalsta 

746.  24.05.2007. 
2533ap 

Z. Tuče 
 

Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju Pērkones ielai, zemes gabalam Rīgā, Garozas ielā 10 ar kadastra Nr.0100740232 
paredzot esošās dzīvojamās mājas saglabāšanu. 
 

Atbalsta 

747.  02.08.2006. 
2730dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas zemes gab. Fridriėa ielā 2 pa uzmērīto zemes gabalu vai esošā žoga robežām Neatbalsta, sakarā ar 
perspektīvo ielu izbūvi un 
inženierkomunikāciju 
izvietojumu 

748.  13.10.2006. 
3584dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 

Lūdzam koriăēt Vasaras ielas sarkano līniju zemes gabalā ar kad.nr. 01000590025, savietojot to ar minētā zemes 
gabala robežu. 

Neatbalsta, jo noteiktais 
šėērsprofils ir 8 m 
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privatizācijas komisija 
749.  17.10.2006. 

3635dv 
Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt Mirdzas Ėempes ielas sarkano līniju zemes gabalā ar kad.nr. 01000840555, savietojot to ar minētā 
zemes gabala robežu 

Neatbalsta, jo  tas sašaurinātu 
ielas šėērsprofilu. 

750.  19.10.2006. 
3679dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam koriăēt Purva ielas sarkano līniju z.g. ar kad.nr. 01000650093, koordinējot to pa zemesgabala robežu Atbalsta. 

751.  19.01.2007. 
223dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt sarkano līniju nepieciešamību un apsvērt  to platību samazināšanu z.g. ar kad.nr. 0100782175 SL noteiktas minimālajā 
pieĜaujamā šėērsprofila platumā 
10m, lai nodrošinātu piekĜuvi 
z.g. ar kad. nr. 0100780991;  
01000722072 un  z.g. Salaspils 
ielā 18k-5 

752.  08.01.2007. 
77dv 

RD Pašvaldības ieĦēmumu 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju, kura teritorijas plānotā atĜautā izmantošana Maskavas ielā 439 jāĦem par pamatu, 
izvērtējot spēkā esošo NĪLM atbilstību teritorijas plānojumā norādītajai. 

Tiks precizēta Maskavas ielas 
SL, lai tā sakrīt ar z.g. ar kad.nr. 
01001262085 robežu 

753.  08.01.2007. 
76dv 

RD Pašvaldības ieĦēmumu 
pārvalde 

Lūdzam sniegt informāciju, kura teritorijas plānotā atĜautā izmantošana  Maskavas ielā 439A jāĦem par pamatu, 
izvērtējot spēkā esošo NĪLM atbilstību teritorijas plānojumā norādītajai. 

Tiks precizēta Maskavas ielas 
SL, lai tā sakrīt ar z.g. ar kad.nr. 
01001262086 robežu 

754.  08.01.2007. 
74dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt ielas sarkano līniju pa zemes gabala V.Kreslera ielā 2 (01000660383) robežu Atbalsta 

755.  05.01.2007. 
49dv 

RD Īpašuma departaments Iebildumi paredzētajos RTP grozījumos attiecībā uz sarkano līniju korekciju zemes gabalā Pakalniešu ielā 
(01000910091) 

Korekcijas atceltas 

756.  16.02.2007. 
563dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju pa nekustamā īpašuma Ed.SmiĜăa ielā 42 A (01000572020) robežu Neatbalsta, jo jāsaglabā 
teritorija inženierkomunikāciju 
izvietošanai 

757.  14.03.2007. 
901dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju pa nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 393 (01000912095) robežu Neatbalsta, pamatojoties uz 
Brīvības gatves rekonstrukciju 

758.  11.06.2007. 
1867dv 

RD Īpašuma departamenta  
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam noteikt ielu sarkano līniju piebraucamajam ceĜam Mūkusalas ielā 66 (01000500055, vienlaikus nodrošinot 
piekĜūšanu z.g. ar kad.nr. 01000500056, 01000500057, 01000502049, 01000500058.  

Minētajā teritorijā, neskarot 
pieguĜošos zemes gabalus, SL 
nav noteicamas  

759.  23.05.2007. 
1654dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Lielā ielā 14 (kad.nr. 01001020034) paredzot piebraucamo ceĜu zemes gabaliem ar 
kad.nr. 01001022001 un 01001020037 

Atbalsta 

760.  09.07.2007. 
2194dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju nodrošināt piekĜūšanu z.g. ar pagaidu kad.apzīmējumu 01000772056, paredzot ielu un nosakot 
tās robežas. 

Sakarā ar plānotās izmantošanas 
maiĦu, SL piekĜūšanai 
minētajam z.g. nav nosakāmas  

761.  18.06.2007. 
1955dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 

Lūdzu slēdzienu, vai dzelzceĜa nodalījuma joslas robeža ir spēkā esoša un atbilst RTP 2006.-2018.g. noteiktajam. Sakarā ar to, ka JāĦavārtu ielas 
sarkanajās līnijās ir dzelzceĜa 
atzarojums un to nevar apvienot 
ar ielas braucamo daĜu RTP 
grozījumos ir paredzēta 
JāĦavārtu  ielas sarkano līniju 
korekcija 
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762.  23.08.2007. 
2679dv 

RD Īpašuma departamenta  
Zemju pārvalde 
RD Satiksmes departamenta 
pārsūtīts 

Lūdzam sniegt atzinumu, vai sagatavošanā esošajos RTP grozījumos Buru ielas 4 dzīvojamās mājas piesaistītajā 
zemes gabalā (50.grupa, 45.grunts), kas vēsturiski kalpojis kā Mūkusalas un Buru ielas savienojošais ceĜš, ir paredzēts 
izveidot piebraucamo ceĜu. 

Sakarā ar to, ka visi nekustamie 
īpašumi kvartālā starp 
Mūkusalas, Buru un Laivu ielu 
ir nodrošināti ar piekĜūšanu, 
minēto piebraucamo ceĜu nav 
nepieciešams atjaunot. 

763.  18.09.2007. 
3020dv 

RD Satiksmes departaments Lūdzam veikt VaroĦu ielas sarkano līniju korekciju, lai veiksmīgi risinātu VaroĦu ielas rekonstrukciju Korekcijas tiks iestrādātas pēc 
rekonstrukcijas projekta 
saskaĦošanas Būvvaldē, 
iepriekš saĦemot VKPAI 
atzinumu. 

764.  25.10.2007. 
7082nd 

SIA „Kolonāte” Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas NeĜėu ielā un Stērstu ielā 9, kad.nr. 01000730056; 01000730371 Atbalsta 

765.  12.11.2007. 
7492nd 

SIA „Elektroserviss 
Lāčplēsis” 

Lūdzu koriăēt sarkano līniju pie zemes gabala Krustpils ielā 12, kad. nr. 01001212829 Atbalsta 

766.  09.11.2007. 
5057ap 

K.Laizāne Lūdzu noteikt sarkanās līnijas, kuras noteiktu piebraucamo ceĜu man piederošajiem zemes gabaliem A.Deglava ielā 
b/n, ar kad.nr. 01000922500 un 01000922499. Tā kā z.g. ar kad.nr. 01000922500 RTP ir paredzēta daudzstāvu 
dzīvojamā apbūve , tad Ĝoti būtiski ir izveidot atbilstošu ceĜa servitūtu. Pašreizējais koplietošanas ceĜš iet caur 
A.Deglava ielas 155 dzīvojamās mājas pagalmu, kas nav piemērots intensīvai satiksmei. 
 

Ir noteiktas projektējamās SL, 
bet lai tās iekĜautu RTP 
grozījumos, jāiesniedz ar SL 
projektu saistīto zemes gabalu 
īpašnieku rakstiski saskaĦojumi. 

29.07.2008. 
2911ap 

Lūgums sniegt atbildes uz jautājumiem par rezervētām ielas sarkanām līnijām teritorijā starp Ulbrokas ielu, A.Deglava 
ielu veidojot Dzelzavas ielas pagarinājumu: 
Pēc kādiem kritērijiem Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadījies izstrādājot konkrēto sarkano līniju 
projektu. 
ĥemot vērā, ka zemes gabalā (piem., SIA „Baire”) pēc šīs ieceres sarkano līniju teritorijā paredzēti aptuveni 2000 m2 
(kā plānots risināt šīs teritorijas atsavināšanas jautājumu). 
Kad plānots izbūvēt šo ielu, par kādu finansējumu? 
Kādi varētu būt šīs iecerētās ielas tehniskie risinājumi? 
Kā šāda jaunā iela ietekmētu apkārtējās teritorijas vispārējo transporta plūsmu? 

Iespējamās projektējamās ielas  
sarkanās līnijas tika noteiktas 
pamatojoties uz Katrīnas 
Laizānes iesnieguma, lai 
nodrošinātu piekĜūšanu, 
inženierkomunikāciju 
pieslēgšanu zemes gabaliem 
A.Deglava ielā b/n ar kadastra 
Nr.0100 092 2500 un Nr.0100 
092 2499; 
Projektējamās ielas sarkanās 
līnijas Dzelzavas ielas 
pagarinājumam posmā starp 
A.Deglava ielu un Ulbrokas ielu 
tika noteiktas, lai to ass ietu pa 
zemesgabalu savstarpējām 
robežām un neskartu apbūvētos 
zemes gabalus. 
Rīgas domei šāda iela nav 
nepieciešama. 
Apkārtējo zemes gabalu 
īpašnieki var vienoties arī par 
ceĜa servitūta nodrošināšanu 
Civillikuma 1082 pantā 
noteiktajā kārtībā. 
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Ja iespējamās projektētās ielas 
izveidošanā iesaistītie 
zemesgabalu īpašnieki nevarēs 
savstarpēji vienoties, tad Rīgas 
teritorijas plānojumam 2006.- 
2018. g. grozījumos šādas 
projektējamās ielu sarkanās 
līnijas netiks noteiktas. 

767.  07.11.2007. 
5021ap 

G. Kalpovičs Lūdzu samazināt Rēzeknes ielas sarkano līniju līdz privatizētā zemes gabala ar kad.nr. 01001210030 robežai Atbalsta 

768.  06.11.2007. 
3659dv 

RD īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Pamatojoties uz ūdens un kanalizācijas apgādes tehniskā projekta izskatīšanu un saskaĦošanu dzīvojamai mājai 
Ezermalas ielā 15b Tā kā zemes gabali ar kad.nr. 01000840428 un 01000840444 nepieguĜ Ezermalas ielas sarkanajai 
līnijai, lūdzam izskatīt iespēju šo koplietošanas satiksmes joslu iekĜaut RTP grozījumu sarkano līniju projektā. 

Atbalsta 

769.  16.11.2007. 
5210ap 

A. Asars - Asarovskis Lūdzu izskatīt iespēju pārnest sarkanās līnijas pa zemes gabala Krūzes ielā 11 (kad.nr. 01000750108) robežu Neatbalsta, jo, rezervējot ielas 
teritoriju  tās rekonstrukcijai un 
perspektīvo 
inženierkomunikāciju izbūvei, 
nav pieĜaujama ielas 
šėērsprofila samazināšana. 

770.  16.11.2007. 
5207ap 

M. Meiersone Lūdzu izskatīt iespēju pārnest sarkanās līnijas pa zemes gabala Krūzes ielā 9 (grupa 075, grunts 0107) robežu. Neatbalsta, jo, rezervējot ielas 
teritoriju  tās rekonstrukcijai un 
perspektīvo 
inženierkomunikāciju izbūvei, 
nav pieĜaujama ielas 
šėērsprofila samazināšana. 

771.  20.11.2007. 
7686nd 

SIA „Solar house” Lūdzu pārnest sarkanās līnijas zemesgabalam Kurzemes prospektā 165 (082 grupa, 2201 grunts), lai tās sakristu ar 
zemes gabala robežu 

Atbalsta 

772.  05.10.2007. 
4575ap 

Dz. Lemeševska Izstrādājot projektu Mūkpurva ielas turpinājuma, lūdzu veikt korekcijas un noĦemt no man piederošā zemes gabala 
Gramzdas ielā ar kadastra Nr.01000990039 nelikumīgi uzliktos aprobežojumus, sarkanās līnijas 

IekĜauts apkopojumā un nodots 
deputātiem vērtēšanai. 

773.  07.12.2007. 
5557ap 

I. Būra Lūdzu izskatīt iespēju pārcelt Codes ielas sarkano līniju līdz man piederošā zemes gabala kad.nr. 01001060216 
robežai, tādējādi likvidējot apgrūtinājumu 236 kv.m platībā. 

Minētajā z.g. korekciju rezultātā 
sarkanā līnija ir pārcelta par 1 m 
uz Codes ielas pusi, bet vairāk 
samazināt ielas šėērsprofilu nav 
pieĜaujams esošo un perspektīvo 
inženierkomunikāciju dēĜ. 

774.  07.12.2007. 
5554ap 

D. Dangena Lūdzu veikt sarkanās līnijas korekciju Puikules ielā 19a, lai tā sakristu ar zemes gabala kad.nr. 01001202567 robežu Atbalsta 

775.  07.12.2007. 
5551ap 

E. Apse Lūdzu veikt sarkanās līnijas korekciju Liepājas ielā 41, lai tā sakristu ar zemes gabala kad.nr. 01001050175 robežu Atbalsta 

776.  11.12.2007. 
5609ap 

V. Ešmits ĥemot vērā RD Pilsētas attīstības departamenta 15.11.2007. Būvvaldes padomes sēdē pieĦemto lēmumu, lūdzu 
koriăēt atbilstoši zemes gabala juridiskajām robežām ielu sarkanajās līnijās Maskavas ielā 450R (kad.nr. 
01001256515) 

Sarkano līniju korekcija, 
saglabājot projektētās ielas 
šėērsprofilu, skar zemes gabala 
ar kad.nr. 01001256693 
īpašnieka intereses. Lai 
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korekciju pievienotu 
Grozījumiem, Jums kā 
ierosinātājam jāsaskaĦo SL 
projekts ar minētā z.g. 
īpašnieku  

777.  20.12.2007. 
5771ap 

J. Bazevičs Lūdzu izskatīt jautājumu par ielas sarkanās līnijas korekciju pa zemes gabala robežu, lai likvidētu pašreiz esošo 
starpgabalu 70cm platumā Lucavsalā 7, kad.nr. 01000510075 

Atbalsta 

778.  20.12.2007. 
4297dv 

RD Īpašuma departamenta 
Īpašuma atsavināšanas 
pārvalde 

Lūdzam Plaužu un Zvārtavas ielu sarkanās līnijas noteikt pa z.g. Plaužu ielā 14 (kad.nr. 01001210643) robežu. Atbalsta 

779.  21.12.2007. 
8514nd 

SIA „Perfectum” Lūdzu mainīt sarkano līniju Lielā ielā z.g. ar kad.nr. 01001020036, kur paredzēts kompaktas transformatoru 
apakšstacijas uzstādīšana 

Atbalsta 

780.  21.12.2007. 
5783ap 

E. Uldriks Lūdzu izskatīt iespēju nostiprināt satiksmes joslu starp z.g. ar kad.nr. 01000520044, nr. 01000520045, 
nr.01000520239 ar ielas sarkanajām līnijām, nodrošinot reālu piekĜūšanu zemes gabalam ar kad. Nr. 01000520046. 

Atbalsta 

781.  27.12.2007. 
5823ap 

I.JapiĦa Lūdzu atcelt projektētās ielu sarkanās līnijas z.g.ar kad.nr. 01000870126 Čiekurkalna 1.līn. 7  Atbalsta 

782.  27.12.2007. 
8599nd 

DZĪKS „Ziepniekkalns” Lūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Valdeėu ielā 52 k.2 kad.nr. 01000792006, lai likvidētu starpgabalu Atbalsta 

783.  27.12.2007. 
8601nd 

DZĪKS „Ziepniekkalns” Lūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Valdeėu ielā 54 k.8 kad.nr. 01000792005, lai likvidētu starpgabalu Atbalsta 

784.  27.12.2007. 
5824ap 

M.BērtiĦa Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Čiekurkalna 1.līn. 14 (kad.nr. 01000870004) samazinot redzamības trijstūri Atbalsta 

785.  21.12.2007. 
8504nd 

SIA „GK un Partneri” Lūdzu noteikt sarkanās līnijas piekĜūšanai zemes gabalam Spilves polderī ar kad.nr. 01001040084 Atbalsta 

786.  28.12.2007. 
5838ap 

E. Kempela Lūdzu projektēt Sedas ielas sarkanās līnijas  Atbalsta 

787.  28.12.2007. 
4366dv 

RD īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzu noteikt sarkanās līnijas dabā esošajam piebraucamajam ceĜam no LidoĦu ielas gar dzelzceĜa robežu, nodrošinot 
piekĜūšanu pašvaldībai piekrītošajam nekust. īpašumam Daugavgrīvas ielā 136B. 

Atbalsta 

788.  28.12.2007. 
8611nd 

SIA „Molle” Sakarā ar jaunas siltumtrases izbūvi posmā no Kalnciema ielas pa F.Candera ielu līdz Lielirbes ielai, lūdzu izstrādāt 
F.Candera ielai sarkanās līnijas posmā starp Kalnciema un Lielirbes ielām 

Sarkanās līnijas izstrādātas ar 
ielas šėērsprofilu 15 m 

789.  28.12.2007. 
8617nd 

SIA „L&T” L ūdzu koriăēt sarkanās līnijas pie zemes gabaliem Vietalvas ielā 5, kad.nr.01000382031 un nr. 01000380239. Atbalsta 

790.  16.01.2008. 
319nd 

SIA „Perfectum” Lūdzu atcelt Lielās ielas sarkano līniju korekciju. Koriăēt kapteiĦu un Mencu ielu krustojuma sarkanās līnijas pa 
zemes gabala ar kad.nr. 01001020077 robežu transformatora uzstādīšanai 

Atbalsta 

791.  17.01.2008. 
140dv 

RD Pilsētas īpašumu un 
privatizācijas lietu komiteja 

Lūdzam atzinumu par sarkano līniju nodalīšanu no zemes gabala Zemītes ielā 8 (kad.nr. 01000750088) Ir koriăētas Zemītes un 
Mežotnes ielas sarkanās līnijas 
pa z.g. robežām 

792.  17.01.2008. 
173ap 

G. Pizičs Lūdzu noteikt sarkanās līnijas TP novietošanai zemes gabalā Krustpils ielā b/n ar kad.nr. 01001212575 Atbalsta 

793.  03.01.2008. 
16ap 

M. Gulbis Lūdzu koriăēt sarkano līniju ZuteĦu ielā 6 (kad.nr. 01000550056), likvidējot starpgabalu Atbalsta 

794.  03.01.2008. 
14nd 

SIA „GIS Projekts” Lūdzam izmainīt sarkano līniju, kas atrodas starp Lubānas ielu un z.g. ar kad.nr. 01001212955, nr.01001212956 un nr. 
01001212849, lai nodrošinātu piekĜūšanu z.g ar kad.nr. 01001212848 pa koplietošanas ceĜu zemes gabalā ar kad.nr. 

Atbalsta 
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01001212955 
795.  04.01.2008. 

26dv 
RD īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Raicenes ielas sarkano līniju pa z.g. ar kad.nr. 01001212661 robežu. Atbalsta 

796.  11.01.2008. 
226nd 

SIA „Aqua – Brambis” Lūdzu, veicot Brīvības ielas dubliera projektēšanu, Ħemt vērā priekšlikumu attiecībā uz Mārkalnes ielas turpinājumu 
ar apgriešanās iespēju pirms privātā īpašuma teritorijas Mārkalnes ielā 24 ar kad.nr. 01000912205 sarkano līniju 
robežās 

Atbalsta 

797.  11.01.2008. 
109ap 

RD PAD informē  
S. KamaldiĦu 
E. Kibiša pilnv.pers. 

Departaments atceĜ RTP grozījumos koriăētās Vairoga ielas sarkanās līnijas posmā no Starta ielas līdz Ėīšezera ielai, 
saglabājot ar RD 20.12.2005. lēmumu nr. 749 noteiktās. Vairoga ielas sarkanā līnija ir koriăēta, nodrošinot piekĜūšanu 
un likvidējot starpgabalu, pa zemes gabala Augstrozes ielā 1 ar kad.nr. 01000872011 robežu. 

Atbalsta 

798.  11.01.2008. 
108ap 

A. Jurjevs 
V. Kurmis pilnv.pers. 

Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas robežu zemes gabalam OrmaĦu un DreiliĦu ielas stūrī (OrmaĦu iela 34, kad.nr. 
01000590113) 

Atbalsta 

799.  17.01.2008. 
362nd 

SIA „Delta kompānija” Lūdzu precizēt Cieceres ielas un  Liepājas ielas sarkanās līnijas z.g. Mazā NometĦu iela16 ar kad.nr. 01000560005 Atbalsta 

800.  24.01.2008. 
481nd 

SIA „ISIDA” L ūdzam veikt papildus sarkanās līnijas korekciju DzeĦu ielā ar kad.nr. 01001212095 Atbalsta 

801.  28.01.2008. 
284ap 

V. Jansone Lūdzu mainīt sarkano līniju izvietojumu z.g. Mežotnes ielā 28 ar kad.nr. 01001050197 pa minētā z.g. robežu Atbalsta 

802.  31.01.2008. 
345ap 

A. Čepcovs Lūdzu pārvietot sarkano līniju zemes gabalam Maskavas ielā 55 ar kad.nr. 01000430083, lai tā sakristu ar zemes 
gabala robežu 

Atbalsta 

803.  31.01.2008. 
291dv 

RD īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt  ielu sarkanās līnijas  Fridriha Candera ielā pa zemes gabalu ar kad.nr. 01000760178; 
nr.01000762033; nr.01000760049 robežu 

Atbalsta. Kad.nr. 01000760049 
daĜēji. 

804.  31.01.2008. 
659nd 

A/S Rīgas siltums Lūdzam pārcelt Jelgavas ielas sarkano līniju uz Kīlaveina grāvja pusi par 8,0 m no dzelzceĜa līdz Vienības gatvei, lai 
nodrošinātu jaunos objektus „Administratīvo centru TorĦakalnā” un „Gaismas pili” ar siltumapgādi. 

Atbalsta 

805.  30.01.2008. 
278dv 

RD īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam koriăēt CepĜa ielas sarkano līniju, sakarā ar nedzīvojamās ēkas ar kad.nr. 01000530061007 sagatavošanu 
reăistrācijai zemesgrāmatā un koriăēt to pa zemes gabala ar kad.nr. 01000530061 robežu 

Atbalsta 

806.  14.02.2008. 
932nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Birzes un Plēksnes ielas stūra sarkanās līnijas, lai tās sakristu ar z.g. ar kad.nr. 01001030195 robežu Atbalsta 

807.  14.02.2008. 
515ap 

A. BērziĦš Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Mellužu ielā b/n, (kad.nr. 01000800768 un 01000800357) pamatojoties uz A/S Rīgas 
siltums un RD Satiksmes departamenta saskaĦojumiem. 

Atbalsta 

808.  14.02.2008. 
405dv 

RD īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt Daugavgrīvas ielas sarkano līniju z.g. ar kad.nr. 01000612061 pa zemes gabala robežu Atbalsta 

809.  21.02.2008. 
475dv 

RD īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas z.g. Duntes ielā (Dambja ielas stūrī), lai tās sakristu ar z.g. ar kad.nr.01000170139 
robežām 

Atbalsta 

810.  25.02.2008. 
1206nd 

VAS „Valsts nekustamie 
īpašumi” 

Lūdzu koriăēt ielas sarkano līniju zemes gabalā Pulka ielā 16, lai tās sakristu ar z.g. ar kad.nr. 01000632031 robežu Atbalsta 

811.  25.02.2008. 
610ap 

L. Čeiko Lūdzu koriăēt ielas sarkano līniju zemes gabalā Krusas ielā b/n, lai tās sakristu ar z.g. ar kad.nr. 01001202569 robežu Atbalsta 

812.  25.02.2008. 
612ap 

A. Balode Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju Lilijas ielā 7, to pārnesot pa mājas ārējo sienu. Lilijas ielas teritorija SL no 
Dagmāras ielas līdz 
Daugavgrīvas ielai tiek 
rezervēta pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes– autotransp., 
tramvaja, gājēju kustības 
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nodrošināšanai un esošo un 
projektēto 
inženierkomunikāciju 
izvietošanai atbilstoši 
normatīviem. 
Uzskatam par nelietderīgu 
pārskatīt Lilijas ielas sarkanās 
līnijas pirms Hanzas šėērsojuma 
pār Daugavu un Daugavgrīvas 
ielas satiksmes mezgla 
atrisināšanas. 

813.  25.02.2008. 
512dv 

RD Satiksmes departaments 
RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Sarkanās līnijas Bauskas ielā ar kad.nr. 01000522131 nav vajadzīgas un minētais zemes gabals nav nepieciešams 
pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. 

SL izstrādātas pamatojoties uz 
z.g. ar kad.nr. 01000520046 
īpašnieka iesniegumu. Izvērtējot 
situāciju dabā, SL ir pamatotas 
un saglabājamas. 
Neatbalsta. 

814.  25.02.2008. 
513dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju noteikt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam z.g. ar kad.nr. 01001212494 Atbalsta 

815.  25.02.2008. 
510dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam sniegt viedokli par piedāvāto transporta organizācija shēmu piekĜūšanai zemes gabalam ar kad.nr. 
01000910062 

Atbalsta piekĜūšanu no 
Vidzemes alejas puses. SL tiks 
koriăētas, kuras izstrādājot tiks 
izvērtēts jautājums par 
Vidzemes alejas un Auduma 
ielas pagarinājuma sarkanajām 
līnijām 

816.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Lēpju ieā 1a, kad.nr. 01001030005 

Atbalsta 

817.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Aptiekas 7/9, kad.nr. 
01000160193 

Atbalsta 

818.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Flotes ielā 1, kad.nr. 
01001032090 

Atbalsta 

819.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Dambja ielā 9, 
kad.nr. 01000172028 

Atbalsta 

820.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Visbijas prospektā 

Atbalsta 
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nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

34a, kad.nr. 01000940287 

821.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Vangažu ielā 26a, 
kad.nr. 01000920674 

Atbalsta 

822.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Slimnīcas ielā 8a, 
kad.nr. 01001032080 

Atbalsta 

823.  21.02.2008. 
461dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 
RD PAD 

ĥemot vērā, ka SIA „Rīgas ūdens” pamatkapitālā ir paredzēta ieguldīt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus, norādīt vai iespējama sarkano līniju korekcija pa zemes gabalu robežu z.g. Alīses ielā 4, kad.nr. 
01000600145 

Atbalsta 

824.  21.02.2008. 
1345pi 

V. Morozova pilnv.pers. G. 
Cvetkovs 

Neiebilstam pret sarkano līniju koriăēšanu mūsu zemes gabalā Apuzes ielā 70, gr.93, gr.123, ar tālāko nogabala 
izpirkšanu 

 

825.  28.02.2008. 
558dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt BuĜĜu ielas sarkano līniju z.g. ar kad.nr. 01000802040 pa zemes gabala robežām Atbalsta 

826.  28.02.2008. 
562dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt sarkano līniju z.g. Silciema ielā b/n ar kad.nr. 01000922134 pa zemes gabala robežu Atbalsta 

827.  28.02.2008. 
591dv 

RD Īpašumu departamenta 
Īpašumu nodrošināšanas  
pārvalde 

Lūdzam atcelt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam starp Sēlpils ielas ēkām Nr.11 un Nr. 13, jo visiem sarkanajām 
līnijām pieguĜošajiem zemes gabaliem ir nodrošināta piekĜūšana no apkārt esošajām ielām 

Atbalsta 

828.  28.02.2008. 
580dv 

RD Īpašumu departamenta 
Īpašuma atsavināšanas  
pārvalde 

Lūdzam koriăēt Martas Rinkas ielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kad.nr. 01001110120 Martas Rinkas ielā 13, 
robežu 

Atbalsta 

829.  25.02.2008. 
611ap 

Ā. SiliĦš Lūdzu koriăēt Jaunsaimnieku ielas sarkano līniju gar zemes gabala ar kad.nr. 01001252006 Atbalsta 

830.  29.02.2008. 
1394nd 

Kompānija„Parnas” Pro 
SIA 

Lūdzu koriăēt Kuldīgas ielas sarkano līniju pa zemes gabala robežu Baldones ielā 12 (kad.nr. 01000600108) un 
Kuldīgas ielā 24 (kad.nr. 01000600182)  

Atbalsta  

831.  29.02.2008. 
683ap 

I. Kalēja Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Sesku ielā 16 (kad.nr. 01000710795), sakarā ar nepieciešamību 
saskaĦot privātmājas rekonstrukcijas projektu. 

Atbalsta 

832.  29.02.2008. 
684ap 

M. Hasanovs Lūdzu, projektējos ielu sarkanā līnijas Valteiėu, Priedaines ielā un K.UlmaĦa gatvē, Ħemt vērā piebraukšanas un 
izbraukšanas nepieciešamību attiecībā uz zemes gabalu ar kad.nr. 01000990722 

Atbalsta 

833.  29.02.2008. 
687ap 

L. Lesina Lūdzu koriăēt K.UlmaĦa gatves sarkano līniju zemes gabala (kad.nr. 01000820339) robežās Atbalsta 

834.  29.02.2008. 
600dv 

Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūdzam sakarā ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu privatizācijai, informēt, kā ir noteikta 
projektējamā ielas sarkanā līnija zemes gabalam KaĦiera ielā 17 (kad.nr. 01000722137) 

Minēto zemesgabalu šėērso 
projektētās sarkanās līnijas, kas 
noteiktas kā SIA „Rīgas ūdens” 
projektētā sadzīves 
kanalizācijas kolektora 
aizsargjosla ar gājēju un 
velosipēdistu ceĜiem zemes 
līmenī 
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835.  29.02.2008. 
1387nd 

SIA „Troja” Lūdzam atcelt sarkano līniju korekciju gar zemes gabalu ar kad.nr. 01000520085. Nepiekrītam jaunajām sarkanajām 
līnijām 

Sakarā ar to, ka Departamentam 
nav informācijas par minētā 
zemes gabala apbūves iecerēm, 
tiks saglabātas esošās sarkanās 
līnijas. Lai izskatītu jautājumu 
par sarkano līniju korekciju, 
lūdzam sniegt informāciju par 
minētā zemes gabala apbūves 
ieceri 

836.  29.02.2008. 
1388nd 

SIA „Apvide” Lūdzam mainīt LidoĦu ielas sarkanās līnijas zemes gabalā Cementa ielā 3c (kad.nr. 01000770221), lai tās sakristu ar 
zemes gabala robežu 

Atbalsta 

837.  07.03.2008. 
822ap 

M. Ăērmane Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Vitrupes ielā 11, kad.nr. 01000680168 Atbalsta 

838.  07.03.2008. 
820ap 

R. Dumbere Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Vitrupes ielā 11, kad.nr. 01000680168 Atbalsta 

839.  07.03.2008. 
821ap 

I. Ābers Lūdzu savietot sarkano līniju ar  zemes gabala Lejupes ielā 5 (kad.nr. 01001190364) robežu Atbalsta 

840.  07.03.2008. 
823ap 

V. KalniĦš Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Vitrupes ielā 15, kad.nr. 01000680197 Atbalsta 

841.  10.03.2008. 
861ap 

I. KārkliĦa Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala Imantas 7.līnijā 2 ar kad.nr. 01000930255 robežu Atbalsta 

842.  10.03.2008. 
1717nd 

SIA „Merko” Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Rītupes ielā, lai tās sakristu ar zemes gabalu ar kad.nr. 014000720012 un 01000720189 
robežām 

Atbalsta 

843.  10.03.2008. 
1719nd 

SIA „Merko” Lūdzam sakarā ar zemes ierīcības projekta izstrādi koriăēt sarkano līniju zemes gabalā Maskavas ielā 450i (kad.nr. 
01001252018), lai nerastos starpgabals 

Atbalsta 

844.  10.03.2008. 
714dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt Plūmju ielas sarkanās līnijas zemes gabalos ar kad.nr. 01000990342 un 01000990347 Atbalsta 

845.  10.03.2008. 
1694nd 

SIA „TLA D ārzeĦi” L ūdzam izvērtēt sarkanās līnijas, aizsargjoslas un aprobežojumu nepieciešamību un atbilstību faktiskajai situācijai 
attiecībā uz zemes gabalu S.Eizenšteina ielā 2b ar kad.nr. 01000922089 

Biėernieku ielai posmā no 
Lielvārdes ielas līdz Rīgas 
apvedceĜam noteikts pilsētas 
maăistrāles statuss un 
S.Eizenšteina ielai ir pilsētas 
ielas statuss. Šėērsprofila daĜa 
izbūvēta pilnībā un, attiecībā uz 
minētās maăistrāles un ielu 
sarkano līniju koriăēšanu pie 
konkrētā zemes gabala, Ħemot 
vērā, ka pēdējo 10 gadu laikā 
Rīgā reăistrēto automašīnu 
skaits ir pieaudzis no 171.3 
tūkst. līdz 334.8 tūkst. vienību 
un 1 diennaktī Rīgā iebraucošo 
automašīnu skaits 10 gados 
pieaudzis no 72.4tūkst. līdz 
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138.1 tūkst. vienību, kā arī 
rezervējot teritorijas 
perspektīvo 
inženierkomunikāciju izbūvei, 
Departaments uzskata, ka 
Biėernieku un  S.Eizenšteina 
ielu sarkano līniju perspektīva 
sašaurināšana nav pamatojama 

846.  13.03.2008. 
907ap 

I. Kjaste Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Lielupes ielā 72 ar kad.nr. 01000972106 pa zemes gabala robežu Atbalsta  

847.  26.03.2008. 
2261nd 

A. Hohberga Lūdzu sniegt uzziĦu, kādas ir manas tiesības atjaunojot agrāko apgrūtinājuma apjomu SakĦu ielā 58, tādu, kāds tas 
norādīts zemes grāmatā 

Sarkanās līnijas ir koriăētas un 
atceltas z.g. SakĦu 56 un SakĦu 
58 

848.  17.03.25008. 
1991nd 

SIA „Alfas nami” Lūdzam koriăēt sarkano līniju pa zemes gabaliem Lielezeres ielā 4 un b/n (kad.nr. 01000650229 un 01000650231) Atbalsta 

849.  17.03.2008. 
959ap 

M. Karazina Lūdzu noteikt piebraucamā ceĜa sarkanās līnijas nekustamajam īpašumam Rātsupītes ielā b/n ar kad.nr. 01001042056 
līdzās atrodošajam Rīgas pilsētas zemes gabalam ar kad.nr. 01001040035, lai netiktu izmantots servitūta ceĜš  

Atbalsta 

850.  27.03.2008. 
2305nd 

SIA „Galerija Baltik” Lūdzam, sakarā ar ēkas rekonstrukciju, izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalā Bauskas ielā 166 pa ēkas 
kontūru. 

Atbalsta 

851.  27.03.2008. 
934dv 

RD Īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju noteikt sarkanās līnijas Nesaules ielai, sakarā ar gatavošanos reăistrēt zemes grāmatā Rīgas 
pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Meža prosp.88 ar kad.nr. 01000900015. 

Atbalsta. SL ir noteiktas 

852.  02.04.2008. 
2540nd 

A/S Mārupes zāăētava lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Rītausmas ielā 2a pa zemes gabala robežu Atbalsta 

853.  02.04.2008. 
2541nd 

SIA „Apvide” Lūdzam, sakarā ar dzīvojamai mājai piesaistāmā zemes gabala projekta korekciju, ierosināt jautājumu par Alekša ielas 
sarkanās līnijas maiĦu pa uzmērītā zemes gabala ar kad.nr. 01000160056 robežu un pašvaldības dzīvojamās mājās 
Alekša ielā 9 kontūru 

Pievienotā izstrādātā zemes 
gabala plāna ēkas kontūra 
neatbilst situācijai dabā un 
mūsu rīcībā nav citu materiālu, 
korekcijai nav pamata. 

854.  04.04.2008. 
1091dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Džohara Dudajeva gatvē ar kad.nr. 
01000712310. 

Atbalsta 

855.  04.04.2008. 
1094dv 

RD Īpašuma departamenta 
Komercdarbības 
nodrošinājuma pārvalde 

Lai nodrošinātu, ka Rīgas PSIA „Rīgas Nacionālais zooloăiskais dārzs” pamatkapitālā tiek ieguldīts ar sarkanajām 
līnijām neapgrūtināts nekustamais īpašums, izvērtēt nekustamā īpašuma Meža prospektā 1 (kad.nr. 01000940267) un 
Ezermalas ielā 44a ieguldīšanas iespēju pamatkapitālā. 

Meža prospekta sarkanā līnija ir 
koriăēta un sakrīt ar kadastra 
robežām. 

856.  04.04.2008. 
1095dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Meža prospektā 1 Atbalsta 

857.  04.04.2008. 
1231ap 

A. Adomaite Lūdzu veikt izmaiĦas sarkanajās līnijās pārnešanai zemesgrāmatā zemes gabalā Kurzemes prosp.115 ar kad.nr. 
01001172011. 

Atbalsta 

858.  04.04.2008. I.s Freimanis Lūdzu koriăēt Šėirotavas detālplānojuma jaunprojektējamo ielu M, to savietojot ar meliorācijas grāvi zemes gabala 
Krustpils ielā 85c ar kad.nr. 01001212582 virzienā 

Neatbalsta, jo Departaments 
konceptuāli atbalsta Satiksmes 
un Īpašuma departamenta 
pieprasījumu zemes gabalu 
turpmāku izvērtēšanu kravas 
transporta stāvvietu ierīkošanai 
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minētajā rajonā. 
859.  04.04.2008. 

2629nd 
SIA GIS Projekts Vai RTP 2006. – 2018. gadam šobrīd noteiktās sarkanās līnijas, kas skar zemes gabalu ar kadastra Nr.0100 063 0091, 

ir noteiktas galīgā variantā un netiks izmainītas, vai zemes gabala ar kadastra Nr.0100 063 0091 daĜa sarkano līniju 
robežās, kas šobrīd saskaĦā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam skar lielāko daĜu no nekustamā 
īpašuma ar kadastra Nr.0100 063 0091, līdz 2018. gadam tiks izmantota jaunas ielas projektēšanai un izbūvei, vai, ja 
minētajā zemes gabalā līdz 2018. gadam jaunas ielas projektēšanas un izbūves realizācija netiek uzsākta, lūdzam 
izvērtēt iespēju izmainīt ielas sarkanās līnijas, t.i., noĦemt apgrūtinājumu SIA „IĜăuciema kompānija” īpašumā 
esošajam zemes gabalam 

Neatbalsta, jo RTP 2006. – 
2018. gadam Daugavgrīvas ielai 
ir noteikts pilsētas maăistrāles 
statuss. SL noteiktas balstoties 
uz Kr.Valdemāra un 
Daugavgrīvas ielas krustojuma 
satiksmes mezgla projektu un 
aizĦem 10673 m2 zemes gabala 
ar kadastra Nr.0100 063 0091 
platības. Par iespējamiem 
Daugavgrīvas ielas izbūves 
termiĦiem jāinteresējas RD 
Satiksmes departamentā 

860.  09.04.2008. 
1179dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala kvartālā starp Pāles, Dzirnupes ielu un Juglas 
krastmalu ar kad.nr. 01000922232 robežu. 

Atbalsta 

861.  09.04.2008. 
2785nd 

SIA „Projekts Viens” Lūdzam rast iespēju pārvietot Dzelzavas ielas sarkano līniju par 9-15 m zemes gabalā Dzelzavas un Nīcgales ielu stūrī 
ar kad.nr. 01000702078 

Neatbalsta. Jo SL noteiktas 
pašvaldības autonomo f-ju 
izpildes nodrošināšanai , esošo 
un perspektīvo 
inženierkomunikāciju 
izvietošanai 

862.  09.04.2008. 
2788nd 

SIA „Apvide” Lūdzam, sakarā ar dzīvojamai mājai Zilupes ielā 6 piesaistāmā zemes gabala korekcijas projekta izstrādi, ierosināt 
jautājumu par Zilupes  ielas sarkanās līnijas maiĦu pa dzīvojamās mājās Zilupes ielā 6 kontūru 

Atbalsta 

863.  14.04.2008. 
2916nd 

SIA „Zundex” Lūdzam veikt korekciju jaunprojektētās ielas sarkanajām līnijām zemes gabalos Daugavgrīvas ielā 31 k.10 ar kad.nr. 
01000612052 un Daugavgrīvas ielā 31 k.14 ar kadastra nr. 01000612024 atbilstoši „Teritorijas pie Zunda kanāla 
detālplānojumā” noteiktajām 

Atbalsta 

864.  15.04.2008. 
2976nd 

SIA „MAXIMA Latvija” L ūdzam koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Platā ielā b/n (kad.nr. 01000922154), sakarā ar izveidojušos starpgabalu Atbalsta 

865.  15.04.2008. 
1406ap 

G. Laškovs Lūdzu jaunprojektētās ielas sarkanās līnijas noteikt vienādā attālumā no zemes gabalu ar kad.nr. 01000922139 un 
01000922952 kopējās robežas 

Atbalsta 

866.  16.04.2008. 
1282dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Sakarā ar Rīgas pilsētas īpašuma 77. grupā bij. 77. grunts daĜas gatavošanu reăistrēšanai zemesgrāmatā, lūdzam 
izskatīt iespēju koriăēt Spilves ielas sarkano līniju, lai nodrošinātu transformatora punkta atrašanos sarkanajās līnijās 
un piebraukšanu tam, kā arī piebraukšanu garāžām zemes gabalā Spilves ielā 13 ar kadastra Nr.0100 077 0159. 

Atbalsta 

867.  17.04.2008. 
3046nd 

SIA „LASD” L ūdzam koriăēt Sniėeres ielas sarkanās līnijas pa zemes gabaliem ar kad.nr. 01000800946 un 01000802142 Atbalsta zemes gabalam ar 
kad.nr. 01000800946. 
Z.g. ar kad.nr. 01000802142 
noteiktas sarkanās līnijas 
apgriešanās laukumam 

868.  22.04.2008. 
1510ap 

S. ěeškovičs Lūdzu koriăēt ielas sarkano līniju Imantas 7.līnijā 2 un 2a, lai neveidotos starpgabals Atbalsta 

869.  23.04.2008. 
3199nd 

SIA „KULIOSTA” L ūdzam koriăēt ieplānotās Sila ielas sarkanās līnijas atbilstoši zemes gabala ar kad.nr. 01001214020 juridiskai robežai Atbalsta 

870.  23.04.2008. RD Satiksmes departaments Pamatojoties uz SIA „VIADA” iesniegumu lūdzam izstrādāt sarkano līniju projektu posmā no Maskavas ielas līdz Atbalsta 
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1391dv paralēlajai ielai bez nosaukuma, nosakot tam ielas funkcijas un veikt nepieciešamās darbības, lai tās uznestu 
topogrāfisko uzmērījumu plānā 

871.  25.04.2008. 
1433dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkanās līnijas pa zemes gabala Gobas ielā b/n ar kad.nr. 01001012002 robežu Atbalsta, izĦemot redzamības 
trijstūri 

872.  28.04.2008. 
1471dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Jautājumā par zemes gabala iznomāšanu un labiekārtošanu Rīgā, Lokomotīves ielā b/n (78.grupa bijušā Nr.249 daĜā), 
informēt, vai Departaments plāno projektēt Prāmju ielas sarkanās līnijas ar pieslēgumu Lokomotīves ielai. 
 

piebraucamā ceĜa posmam no 
Lokomotīves ielas līdz Bultu 
ielai ir noteiktas 
inženierkomunikāciju koridora 
sarkanās līnijas perspektīvo 
komunikāciju izbūvei, ievērtējot 
piebraucamā ceĜa 
rekonstrukcijas iespējas 

873.  30.04.2008. 
1498dv 

RD Īpašumu departaments Lūdzam koriăēt Eiženijas ielas sarkano līniju nekustamajam īpašumam Slokas 63B ar kad.nr. 01000642126 pa ēkas 
kontūru. 

Atbalsta 

874.  30.04.2008. 
1501dv 

RD Rīgas pašvaldības 
Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisija 

Lūgums rakstiski informēt par ielas sarkano līniju novietojumu zemes gabalā Zemītes ielā 8 Zemītes un Mežotnes ielas SL ir 
koriăētas saglabājot dzīvojamo 
māju 

875.  30.04.2008. 
1628ap 

A. Sorokins Lūdzu veikt sarkano līniju korekciju Mēmeles ielā8 ar kad.nr. 01001050286 atbilstoši pievienotajai skicei Atbalsta 

876.  06.05.2008. 
3467nd 

SIA „KUGUĀRS” Lūdzam veikt Kauguru ielas sarkano līniju korekciju atbilstoši pievienotajam priekšlikumam, kas saskaĦots ar zemes 
gabalu, kurus skar sarkano līniju korekcija, īpašniekiem 

Atbalsta 

877.  07.05.2008. 
3525nd 

SIA „RIGASELMASH” Kategoriski iebilstu pret Jaunmoku ielas pagarinājuma izbūves projektu SIA „Rigaselmash” piederošajā zemes gabalā 
Kauguru ielā 6 ar kad.nr. 01000750175 

SL koriăētas un minēto z.g. 
nešėērsos 

878.  09.05.2008. 
3629nd 

SIA „VIADA” L ūdzam esošajam piebraucamajam ceĜam, kurš izbūvēts uz Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala ar 
kad.nr.01001256435, noteikt sarkanās līnijas posmā no Maskavas ielas līdz paralēlajai ielai bez nosaukuma 

Atbalsta 

879.  12.05.2008. 
1773ap 

I. Lejniece Lūdzu koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala Stirnu ielā 18 (kad.nr. 01000710459) robežu Atbalsta 

880.  12.05.2008. 
3757nd 

SIA „Ir īna un partneri” Lūdzam koriăēt sarkano līniju pa zemes gabala robežu Kalnciema ielā 40c (kad.nr. 01000590355) Atbalsta 

881.  19.05.2008. 
1866ap 

A. Gluskins Lūdzu izskatīt jautājumu par sarkano līniju robežu izmaiĦām teritorijai, kas pieguĜ zemes gabaliem Virānes ielā 6 ar 
kad.nr. 01001211138 un 01001212642 

Lai izskatītu iesniegumu, 
lūdzam rakstiski formulēt 
sarkano līniju robežu izmaiĦu 
ierosinājuma mērėi. 

882.  21.05.2008. 
1895ap 

A. Stirna Lūdzu nodrošināt inženierkomunikāciju sarkano līniju noteikšanu kanalizācijas pieslēgšanai no Jūrmalas gatves puses 
zemes gabalam Jūrmalas gatvē 111 ar kad. Nr. 01000820101 

Atbalsta 

883.  21.05.2008. 
1896ap 

E. Cīrulis Lūdzu mainīt sarkano līniju zemes gabalam Malienas ielā 7 pa zemes gabala ar kad.nr. 01001220030 robežu Atbalsta 

884.  21.05.2008. 
1892ap 

S. Hofeina Lūdzu sakarā ar Satiksmes departamenta prasību pagarināt projektēto sarkano līniju no Arāju ielas puses, nodrošinot 
piekĜūšanu zemes gabalam Jaunciema gatvē 272-2 ar kad.nr. 01001132176 

Atbalsta 

885.  22.05.2008. 
1781dv 

RD Satiksmes departaments Lūdzam atjaunot sarkanās līnijas Augstrozes ielā, lai nodrošinātu piebraukšanu pie īpašumiem Atbalsta 

886.  23.05.2008. 
4112nd 

SIA „Apvide” Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Sarkandaugavas ielā 31 pa zemes gabala robežu Atbalsta 

887.  23.05.2008. Z. Šteinerte Lūdzu koriăēt Imantas 15.līnijas sarkano līniju zemes gabalā Ruses ielā 26 (kad.nr. 01000930168) Atbalsta 
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1923ap 
888.  26.05.2008. 

1955ap 
I. Leikuma Lūdzu koriăēt esošās sarkanās līnijas nekustamā īpašumā Ugāles ielā 2 (Kad.nr. 01000750085) Atbalsta 

889.  26.05.2008. 
4165nd 

SIA „Molle” L ūdzam koriăēt Jaunmoku ielas sarkanās līnijas sakarā ar kaimiĦu zemes gabala īpašnieka pretenziju pret viĦa 
īpašuma šėērsošanu. 

Atbalsta 

890.  26.05.2008. 
4178nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Gregora ielas sarkanās līnijas  maiĦu pa dzīvojamās mājas Gregora ielā 8 kontūru Atbalsta 

891.  26.05.2008. 
4179nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Zilupes ielas sarkano līniju  maiĦu pa zemes gabalu ar kad.nr. 01000720210; 
01000722028; 01000720173 robežām Zilupes ielā 24 

Atbalsta 

892.  26.05.2008. 
4181nd 

SIA „Apvide” Lūdzam ierosināt jautājumu par Maskavas ielas sarkano līniju  maiĦu pa Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala 
Maskavas ielā 155 ar kad.nr. 01000460105 robežu 

Atbalsta 

893.  26.05.2008. 
1960ap 

G. Medne Lūdzu pagarināt sarkano līniju gar zemes īpašumu ar kad.nr. 01000740020 organizējot piebraukšanu, sakarā ar zemes 
gabala sadali 

Atbalsta 

894.  26.05.2008. A. Vīksne Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalā Jaunciema gatvē 107 ar kad.nr. 01001140171 pa dzīvojamās mājas kontūru Atbalsta 
895.  29.05.2008. 

4297nd 
SIA „Rīgas ūdens” 
Rīgas ūdens un apkārtējās 
vides projekta ieviešanas 
vienība 

Lūdzam savienot Talejas ielas sarkanās līnijas ar Ėīšezera ielu , nodrošinot nepārtrauktu koridoru paredzētajām 
ūdensvada un kanalizācijas komunikācijām. 

Lai izdarītu korekciju, Jums kā 
korekcijas ierosinātājiem, 
Departamentam jānosūta 
rakstisks sarkano līniju 
iespējamās korekcijas 
saskaĦojums ar zemes gabala ar 
kad. Nr. 01000852006 
īpašniekiem. 

896.  02.06.2008. 
4365nd 

SIA „Tirdzniecības centrs 
„Mols”” 
3 iesniegumi 

Lūdzam veikt grozījumus kvartālā starp Krasta un Mazā Krasta ielām un tirdzniecības centriem „Mols” (Krasta 46) un 
„Komforts” (Krasta 44), likvidējot ielas sarkanās līnijas, kas atrodas starp Krasta ielu 44 un Krasta ielu 46 posmā starp 
Krasta ielu un Mazo Krasta ielu, un likvidētajai ielas daĜai noteikt zemes izmantošanas veidu – jauktas apbūves 
teritorija. 

Rīgas teritorijas plānojumā 
2006.- 2018. gadam paredzēts 
veidot Krasta ielai visās tās 
garumā vietējās satiksmes joslas 
un teritoriju pieslēgumus virzīt 
no ielu tīkla, kas perpendikulārs 
Krasta ielai. 
Departaments noraida Jūsu 
ieceri likvidēt ielu sarkanās 
līnijas starp tirdzniecības centa 
teritoriju „Komforts”, jo ielai 
jākalpo transporta, kā arī 
inženierkomunikāciju trašu 
vajadzībām. 

897.  02.06.2008. 
2073ap 

V. Robalte Lūgums veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalā, KraukĜu ielā 20 ar kad. Nr.0100 121 0630, par pamatojumu 
minot Zemesgrāmatā 1998.gadā reăistrētajā nekustamajā īpašumā neuzrādīto apgrūtinājumu – ielas sarkanās līnijas, 
Domē izsniegtajā izdrukā konstatēto sarkanās līnijas šėietamo sakritību ar zemes gabala robežu ielas pusē un 
neatbilstību ar saĦemto zemes gabala topogrāfisko plānu ar sarkano līniju, kas šėērso zemes gabalu vairāk par 1m no 
robežas, vienlaicīgi izsakot lūgumu datu bāzē labot ieviesušos kĜūdu, uzskatot, ka ielu sarkanās līnijas netiek uzliktas 
koordināšu formā un „peld” pāris metru amplitūdā uz vienu vai otru pusi 

Departaments informē, ka 
KraukĜu ielas SL 12,5 m 
platumā tika noteiktas ar Rīgas 
pilsētas valdes 13.05.1994. 
lēmumu Nr.659, nekad nav 
mainītas un tika iekĜautas ar RD 
20.12.2005. lēmumu Nr.749 
„Par Rīgas teritorijas plānojuma 
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2006. – 2018. gadam 
apstiprināšanu” apstiprinātajā 
RTP 2006. – 2018.g. koordinātu 
formā, kuras tiek uzturētas 
Rīgas pašvaldības 
kapitālsabiedrībā „Rīgas 
ĂeoMetrs”. 
Līdz šim zemes gabalam 
KraukĜu ielā 20 SL veidoja 
apgrūtinājumu 21,22 m2 platībā. 
Jūsu Domē saĦemtajā 
ortofotogrāfijas izdrukas kopijā 
no RĪĂIS datu bāzes attēlotas 
spēkā esošās sarkanās līnijas un 
zemes gabalu žogi, nevis 
kadastra robežas. 
Atbildot uz Jūsu ierosinājumu, 
Departaments informē, ka 
KraukĜu ielas sarkanās līnijas 
posmā no Strautu ielas līdz 
Pildas ielai ir koriăētas un sakrīt 
ar zemes gabalu robežām. 

898.  02.06.2008. 
2099ap 

G. LiepiĦš Steėu ielas turpinājuma sarkano līniju korekcija, kam pievienoti saskaĦojumi ar RD Īpašuma departamentu, RD 
Satiksmes departamentu un RD Vides departamentu 

Atbalsta 

899.  02.06.2008. 
4360nd 

SIA „LIDO” L ūdzam veikt sarkano līniju korekciju zemes gabaliem Ėengaraga ielā 6a ar kad.nr. 01000722039 un 01000722063, jo 
sarkanās līnijas šėērso zemesgrāmatā reăistrētās ēkas 

Atbalsta 

900.  02.06.2008. 
4372nd 

SIA „Apvide” Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt sarkano līniju zemes gabalam NometĦu ielā 7a ar kad.nr. 01000610198 pa kadastra 
robežu 

Neatbalsta, jo Zvanu ielai ir 
noteikts šaurs šėērsprofils, 
jānodrošina transporta kustības 
drošība 

901.  02.06.2008. 
4362nd 

SIA „Juglas skati” Pamatojums par ielu sarkano līniju korekcijām dzīvojamā ciematā „Gadalaiki” Berău ielā b/n Atbalsta 

902.  03.06.2008. 
4393nd 

SIA „TKM Latvija” L ūdzam veikt sarkano līniju izstrādi no Ulbrokas ielas līdz nekustamajam īpašumam Ulbrokas ielā ar kadastra Nr. 
01000922553. 

Lai izdarītu izmaiĦas grafiskajā 
daĜā „Galvenās aizsargjoslas un 
citi zemesgabalu izmantošanas 
aprobežojumi M 1:10 000”, 
Jums, kā izstrādes 
ierosinātājiem, iespējamo 
sarkano līniju projekts līdz 
01.07.2008. nosūtams 
Departamentam ar rakstisku 
zemes gabalu ar kadastra 
Nr.0100 092 2454 un Nr.0100 
092 2552 īpašnieku 
saskaĦojumu. 
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903.  10.06.2008. 

4550nd 
SIA „I Ĝăuciema kompānija” Lūdzam veikt grozījumus sarkano līniju izvietojumā Daugavgrīvas ielā posmā no M.Ūdens ielas uz ZiemeĜiem (600 m 

garumā) 
Atbalsta 

904.  25.06.2008. 
6327sd 

SIA „GITEC” Dzīvojamai mājai Jaunciema gatvē 5 piesaistāmā zemes gabala robežu noteikšanas un piebraucamā ceĜa izvietojuma 
projekta sarkano līniju noteikšana starp Kanāla ielu un Rīgas –Valkas dzelzceĜu 

Atbalsta 

905.  01.07.2008. 
4669pi 

R. Bula Lūdzu koriăēt Dzintara ielas sarkano līniju pa īpašuma Dzintara ielā 53 (kad.nr. 01001080082) zemes gabala robežu Atbalsta 

906.  16.06.2008. 
4386pi 

L. Saule Lūdzu koriăēt sarkano līniju JāĦogu ielā 50 Neatbalsta. JāĦogu ielas 
noteiktais šėērsprofils nav 
samazināms. Teritorija 
rezervēta pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes 
nodrošināšanai. 

907.  18.06.2008. 
2095dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt sarkanās līnijas novietni Valentīna ielā b/n , lai tā sakristu ar zemes gabalu ar kad.nr. 
01000600131, nr.01000600005, nr.01000600007 un nr.01000600359 robežām. 

Atbalsta 

908.  18.06.2008. 
2339ap 

E.MozaĜevska Lūdzu koriăēt sarkano līniju pie nekustamā īpašuma Jaunciema gatvē 160 ar kad.Nr. 01001140113, lai neveidotos 
starpgabals starp sarkano līniju un zemes gabalu. 

Atbalsta 

909.  25.06.2008. 
2405ap 

E. LiepiĦš Lūdzu pārskatīt RTP Jaunciemā, paredzot atjaunot 9.šėērslīniju visā tās garumā, līdz Jaunciema gatvei, lai 
mikrorajona iedzīvotāji varētu piekĜūt satiksmei un ezeram, kā arī lai nodrošinātu operatīvā transporta piekĜuvi 
īpašumiem. 

Jaunciema 9.šėērslīnijas 
sarkanās līnijas ir noteiktas 7 m 
platumā starp zemes gabaliem 
ar kadastra Nr.01001142009 un 
Nr.01001142229 līdz 
Jaunciema gatvei, un tās ir 
paredzētas tikai perspektīvo 
inženierkomunikāciju 
izvietošanai un gājēju kustībai. 

910.  26.06.2008. 
4993nd 

SIA „ORG PRO” Lūdzam izskatīt iespēju pārcelt nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 77 ar kadastra Nr. 01000630064 noteikto 
sarkano līniju, lai tā neskartu ēku ar kadastra apzīmējumu 01000630064005 

teritorija Daugavgrīvas ielas 
sarkanajās līnijās nekustamā 
īpašumā Rīgā, Daugavgrīvas 
ielā 77, atbilstoši Rīgas 
teritorijas plānojumam 2006. – 
2018. gadam, ir rezervēta 
Hanzas šėērsojuma pār 
Daugavu tuneĜa varianta 
izbrauktuves izbūvei Bolderājas 
virzienā. 
Ierosinājums par sarkano līniju 
korekciju var tikt pārskatīts, 
Rīgas domei pieĦemot galīgo 
lēmumu par Hanzas šėērsojuma 
veidu – tiltu vai tuneli 

911.  26.06.2008. 
4996nd 

S. MiltiĦa Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Lubānas ielā 34B, lai tā sakristu ar zemes gabala robežu Atbalsta 

912.  01.07.2008. SIA „Nacionālais Lūdzam, pamatojoties uz Rīgas brīvostas pārvaldes 06.08.2008. vēstuli Nr.1-11/499, Ħemt vērā izteiktos Informējam, ka RTP 2006. – 
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5127nd konteineru termināls” priekšlikumus: 
1. Atcelt spēkā esošās Eksporta ielas pagarinājuma sarkanās līnijas KundziĦsalas un Rutku salas teritorijas daĜā, kas 
nodota nomā NKT, lai nesadalītu perspektīvā termināla teritoriju; 
2.Atcelt noteikto Piejūras lielceĜa tilta vai tuneĜa perspektīvo trases zonu, kas šėērso KundziĦsalu un stājās spēkā šā 
gada janvārī saskaĦā ar Satversmes tiesas lēmumu, un ir būtiski traucējoša termināla attīstībai. 
 

2018. gadam grozījumu ietvaros 
Eksporta ielas turpinājuma 
sarkanās līnijas KundziĦsalā ir 
koriăētas līdz NKT nomātajai 
teritorijai, tālāk pilsētas 
maăistrāli virzot pār 
Sarkandaugavu uz Tvaika ielu. 
Ielu pieslēgumi NKT nomātajai 
teritorijai precizējami 
daudzfunkcionālā termināla 
„KundziĦsala” projekta 
saskaĦošanas gaitā. 
Piejūras lielceĜa tilta vai tuneĜa 
trase tika noteikta Rīgas rajona 
teritorijas plānojumā, un, 
ievērojot pēctecības principu, 
iestrādāta Rīgas attīstības plānā 
1995. – 2005. gadam. Piejūras 
lielceĜa sarkanās līnijas tika 
noteiktas Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006. – 2018. gadam 
izstrādes laikā.  
ĥemot vērā, ka minētā lielceĜa 
projekta izstrāde un izbūve nav 
paredzēta spēkā esošā RTP 
darbības periodā, trasējuma 
pārskatīšana būtu iespējama 
nākamā Rīgas teritorijas 
plānojuma izstrādes laikā. 
 

913.  21.02.2008. 
470dv 

Rīgas domes 
Īpašuma departaments 

Lai varētu turpināt zemesgabalu privatizāciju vai atsavināšanas procesu , ir jāveic zemes gabalu daĜu, kas atrodas ielas 
sarkanajās līnijās atdalīšana vai zemes gabalu robežu koriăēšana. 
Lūdzam koriăēt sarkanās līnijas Valdeėu ielā 56 (01000790370) 

Atbalsta 

914.  29.07.2008. 
5824 nd 

SIA MEKO pārstāve 
G.Cielava 

Lūdzu koriăēt JāĦa Endzelīna ielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kad.nr. 01000760838 robežu Atbalsta 

915.  18.06.2008. 
2337ap 

A. Rudzīte 
 

Lūdzu koriăēt ielu sarkanās līnijas z.g. Līču ielā ar kadastra Nr. 0100 113 2372, nodrošinot piekĜūšanu minētajam 
zemes gabalam 

Minētā zemes gabala D daĜa un 
līdz ar to arī viss zemes gabals 
juridiski robežojas ar 
projektējamo Līču ielu un ir 
izmantojams apbūvei, jo 
piekĜūšana saskaĦā ar Rīgas 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 3.7.punktu 
ir nodrošināta. 
Paredzot ielu sarkanās līnijas 
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caur zemes gabalu ar kadastra 
Nr.0100 113 0288 ir jāievēro 
LR būvnormatīvi un Rīgas 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 
4.6.2.1.apakšpunktā noteiktā 
būvlaide - 3m no vietējās ielas 
sarkanās līnijas. Bez būvju 
nojaukšanas šos nosacījumus 
nav iespējams ievērot.  
ĥemot vērā augstāk minēto, nav 
pamatojuma bez īpašnieka 
piekrišanas izveidot ielu caur 
viĦa zemes gabalu, atdalot 
dzīvojamo māju no 
saimniecības ēkām. 
Informējam, ka piekĜūšanu 
zemes gabalam var  nodrošināt 
ne tikai ar ielām, kuras 
noteiktas ar ielu sarkanajām 
līnijām, bet arī ar ceĜu 
servitūtiem. CeĜa servitūtu 
saskaĦā ar Civillikuma 1082. 
pantu var nodibināt, vienojoties 
ar blakus esošā zemes gabala 
īpašnieku vai noteikt to tiesas 
ceĜā. Pastāv arī iespēja koriăēt 
zemes gabalu ar kadastra 
Nr.0100 113 2372, Nr.0100 113 
2381, Nr.0100 113 0288 
savstarpējās robežas. ĥemot 
vērā visu augstāk minēto, Rīgas 
domei nav pamatojuma uzlikt 
apgrūtinājumu zemes gabalam 
ar kadastra Nr.0100 113 0288 
un par Rīgas domes līdzekĜiem 
atpirkt zemi ielas sarkanajās 
līnijās. 

916.  16.06.2008. 
2285ap 

L.Dzelzīte P.G.Mardoka 
pilnvarotā persona 

Lūdzu risināt jautājumu par piekĜūšanas iespējām zemes gabalam Cementa ielā 12a ar kad. Nr. 01000670056, izskatot 
iespēju grozīt esošās sarkanās līnijas un izveidojot piebraucamo ceĜu minētajam zemes gabalam. 

Piebraucamā ceĜa izveide, 
nosakot ielas sarkanās līnijas 
tikai vienam zemes gabalam ar 
kadastra Nr.0100 067 0056, no 
teritorijas plānotās 
izmantošanas viedokĜa nav 
lietderīga. 
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Lai nodrošinātu piekĜūšanu 
minētajam zemes gabalam, 
pamatojoties uz Civillikuma 
1082.pantu, Jums reālservitūta 
noteikšanai  jāslēdz līgums ar 
apkārt esošo zemes gabalu ar 
kadastra Nr.0100 067 2079 vai 
Nr.0100 067 2081 īpašniekiem. 

917.  11.07.2008. 
5418nd 

SIA „ARSELON”  Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas Vecāėos Pludmales ielā 21 Atbalsta 

918.  25.07.2008. 
2892ap 

S. Zadereja + 10 personas Lūgums nodrošināt piekĜūšanu zemes gabaliem ar kadastra Nr.0100 082 2490, Nr.0100 082 2491, Nr.0100 082 2492, 
Nr.0100 082 2493, Nr.0100 082 2494, Nr.0100 082 2495, Nr.0100 082 2496, Nr.0100 082 2497, Nr.0100 082 2498, 
Nr.0100 082 2499, Nr.0100 082 2500, no SātiĦu ielas 

Informējam, ka, pamatojoties uz 
jūsu iesniegumu, no SātiĦu ielas 
ir noteiktas projektētās ielu 
sarkanās līnijas, kuras ir 
pievienotas Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006. – 2018. gadam 
grozījumu apkopojumam un 
tiks iesniegtas Rīgas domē 
apstiprināšanai. 
Darām zināmu, ka augšminētie 
zemes gabali atrodas iespējamā 
lidostas „Rīga” skaĦas līmeĦa 
diskomforta zonā, kur saskaĦā 
ar Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 3.12.punkta 
prasībām un Ministru kabineta 
13.07.2004. noteikumu Nr.597 
„Vides trokšĦu novērtēšanas 
kārtība” 16.punktu jāveic vides 
trokšĦa mērījumus konkrētajā 
zemes gabalā. Ja trokšĦa rādītāji 
pārsniedz paredzētās 
izmantošanas trokšĦa 
robežlielumus, atbilstošas ēkas 
būvniecība vai rekonstrukcija 
pieĜaujama, ja tiek projektēti un 
īstenoti prettrokšĦa pasākumi. 
Kā arī, saskaĦā ar Latvijas 
Republikas Satiksmes 
ministrijas 31.05.2007. vēstuli 
Nr. 15.01-03/13, zemes gabali 
atrodas nacionālās nozīmes 
transporta infrastruktūras 
attīstības teritorijā, kur nav 
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pieĜaujama cita veida apbūve. 
919.  29.07.2008. 

5820nd 
SIA „Apvide” Lūdzu koriăēt Salacas ielas sarkanās līnijas pa zemes gabala ar kad. Nr. 01000720137 robežu.  Atbalsta 

920.  29.07.2008. 
5821nd 

SIA „Apvide” Lūdzu koriăēt Aglonas ielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kadastra nr. 01000780303 robežu Atbalsta 

921.  29.07.2008. 
5822nd 

SIA „Aăentūra Jaunais 
ceĜš”  

Lūdzu koriăēt Lubānas ielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kad. nr. 01000720002 robežu Atbalsta 

922.  29.07.2008. 
2909ap 

L. Miezīte Lūdzu koriăēt Jaunciema 3.šėērslīnijas sarkano līniju, lai tā sakristu ar zemes gabala ar kad. Nr. 01001140465 robežu. Atbalsta 

923.  29.07.2008. 
5823nd 

SIA „Apvide” Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt Mildas ielas sarkano līniju tā, lai tā nešėeltu dzīvojamo māju  Vecmīlgrāvja 1.līn. 6, bet 
ietu pa minētās mājas kontūru.  

Atbalsta 

924.  04.08.2008. 
5970nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Indrupes ielas sarkano līniju tā, lai sarkanā līnija sakristu ar dzīvojamās mājas Salacas ielā 17 kontūru 
vai savādāk, neskarot dzīvojamo māju. 

Atbalsta 

925.  18.08.2008. 
6321nd 

SIA „Merko” Lūdzu koriăēt Mazās NometĦu ielas sarkano līniju pa mājas kontūru Mazā NometĦu ielā 76 Atbalsta 

926.  21.08.2008. 
6464nd 

SIA „Palink” Lūdzu koriăēt Ostas prospekta sarkano līniju pa zemes gabala ar kad.nr. 01000682143 robežu, lai neveidotos 
starpgabals 

Atbalsta 

927.  21.08.2008. 
6463nd 

Rīgas brīvostas pārvalde Lūdzam, lai nodrošinātu optimālu satiksmes organizācijas risinājumu, izskatīt iespēju mainīt sarkanās līnijas 
Daugavgrīvas ielas un Zilās ielas krustojuma zonā un jaunprojektējamā ielā gar Beėera grāvi 

Atbalsta 

928.  22.08.2008. 
6490nd 

SIA „Projekts Viens” Lūdzam rast iespēju pārvietot Dzelzavas ielas sarkano līniju par 6 m uz Dzelzavas ielas pusi zemes gabalā Dzelzavas 
un Nīcgales ielu stūrī ar kad.nr. 01000702078 

Dzelzavas ielas pārvietošana 
par 6 m ir pretrunā ar 
Aizsargjoslu likuma 1.panta 
definējumu. Sakarā ar to, ka 
esošās inženierkom. ir izbūvētas 
tieši aiz sarkanās līnijas, to 
izslēgšana no ielas teritorijas, 
pārceĜot sarkano līniju, pārstāj 
nodrošināt pašvaldības 
autonomo funkciju izpildi – 
jaunu inženierkom. izbūvi un 
esošo remontu. Sarkanās līnijas 
pārcelšana z.g. ar kad.nr. 
01000702078 uz Dzelzavas 
ielas pusi nav pamata. 

929.  26.08.2008. 
6530nd 

SIA „Celtel” Lūdzam izskatīt jaunu iespēju piekĜūšanas nodrošināšanai nekustamajam īpašumam Maskavas ielā b/n ar kad.nr. 
01001262105, nosakot sarkanās līnijas caur Rīgas pašvaldībai piekrītošo īpašumu ar kad.nr. 01001261068. 
Informējam, ka iepriekš izstrādāto priekšlikumu nav izdevies saskaĦot ar zemes gabalu ar kad.nr. 01001262085 un 
nr.01001262086 īpašniekiem. 

Atbalsta 

930.  26.08.2008. 
6534nd 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” Lūgums , sakarā ar VAS „Latvijas dzelzceĜš” Tehniskās vadības direkcijas uzsākto Robežu noteikšanas projekta 
izstrādi zemes gabalam – valsts publiskās lietošanas dzelzceĜa zemes nodalījuma joslai Rīgā, MangaĜos, 68.grupā, 
informēt par plānotajām ielu sarkano līniju izmaiĦām Lēdurgas un Ezera ielu rajonā un sniegt norādījumu, vai, 
izstrādājot robežu noteikšanas projektu, ir jāĦem vērā Rīgas attīstības plānā plānotās sarkano līniju izmaiĦas. 
 

Informējam, ka RD 20.12.2005. 
saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
grozījumu ietvaros noteiktas 
ielu sarkanās līnijas kvartāliem 
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ap Ezera ielu no Lēdurgas ielas 
savienojuma ar dzelzceĜa 
teritoriju līdz Vitrupes ielas 
dienvidrietumu galam. Sarkanās 
līnijas noteiktas sakarā ar 
perspektīvo autotransporta 
pārvada  izbūvi Ezera ielā pār 
dzelzceĜa atzarojumu, satiksmes 
izkārtojumā kompensējot 
transporta kreisos pagriezienus 
no Ezere ielas.  
Departaments ierosina minētajā 
rajonā publiskās lietošanas 
dzelzceĜa zemes nodalījuma 
joslas robežas savietot ar 
projektētajām ielu sarkanajām 
līnijām. 
Sarkano līniju projekta digitālā 
formā, LKS 92 koordinātu 
sistēmā nosūtīts elektroniski – 
aivars.deksnis@ldz.lv. 

931.  18.08.2008. 
3201ap 

R. Rudovičs Lūdzu koriăēt Šampētera ielas sarkano līniju pa zemes gabala ar kad.nr. 01000760372 robežu Atbalsta 

932.  28.08.2008. 
3338ap 

ĥ. OkoĦečĦikova Lūdzu pārskatīt Tapešu ielas sarkanās līnijas zemes gabalā Mazā NometĦu ielā 85 ar kadastra nr. 01000590134 Informējam, ka RTP 2006. – 
2018. gadam perspektīvais ielas 
posms gar dzelzceĜu starp 
Kalnciema ielu un Mazo 
NometĦu ielu (Tapešu ielas un 
Nomales ielas savienojums) 
raksturojams kā lielceĜa – 
Rietumu maăistrāles sastāvdaĜa. 
LielceĜa uzdevums ir uzĦemt 
galvenās pilsētas starprajonu un 
tranzīta autotransporta plūsmas 
un izvadīt tās uz ārējo lielceĜu 
un maăistrāĜu tīklu, šajā 
gadījumā savienot K.UlmaĦa 
gatvi un ZiemeĜu šėērsojumu. 
Izskatot Jūsu ierosinājumu, 
konstatējam, ka zemes gabals 
Rīgā, Mazā NometĦu ielā 85 ar 
kadastra Nr.0100 059 0134 un 
uz tā atrodošā dzīvojamā māja 
pilnībā atrodas apskatāmā 
Rietumu maăistrāles posma 
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sarkanajās līnijas, kuru 
šėērsprofils noteikts 30 m.  
ĥemot vērā visu 
iepriekšminēto, Tapešu ielas un 
Nomales ielas savienojuma 
sarkano līniju korekcija nav 
atbalstāma. 

933.  28.08.2008. 
2825dv 

RD Īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt esošās Meteora ielas sarkanās līnijas zemes gabalam Meteora ielā 10a ar kad.nr. 
01000562080 pa blakus esošo uzmērīto un zemes grāmatā reăistrēto zemes gabalu ar kad.nr. 01000560062 un 
01000560061 robežām.  

Atbalsta 

934.  03.09.2008. 
6830nd 

SIA „Livland” L ūdzam, pamatojoties uz zemes gabala ar kadastra Nr.0100 082 0465 tiesiskā valdītāja atteikšanos iepazīties ar 
izstrādāto nekustāmā īpašuma veidošanas projektu, kā rezultātā nav saĦemta piekrišana zemes gabala apgrūtināšanai ar 
tā atrašanos projektējamo sarkano līniju noteiktā redzamības trijstūra robežās, un, lai nekavētu īpašuma veidošanas 
projekta nekustamajam īpašumam Rīgā, Jūrmalas gatvē b/n ar kadastra Nr.0100 082 2317 un Rīgā, CeriĦu ielā b/n ar 
kadastra Nr.0100 082 2200 saskaĦošanu, iestrādāt Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumos 
sarkano līniju korekciju zemes gabalā ar kadastra Nr.0100 082 0465 

Informējam, ka minētajā zemes 
gabalā sarkano līniju korekcija, 
atceĜot iepriekšnoteikto 
pārredzamības trijstūri, ir 
izstrādāta atbilstoši Jūsu 
priekšlikumam, vienlaicīgi 
koriăējot CeriĦu ielas sarkano 
līniju pa zemes gabalu ar 
kadastra Nr.0100 082 2358 un 
0100 082 0465 robežām 

935.  08.09.2008. 
3504ap 

J. Zīle Lūdzu rakstisku atbildi par jautājumiem, kas saistīti ar sarkano līniju izmaiĦām zemes gabalā Rīgā, Garozes ielā 10 
(kad.Nr. 01000740232): 
Kad ir plānots pieĦemt un apstiprināt izmaiĦas ielas sarkano līniju izvietojumā gar Pērkones ielu, kā arī kādā stadijā 
šis projekts ir šobrīd? 
Cik liela augstākminētā zemes gabala platība atradīsies ielas sarkanajās līnijās, un cik liela teritorijas būs brīvi 
izmantojama saskaĦā ar jauno izziĦu par zemes gabala izmantošana? 
Lūdzu grafiski attēlot uz pielikumā pievienotā zemes robežu plāna projektēto ielas sarkano līniju atrašanās vietu. 

Balstoties uz Jūsu iesniegumu, 
Pērkones ielas sarkanā līnija 
zemes gabalā Garozes ielā 10 ir 
precizēta pa dzīvojamās mājas 
kontūru. 
Sarkano līniju korekcijas 
rezultātā, sarkano līniju 
apgrūtinājums zemes gabalā ar 
kadastra Nr.0100 074 0232 
saglabājas 257,06 m2 platībā 
(brīvā teritorija 925,8 m2). 
Sarkano līniju korekcija ir 
pievienota Grozījumu 
apkopojumam, kas tiks nodots 
Rīgas domes deputātiem 
izvērtēšanai. 
informējam, ka Grozījumu 
izstrāde tiek veikta saskaĦā ar 
LR MK 19.10.2004. 
noteikumos Nr.883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 
paredzēto procedūru. 
Prognozējamais Grozījumu 
spēkā stāšanās laiks -  2009. 
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gada aprīlis 
936.  08.09.2008. 

3505ap 
Raimonds Gailis 
I. Gaile 

Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam Rīgā, Jaunciema 2.šėērslīnijā 9 (Kad.nr. 01001140332) Informējam, ka Jaunciema 
2.šėērslīnijas un Jaunciema 
3.līnijas sarkanās līnijas ir 
koriăētas un sakrīt ar zemes 
gabala ar kadastra Nr.0100 114 
0332 robežām, izĦemot 
pārredzamības trijstūri. 

937.  10.09.2008. 
3548ap 

H. Adovičs Lūdzu pārnest sarkano līniju pa zemes gabala Rīgā, Medus ielā 7 ar kadastra Nr.0100 058 0023 robežu. Prasības 
pamatojums – 2005. gadā nodota ekspluatācijā pakalpojumu un dzīvokĜu ēka, kas tika uzbūvēta atbilstoši Rīgas 
pilsētas būvvaldē saskaĦotajam projektam 

Atbalsta 

938.  10.09.2008. 
2971dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam koriăēt ielas sarkanās līnijas novietni pa zemes gabala Jēkabpils ielā 31 (kad.Nr. 0100 045 0030) robežu Atbalsta 

939.  11.09.2008. 
7081nd 

A.V ītols Lūdzu noteikt ielas sarkanās līnijas no Priedkalnes ielas līdz zemes gabalam ar kadastra Nr.0100 128 0301 Informējam, ka teritorija 
iespējamo sarkano līniju trasē 
piekĜūšanas nodrošināšanai 
zemes gabalam ar kadastra 
Nr.0100 128 0301 ir 
privātīpašums ar kadastra 
Nr.0100 128 0234. 
Lai nodrošinātu piekĜūšanu 
minētajam un citiem zemes 
gabaliem, ieinteresētajiem 
zemes gabalu īpašniekiem 
jāslēdz servitūta līgums ar 
zemes gabala ar kadastra 
Nr.0100 128 0234 īpašnieku, 
vai Departamentā jāuzrāda 
iespējamo sarkano līniju 
novietojuma rakstisks 
saskaĦojums ar šo īpašnieku. 

940.  12.09.2008. 
2994dv 

RD Īpašuma departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam izvērtēt iespēju koriăēt  Aptiekas ielas sarkanās līnijas novietni zemes gabalā Tvaika ielā 1 pa zemes gabala 
robežu ar kad. Nr. 0100 016 0059 

Aptiekas ielas sarkanā līnija ir 
koriăēta pa zemes gabala Rīgā, 
Tilta ielā 1 kadastra robežu. 
Vienlaicīgi Departaments 
informē, ka Tilta ielas spēkā 
esošās sarkanās līnijas pie 
zemes gabala Tilta ielā 1 ar 
kadastra Nr.0100 016 0059 
noteiktas nodrošinot 
piekĜūšanas iespējas 
perspektīvajam Tilta ielas – 
Meža prospekta satiksmes 
šėērsojumam ar dzelzceĜu. 
Paredzot Tilta ielas posma 
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rekonstrukciju, paplašinot 
brauktuves un pārvietojot 
tramvaja sliedes, redzamības 
trijstūra atcelšana Aptiekas ielas 
un Tilta ielas stūrī zemes gabalā 
ar kadastra Nr.0100 016 0059 
nav atbalstāma kustības 
drošības apsvērumu dēĜ. 
 

941.  16.09.2008. 
7190nd 

SIA „Apvide” Lūdzu izskatīt iespēju koriăēt Kalnciema un Daugavgrīvas ielas sarkano līniju tā, lai tā ietu  pa zemes gabala ar 
kadastra Nr. 0100 061 0084 robežu. 

Atbalsta 

942.  17.09.2008. 
3646ap 

E. Kaugurs Lūdzu koriăēt sarkano līniju Jukuma Vācieša ielas robežās, kas robežojas ar Tīnūžu ielu, zemes gabalam ar kad.Nr. 
0100 121 1532 

Atbalsta 

943.  11.09.2008. 
7080nd 
 

SIA „Lucavsalas attīstība” Izvērtēt priekšlikumu papildus plānotajam tiltam pāri Bieėengrāvim iekĜaut vēl tiltu, novirzot satiksmes plūsmu caur 
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0100 051 0181 uz Bauskas ielu, optimizējot satiksmes plūsmas Daugavas kreisajā 
krastā 

Izvērtējot priekšlikumu par 
jaunas ielas izveidi Lucavsalā, 
Departaments ir izstrādājis 
projekta priekšlikumu pilsētas 
nozīmes ielai  no perspektīvā 
ielu tīkla Lucavsalā, Salu tilta 
rajonā līdz Bauskas ielai pa 
jaunu tiltu pār Bieėengrāvi, 
nosakot sarkanās līnijas ar 
šėērsprofilu 30m platumā, kurā 
ietverta arī tramvaja līnija, un 
vienlaicīgi veicot spēkā esošo 
sarkano līniju korekcijas. 
 

944.  19.09.2008. 
7318nd 

AS „Latvenergo” SaskaĦā ar paredzēto jaunas apakšstacijas „Dunte” izbūvi zemes gabalā Duntes ielā ar kad.nr. 01000142097, lūdzam 
izskatīt iespēju iekĜaut pašvaldības zemes gabalus ar kad.nr. 01000142101 un 01000142099 pilsētas ielu sarkanajās 
līnijās, lai nodrošinātu kabeĜu izvadus virzienā uz Duntes ielu. 

Neatbalsta. Minētie pašvaldības 
zemes gabali ir nodoti 
privatizācijai. 

945.  19.09.2008. 
3687ap 

V. Juzlenko Sakarā ar to, ka dzīvojamā dārza māja zemes gabalā Rīgā , JāĦogu ielā 65 ar kadastra Nr.0100 125 4094 uzcelta 1989. 
– 1990. gados, bet sarkanās līnijas DārziĦu 7. līnijai noteiktas un apstiprinātas 1997. gadā, kā rezultātā dzīvojamā māja 
daĜēji atrodas sarkanajās līnijās,  lūdzu izskatīt iespēju atcelt DārziĦu 7. līnijas sarkanās līnijas pie īpašumiem Rīgā, 
JāĦogu ielā 65 un DārziĦu 8. līnijā 51, nodibinot piebraucamā ceĜa servitūtu 4,5 m platumā 

Departamentā ir koriăēta 
DārziĦu 7. līnijas sarkanā līnija 
pa dzīvojamās dārza mājas 
Rīgā, JāĦogu ielā 65 kontūru, 
atbilstoši Departamenta rīcībā 
esošajiem materiāliem 

946.  22.09.2008. 
7339nd 

SIA „ Geopolis”  Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Lielupes ielā 70 ar kad.Nr. 01000970036, lai tā sakristu ar zemes gabala 
robežu. 

Atbalsta 

947.  22.09.2008. 
3708ap 

M. Doble Lūdzu koriăēt sarkano līniju zemes gabalam Aizvaru ielā 13 ar kad.Nr. 01000710690, lai tā sakristu ar zemes gabala 
robežu. 

Atbalsta 

948.  24.09.2008. 
3726ap 

M. Pinkāns, I.ŠēmeĜa 
pilnv.persona 

Lūdzu, saskaĦā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēăijas 18.06.2008. spriedumu lietā Nr.C-04321407, C-
1761/4,2008, atjaunojot īpašuma tiesības Imantam Šēmelim uz īpašumu Platones ielā b/n grupa 82 Nr.221, atcelt 
projektētās sarkanās līnijas zemes gabalā Rīgā, Platones ielā b/n ar kadastra Nr.0100 082 2335 

Projektētās ielas sarkanās līnijas 
zemes gabalā ar kadastra 
Nr.0100 082 2335 ziemeĜu daĜā 
ir koriăētas, tās atceĜot. 
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Minētā zemes gabala dienvidu 
daĜā projektētās ielas sarkanās 
līnijas, nodrošinot 
piebraukšanas un 
inženierkomunikāciju izbūves 
iespējas zemes gabalam 
Platones ielā 14C ar kadastra 
Nr.0100 082 2103, ir 
saglabājamas. 

949.  24.09.2008. 
3727ap 

V. Vītols Lūdzu skaidrojumu par Steėu ielas turpinājuma perspektīvu un sarkanajām līnijām: 
1. Vai Steėu iela tiks turpināta, izbūvēta, asfaltēta? 
2. Vai Steėu ielas iespējamais turpinājums tiks virzīts pa esošo asfaltēto gājēju celiĦu, asfaltēto laukumu un 
asfaltēto izeju uz Jaunciema gatvi? 
3. Vai pastāv iespēja, ka tiks izmainītas sarkanās līnijas, atvirzītas tālāk un Steėu iela tiks turpināta citā vietā ar 
izeju uz Jaunciema gatves aso pagriezienu? 
4. Vai nav paredzēta apbūve brīvajā vietā, kas robežojas ar gruntsgabalu 0176, dabas lieguma zonā? 
 

Pamatojoties uz zemes gabala ar 
kadastra Nr.0100 114 0176 
īpašnieka sagatavoto 
priekšlikumu, Departamentā ir 
izstrādāts Steėu ielas 
turpinājuma sarkano līniju 
korekcijas projekts. 
Korekcijas projektā paredzēts 
Steėu ielas turpinājumu trasēt 
daĜēji pa projekta ierosinātāja 
zemes gabalu ar kadastra 
Nr.0100 114 0176, nodrošinot 
piekĜūšanu zemes gabaliem ar 
kadastra Nr.0100 114 0820 un 
Nr.0100 114 0405, un izvadīt uz 
Jaunciema gatves pagrieziena 
sākuma daĜu pa zemes gabalu ar 
kadastra Nr.0100 114 0177. 
Rīgas pilsētas Būvvalde Steėu 
ielas projektētajās sarkanajās 
līnijās tehniskā projekta 
izstrādāšanai 26.06.2008. 
izsniegusi PAU Nr.2-DA-08-
2444-ap. 
Zemes gabalam ar kadastra 
Nr.0100 114 0176 piegulošajam 
zemes gabalam ar kadastra 
Nr.0100 114 0177, atbilstoši 
Rīgas teritorijas plānojumam 
2006. – 2018. gadam, noteikta 
plānotā (atĜautā) teritorijas 
izmantošana – Savrupmāju 
(ăimenes māju) apbūves 
teritorija, bet zemes gabalam ar 
kadastra Nr.0100 114 0336 – 
Apstādījumu un dabas 
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teritorija. 
Steėu ielas turpinājuma 
sarkanās līnijas Jaunciema 
dabas lieguma robežu neskar 

950.  25.09.2008. 
7432nd 

SIA „Baltic Park” Lūdzam RTP 2006.-2018.gadam grozījumos iekĜaut jaunprojektējamo ielu sarkanās līnijas, kas izstrādātas 
detālplānojuma ietvaros zemes gabalā Kokneses prospektā 1. 

Atbalsta. 
Vienlaicīgi informējam, ka Jūsu 
zemes gabalā Kokneses 
prospektā 1 Ėīšezera ielas 
sarkanās līnijas no Kokneses 
prospekta līdz Austrumu 
maăistrāles transporta mezglam, 
kā arī zemes gabala dienvidu 
daĜas sarkanās līnijas pret 
minēto transporta mezglu ir 
koriăētas atbilstoši ZiemeĜu 
koridora projekta prasībām. 

951.  26.09.2008. 
3171dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam, lai nekavētu privatizācijas procesa nodrošinājumu, izvērtēt un izskatīt iespēju savietot Krasta ielas sarkano 
līniju zemes gabalam Krasta ielā 95 (kad.nr. 01000480164) pa zemes gabala robežu 

Atbalsta 

952.  01.10.2008. 
7578nd 

SIA „S.O.S. projekti”  Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju transformatoru apakšstacijas izvietošanai atbilstoši mūsu priekšlikumam 
Biėernieku ielā b/n, kad.nr. 0100 232 2134. 

Atbalsta 

953.  01.10.2008. 
7580nd 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” Lūgums apstiprināt, ka zemes gabals ar kadastra Nr.0100 045 0003 ir iekĜauts dzelzceĜa nodalījuma joslā un zemes 
gabala plānotā (atĜautā) izmantošana noteikta – Tehniskās apbūves teritorija 

Departaments apstiprina, ka 
atbilstoši iesniegtajam 
priekšlikumam, grafisko daĜu 
grozījumos teritorija starp 
Ž.Lipkes ielu un  Jēkabpils ielu, 
ietverot zemes gabalu Rīgā, 
Jēkabpils ielā 28a ar kadastra 
Nr.0100 045 0003 iekĜauta 
dzelzceĜa nodalījuma joslas 
robežās ar noteikto plānoto 
(atĜauto) izmantošanu – 
Tehniskās apbūves teritorija. 
DzelzceĜa nodalījuma joslas 
robežas sakrīt ar Ž.Lipkas ielas 
un Jēkabpils ielas sarkanajām 
līnijām un minētā zemes gabala 
robežām. 
 

954.  03.10.2008. 
7630nd 

SIA „Juglas skati” Lūgums iekĜaut Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. g. grozījumos z/g Berău ielā b/n ar kadastra Nr.0100 127 
0602 (dzīvojamo māju ciemata „Gadalaiki”) ielu sarkanās līnijas atbilstoši 28.06.2006. iesniegtajam projektētāja SIA 
„GrafX” ăenerālplānam, vienlaicīgi atsaucot Departamentā 03.09.2008. SIA „Juglas Skati” iesniegto vēstuli. 

Atbalsta 

955.  03.10.2008. 
3876ap 

V. Budzilko Lūdzu koriăēt sarkanās līnijas piebraucamajam ceĜam zemes gabalam Spārnu ielā 5 ar kad.Nr. 01000520116  Atbalsta 

956.  03.10.2008. B. Mekšāne Lūdzu izsniegt izziĦu par objekta Slokas ielā 49 sarkano līniju izmaiĦām. Informējam, ka zemes gabalam 
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3875ap  N. Butvillo pilnv.pers.  Rīgā, Slokas ielā 49 Slokas ielas 
un Konsula ielas sarkanās 
līnijas ir koriăētas un sakrīt ar 
zemes gabala ar kadastra 
Nr.0100 064 0076 robežām, 
izĦemot pārredzamības trijstūri 
minēto ielu krustojumā. 

957.  03.10.2008. 
7640nd 

SIA „Salas Nams” Lūdzam veikt sarkano līniju korekciju zemes gabalam LidoĦu ielā 6, sakarā ar konstatēto starpgabalu. Atbalsta 

958.  15.10.2008. 
3373dv 

RD Īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūgums izvērtēt iespēju koriăēt VērdiĦu ielas sarkanās līnijas pa blakus esošo uzmērīto un zemesgrāmatā reăistrēto 
zemes gabalu robežu, sakarā ar robežu noteikšanas projekta gatavošanu zemes gabalam Rīgā, VērdiĦa ielā 4A ar 
kadastra apzīmējumu 0100 067 2135 

Atbalsta 

959.  27.10.2008. 
3475dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam informēt, vai Bumbieru ielas sarkanās līnijas ir noteiktas Sarkanās līnijas ir noteiktas 

960.  27.10.2008. 
3471dv 

RD Īpašuma departamenta 
Īpašuma nodrošināšanas 
pārvalde 

Lūdzam sakarā ar nekustamā īpašuma Kvēles ielā 15, k-17 gatavošanu privatizācijai , izskatīt iespēju noteikt 
piebraucamā ceĜa sarkanās līnijas, tajās iekĜaujot VAS „Latvenergo” piederošo transformatora ēku ar kadastra 
apzīmējumu 0100 124 0297 003. 

Atbalsta. 

961.  21.10.2008. 
8074nd 

SIA „Apvide” Lūdzam koriăēt Daugavpils ielas sarkano līniju, lai tā nešėeltu dzīvojamo māju un sakristu ar zemes gabala ar kad.nr. 
01000390114 robežu 

Atbalsta 

962.  30.10.2008. 
4188ap 

I. Lomako 
T. Ivanova 

Lūdzam pārcelt sarkano līniju pie mājas Gaigalas ielā 17 Informējam, ka, atbilstoši LR 
MK 22.08.2006. noteikumiem 
Nr.690 „Noteikumi par Rīgas 
brīvostas robežas noteikšanu” 
un spēkā esošajam Rīgas 
teritorijas plānojumam 2006. – 
2018. gadam, Rīgas brīvostas 
robeža zemes gabalā Rīgā, 
Gaigalas ielā 17 ar kadastra 
Nr.0100 097 2028 ir noteikta pa 
Gaigalas ielas sarkano līniju, 
nodalot dzīvojamo māju no 
pārējā zemes gabala. 
Lai RD 20.12.2005. saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” grafiskās 
daĜas „Galvenās aizsargjoslas 
un citi zemesgabalu 
izmantošanas aprobežojumi M 
1:10 000” grozījumiem 
pievienotu ielas sarkanās līnijas 
korekciju ap dzīvojamo māju 
Rīgā, Gaigalas ielā 17, Jums, kā 
priekšlikuma iesniedzējai, 
minētais priekšlikums jāsaskaĦo 
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ar Rīgas brīvostas pārvaldi un 
par rezultātiem jāinformē 
Departaments. 

963.  31.10.2008. 
8396nd 

SIA „Apvide” Lūgums, sakarā ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma domājamās daĜas nostiprināšanu 
zemesgrāmatā, izskatīt iespēju koriăēt Hāpsalas un Zāăeru ielu sarkanās līnijas, lai tās sakristu ar zemes gabala Rīgā, 
Hāpsalas ielā 21 ar kadastra Nr.0100 015 0046 robežām. 

Neatbalsta, jo zemes gabala 
Rīgā, Hāpsalas ielā 21 spēkā 
esošās Hāpsalas ielas sarkanas 
līnijas daĜā atrodas ietve un 
inženierkomunikācijas. 
ĥemot vērā iepriekšminēto, 
koriăējot sarkano līniju pa 
minētā zemes gabala robežu, 
ielas šėērsprofils samazinātos 
līdz 9,5 m, un līdz ar to būtu 
jāsašaurina ielas braucamā daĜa. 

964.  10.11.2008. 
3623dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūgums izskatīt iespēju Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam paredzēt sarkanās līnijas zemesgabalā ar 
kadastra Nr.0100 127 2115, kā tas ir noteikts zemes robežu regulācijas plānā, tā nodrošinot piebraukšanu vairākiem 
privātīpašumiem, kuriem nav piekĜuves no KārĜa Egles ielas vai Augstienes ielas (kadastra Nr.0100 127 0578, Nr.0100 
127 0316, Nr.0100 127 0315) un noteikt sarkanās līnijas bijušajai ZaĜumu ielas daĜai starp Madaru ielu un KārĜa Egles 
ielu, jo Rīgas pilsētas pašvaldības zemes īpašumam ar kadastra Nr.0100 127 2109 nav nodrošināta piekĜūšana. 
 

Departaments informē, ka 
sarkanās līnijas zemes gabalā ar 
kadastra Nr.0100 127 2115 
nevar tikt noteiktas atbilstoši 
05.04.2002. RD PAD 
Pilsētplānošanas pārvaldē 
saskaĦotajām zemes robežu 
regulācijas plānā norādītā 
piebraucamā ceĜa robežām 
neatbilstošo normatīvo 
parametru dēĜ.  
Departamentā ir izstrādāti 
Augstkalnes ielas turpinājuma 
un ZaĜumu ielu sarkano līniju 
projekti, nodrošinot piekĜūšanas 
iespējas visiem pieguĜošajiem 
zemes gabaliem. Projekti ir 
pievienoti Rīgas domes 
20.12.2005. saistošo noteikumu 
Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” grafiskās daĜas 
„Galvenās aizsargjoslas un citi 
zemesgabalu izmantošanas 
aprobežojumi M 1:10 000” 
grozījumu apkopojumam, kas 
tiks nodots Rīgas domes 
deputātiem izvērtēšanai. 

965.  21.11.2008. 
4433ap 

V. GozeĜevs Lūdzu noteikt RiĦėa ielas sarkano līniju pie zemes gabala Beberu ielā 21 ar kad.nr. 01000800448 Atbalsta 

966.  21.11.2008. D. Aškinezars Lūdzu sakarā ar santehnikas veikala un ārējo elektrotīklu projektēšanu, koriăēt Spāres ielas sarkanās līnijas atbilstoši Sarkanās līnijas ir koriăētas pa 
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4432ap situācijas plānam zemes gabalu ar kad.nr. 
01000750044 un 01000752015 
robežām. 

967.  21.11.2008. 
4430ap 

R. Karpovs Lūdzu saskaĦā ar plānošanas uzdevumu zemes ierīcības projektam, noteikt sarkanās līnijas līdz objektiem Lizuma ielā 
5G un Lizuma ielā 5F un līdz jaunprojektētai Lizuma ielai. 

Sarkanās līnijas līdz 
jaunprojektētajai Lizuma ielai 
zemes gabalā ar kadastra 
Nr.0100 091 2161 ir noteiktas. 
Novēršot izveidojušos 
starpgabalu, sarkanās līnijas ir 
noteiktas arī līdz zemes gabalu 
ar kadastra Nr.0100 091 0208, 
Nr.0100 091 2226 un Nr.0100 
091 0124 robežām. 
Lai nodrošinātu piekĜūšanu 
zemes gabaliem Lizuma ielā 5G 
un Lizuma ielā 5F, apkārtējo 
zemes īpašnieku starpā 
noslēdzams servitūta līgums. 

968.  21.11.2008. 
8824nd 

SIA „Apvide” Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt Zāăeru ielas sarkano līniju pa zemes gabala Hāpsalas ielā 21 robežu Atbalsta 
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3. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 

grafiskās daĜas „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000” 
grozījumu izstrādei 

 

SaĦemtie priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 19.02.2007.-19.03.2007. un Grozījumu 1.redakcijas 
izstrādes laikā 

 

Nr. 
 

Atbildes reă.nr. / 
Anketas 

saĦemšanas 
datums 

Uzvārds / 
Nosaukums 

Priekšlikums PAD izvērt ējums 

1.  05.04.2007. 
DA-07-2204nd 

Vides aizsardzības 
klubs 
E. KalniĦa 
 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā MangaĜsalā Vecdaugavas piekrastes pĜavās un mežā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās 
nelabvēlīgu iespaidu uz blakus esošo Eiropas nozīmes dabas liegumu „Vecdaugava” un Piejūras dabas parku. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

2.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp projektēto Brīvības ielas dublieri un 
Ėīšezera  līčiem – Milnas dūcku un Pils kaktu, noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz blakus esošo Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas liegums, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes kultūrvēsturisko ainavu. 

3.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā priežu mežam Juglas ezera krastā starp Mazās Juglas ielu 
37 un Smilškalna ielu, pĜavu teritorijai kultūras pieminekĜa Zēlustes muižas 500 m aizsardzības zonā noteikto 
zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. 

4.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp GaiĜezera ielu un GaiĜezera dienvidu krastu 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve 
apdraudēs ligzdošanas iespējas ezerā mītošām Eiropas Kopienas Putnu direktīvā iekĜautām ūdens putnu sugām. 

5.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas kanāla labajā krastā starp Brīvības gatvi un Rīgas – 
Valkas dzelzceĜu noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija 
un atrodas Kultūras pieminekĜa Brīvdabas muzejs – Baložmuiža aizsargjoslā. Blakus piegulošā Juglas ezera 
ziemeĜu daĜa ir viena no 10 putniem nozīmīgākām vietām Rīgā. 

6.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Jaunciema gatves malā pĜavās starp pilsētas satiksmes 
autobusa pieturām „Klipi Ħas”, „Ozolkalni” un „Suži” noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Minētās teritorijas ir applūstošas un robežojas ar Natura 2000 aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas 
liegumu. Apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz dabas liegumu, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes 
kultūrvēsturisko ainavu. 

7.  Aicinām panākt iedzīvotājiem un videi labvēlīga lēmuma pieĦemšanu, kas novērstu Juglas ezera applūstošo 
teritoriju un kāpu meža apbūvi projekta „Gadalaiki” realizācijā. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, ezera 
piekrastes kāpu meža un piekrastes pĜavu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos 
izvirzītajiem mērėiem. 

8.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas ezera karstā starp Juglas un MurjāĦu ielām noteikto 
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zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, bet 
neapplūstošajās vietās dabīgi veidojas ozolu mežs. Dažos ozolos sastopams īpaši aizsargājamais lapkoku 
praulgrauzis. Likums paredz, ka šī sugas aizsardzībai dibināmi mikroliegumi. 

9.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā paredzētajam Kvēles ielas savienojumam starp MurjāĦu 
un Tebras ielu noteikto zonējumu no ielu teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju, jo pastāv vairākas vides 
problēmas: tas neatrisinās transporta problēmas, jo blakus ir skola un bērnudārzs; ielas izbūve likvidētu 
rekreācijas teritoriju Dambjapurva ezera austrumu krastā; negatīvi ietekmētu Dambajapurva ezera un Strazdupītes 
bioloăisko daudzveidību un ainavisko vidi; samazinātu pilsētas mežu teritoriju. 

10.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Langas upes krastos Trīsciemā un tā apkārtnē noteikto 
zonējumu ar mērėi esošās skrajās apbūves vietās nepaaugstināt apbūves blīvumu un līdz šim nepabūvētās 
teritorijas saglabāt kā dabas pamatnes teritorijas. Tās ir applūstošas teritorijas, kas robežojas ar Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas liegums. Apbūve paaugstinās antropogēno slodzi uz dabas liegumu. 

11.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā meža nogabalam starp Baložu muižas ansambli un 
galveno ieeju Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas 
pamatnes teritoriju. Teritorija atrodas Kultūras pieminekĜa Brīvdabas muzejs – Baložmuiža aizsargjoslā. Juglas 
ezera krastā esošo mežu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos izvirzītajiem 
mērėiem. 

12.  Piedāvājam Piejūras maăistrāles trasi novirzīt no ZiemeĜblāzmas dzelzceĜa stacijas rajona gar Trīsciema rietumu 
malu uz Kalngali un tālāk VIA Baltica virzienā pāri meliorēto Eimuru pĜavu masīvam, lai neskartu Jaunciema – 
Ādažu meža, purvu un ezeru masīvu, kur konstatētas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas. 

13.  05.04.2007. 
DA-07-2204nd 

VAK mantojums 
A.Jakovičs 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā MangaĜsalā Vecdaugavas piekrastes pĜavās un mežā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās 
nelabvēlīgu iespaidu uz blakus esošo Eiropas nozīmes dabas liegumu „Vecdaugava” un Piejūras dabas parku. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

14.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp projektēto Brīvības ielas dublieri un 
Ėīšezera  līčiem – Milnas dūcku un Pils kaktu, noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz blakus esošo Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas liegums, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes kultūrvēsturisko ainavu. 

15.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā priežu mežam Juglas ezera krastā starp Mazās Juglas ielu 
37 un Smilškalna ielu, pĜavu teritorijai kultūras pieminekĜa Zēlustes muižas 500 m aizsardzības zonā noteikto 
zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. 

16.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp GaiĜezera ielu un GaiĜezera dienvidu krastu 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve 
apdraudēs ligzdošanas iespējas ezerā mītošām Eiropas Kopienas Putnu direktīvā iekĜautām ūdens putnu sugām. 

17.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas kanāla labajā krastā starp Brīvības gatvi un Rīgas – 
Valkas dzelzceĜu noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija 
un atrodas Kultūras pieminekĜa Brīvdabas muzejs – Baložmuiža aizsargjoslā. Blakus piegulošā Juglas ezera 
ziemeĜu daĜa ir viena no 10 putniem nozīmīgākām vietām Rīgā. 

18.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Jaunciema gatves malā pĜavās starp pilsētas satiksmes 
autobusa pieturām „Klipi Ħas”, „Ozolkalni” un „Suži” noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Minētās teritorijas ir applūstošas un robežojas ar Natura 2000 aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas 
liegumu. Apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz dabas liegumu, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes 
kultūrvēsturisko ainavu. 
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19.  Aicinām panākt iedzīvotājiem un videi labvēlīga lēmuma pieĦemšanu, kas novērstu Juglas ezera applūstošo 
teritoriju un kāpu meža apbūvi projekta „Gadalaiki” realizācijā. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, ezera 
piekrastes kāpu meža un piekrastes pĜavu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos 
izvirzītajiem mērėiem. 

20.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas ezera karstā starp Juglas un MurjāĦu ielām noteikto 
zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, bet 
neapplūstošajās vietās dabīgi veidojas ozolu mežs. Dažos ozolos sastopams īpaši aizsargājamais lapkoku 
praulgrauzis. Likums paredz, ka šī sugas aizsardzībai dibināmi mikroliegumi. 

21.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā paredzētajam Kvēles ielas savienojumam starp MurjāĦu 
un Tebras ielu noteikto zonējumu no ielu teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju, jo pastāv vairākas vides 
problēmas: tas neatrisinās transporta problēmas, jo blakus ir skola un bērnudārzs; ielas izbūve likvidētu 
rekreācijas teritoriju Dambjapurva ezera austrumu krastā; negatīvi ietekmētu Dambajapurva ezera un Strazdupītes 
bioloăisko daudzveidību un ainavisko vidi; samazinātu pilsētas mežu teritoriju. 

Departaments nepiekrīt augstāk 
minētajam piedāvājuma variantam 
atcelt sarkanās līnijas, jo Kvēles iela 
ir pilsētas nozīmes iela: 
1. Kvēles iela savieno Malienas, 

MurjāĦu un Juglas ielas; 
2. Kvēles ielā paredzēta riteĦbraucēju 

trases izveide, lai nodrošinātu 
piekĜūšanu ŠmerĜa mežam, 
Dambjapurva ezeram,  tālāk  trase 
virzītos uz Juglas ielu utt.; 

3. Kvēles ielas  sarkanajās līnijās 
paredzēts izvietot 
inženierkomunikāciju trases. 

22.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Langas upes krastos Trīsciemā un tā apkārtnē noteikto 
zonējumu ar mērėi esošās skrajās apbūves vietās nepaaugstināt apbūves blīvumu un līdz šim nepabūvētās 
teritorijas saglabāt kā dabas pamatnes teritorijas. Tās ir applūstošas teritorijas, kas robežojas ar Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas liegums. Apbūve paaugstinās antropogēno slodzi uz dabas liegumu. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

23.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā meža nogabalam starp Baložu muižas ansambli un 
galveno ieeju Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas 
pamatnes teritoriju. Teritorija atrodas Kultūras pieminekĜa Brīvdabas muzejs – Baložmuiža aizsargjoslā. Juglas 
ezera krastā esošo mežu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos izvirzītajiem 
mērėiem. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

24.  Piedāvājam Piejūras maăistrāles trasi novirzīt no ZiemeĜblāzmas dzelzceĜa stacijas rajona gar Trīsciema rietumu 
malu uz Kalngali un tālāk VIA Baltica virzienā pāri meliorēto Eimuru pĜavu masīvam, lai neskartu Jaunciema – 
Ādažu meža, purvu un ezeru masīvu, kur konstatētas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas. 

SaskaĦā ar detalizācijas, interešu 
saskaĦotības, nepārtrauktības un 
pēctecības principiem Rīgas 
teritorijas plānojumā 2006.-
2018.gadam tiek ievērotas Rīgas 
plānošanas reăiona teritorijas 
(telpiskā) plānojuma 2005.-
2025.gadam un Rīgas rajona 
teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam vadlīnijas, kā arī 
1984.gada Rīgas ăenerālplāns un 
Rīgas teritorijas plānojums 1995.-
2005.gadam. 



 101

Informējam, ka atbilstoši Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam paskaidrojuma raksta 
kartoshēmai „Rīgas un Pierīgas 
perspektīvā dabas teritoriju un ceĜu 
struktūra” Piejūras maăistrāle 
noteikta kā lielceĜš 25-30 gadu 
perspektīvē. Līdz ar to Piejūras 
maăistrāles izbūve varētu tikt uzsākta 
pēc Rīgas Teritorijas plānojumā 
2006.-2018.gadam noteikto mērėu un 
uzdevumu īstenošanas. Līdz ar to 
neuzskatām par lietderīgu Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumos noteikt jaunu 
plānotās Piejūras maăistrāles trases 
virzienu. 

25.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā bijušās Brekšu muižas parkā (Biėernieku ielā 200) 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Parka vērtību palielina valsts nozīmes 
aizsargājamie koki (fiksēti Vides departamenta datu bāzē) 

Departaments neatbalsta Brekšu 
muižas teritorijas, Rīgā, Biėernieku 
ielā 200  teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas maiĦu no jauktas 
apbūves teritorija uz dabas un 
apstādījumu teritorija. 
Ne Brekšu muiža, ne Brekšu muižas 
parks pašreiz nav valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu sarakstā, kas 
atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.473 „ Kārtība, kādā 
kultūras pieminekĜi iekĜaujami valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
sarakstā un izslēdzami no valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
saraksta” ir Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības inspekcijas 
kompetence.  
Darām zināmu, ka valsts nozīmes 
aizsargājamie koki ir aizsargājami ar 
aizsargjoslu neatkarīgi no noteiktās 
teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas. 

26.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā dabas parka „Piejūra” mežā blakus VakarbuĜĜiem Lielupes 
deltas rajonā noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Nosakot apbūvi nav ievēroti 
dabas parka „Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Palielināta antropogēnā slodze rada 
draudus tuvumā esošo dabas liegumu un mikroliegumu bioloăiskajai daudzveidībai. Lielākā daĜa teritorijas ir 
applūstoša. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 
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27.  05.04.2007. 
DA-07-1552ap 

S.PoriĦa  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā MangaĜsalā Vecdaugavas piekrastes pĜavās un mežā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās 
nelabvēlīgu iespaidu uz blakus esošo Eiropas nozīmes dabas liegumu „Vecdaugava” un Piejūras dabas parku. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

28.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp GaiĜezera ielu un GaiĜezera dienvidu krastu 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve 
apdraudēs ligzdošanas iespējas ezerā mītošām Eiropas Kopienas Putnu direktīvā iekĜautām ūdens putnu sugām. 

29.  Aicinām panākt iedzīvotājiem un videi labvēlīga lēmuma pieĦemšanu, kas novērstu Juglas ezera applūstošo 
teritoriju un kāpu meža apbūvi projekta „Gadalaiki” realizācijā. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, ezera 
piekrastes kāpu meža un piekrastes pĜavu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos 
izvirzītajiem mērėiem. 

30.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas ezera karstā starp Juglas un MurjāĦu ielām noteikto 
zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, bet 
neapplūstošajās vietās dabīgi veidojas ozolu mežs. Dažos ozolos sastopams īpaši aizsargājamais lapkoku 
praulgrauzis. Likums paredz, ka šī sugas aizsardzībai dibināmi mikroliegumi. 

31.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā bijušās Brekšu muižas parkā (Biėernieku ielā 200) 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Parka vērtību palielina valsts nozīmes 
aizsargājamie koki (fiksēti Vides departamenta datu bāzē) 

32.  05.04.2007. 
DA-07-1551ap 

I.Balode Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā MangaĜsalā Vecdaugavas piekrastes pĜavās un mežā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās 
nelabvēlīgu iespaidu uz blakus esošo Eiropas nozīmes dabas liegumu „Vecdaugava” un Piejūras dabas parku. 

33.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā priežu mežam Juglas ezera krastā starp Mazās Juglas ielu 
37 un Smilškalna ielu, pĜavu teritorijai kultūras pieminekĜa Zēlustes muižas 500 m aizsardzības zonā noteikto 
zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. 

34.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp GaiĜezera ielu un GaiĜezera dienvidu krastu 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve 
apdraudēs ligzdošanas iespējas ezerā mītošām Eiropas Kopienas Putnu direktīvā iekĜautām ūdens putnu sugām. 

35.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas kanāla labajā krastā starp Brīvības gatvi un Rīgas – 
Valkas dzelzceĜu noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija 
un atrodas Kultūras pieminekĜa Brīvdabas muzejs – Baložmuiža aizsargjoslā. Blakus piegulošā Juglas ezera 
ziemeĜu daĜa ir viena no 10 putniem nozīmīgākām vietām Rīgā. 

36.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Jaunciema gatves malā pĜavās starp pilsētas satiksmes 
autobusa pieturām „Klipi Ħas”, „Ozolkalni” un „Suži” noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Minētās teritorijas ir applūstošas un robežojas ar Natura 2000 aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas 
liegumu. Apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz dabas liegumu, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes 
kultūrvēsturisko ainavu. 

37.  Aicinām panākt iedzīvotājiem un videi labvēlīga lēmuma pieĦemšanu, kas novērstu Juglas ezera applūstošo 
teritoriju un kāpu meža apbūvi projekta „Gadalaiki” realizācijā. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, ezera 
piekrastes kāpu meža un piekrastes pĜavu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos 
izvirzītajiem mērėiem. 

38.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas ezera karstā starp Juglas un MurjāĦu ielām noteikto 
zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Lielākā daĜa teritorijas ir  applūstoša, bet 
neapplūstošajās vietās dabīgi veidojas ozolu mežs. Dažos ozolos sastopams īpaši aizsargājamais lapkoku 
praulgrauzis. Likums paredz, ka šī sugas aizsardzībai dibināmi mikroliegumi. 

39.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā paredzētajam Kvēles ielas savienojumam starp MurjāĦu 
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un Tebras ielu noteikto zonējumu no ielu teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju, jo pastāv vairākas vides 
problēmas: tas neatrisinās transporta problēmas, jo blakus ir skola un bērnudārzs; ielas izbūve likvidētu 
rekreācijas teritoriju Dambjapurva ezera austrumu krastā; negatīvi ietekmētu Dambajapurva ezera un Strazdupītes 
bioloăisko daudzveidību un ainavisko vidi; samazinātu pilsētas mežu teritoriju. 

40.  Piedāvājam Piejūras maăistrāles trasi novirzīt no ZiemeĜblāzmas dzelzceĜa stacijas rajona gar Trīsciema rietumu 
malu uz Kalngali un tālāk VIA Baltica virzienā pāri meliorēto Eimuru pĜavu masīvam, lai neskartu Jaunciema – 
Ādažu meža, purvu un ezeru masīvu, kur konstatētas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas. 

41.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā bijušās Brekšu muižas parkā (Biėernieku ielā 200) 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Parka vērtību palielina valsts nozīmes 
aizsargājamie koki (fiksēti Vides departamenta datu bāzē) 

42.  Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā dabas parka „Piejūra” mežā blakus VakarbuĜĜiem Lielupes 
deltas rajonā noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Nosakot apbūvi nav ievēroti 
dabas parka „Piejūra” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Palielināta antropogēnā slodze rada 
draudus tuvumā esošo dabas liegumu un mikroliegumu bioloăiskajai daudzveidībai. Lielākā daĜa teritorijas ir 
applūstoša. 

43.  19.03.2007. I. Krauze Lūdzu labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā MangaĜsalā Vecdaugavas piekrastes pĜavās un mežā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās 
nelabvēlīgu iespaidu uz blakus esošo Eiropas nozīmes dabas liegumu „Vecdaugava” un Piejūras dabas parku. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

44.  19.03.2007. Lūdzu labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Jaunciema gatves malā pĜavās starp pilsētas satiksmes 
autobusa pieturām „Klipi Ħas”, „Ozolkalni” un „Suži” noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Minētās teritorijas ir applūstošas un robežojas ar Natura 2000 aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas 
liegumu. Apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz dabas liegumu, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes 
kultūrvēsturisko ainavu. 

45.  10.04.2007. 
DA-07-1593ap 

Mežaparka attīstības 
biedrība 
K. ĀboliĦa 

Atbilstoši likumam par kultūras pieminekĜiem, noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekĜiem pilsētā – 100m. tas 
attiecināms arī uz Komētfortu Daugavgrīvā. 
Noteikt aizsargjoslu gar dzelzceĜu Daugavgrīvā un Bolderājā 100 m, ja trokšĦu līmenis nepārsniedz normu, tad ne 
mazāk kā 50 m. 
Noteikt Komētfortam Daugavgrīvā un MangaĜsalā funkcionālo zonējumu, kas atbilst Likumam par kultūras 
pieminekĜu aizsardzību, MK noteikumiem Nr.474 un 883. Zonējumu „ražošanas teritorija” neparedzēt ne 
pieminekĜu teritorijā, ne to aizsargzonā. 
Krievu salā paredzēt tādus atĜautās izmantošanas aprobežojumus, kas atbilst tur konstatēto lielo ėīru kolonijas kā 
ES direktīvu aizsargāta putna aizsardzībai. 
Noteikt Rīgas brīvostas teritorijā aizsargjoslu gar Daugavu, kā to šobrīd paredz Aizsargjoslu likums. 
ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 46.  10.04.2007. 

DA-07-1593ap 
I. Upīte 

47.  A. Kotāne  

48.  10.04.2007. 
DA-07-1593ap 

M. Spiridovska Atbilstoši likumam par kultūras pieminekĜiem un Aizsargjoslu likumam, noteikt aizsargjoslu ap kultūras 
pieminekĜiem Rīgā – 100m un zemes gabala kadastrālo robežu, to atspoguĜot RTP kartē „Galvenās aizsargjoslas 
un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi”. Tas attiecināms arī uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekli „Mežaparks” un dzīvojamām ēkām – arhitektūras pieminekĜiem „Mežaparka” teritorijā. 
 

49.  A. A. Spricis 
50.  V. Skudra 
51.  L. Bergmane 
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52.  J. Bergmanis ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
 
Nosakot Ėīšezera aizsargjoslu, jāĦem vērā applūstošās teritorijas, kas nosakāmas, Ħemot vērā 2005. un 
2007.g.plūdu maksimuma augstuma atzīmes. 
 
Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Apbūves noteikumu 3.8.9. punktam noteikt un atspoguĜot RTP kartē 
„Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi” Rīgas pilsētas ūdensteces – Mailes 
upītes aizsargjoslu 10m katrā krastā visā tās garumā. 

53.  L. Ola 
54.  S. Neilande 
55.  B. Bernacka 
56.  N. Šorins 
57.  ĥ. Jordane 

58.  19.03.2007. A. Zīlāns Atbilstoši likumam par kultūras pieminekĜiem, noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekĜiem pilsētā – 100m. tas 
attiecināms arī uz Komētfortu Daugavgrīvā. 
Noteikt aizsargjoslu gar dzelzceĜu Daugavgrīvā un Bolderājā 100 m, ja trokšĦu līmenis nepārsniedz normu, tad ne 
mazāk kā 50 m. 
Noteikt Komētfortam Daugavgrīvā un MangaĜsalā funkcionālo zonējumu, kas atbilst Likumam par kultūras 
pieminekĜu aizsardzību, MK noteikumiem Nr.474 un 883. Zonējumu „ražošanas teritorija” neparedzēt ne 
pieminekĜu teritorijā, ne to aizsargzonā. 
Krievu salā paredzēt tādus atĜautās izmantošanas aprobežojumus, kas atbilst tur konstatēto lielo ėīru kolonijas kā 
ES direktīvu aizsargāta putna aizsardzībai. 
Noteikt Rīgas brīvostas teritorijā aizsargjoslu gar Daugavu, kā to šobrīd paredz Aizsargjoslu likums. 
ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

59.  15.03.2007. V. Vainovska 
60.  19.03.2007. R. KĜaviĦa 
61.  18.03.2007. K. Daugavvanaga -

Vanaga 
62.  18.03.2007. R. Daugavvanags 
63.  19.03.2007. A. Harkovska 
64.  03.04.2007. 

DA-07-2152-nd 
„Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzībai” 
S. Jakušonoka 
+157 privātpersonas 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

65.  17.03.2007. O. ěebedeva Atbilstoši likumam par kultūras pieminekĜiem, noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekĜiem pilsētā – 100m. tas 
attiecināms arī uz Komētfortu Daugavgrīvā. 
Noteikt aizsargjoslu gar dzelzceĜu Daugavgrīvā un Bolderājā 100 m, ja trokšĦu līmenis nepārsniedz normu, tad ne 
mazāk kā 50 m. 
Noteikt Komētfortam Daugavgrīvā un MangaĜsalā funkcionālo zonējumu, kas atbilst Likumam par kultūras 
pieminekĜu aizsardzību, MK noteikumiem Nr.474 un 883. Zonējumu „ražošanas teritorija” neparedzēt ne 
pieminekĜu teritorijā, ne to aizsargzonā. 
ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

66.  17.03.2007. V. Smirnova 

67.  19.03.2007. I. Pujāte Atbilstoši likumam par kultūras pieminekĜiem, noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekĜiem pilsētā – 100m. tas 
attiecināms arī uz Komētfortu Daugavgrīvā. 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

68.  15.03.2007. G. Rutka ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
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69.  15.03.2007. V. VoložaĦina spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 

2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

70.  15.03.2007. D. SamuĜaka 
71.  15.03.2007. D. Rutka 
72.  15.03.2007. I. KristiĦa 
73.  15.03.2007. N. Porša 
74.  15.03.2007. M. KuzĦecova 
75.  15.03.2007. P. Obertas 
76.  15.03.2007. A.Poršs 
77.  15.03.2007. V. Carjovs 
78.  15.03.2007. L.Kaluga 
79.  Nav norādīts T.Baranovska 
80.  15.03.2007. G.Loseva 
81.  16.03.2007. M. ěubuškina ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 

spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 
Esmu pret terminālu! 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

82.  16.03.2007. S. Šestakovs 
83.  16.03.2007. M.KĜučko 
84.  16.03.2007. J.Čegrins 
85.  15.03.2007. L.KovaĜenko 
86.  15.03.2007. S.Sankova 
87.  15.03.2007. F.S. 
88.  16.03.2007. G. Zavjalovs 
89.  16.03.2007. I. LukjaĦenko 
90.  16.03.2007. A.Žvinklis ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 

spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 
Saglabāt aizsargjoslas gar Daugavu, izslēdzot tās no Rīgas brīvostas teritorijas. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

91.  15.03.2007. I.Vectirāne ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. 
Apmēram 40m platumā noskalotās kāpas Lielupes/jūras nostiprināt vēl tikai 10-15 m atlikušo VakarbuĜĜu 
aizsargājošo kāpu, kas pasargās no absolūtās noskalošanas, jo ierastos plūdus paciešam labi! 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

92.  15.03.2007. L. Gerujatovska ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
Paredzēt, ka VakarbuĜĜos, MangaĜsalā, Jaunciemā un citviet Piejūras dabas parkā jāĦem vērā RAP SIVN izteiktie 
secinājumi: lēmumu par plānoto risinājumu pieĦemšanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz Natura 2000 teritoriju 
novērtējuma veikšanas, kurā atzīts, ka darbība neradīs negatīvu ietekmi uz Natura 2000 teritoriju ekoloăiskajām 
funkcijām. Uzskatu, ka VakarbuĜĜu liegumā vispār būtu jāaizliedz jebkāda celtniecība. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 
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93.  19.03.2007. A. Zīlāns Atbilstoši likumam par kultūras pieminekĜiem un Aizsargjoslu likumam, noteikt aizsargjoslu ap kultūras 
pieminekĜiem Rīgā – 100m un zemes gabala kadastrālo robežu, to atspoguĜot RTP kartē „Galvenās aizsargjoslas 
un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi”. Tas attiecināms arī uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekli „Mežaparks” un dzīvojamām ēkām – arhitektūras pieminekĜiem „Mežaparka” teritorijā. 
 
ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 
 
Nosakot Ėīšezera aizsargjoslu, jāĦem vērā applūstošās teritorijas, kas nosakāmas, Ħemot vērā 2005. un 
2007.g.plūdu maksimuma augstuma atzīmes. 
 
Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Apbūves noteikumu 3.8.9. punktam noteikt un atspoguĜot RTP kartē 
„Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi” Rīgas pilsētas ūdensteces – Mailes 
upītes aizsargjoslu 10m katrā krastā visā tās garumā.  

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

94.  18.03.2007. H. Barker 
95.  18.03.2007. A. PutniĦa 
96.  16.03.2007. B. Rotberga 
97.  19.03.2007. S. Jankovska 
98.  19.03.2007. L. Osis 
99.  19.03.2007. E. Bensons 
100.  19.03.2007. A. Slaguns 
101.  19.03.2007. A. Atholds 
102.  19.03.2007. A. OzoliĦš 
103.  19.03.2007. A. Drabaks 
104.  19.03.2007. M. Osis 
105.  19.03.2007. A. Egliens 
106.  19.03.2007. I.Zeltāns 
107.  18.03.2007. A. KalniĦa 
108.  18.03.2007. M. Ola 
109.  18.03.2007. D.KalniĦa 
110.  17.03.2007. E.Bernacka 
111.  17.03.2007. M. Milbrets 
112.  18.03.2007. A. Bernackis 
113.  17.03.2007. D.Bernacka 
114.  19.03.2007. L. Trofimovs 
115.  15.03.2007. M. Urtāne 
116.  18.03.2007. L. Blumbergs 
117.  18.03.2007. R. Blumberga 
118.  19.03.2007. M. Urtāns 
119.  17.03.2007. I. Strauta 
120.  16.03.2007. M. EmsiĦš 
121.  17.03.2007. P. Urtāns 
122.  17.03.2007. J. Urtāns 
123.  17.03.2007. L. Urtāne 
124.  15.03.2007. G. Broka 
125.  15.03.2007. L. Apse 
126.  17.03.2007. P. Apse 
127.  18.03.2007. A. Viesčs 
128.  18.03.2007. V. Spiridovskis 
129.  18.03.2007. K. Ėīsis 
130.  18.03.2007. S. Spiridovska 
131.  18.03.2007. M.Sarma 
132.  18.03.2007. E. Sarma 
133.  19.03.2007. M. ViziĦa 
134.  18.03.2007. E. SiliĦš 
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135.  18.03.2007. I. SiliĦa 
136.  18.03.2007. D. Rudzīte 
137.  17.03.2007. A. Damberga 
138.  18.03.2007. K. Dambergs 
139.  18.03.2007. E. Pumpure 
140.  18.03.2007. J. Pumpurs 
141.  17.03.2007. R. K. Uzskatu, ka projekts „Gadalaiki” ir pārāk agresīvs konkrētajai vietai gan no ekoloăiskā, gan no neattīstītās 

infrastruktūras viedokĜa. Varētu tikt pieĜauta mazstāvu apbūve bez kāpu nojaukšanas. Tas palīdzētu risināt arī 
kanalizācijas un notekūdeĦu novadīšanas problēmu, jo pie paredzamā projekta jaudām, šis jautājums ir visai 
neskaidrs. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

142.  10.04.2007. 
DA-07-2277nd 

Dārzkopības 
sabiedrība „Atpūta 
Plus” 
Pr.sēd. V.Ščipers 

Lūdzam 41 mazdārziĦu vārdā atstāt izmantošanai, atpūtai, kā ăimenes dārziĦus. Līgumus slēgt lūdzam vismaz uz 
5 gadiem nevis 1. Esam ar mieru izpirkt vai privatizēt. Kadastra nr. 01001256442 

Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

143.  10.04.2007. 
DA-07-1596ap 

U. Erdmanis Kāpēc lai neapbūvētu aizsargjoslas, ja nekur netiek stādīti koki un krūmi, puėes. Kaut kur veidot gruzīnu, armēĦu, 
azerbaidžāĦu parku.  

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

144.  10.04.2007. 
DA-07-1596ap 

U. Erdmanis Aicinu domāt par vieglo un kravas automobiĜu (līdz 3 t) ievešanu Rīgā uz dzelzceĜa platformām, no stacijām 
Lilaste, ZiemeĜblāzma, Baltezers. Nobraukt no platformu vilciena vislabāk būtu Bukultu ielā pie bij. rūpnīcas 
„Komutator”, Zemitānu stacijas preču daĜā, Sarkandaugavā un citur, kur saglabājušies preču rezerves ceĜi. Arī 
Bolderājas dzelzceĜu varētu ērti izmantot automobiĜu ievešanai Rīgas centrā. Centrā esošos dzelzceĜa atzarojumus 
varētu izmantot platformu autostāvvietu uz riteĦiem novietošanai.  

Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

145.  10.04.2007. 
DA-07-1594ap 

G. Zikmane Aicinu neapbūvēt Lucavsalu, saglabāt to kā zaĜo zonu, veidot dabas parku rīdzinieku atpūtai, sportam, kultūras 
pasākumiem. Nepārdot šo unikālo dabas veidojumu, bet paturēt pašvaldības īpašumā, lai tas kalpotu kopējam 
labumam, nevis dažiem „investoriem”. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

146.  03.04.2007. 
DA-07-1495ap 

Eksporta ielas 2 un 
2a māju iedzīvotāji 
I. Ziringa 

Mēs, Eksporta ielas 2 un 2a dzīvojamo māju īpašnieki, iebilstam pret Eksporta ielas pārnešanu tuvāk dzīvojamām 
ēkām, kur sarkanā līnija praktiski iet gar pašām dzīvojamo ēku Eksporta ielā 2 un 2a fasādēm (saskaĦā ar 
detālplānojumu) un no ceĜa atbrīvotās teritorijas apbūvi ar daudzstāvu ēkām (centra apbūves teritorija). Mājas 
pamatne sakarā ar nestabilo grunti nosēžas, bet šobrīd esošajai ielai tika Ĝoti pamatīgi nostiprināta grunts. 
CeĜa pārnešana gan no saimnieciskā, gan ekonomiskā viedokĜa ir tieši zaudējumi pilsētai. 

Zemes gabali atrodas Rīgas vēsturiskā 
centra teritorijā 
Sarkanajās līnijās atrodas ne tikai 
brauktuve, bet arī ietve un 
inženierkomunikācijas 

147.  05.04.2007. 
DA-07-1556ap 

I. Mileika Lūdzu veikt grozījumus RTP kartē „Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi” 
zemes gabalam Kanāla ielā b/n ar kad.nr. 01001282003, no apstādījumu un dabas teritorijas, atceĜot izmantošanas 
ierobežojumus” uz iepriekšējo statusu un Ĝaut turpināt likumīgi iesākto apbūves izmantojumu, jo nepareizi 
interpretētas Aizsargjoslu likuma 37.1.4.pamta prasības, kas ir pretrunā Likuma jēgai un mērėim, jo minētajā 
teritorijā jau ir apbūve. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

148.  03.04.2007. 
DA-07-2199nd 

Sia „Hanner Real 
Estate”  
J. Dreimanis 

Tā kā zemes gabalu (kad.nr. 01000620185) Āzenes ielā šėērso inženierkomunikāciju koridors, bet tas pēc būtības 
tur nav nepieciešams, kā arī šāds apgrūtinājums Zemes grāmatā nav reăistrēts, lūdzu veikt nepieciešamās 
izmaiĦas plānojumā, atbrīvojot minēto zemes gabalu no nevajadzīgā apgrūtinājuma. To, ka koridora likvidēšana ir 
iespējama, apliecina RD PAD vēstule nr. 4-DA-05-6907-nd no 19.12.2005. 

Zemes gabals atrodas Rīgas 
vēsturiskā centra teritorijā, jautājumu 
risinās Rīgas vēsturiskā centra 
plānojuma grozījumu izstrādes 
ietvaros 
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149.  03.04.2007. 
DA-07-1511ap 

E. PučiĦš Paplašināt valsts nozīmes kultūras pieminekĜa aizsardzības teritorijas – pilsētbūvnieciskā ansambĜa Vecais 
Āgenskalns robežas tā, lai tās iekĜauj Āgenskalna tirgus kvartālu, kā arī NometĦu un Ed.SmiĜăa ielas pretējo pušu 
apbūvi. 

Atbilstoši Ministru kabineta 
26.08.2003. noteikumu Nr.473 
„K ārtība, kādā kultūras pieminekĜi 
iekĜaujami valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu sarakstā un 
izslēdzami no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu saraksta” 
2.punkta prasībām priekšlikumu par 
objekta iekĜaušanu valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
sarakstā vai izslēgšanu no tā fiziskai 
vai juridiska personai jāiesniedz 
Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcijā. 

150.  03.04.2007. 
DA-07-1511ap 

E. PučiĦš Piešėirt Uzvaras parkam (robežās: RaĦėa dambis – Uzvaras bulv. – aleja gar Mārupīti – O.Vācieša iela – 
HermaĦa iela – A.Grīna bulv.) valsts nozīmes kultūras pieminekĜa aizsardzības teritorijas statusu. 

151.  03.04.2007. 
DA-07-1510ap 

A.Kuzmins 

152.  03.04.2007. 
DA-07-1507ap 

N. Jolkina 

153.  03.04.2007. 
DA-07-1498ap 

I. Ērenpreiss Paplašināt apbūves aizsardzības teritorijas Pārdaugavā, ietverot visu teritoriju starp Āgenskalnu, TorĦakalnu, 
Dzegužkalnu, Nordeėiem, Zunda kanālu un Tapešu, Nomales, Atpūtas ielām. 
Jau iezīmētās valsts nozīmes kultūras pieminekĜu aizsardzības teritorijas saglabājas.  
Valsts nozīmes kultūras pieminekĜu aizsardzības teritoriju piešėirt visai LU Botāniskā dārza teritorijai, nevis tikai 
daĜai. 
Valsts nozīmes kultūras pieminekĜu aizsardzības teritoriju piešėirt HāmaĦu muižiĦas teritorijai – parkam, Slokas 
ielā 41a, kadastra nr. 01000602053. HāmaĦu muižiĦa ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (reă.nr.6621) 

154.  10.03.2007. I. Ērenpreiss Piešėirt daĜai LU Botāniskā dārza teritorijas Kandavas un Slokas ielas stūrī aizsargājamas dabas teritorijas statusu. 
Pašlaik šajā teritorijā iznīcina visus krūmus un visus slīpi augošos kokus, iznīcinot ekosistēmu un bioloăisko 
daudzveidību Botāniskajā dārzā. 

Priekšlikumam nav pamatojuma. 
 
 
Departaments atbalsta teritorijas 
zonējuma maiĦu uz Jauktu apbūvi ar 
apstādījumiem, iekĜaujot nākošajos 
Grozījumos 
Zemes gabalam ar kad.nr. 
01000602053 sarkanās līnijas iet pa 
zemes gabala robežu. 

12.03.2007. HāmaĦa muižiĦas teritorijā- parks Slokas ielā 41a, kad.nr. 01000602053 ir zaĜā teritorija. Tas ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis. Šo teritoriju nedrīkst apbūvēt. Teritorijai jāpiešėir apstādījumu un dabas teritorijas 
statuss. 

10.03.2007. Mainīt ielu sarkanās līnijas HāmaĦu muižiĦas teritorijā – parkā Slokas ielā 41a, lai tās ietu gar Kuldīgas ielu un 
nevis kā tagad šėērso teritoriju Kuldīgas un Slokas ielas stūrī. Ielu sarkanās līnijas atdala HāmaĦu muižiĦas 
teritoriju, kurā aug simtgadīgi ozoli. 

155.  12.03.2007. Anonīms DzelzceĜa sliežu raj. starp Rāznas ielu un Slāvu tiltu uzstādīt gaisa monitoringa staciju un trokšĦu līmeĦa 
mērītājus (arī vibrācijas noteicējus). Šis rajons ir kĜuvis par netīra lokomotīves gaisa izgāztuvi, sevišėi naktīs un 
svētku dienās. Vēlams uzstādīt videokameras, lai kontrolētu LDz. 
Ierīkot apstādījumus gar dzelzceĜa sliedēm. 

Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

156.  03.04.2007. 
DA-07-2151nd 

RD deputāti  
A.ŽuravĜova, 
J.Zujevs, 
L.ŽuravĜovs 

Atjaunot apstādījumu un dabas teritorijas statusu visai teritorijai Maskavas ielā 264 (kad.nr.01000780413), un 
Maskavas ielā b/n (kad.nr.0100781004). Minētā teritorija ir dzīvojamā kompleksa Ėengaraga 1. mikrorajona Ĝoti 
nozīmīga sastāvdaĜa. 
Mikrorajona parka teritorijas statuss bija apliecināts 1995.-2005.g.Rīgas attīstības plānā, bet 2006.gada plānā tas 
nepamatoti mainīts. Savā laikā iekārtotais mikrorajona parks pēdējos gados tika nolaists. Tomēr jāĦem vērā, ka 
Ėengaraga tuvākais publiskais parks ir Maskavas dārzs Balvu ielā, t.i. ~ 4 km attālumā. Tāpēc teritorija ar dīėīti 
mikrorajona centrā jāveido un jāizmanto atbilstoši parka noteikumiem. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

03.04.2007. 
DA-07-2150nd 

RD deputāti  
V.RafaĜskis, 
G.Kotovs, D.Gorba, 
J.Aleksejevs, 
A.Kuzmins, 
N.Jolkina 

157.  03.04.2007. 
DA-07-1496ap 

B. Platgalve Lūdzu veicot grozījumus plānā, nekustamam īpašumam ar kad.nr. 01001132353, adrese Rudzu iela b/n, noteikt 
ūdeĦu aizsargjoslu saskaĦā ar 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma 7.pantu: (1) daĜu „virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārĦojuma 
negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
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applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu”; (2) daĜu „Minimālie virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu platumi tiek noteikti”: 2) apakšpunktu „pilsētās un ciemos  - teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 
10 m plata josla katrā krastā, izĦemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēĜ”. 

saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

158.  03.04.2007. 
DA-07-1497ap 

D. Brila RAP 2006.-2018.g.paredzēts uzbērt un apbūvēt vairākas applūstošas teritorijas, kas neatbilst Aizsargjoslu likuma 
37.panta pirmās daĜas 4.punktam. Plānā paredzēta 13-17 stāvu jaukta darījumu un dzīvojamā apbūve GaiĜezera 
krastā starp Līdumu, GaiĜezera un Hipokrāta ielām (kad.nr. 010012220007), pie tam lielāko daĜu šīs teritorijas 
paredzēts uzbērt. 
Arī neliela daĜa no zemes gabala ar kad.nr. 01001220087, kas atrodas GaiĜezera applūstošā krastā, minētajā plānā 
paredzēta kā trīsstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Par to, ka šīs ir applūstošas teritorijas, liecina raksturīgā augu 
valsts un ūdens līmenis. 
GaiĜezera krastā ligzdo daudzas retas putnu sugas, kas iekĜautas EK Putnu direktīvā. GaiĜezera krasta ainavas 
iznīcināšana neatbilst arī Eiropas Ainavu konvencijai, kuru Latvija parakstīja 2006.g. 29.nov. 
Minētos zemesgabalus noteikt kā dabas pamatnes teritoriju.  

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

159.  03.04.2007. 
DA-07-1499ap 

K. Kulberga Lai pārtrauktu un nepieĜautu pretdabiski SIA „Juglas skati” uzsākto ciemata „Gadalaiki” daudzstāvu 
daudzdzīvokĜu māju apbūvi Berăos gar Juglas ezeru, lūdzu noteikt „Meža parka” un  „Mikrolieguma” statusu 
teritorijai Juglas ezera piekrastes zonā no Brīvdabas muzeja gar Berău ielu līdz Juglas upei. 

Atbilstoši Ministru kabineta 
30.01.2001 noteikumu Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi” 13.punkta prasībām 
atbildīgā valsts institūcija saskaĦā ar 
attiecīgās nozares eksperta atzinumu 
pieĦem lēmumu par mikrolieguma 
izveidošanu vai par mikrolieguma 
izveidošanas priekšlikuma 
noraidīšanu. 
Līdz ar to priekšlikums bez 
kompetenta attiecīgās nozares 
eksperta atzinuma nevar tik ietverts 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumos 

160.  A. Kulbergs 
161.  E.Kulberga 
162.  V. Kulbergs 

163.  13.03.2007. G. Danbergs Iebilstu pret teritoriālā plāna grozījumiem, kuri atĜauj daudzstāvu dzīvojamo namu apbūvi Berăos, pansionāta 
tuvumā, dabas pamatnē, Juglas ezera krastā. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

164.  14.03.2007. 
 

A. Danberga Lūdzu izskatīt apbūves gabalu, kas tiek veikts pie „Berău” pansionāta. Ir sākusies celtniecība Juglas ezera 
aizlieguma zonā, kas pavasaros, rudeĦos regulāri applūst. Nozāăētas priedes un zoli. 

165.  13.03.2007. I. Šveide 
V. Šveide 

Kategoriski iebilstam pret daudzstāvu apbūvi pansionāta līča krastā, jo:  
1) palielināsies transporta intensitāte vismaz 4 reizes, pārvēršot kluso rajonu par skaĜu un pieaugs izplūdes gāzes;  
2) bērni nevarēs pārvietoties ar riteĦiem, jo palielinoties transporta plūsmai tas būs nedroši un riskanti; 
3) uz Berău ielas nav izbūvēti gājēju celiĦi, kas būtu vitāli nepieciešami; 
4) iebilstu pret reklāmas saukli: „15ha dziĜas cieĦas pret dabu”, jo būvniecības atĜauja ir klaja necieĦa pret 
pansionāta iedzīvotājiem, kuriem tiks aizbūvēts skats uz ezeru; 
5) izsakām nožēlu par bērnu pansionāta skolas pārcelšanu uz Teiku, sakarā ar iecerēto būvniecību, tādējādi liedzot 
Ĝoti piemērotu pastaigu vietu (mežs ar izbūvētiem celiĦiem) bērniem ar īpašām vajadzībām. 

166.  17.03.2007. I. Paeglīte Pārtraukt uzsāktās darbības, kas saistās ar daudzstāvu māju celtniecību ciematā „Gadalaiki”, jo šāda veida apbūve 
rada būtisku kaitējumu videi, jo nav sabalansēta ar ūdens apgādes kanalizācijas iespējām Berăos. Bioloăiskās 
attīrīšanas sistēma nenodrošina kanalizācijas ūdeĦu attīrīšanu no bioloăiski aktīvu minerālu nokĜūšanas Juglas 
ezerā, kas veicina ezera strauju aizaugšanu un pārpurvošanos. 
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167.  17.03.2007. R. Paeglītis NepieĜaut grozījumus apbūves noteikumos, kas attiecas uz ciematu „Gadalaiki”, jo šeit plānotā daudzstāvu 
apbūves projektēšanā nav Ħemta vērā objekta ietekme uz vidi un nav saskaĦoti jautājumi, kas saistīti ar ūdens 
apgādi, kanalizāciju un satiksmi. 

168.  16.03.2007. D. Paeglīte Atcelt grozījumus apbūves noteikumos, kas reglamentē ciemata „Gadalaiki” apbūvi, jo netiek nodrošināta 
centralizētas Rīgas kanalizācijas būvniecība un izmantošana apdraudēta ezera ilgtspējīgas saglabāšana – 
būvniecības ietekme uz vidi. Netiek risināti transporta jautājumi. 

169.  17.03.2007. A. Paeglītis NepieĜaut grozījumus Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kas ir saistīti ar plānoto daudzstāvu 
apbūvi ciematā „Gadalaiki”, jo šāda apbūve rada kaitējumu videi, un nav sabalansēta ar ūdens apgādes, 
kanalizācijas un transporta iespēju Berăos. 

170.  19.03.2007. A. Kreituss Berău (MākoĦu ielas un Berău ielas un Uguns ielas rajona) iedzīvotāji iebilst pret 3,5 ha pĜavas (kompensējamā 
zeme) iekĜaušanu privātmāju apbūves teritorijā. Sakarā ar lielo „SIA Vestabalt” uzsākto būvniecību nav 
pieĜaujama vēl viena liela privātmāju apbūve, jo trūkst kanalizācija, autostāvvietas. Šī teritorija tika domāta 
bērnudārzam un sporta laukumiem, kā arī autostāvvietām pludmales tuvumā. Ir Izglītības komitejas lēmums. 

171.  14.03.2007. A. Kreituss Lūdzu grozīt teritorijas pie Juglas ezera (MākoĦu un Berău ielas rajonā), kur SIA „Vestabalt” uzsākusi 5-stāvu 
māju būvniecību applūstošā teritorijā, izmantošanas noteikumus. Vēl nesen tā bija dabas pamatne. Nav pieĜaujama 
ieplānoto sarkano līniju uzlikšana ceĜu būvei vairāk kā 10 m augstu kāpu rajonā. Acīmredzami plānota liela meža 
izciršana un kāpu nolīdzināšana. 

172.  20.09.2006. 
DA-06-5472nd 

SIA „Strads” 
 

Lūdzam noteikt zemesgabalos starp Duntes ielu un Dambja ielu kadastra Nr.01000142042 un Dambja ielā 8, 
kadastra Nr.01000140183 3 metrus platu aizsargjoslu gar Sarkandaugavas kanālu, kas atrodas blakus 
augstākminētajiem zemesgabaliem. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

173.  05.03.2007. V. Frijāre Nekustamam īpašumam ar kad.nr. 01001201695 pēc adreses Lietus iela 2b, RAP paredzētas sarkanās līnijas 
Lietus ielas turpinājumam caur minēto īpašumu. Esmu kategoriski pret šī īpašuma daĜas atsavināšanu ielas izbūvei 
par labu citiem iedzīvotājiem jo esmu potenciālā Lietus ielas 2b zemes gabala īpašniece. Lietus ielas izbūves 
rezultātā, zemes gabalā būs jāizcērt 22 priedes, kas nav pieĜaujams. 

Neatbalsta. 
 

174.  06.03.2007. G. Rasa NepieĜaut VakarbuĜĜu apbūvi Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

175.  25.02.2007. H. JapiĦš Aizsargjoslu piemērošanas princips jāizstrādā katram konkrētam zemes gabalam. Nedrīkst to vispārināt. Citādi 
mēs izniekojam zemes un kas par to maksās? 
Man pieder zeme Čiekurkalnā, Vairoga ielas turpinājuma – ceĜa pārvada abās malās. Pēc tagadējā Aizsargjoslu 
likuma piemērošanas man jāatkāpjas no pārvada līdz būvlaidei 15 m robežās. Kā šo 15 m plato man atsavināto 
zemes gabala joslu, kurai tirgus vērtība šodien ir pie miljons latu, pašvaldība izmantos? CeĜu veidot gar abām 
pusēm nav loăiski, jo tas vedīs uz „nekurieni”, jo atdursies dzelzceĜā. Atrunām par ceĜa pārvada paplašināšanu 
nav pamata, jo pasaulē neviens tilts nav paplašināts. 
„Stockmann” lielveikals gan uzbūvēts uz dzelzceĜa uzbēruma bez jebkādām drošības joslām, vien pāris metrus no 
dzelzceĜa. 
„Reval Hotel Latvija” jaunā piebūve atrodas tikai 2,5-3m no ceĜa braucamās daĜas bez jebkādām barjerām. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

176.  19.03.2007. I. Šteinberga Dabas parkā „Piejūra”nav pieĜaujama koku izciršana un jebkāda būvniecība, tas ir Eiropas nozīmes aizsargājamais 
objekts 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

177.  19.03.2007. I. Gaile Saglabāt publiskās apbūves aizliegumu dabas parkā „Piejūra”, svītrot no plāna publisko apbūvi no Kāpu prosp. 
starp Pludmales un Selgas ielām, jo tas ir parka teritorijā. 

178.  13.03.2007. U. Apškalējs Aizliegt jebkādu apbūvi dabas parkā „Piejūra” VakarbuĜĜos. 
179.  13.03.2007 I. Upīte Lūdzu saglabāt VakarbuĜĜos neskartu dabu. Tur var sēĦot, peldēties Lielupē, jūrā. Te ir klusa, neskarta vieta, kādu 

Rīgas tuvumā ir maz. Lūdzu ierobežot cilvēku plūsmas lielumu šajā unikālajā vietā. 
180.  14.03.2007. A. Korpa ěoti skaista, klusa un neskarta vieta ir VakarbuĜĜi. Lūdzu atstājiet šo vietu neskartu. Aizliedziet apbūvēt dabas 
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paraka „Piejūra” teritoriju. 
181.  08.03.2007. A. Vazne ěoti ceru, ka VakarbuĜĜi arī turpmāk paliks par neskartu dabas stūri un tur netiks veikti būvdarbi. 
182.  12.03.2007. S. Biezā Pastiprināt dabas liegumu VakarbuĜĜu pludmalē. Iedzīvotājiem ir nepieciešamas vietas, kur pastaigāties. Šādu 

teritoriju Rīgā paliek arvien mazāk. Esmu pret šīs teritorijas apbūvi. 
183.  10.03.2007. I. VītoliĦa NeatĜaut dzīvojamo ēku apbūvi VakarbuĜĜu dabas parja piejūras teritorijā. Tā ir viena no nedaudzajām skaistajām 

vietām, kur var atpūsties ar visu ăimeni. 
184.  15.03.2007. D. Feistere NepieĜaut naftas termināla celtniecību BuĜĜu salā blakus Komētfortam. 

NepieĜaut Krievu salas apbūvi likvid ējot aizsargājamās dabas joslas. 
185.  15.03.2007. V. Vainovska Rasts iespēju padziĜināt Lielupes grīvas ieteku jūrā, lai novērstu VakarbuĜĜu ciemata applūšanu. 

Uztaisīt ceĜa uzbērumu 
Vasaras sezonā sūtīt papildus autobusus uz VakarbuĜĜiem, kā arī sūtīt visu gadu autobusu vakarā ap plkst.23.00, 
kas brauc līdz Daugavgrīvas dispičeru punktam. 
Uzmanīgi izvērtēt jautājumu par jaunu būvju celtniecību  

186.  15.03.2007. I. Vectirāne Nevis apbūvēt ceĜa malas nenoteiktā platumā posmā RītabuĜĜi – VakarbuĜĜi, bet ierīkot apgaismojumu, nodrošināt 
normālu satiksmi sezonās, kad šajā teritorijā ierodas liela daĜa Rīgas iedzīvotāju. 

Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

187.  16.03.2007. A. Žvinklis  Izslēgt no Rīgas brīvostas teritorijas, kuras brīvostas nespēj saimnieciski izmantot vai uzturēt kārtībā, un kur 
brīvostas darbība tieši apdraud iedzīvotāju veselību, vidi, Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu Krievu salā , 
Komētfortā, pēdējiem piešėirot valsts aizsargājamu dabas un kultūrvēsturisko objektu statusu. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

188.  15.03.2007. A. Prencule Noteikt Komētfortam Daugavgrīvā funkcionālo zonējumu, kas atbilst likumam par kultūras pieminekĜu 
aizsardzību, MK noteikumiem Nr.474 un Nr.883, kas neparedz ražošanas teritoriju ne pieminekĜa, ne tā 
aizsargzonas teritorijā. 

189.  15.03.2007. A. Silabriede 

190.  18.03.2007. A. Gruzdas Noteikt aizsargjoslu ap kultūras pieminekĜiem pilsētās 100m, šajā gadījuma to attiecinu uz Komētfortu 
Daugavgrīvā. 
Noteikt Komētfortam Daugavgrīvā funkcionālo zonējumu, kas neparedz ražošanas teritoriju ne pieminekĜa, ne tā 
aizsargzonas teritorijā. 

191.  18.03.2007. O. Mahmudovs 
192.  18.03.2007. R. Īzāka 
193.  18.03.2007. I. Īzāka 
194.  18.03.2007. V. AvotiĦš 
195.  18.03.2007. S. Federe 
196.  18.03.2007. D. Īzāka 
197.  18.03.2007. M. Zviedre 
198.  18.03.2007. V. Gruzdas 
199.  18.03.2007. A. Gruzdas VakarbuĜĜos, Piejūras dabas parkā Ħemt vērā Rīgas attīstības plāna izteiktos secinājumus – lēmumu par plānoto 

risinājumu īstenošanu var pieĦemt tikai pēc ietekmes uz vidi vispusīga novērtējuma. 
ĥemt vērā, ka nosakot apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas, jāĦem vērā Garkalnes lietas Nr. 
2006-09-03 spriedumu 2007.g. 8.febr. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem 200.  18.03.2007. V. Gruzdas 

201.  18.03.2007. D. Īzāka 
202.  18.03.2007. O. Mahmudovs 
203.  18.03.2007. V. AvotiĦš 
204.  18.03.2007. R. Īzāka 
205.  18.03.2007. M. Zviedre 
206.  18.03.2007. I. Freidenfelde 
207.  18.03.2007. S. Federe 
208.  18.03.2007. I. Freidenfelde Paredzēt Krievu salā tādus teritorijas izmantošanas aprobežojumus, kas atbilst tur konstatēto lielo ėīru kolonijas 

putnu aizsardzībai. 
Ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi par 
Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” 
noteiktā teritorija ir paredzēta Jūras 
ostas un Jūras ostu termināĜu apbūvei.  

209.  18.03.2007. I. Īzāka 
210.  18.03.2007. D. Īzāka 
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Lielo ėīru koloniju veidošana Krievu 
salā, kā arī Mīlestības un Žurku salā 
neatbilst Eiropas Savienības 
normatīviem un Latvijas Republikas 
likuma „Par aviāciju” 41. panta 
astotās daĜas prasībai neveidot 
objektus, kuri veicina putnu masveida 
atrašanos 15 km rādiusā no lidlauka 
kontrolpunkta, jo tas apdraud gaisa 
kuău lidojuma drošību 

211.  18.03.2007. A. Ločmelis Palielinoties iedzīvotāju skaitam Berăos, nepieciešama kanalizācijas sistēmas ierīkošana. Berău ielai nav neviena 
trotuāra, kur varētu iet gājēji. Ezera krastu un paša ezera aizaugšana un pārpurvošanās ir jāierobežo – jātīra un 
jāizveido peldvietas. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

212.  17.03.2007. A. Paeglītis Neizdarīt grozījumus kartē, kas attiecas uz dzīvojamo māju ciematu „Gadalaiki”, jo apbūve tajā teritorijā ir 
pretrunā ar Aizsargjoslu likumu. 213.  16.03.2007. D. Paeglīte 

214.  17.03.2007. R. Paeglītis 
215.  17.03.2007. I.Paeglīte 
216.  17.03.2007. Z. Paeglīte 
217.  14.04.2007. 

DA-07-1736ap 
Z. Paeglīte NepieĜaut grozījumus Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos saistībā ar daudzstāvu ciemata 

„Gadalaiki” celtniecību. Šāda veida apbūve rada būtisku kaitējumu videi, jo nav sabalansēta ar ūdens apgādes, 
kanalizācijas iespējām Berăos. Bioloăiskās attīrīšanas sistēma nenodrošina kanalizācijas ūdeĦu attīrīšanu no 
bioloăiski aktīviem minerāliem un to nenokĜūšanu Juglas ezerā, kas veicina strauju tā aizaugšanu un 
pārpurvošanos. 

218.  07.03.2007. Š. Svirskis Vērienīgā ciemata „Gadalaiki” būvniecība ir uzsākta applūstošajās teritorijās, daĜu ēku ir paredzēts celt kāpās, 
kuras apaugušas ar priežu mežu. Jau tagad nozāăēti daudzi koki, t.sk. ievērojami ozoli, un vēl plānots nozāăēt ap 
200 koku. Lūdzu novērtēt aizsargjoslu platumu un pārskatīt  ar sarkanām līnijām iezīmēto ielu, un būvniecības 
ietekmi uz vidi. 

219.  10.03.2007. M. Lūsis 
220.  05.03.2007. A. Kreituss 
221.  14.03.2007. E. Andersons 
222.  14.03.2007. L. Čudare 
223.  18.03.2007. K. Krišjāns Projekts ”Gadalaiki” skar bijušo dabas pamatni, applūstošās teritorijas ezera tuvumā, izraisa meža un kāpu 

likvidēšana. Tas viss nav pieĜaujams. 
224.  19.03.2007. Mežonīgā celtniecība Berăos Grotu un Briežragu teritorijā agrākās dabas pamatnes vietā iznīcina dabas ainavu. 

Pie tam nav izveidota infrastruktūra, kanalizācija un notekūdeĦu sistēma. 
225.  19.03.2007. Teritorija, kas pakĜauta daudzstāvu apbūvei pie Juglas ezera, ir applūstoša. Paredzēts likvidēt mežu un kāpas. Tik 

intensīva apbūve nav pieĜaujama. Varētu būt mazstāvu apbūve, jo tad varēs atrisināt jautājumu ar pilsētas 
kanalizāciju. 

226.  17.03.2007. I. KauliĦa Apbūves ideja Juglas ezera krastā ir absurda un bezatbildīga. Tā ir plūdu apdraudētā vietā. Tā vēl vairāk  izjauks 
ekoloăisko līdzsvaru šajā rajonā. Šeit jau tiek piesārĦots ūdens no Juglas puses, tāpēc ezers pārpurvojas. Apbūve 
Berăos to vēl vairāk saasinās, un skaistas vides vietā cilvēki iegūs smirdošu peĜėi mājas priekšā. 

227.  17.03.2007. Iebilstu pret tik intensīvu apbūvi pilsētas zaĜajā zonā. Jau ir izpostīta liela daĜa meža, tagad tiks izpostīts arī ezera 
krasts. Ierosinu apbūvei vairāk izmantot vietas, kur nojaucot graustus un aizvācot lūžĦus, varētu veidot skaistu un 
sakoptu vidi. Kokus stādot, nevis izcērtot , jāveido jaunas apdzīvotas vietas. 

228.  14.03.2007. D. Markus Lūdzu veikt grozījumus un liegt daudzstāvu ēku celtniecību Juglas ezera krastā, lai nepieĜautu ezera apkārtnes 
piesārĦošanu, ko veicinātu iedzīvotāju izmantojamie transportlīdzekĜi, notekūdeĦi no plānotajām mājām. 

229.  13.03.2007. I. Kreituse Lūdzu noteikt reālu dabā applūstošu teritorijas lielumu pie Juglas ezera, berău ielas un MākoĦu ielas rajonā. 
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Nesaprotamā veidā šī dabas pamatne, mežs un vairāk kā 10 m augstas kāpas ir kĜuvušas par daudzstāvu apbūvei 
atĜautu teritoriju. Te uzsākta divu 5 stāvu māju būvniecība bez sabiedriskās apspriešanas. 

230.  14.03.2007. I. NeĜėe Lūdzu veikt grozījumus, kas liegtu apbūvēt dabas pamatni, 10 m augstas priedēm apaugušas kāpas un aplūstošās 
teritorijas Juglas ezera krastā, pie soc.aprūpes centra „Ezerkrasti” 

231.  19.03.2007. Biedrība Latvijas 
ezeri 
J. Sprūds 

RTP kartē „Publiski pieejamās krastmalas un to izmantošana” Rīgas mazos ezerus savienojošās ūdensteces 
iezīmētas kā publiski pieejamas krastmalas, un netālu no dažiem ezeriem (Bābelītes, Dambjpurva ez., kaut kur pie 
Mārupītes) kartē ielikti peldvietu punkti. 
Uzskatām par nepieciešamu: 1. labot kartes, norādot konkrētas peldvietu atrašanās vietas, un norādot kā publiski 
pieejamas krastmalas arī Rīgas mazo ezeru krastus. 
2. paredzēt pietiekama skaitā tualešu izbūvi un apsaimniekošanu Rīgas iekšējo ūdeĦu krastos. 
3. paredzēt jaunās apbūves obligātu pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijai, vai vietās, kur tas tehniski nav 
iespējams  - obligātu notekūdeĦu izvešanu uz attīrīšanas iekārtām vai centralizēto kanalizāciju, ar faktiski izvesto 
notekūdeĦu daudzuma fiksēšanu vai izvešanas līguma noslēgšanu. 
4. ar saistošajiem noteikumiem aizliegt iepludināt sadzīves notekūdeĦus Rīgas iekšējās ūdenstecēs un ūdenstilpēs, 
kā arī ierobežot notekūdeĦu iesūcināšanu gruntī. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem 

232.  19.03.2007. O. Šteinbergs Aizsargjosla jāpaplašina ar jauniem priežu u.c. stādījumiem, nepieĜaut apbūvi. Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

233.  19.03.2007. L. EĦăele Visām Rīgas pilsētas teritorijā esošajām dabiskajām ūdenstilpēm un ūdenstecēm to aizsargjoslas noteikt tajās 
iekĜaujot dabiskās applūstošās palienes visā platumā, kā arī iekĜaujot upju un ezeru krastos esošos Latvijā un ES 
aizsargājamos biotopus un aizsargājamo sugu atradnes. Pārējos (neapplūstošos, bez aizsargājamiem biotopiem un 
sugām) dabiskos upju un ezeru krastu posmos (nepabūvētās, nedegradētās platības) aizsargjoslas noteikt ne mazāk 
kā 50 m platumā.  

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

234.  19.03.2007. A. Jakovičs Lūdzu noteikt aizsargjoslu Velna dīėim Ėengaragā pie bijušā restorāna „Šėecina” pie mājas Maskavas ielā 264. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 

235.  19.03.2007. E. KalniĦa 
236.  19.03.2007. K. ĀboliĦa Piešėirt ūdenskrātuves statusu reālajam dīėim pie nama Maskavas ielā 264 un noteikt tam aizsargjoslas 

Aizsargjoslu likumā paredzētajā kārtībā. 
237.  18.03.2007. Ē. Svarinskis Lūdzu anulēt RD lēmumu par teritorijas Maskavas ielā 264 (kad.nr. 01000780413) un Maskavas ielā b/n (kad.nr. 

01000781004) detālplānojuma projekta apstiprināšanu un atjaunot dabas pamatnes statusu dīėim šajā teritorijā. 
RD lēmums neĦem vērā iedzīvotāju viedokĜus. 

238.  18.03.2007. L. StupĦikova Lūdzu nepieĜaut dzīvojamā masīva būvniecību Maskavas ielā 264 un b/n, atjaunot sākotnējo teritorijas 
izmantošanu – dabas pamatne.  

239.  17.03.2007. E. KalniĦa Noteikt aizsargjoslu Mārupītei 20 m. Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem 

240.  15.03.2007. A. Silabriede ĥemt vērā, ka apbūvei paredzēto applūstošo teritoriju aizsargjoslas nosakot, jāĦem vērā Satversmes tiesas 
spriedums (08.02.2007., Nr.2006-09-03) 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem 

241.  15.03.2007. E. Bairanovs Esmu pret celtniecību. Lūdzu atjaunot atpūtas zonas statusu. Esmu pret gaisa piesārĦojumu šajā rajonā Priekšlikums nekonkrēts 

242.  15.03.2007. 
DA-07-1129ap 
 

G. Bojārs Ierosinu noteikt aizsargjoslas TEC-1 un Ėīšezera savienojošam kanālam, lai šī saglabājamā kanāla trasi būtu 
iespējams nostiprināt, labiekārtot un apkopt netraucēti no kaimiĦu zemju īpašniekiem. Informēju, ka RD Vides 
departaments ir pieĦēmis lēmumu kanālu saglabāt kā nepieciešamu pilsētas melioratīvām vajadzībām 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.g.grozījumi ir izstrādāti 
atbilstoši Latvijas likumdošanas 
normām. Aizsargjoslas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem. 



 114

243.  02.04.2007. 
DA-07-2097nd 

Sia „Laivu un kuteru 
serviss” 

Lūdzam precizēt Zvirgzdusalas aizsargjoslu, nosakot, ka gar Daugavu tās platums ir 20 m, bet gar Daugavas 
atteku – Kojusalas grāvi – 10 m. 

Pēc Aizsargjoslu likuma salām un 
pussalām aizsargjosla ir ne mazāk kā 
20 m 

244.  04.06.2007. 
DA-07-3543nd 

SIA „Nikra” L ūdzu esošās apbūves aizsardzībai Trīsciemā paredzēt sūkĦu stacijas izvietošanu uz Langas upes. Plānojumā ir paredzēts 

245.  04.06.2007. 
DA-07-3538nd 

„R.Evolution nami” Lūdzam perspektīvā  gāzesvada aizsargjoslu gar zemes gabalu Rīgā, Biėernieku ielā 200 precīzi iezīmēt 5 m 
atālumā. 

Aizsargjoslas ir noteiktas saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem. 

246.  27.09.2007. 
DA-07-4395ap 

J. Dobelis Ierosinu ievērot 1.Aizsargjoslu likuma normas: 
1.1. 7.panta 1., 2.un 3.daĜa, kas paredz „minimālo aizsargjoslu 10 m platā joslā katrā krastā, bet ūdenstecei 
ar izteiktu palieni ne mazāk kā visā palienes platumā un, ja ir izteikts stāvs pamatkrasts – no tās augšējās 
krants.” 
1.2. 37.panta 3) un 4) punkta b) apakšpunkts, kas aizliedz celt un izvietot jebkādas ēkas un būves ūdensteču 
aizsargjoslās. 
2. „Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika” (MK 1998.08.04. noteikumi Nr. 284). 
SaskaĦā ar šo noteikumu 1.punktu ūdenstilpnes aizsargjoslu robežas nosaka un teritoriju plānojumos iezīmē 
pēc saskaĦošanas ar reăionālo vides pārvaldi. Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes speciālistiem ir jāizvērtē 
noteikto aizsargjoslu platumu atbilstību normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības prasībām. 
3. Teritorijas plānošanas likuma normas: 
3.1. likuma 3.panta teritorijas plānošanas principi – 1) daĜa „ilgtspējības princips, kas nodrošina esošajām un 
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi…. dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu” un 7) daĜa – 
„atklātības principu, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, iesaistot sabiedrību un nodrošinot 
informācijas un lēmumu pieĦemšanas atklātumu.” 
3.2. likuma 4.panta 7) punkts – „saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloăisko daudzveidību, 
kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 
4. Teritoriju, kas atrodas dabas pamatnēs un/vai ūdens objektu tuvumā detālplānojuma izstrādāšanā un 
apstiprināšanā obligāti ievērot kompetentu ar vides aizsardzību saistītu institūciju (piem., Latvijas dabas 
fonda, RD Vides departamenta, Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes) atzinumus. 

Aizsargjoslu likuma 7.panta 1.,2. un 
3.daĜa RTP 2006.-2018. g. izstrādē ir 
ievērota un tiks ievērota arī turpmāk.  
Bez jau minētajiem teritorijas 
plānošanas principiem ir jāievēro arī  
Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 
2.,5. un 6.daĜa. 
RD saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” ar tajā ietilpstošajām 
daĜām ir saskaĦoti ar Lielrīgas 
reăionālo vides pārvaldi. 

247.  16.03.2007. 
DA-07-1653nd 

SIA „MH 
Autocentrs” valdes 
loceklis P.Spredzis 

Lūdzam veikt grozījumus attiecībā un zemes gabalu Brīvības gatvē 435 un 437 (kad.nr. 01001282002) precizējot 
Brīvdabas muzeja aizsargjoslu, nosakot, ka tā neskar zemes gabala Brīvības gatvē 435 un 437 (kad.nr. 
01001282002) robežas, t.i., ka zemes gabala daĜa gar Brīvības gatvi  neatrodas aizsargjoslā. 

Plānojums nevar mainīt Aizsargjoslu 
likuma 8.pantā noteiktos aizsargjoslu 
platumus. Grozījumiem nav 
pamatojuma. 

248.  17.10.2007. 
DA-07-4713ap 

L.EĦăele Ierosinu noteikt neapbūvējamas dabas un apstādījumu teritorijas Rīgas pilsētā esošo upju un ezeru krastos visā 
dabisko applūstošo teritoriju platumā. Visām Rīgas pilsētas teritorijā esošajām dabiskajām ūdenstilpēm un 
ūdenstecēm to aizsargjoslas noteikt tajās iekĜaujot dabiskās applūstošās palienes visā platumā.  
Applūstošo teritoriju iekĜaušanu aizsargjoslās un neapbūvējamas teritorijas statusa piešėiršanu pamato tas, ka tās 
ir: 1) pret piesārĦojumu sevišėi jūtīgas ekosistēmas, kas tieši saistītas ar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm;  
2)saglabājušas ievērojamu bioloăisko daudzveidību; 3) reto un aizsargājamo biotopu un sugu atradnes; 4) 
ainaviski nozīmīgas teritorijas; 5) nozīmīgi rekreācijas resursi. 

Sakarā ar to, ka nav izvērtēts 
samērīgums starp sabiedrības interešu 
ieguvumu un zemes gabalu īpašnieku 
tiesību būtiskiem ierobežojumiem, 
Departaments priekšlikumiem 
nepiekrīt. 

249.  01.06.2007. 
DA-07-1751dv 

RD Vides 
departaments 

Lūdzam Jūs, lemjot par grozījumiem RTP 2006.-2018.g. atbilstoši 16.05.2000. RD „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla 
uzturēšanas saistošiem noteikumiem Nr.75” 6.1.3. punktu „atklātiem meliorācijas novadgrāvjiem jāievēro 
aizsargjoslu – ne mazāk kā 3 m uz katru pusi no atklātā grāvja malas” noteikt aizsargjoslas 3 m platumā uz abām 
pusēm no katra krasta TEC-1 ar Ėīšezeru savienojošam kanālam, jo TEC-1 ir pielīdzināms pie atklāta 
meliorācijas novadgrāvja. 

Plānā ar mēroga noteiktību 1:10 000 
nav iespējams parādīt aizsargjoslas, 
kas šaurākas par 10 m, tad RTP 
grozījumos netiks parādītās 
meliorācijas grāvju aizsargjoslas. Lai 
aizsargātu TEC-1 un Ėīšezeru 
savienojošo kanālu katrā kanāla pusē 
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ir paredzētas apmēram 15 m platas 
zaĜumu joslas. 

250.  25.10.2007. 
DA-07-4815ap 

D.Čerkasova Lūdzu mainīt zemes gabalam ar kad.nr. 01001032070, Birzes ielā 27 jaunajā plānā noteikto applūstošo teritoriju 
uz neapplūstošu, pamatojoties uz LVĂMA slēdzienu nr. 4-6/1261 no 30.08.2007. 

Ir Ħemts vērā. 

251.  D. Čerkasova Lūdzu koriăēt applūstošo teritoriju karti, Ħemot vērā LVĂMA slēdzienu no 30.08.2007. Ir Ħemts vērā. 

252.  19.06.2008. 
DA-08-4851nd 

Vecmīlgrāvja 
attīstības biedrība 

Lūdzam jūsu palīdzību nekavējoties garantēt ZiemeĜblāzmas kultūrvēsturiskā kompleksa aizsardzību: 
1) Juridiski nostiprināt ZiemeĜblāzmas kultūras kompleksu kā valsts nozīmes kultūras pieminekli, iekĜaujot 
tajā visus četrus filantropa un izcilā latviešu kultūras mecenāta Augusta Dombrovska celtos arhitektūras 
pieminekĜus un tiem piekrītošās teritorijas (ZiemeĜblāzmas nams un parks (1913, Nr.8221), Burtnieku nams 
(1908, Nr.8222), Proăimnāzija (1908) un ZaĜā skola (1900, Nr.8164) 
2) Nodrošināt arhitektūras pieminekĜu apsardzību pret vandāĜu un Ĝaunprātīgu privatizētāju postījumiem 
3) Garantēt arhitektūras pieminekĜa ZaĜā skola krāsmatu saglabāšanu līdz atjaunošanai nepieciešamo 
uzmērījumu un foto fiksācijas paveikšanai, un nodrošināt ēkas atjaunošanu 
4) Atrast iespēju pabeigt pārtraukto Proăimnācijas ēkas rekonstrukciju, neaizkavējot to ar paralēlo 
tiesvedības procesu pret negodprātīgajiem būvuzĦēmējiem 
5) Aktivizēt ZiemeĜblāzmas rekonstrukcijas darba grupas darbību 

Informējam, ka, izstrādājot RTP 
grozījumus, kā vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekĜu: kultūras 
nama „ZiemeĜblāzma” (aizsardz. 
Nr.8221), Burtnieku nama (aizsardz. 
Nr.8222), ZaĜās skolas (aizsardz. 
Nr.8164) un valsts nozīmes vēstures 
pieminekĜa Burtnieku nams (aizsardz. 
Nr.89) aizsargjosla tiks noteikta 
teritorijai, ko ietver ZiemeĜblāzmas 
iela, Kāvu iela, Augusta Dombrovska 
iela, Martas Rinkas iela, zemes gabala 
ar kadastra Nr.01001112090 
austrumu robeža līdz Baltās baznīcas 
ielai, Baltās baznīcas iela, Pauguru 
iela, Kalngales iela līdz zemes gabala 
ar kadastra Nr.01001110158 
ziemeĜaustrumu robežai, zemes 
gabala ar kadastra Nr.01001110158 
ziemeĜaustrumu un ziemeĜrietumu 
robeža līdz ZiemeĜblāzmas ielai. 
SaskaĦā ar likuma „Par kultūras 
pieminekĜu aizsardzību” 12.pantu 
tiesības izskatīt, izvērtēt un ieslēgt 
kultūras pieminekĜu sarakstā ir Valsts 
kultūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcijai. 

253.  20.10.2008. 
DA-08-3404dv 

Kultūras 
departaments 

Lūdzam sniegt informāciju jautājumā par vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekĜa statusa noteikšanu 
A.Dombrovska Vecmīlgrāvī celtajām vēsturiskajām ēkām un tām pieguĜošajām teritorijām. 

254.  03.04.2007. 
DA-07-1508ap 

A. Pidiks ZiemeĜblāzmas ielas 45 zemes gabalu iekĜaut kultūrvēsturiskajā mantojumā, nepieĜaut daudzstāvu mājas 
celtniecību, lai neaizsegtu skatu uz „Burtnieku pili”, Proăimnāziju – arodskolu. Šīs A.Dombrovska celtās ēkas ir 
jāiekĜauj pilsētbūvniecības kultūrvēsturiskajā mantojumā, jo tās ir izcilas koka arhitektūras celtnes. Jāatjauno arī 
„ZaĜā skola” Dombrovska ielā, ZiemeĜblāzmas pils un parks. 

255.  03.04.2007. 
DA-07-1509ap 

B. Uldriėe 

256.  13.04.2007. 
DA-07-1722ap 

G. Briedis ZiemeĜblāzmas ielas 45 zemes gabalu iekĜaut kultūrvēsturiskajā mantojumā. Tāpat arī teritoriju, kurā ietilpst 
A.Dombrovska celtās koka arhitektūras celtnes kā „Burtnieku pils”, „Proăimnāzija – 1.arodskola” , 
„ZiemeĜblāzmas pils” ar piegulošo parku, „ZaĜā skola”, ir jāiekĜauj valsts nozīmes pilsētbūvniecības un 
kultūrvēsturiskajā mantojumā, jo tās ir izcilas koka arhitektūras celtnes. 

257.  01.03.2007. L. StaĦa ZiemeĜblāzmas 45 lūdzu iekĜaut kultūrvēsturiskajā zonā, necelt tur daudzstāvu ēkas. 
258.  06.03.2007. J. VilciĦa Lūdzu iekĜaut kultūrvēsturiskajā zonā teritoriju ZiemeĜblāzmas 45 
259.  28.02.2007. L. Mūrniece Uzskatu, ka Vecmīlgrāvī teritorija ZiemeĜblāzmas 45 ir saglabājama kā aizsargjosla, jo tur pat atrodas objekti ar 

kultūrvēsturiski nozīmi, kas visi kopā būtu jāveido par valsts aizsargātu ēku kompleksu. 

260.  03.03.2007. P. Ūdre Sakārtot ZiemeĜblāzmas parku un A.Dombrovska atdusas vietu. Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

261.  03.03.2007. P. Ūdre Lūdzu iekĜaut kultūrvēsturiskajā zonā teritoriju ZiemeĜblāzmas 45, tur ierīkojot zaĜo atpūtas zonu. Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

262.  06.03.2007. RCB ZiemeĜblāzmas 
fili ālbibliotēka 

Priekšlikums ZiemeĜblāzmas ielā 45 uzcelt „Izklaides centru” – grāmatnīcu, kinoteātri, peldbaseinu. Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

263.  01.03.2007. I. Krivāne Apbūvei paredzēto vietu ZiemeĜblāzmas 45 būtu jāveido par kultūras centru, kas būtu pieejams plašākām 
iedzīvotāju masām un veicinātu sabiedrības attīstību. 

264.  01.03.2007. A. BērziĦa Vecmīlgrāvī, Kalngales un ZiemeĜblāzmas ielu rajonā visas jaunuzceltās mājas ir 9 stāvu augstumā, kurās dzīvo 
daudz jauno ăimeĦu ar bērniem, kuriem nepieciešams pagalms rotaĜām un pastaigai, bērnus priecē brīvais 
laukums ZiemeĜblāzmas ielas 45 apkārtnē, tādēĜ lūdzu to neapbūvēt ar augstceltnēm, kas krasi kontrastē ar 
A.Dombrovska celtajām koka celtnēm. 

Informējam, ka, izstrādājot RTP 
grozījumus, kā vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekĜu: kultūras 
nama „ZiemeĜblāzma” (aizsardz. 
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265.  07.03.2007. J. Pričina Esmu pret daudzstāvu mājas būvēšanu ZiemeĜblāzmas ielā 45, jo ar to tiks bojāta vēsturiska ainava, tiks aizsegts 
Burtnieku nams un vēl vairāk samazināta zaĜā zona. Tā vietā piedāvāju pabeigt dzīvojamās mājas celtniecību 
Baltās baznīcas ielā, pretī „Neldai”, kura nav pabeigta jau daudzus gadus. 

Nr.8221), Burtnieku nama (aizsardz. 
Nr.8222), ZaĜās skolas (aizsardz. 
Nr.8164) un valsts nozīmes vēstures 
pieminekĜa Burtnieku nams (aizsardz. 
Nr.89) aizsargjosla tiks noteikta 
teritorijai, ko ietver ZiemeĜblāzmas 
iela, Kāvu iela, Augusta Dombrovska 
iela, Martas Rinkas iela, zemes gabala 
ar kadastra Nr.01001112090 
austrumu robeža līdz Baltās baznīcas 
ielai, Baltās baznīcas iela, Pauguru 
iela, Kalngales iela līdz zemes gabala 
ar kadastra Nr.01001110158 
ziemeĜaustrumu robežai, zemes 
gabala ar kadastra Nr.01001110158 
ziemeĜaustrumu un ziemeĜrietumu 
robeža līdz ZiemeĜblāzmas ielai. 
SaskaĦā ar likuma „Par kultūras 
pieminekĜu aizsardzību” 12.pantu 
tiesības izskatīt, izvērtēt un ieslēgt 
kultūras pieminekĜu sarakstā ir Valsts 
kultūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcijai. 
ZiemeĜblāzmas 45 šajā teritorijā nav 
iekĜauta 

266.  01.03.2007. I. Strelēvica NepieĜaut tā saukto iekšpagalmu apbūvi ar daudzstāvu ēkām. 
NepieĜaut daudzstāvu ēku būvēšanu Vecmīlgrāvja vēsturisko ēku tuvumā. 

267.  26.02.2007. I. Bondare Uzskatu, ka Vecmīlgrāvja vēsturiskajā centrā, kur pagaidām vēl atrodas trīs A. Dombrovska celtās ēkas (viena 
ZaĜā skola jau ir nodedzināta), nevajadzētu celt tādas milzīgas augstceltnes. ZiemeĜblāzmas 45 Ĝoti piemērots būtu 
liels parks, apstādījumi ar soliĦiem. 

268.  05.03.2007. I. Ravceva Lūdzu nepieĜaut celt daudzdzīvokĜu celtni ZiemeĜblāzmas ielā 45. Tā aizsegs vēsturisko celtni, kurā pašreiz 
atrodas Rīgas 2. mūzikas skola. Apbūves vietā varētu izveidot zaĜo zonu.  

269.  06.03.2007. D. Krilova Saku nē jaunajai apbūvei ZiemeĜblāzmas ielā 45. Celt daudzstāvu mājas blakus koka arhitektūras piemineklim 
Burtnieku nams nav pieĜaujams. Tas ir vienots ansamblis ar pārējām A.Dombrovska uzceltajām būvēm. 

270.  26.02.2007. R. Silkāne Lūdzu nepieĜaut daudzstāvu namu apbūvi ZiemeĜblāzmas 45, jo tad tiks aizsegti koka arhitektūras pieminekĜi 
(Burtnieku nams, proăimnāzija). Būtu vēlams šo teritoriju, kā arī ZiemeĜblāzmas kultūras namu, ZaĜo skolu un 
ieguĜošos zemes gabalus, iekĜaut kultūrvēsturiskajā zonā. Zemes gabalu ZiemeĜblāzmas ielā 45 sakārtot un ierīkot 
tur zaĜo zonu. 

271.  03.03.2007. M. PĜaviĦa Saglabāt Vecmīlgrāvja kultūrvēsturisko vidi. Necelt augstceltnes, kas aizsedz Burtnieku namu ZiemeĜblāzmas ielā 
38. 

272.  28.02.2007. S. Briede Vecmīlgrāvja teritorija, kur atrodas Ĝoti nozīmīgi A.Dombrovska celtie kultūrvēsturiskie objekti (Burtnieku nams, 
proăimnāzija, ZiemeĜblāzmas pils, zaĜā skola), kā arī šai teritorijai piegulošais zemes gabals ZiemeĜblāzmas 45 
obligāti iekĜaujams kultūrvēsturiskajā zonējumā, kur aizliedzama daudzstāvu apbūve. Šī teritorija ZiemeĜblāzmas 
45 jāsakopj, jāapzaĜumo, jāierīko skvērs, veidojot labvēlīgu fonu vēsturiskajam centram.  

273.  01.03.2007. M. Tolstova Lūdzu iekĜaut kultūrvēsturiskajā zonā zemesgabalu ZiemeĜblāzmas 45, nepieĜaut daudzstāvu ēku būvniecību. 
274.  01.03.2007. A. Pencis 

275.  26.08.2008. 
DA-08-6533nd 

SIA „Lucavsalas 
attīstība” 

Lūdzam sniegt detalizētu informāciju par to, vai Rīgas dome ir plānojusi veikt izmaiĦas teritorijas plānojumā, kas 
saistītas ar Lucavsalas teritoriju. Gadījumā, jā šādas izmaiĦas ir plānotas, tad kāds ir to laika grafiks 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 
Grozījumos tiek noteiktas atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma grozījumu 
prasībām un saskaĦā ar tām 
izstrādātajam hidroloăiskajam 
modelim.  

276.  17.09.2008. 
DA-08-7245nd 

SIA „Juglas 
īpašumi”  

Lūdzam koriăēt teritoriju Nautrēnu ielā b/n ar kad.nr. 0100 123 2291-0100 123 2299, 0100 123 2372 ar 
applūšanas varbūtību 10% atbilstoši veiktajiem Pretplūdu pasākumiem – 2006.gadā izbūvēto uzbērumu atbilstoši 
2005.gada 25.oktobrī akceptētajam tehniskajam projektam 

Nosakot virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas ir Ħemti vērā pretplūdu 
pasākumi Nautrēnu ielā 12. 

277.  08.09.2008. 
DA-08-6954nd 

Sia „Maltas nami” Lūdzam rast iespēju izslēgt zemes gabalu Rīgā Ūnijas ielā b/n (kad.nr. 01000700052) no teritorijām, uz kurām ir 
attiecināms iekšpagalmu apbūves moratorijs. 

Minēto zemes gabalu turpmākai 
attīstībai nav nepieciešams izstrādāt 
Detālplānojumus 278.  08.09.2008. 

DA-08-6953nd 
SIA „MICK” L ūdzam atcelt mums piederošā zemes gabala Tālavas gatvē (Kad.nr.0100820883) noteikto būvniecības un 

rekonstrukcijas moratoriju 
279.  08.09.2008. 

DA-09-6957nd 
SIA „Raca Project” Lūdzam atcelt mums piederošā zemes gabala Zentenes 19a (Kad.nr.01001170156) noteikto būvniecības un 

rekonstrukcijas moratoriju 
280.  19.06.2007. 

DA-07-2923ap 
B. Platgalve Lūdzu atcelt man piederošajiem zemes gabaliem  Maskavas ielā 205 (Kad.nr.01000720124) un Ėengaraga ielā 

b/n (Kad.nr.01000720123)  noteikto būvniecības un rekonstrukcijas moratoriju 
281.  08.09.2008. 

DA-08-3513ap 
Ă. Grīnšteins Lūdzam atcelt mums piederošā zemes gabala J.Asara ielā 22 (Kad.nr.01000360105) noteikto būvniecības un 

rekonstrukcijas moratoriju 
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282.  08.09.2008. 
DA-08-3512ap 

L. Leitlande Lūdzu neiekĜaut apbūves aizlieguma moratorija teritorijā man piederošo nekustamo īpašumu Artilērijas ielā 50 
(kad.nr. 01000340077) 

283.  08.09.2008. 
DA-08-6956nd 

SIA Līksnas nams 
pilnv.pers. M. 
Batarags 

Lūdzu izĦemt no būvniecības un rekonstrukcijas moratorijā iekĜauto teritoriju saraksta z.g. Līksnas ielā 22, kad.nr. 
01000460011. Z.g. atrodas perimetrālās apbūves kvartālā, vēsturiski veidojies kā nožogota teritorija un nevar tikt 
vērtēts kā mikrorajona pagalms vai publisku apstādījumu teritorija 

284.  08.09.2008. 
DA-08-3518ap 

G. Bogdānovs Lūdzam pārskatīt moratorija, kas pieĦemts ar RD lēmumu Nr. 1369, atcelšanu Maskavas ielā 65, grupa 63, grunts 
120, kas atrodas 11.moratorija teritorijā. 

285.  08.09.2008. 
DA-08-3517ap 

A. KārkliĦš Lūdzu izslēgt no apbūves moratorija teritorijas zemes gabalu Lauku ielā 7 (36.grupa, 82.grunts), jo tas nav 
klasisks iekšpagalms vai tā daĜa, jo esošā apbūve zemes gabalā veido noslēgtu perimetru un nav uzskatāms par 
publisko apstādījumu teritoriju. 

286.  19.06.2007. 
DA-07-2923ap 

B.Platgalve 
R.PozvoĜskas 
pilnv.pers. 

Lūdzu atcelt būvniecības un rekonstrukcijas moratorija dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu 
teritorijās zemes gabalam ar kad.nr. 01000720124 

287.  08.09.2008. 
DA-08-3516ap 

J.Timošēviča Lūdzu atcelt būvniecības un rekonstrukcijas moratorija teritorijas statusu zemes gabalam Kalna ielā 54 ar kad.nr. 
01000460004 

288.  08.09.2008. 
DA-08-3514ap 

A. Aronietis Lūgums izskatīt iespēju izslēgt teritoriju, uz kuras atrodas ēka Zemes ielā 6a, no moratorija darbības zonas 

289.  08.09.2008. 
DA-08-6955nd 

SIA „L11” L ūdzu izslēgt no moratorija teritorijas zemes gabalus Lapu ielā 11 un 13 un atĜaut izstrādāt projektu bez 
detālplānojuma izstrādāšanas. Vēršam uzmanību, ka minētie zemes gabali atrodas tieši pie Lapu ielas un tādēĜ RD 
lēmuma nr. 1369 1.punkta formulējums „Noteikt būvniecības un rekonstrukcijas moratoriju dzīvojamo 
mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu teritorijās…” uz šiem gruntsgabaliem nebūtu attiecināms. 

290.  13.11.2008. 
DA-08-8712-nd 

SIA Fishbone Lūdzam informēt par zemes gabala A.BieziĦa ielā b/n ar kadastra Nr. 0100 099 0196 turpmāko izmantošanu 
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4. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daĜas  

„Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana M 1:10 000” grozījumu izstrādei 
 

SaĦemtie priekšlikumi pēc saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stāšanās spēkā 
un sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 13.08.2007.-21.09.2007. 

 

N.p.k 
Atbildes Reă.Nr. 
vai datums uz 
anketas 

Uzvārds/ Nosaukums Priekšlikums PAD izvērt ējums 

 
I ATBALST ĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
 
1. PAD PPP 

05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu atbilstoši virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslām. 

Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana atbilstoši virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslām tiks izvērtēta un precizēta pēc 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem un Ministru kabineta noteikumu 
apstiprināšanas, kas noteiks vērtēšanas metodiku 

2. 17.10.2007. 
DA-07-6889nd 
27.07.2006 
DA-07-4251nd 
 

B-ba ‘Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzībai” 

 

     Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu Rīgas brīvostas 
teritorijai Krievu salā, pamatojoties uz biedrības „Koalīcija dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzībai” un Rīgas brīvostas pārvalde ierosinājumiem. 
     Pamatojoties uz neatbilstību nacionālajiem normatīvajiem aktiem un ES 
direktīvai (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīva 
2001/42/EC „par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu”), 
lūdzam jūs apturēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam daĜu, kas attiecas 
uz spēkā esošo un plānoto Rīgas brīvostas teritoriju. Lūdzam nepieĦemt jaunus un 
atcelt jau pieĦemtos lēmumus, kas pieĦemti pamatojoties uz Rīgas teritorijas 
plānojumu 2006.-2018.gadam pašreiz spēkā esošajā un plānotajā Rīgas brīvostas 
teritorijā, līdz spēkā stāsies normatīvajiem aktiem atbilstoši grozījumi. 
     Izvērtēt un noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu un apbūves 
noteikumus Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam daĜā, kas attiecas uz 
Rīgas brīvostas teritoriju 

LR Satversmes tiesas 17.01.2008. spriedums lietā Nr.2007-11-03 
„Par Rīgas teritorijas plānojuma daĜas 2006. – 2018. gadam, kas 
attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 115. pantam” 

3. 24.09.2007 
DA-07-4335-ap 
 

V. Uldriėe 
J. Balode 
M.Veinberga 
A. Rozenberga 
I.V ītola 
D.GobiĦa 
V.Uldriėe 
Dz. Veidemane 
H.Bute 
A.Mētra 

Teritorijā starp zemes gabaliem Rīga, Kalmju  ielā Nr.24, 26, 28, 30, 34, 36 un 
Ėīšezera krastmalu mainīt plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Apstādījumu un dabas 
teritoriju. 

Teritorija atrodas Ėīšezera aizsargjoslā. 

4. 02.10.2007 Laivu un kuteru serviss Veikt grozījumus RTP, atbilstoši daudzfunkcionālā kompleksa „Ulubele’ Priekšlikums ir atbalstīts saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
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DA-07-6444-nd 
 

SIA izstrādātajai zonējuma shēmai Latgales priekšpilsētā (Krasta ielā 5). Zemes gabala 
un tam pieguĜošās teritorijas attīstības priekšlikums paredz pagarināt lineāro apbūvi 
un gājēju promenādi gar Kojusalas grāvja krastu Zvirgzdusalas DA daĜā, 
nesamazinot apstādījumu un dabas teritorijas platības, kā arī izveidot zemesgabala 
daĜā gar Daugavu publiski pieejamus labiekārtotus pagalmus ar bērnu un sporta 
laukumiem ar kopējo platību 6500 m2. Zemes gabala daĜā gar Krasta ielu paredzēts 
izveidot labiekārtotu parku ar platību 10000 m2. 

grozījumiem par applūstošajām teritorijām 

5. 05.04.2006 
DA-06-1509-ap 

T. Tjarve Zemesgabals Rudzu ielā  ( kadastra Nr.0100 113 0279) zonēts kā Apstādījumu un 
dabas teritorija. Lūdzu noteikt atĜauto izmantošanu -  Savrupmāju apbūves 
teritorija. 

Priekšlikums ir atbalstīts saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem par applūstošajām teritorijām 

6. 26.04.2006 
DA-06-1861-ap 
 

A. Amaters 
 
G. Kalnmalis 

Lūdzam veikt korekcijas RAP 2006. -2018.g., mainot atĜauto izmantošanu zemes 
gabal’ ZiemeĜu rajonā no Apstādījumu un dabas  teritorijas   Zvejniekciema ielā b/n, 
kadastra nr. 0100 120 2529 uz  Savrupmāju apbūves teritoriju - saskaĦā ar 
apstiprināto tehnisko projektu ( Nr. BU-04-1140-ap, Nr. DAP-03-937-ap)  

Priekšlikums ir atbalstīts saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem par applūstošajām teritorijām 

 
1. ATBALST ĀMIE PRIEKŠLIKUMI, KURI ATBILST R ĪGAS TERITORIJAS PL ĀNOJUMA VADL ĪNIJĀM UN/ VAI R ĪGAS ILGTERMI ĥA ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJAI 
 
7. 03.07.2006 

DA-06-3748nd 
 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” 
 

Lūdzu saskaĦot dzelzceĜa trases kā projektējamās un iekĜaut Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumos  - no Krievu salas līdz bijušās Spilves 
teritorijai un starp Daugavu un Bolderājas dzelzceĜu 

Atbalstīt, jo priekšlikums atbilst Rīgas ilgtermiĦa attīstības 
stratēăijai 

8. 28.09.2007 
DA-07-6374nd 
 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” 
SIA ‘Juta Terminal” 
 

Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto ( atĜauto) izmantošanu – dzelzceĜa zemes 
nodalījuma josla ZiemeĜu rajonā ( Eksportosta/ Mazā Vējzaėsala) 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pilsētas ekonomisko attīstību un 
atbilst Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijai 

9. 07.08.2006 
DA-06-4469nd 
09.06.2006 
DA-06-3306nd 
 
 

VAS „Latvijas dzelzceĜš” 
SIA „Naftimpeks” 
 

Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto ( atĜauto0 izmantošanu – dzelzceĜa zemes 
nodalījuma joslu ZiemeĜu rajonā ( posmā no ZiemeĜblāzmas stacijas līdz ostas 
teritorijai Rīnūžos, gar Laivinieku ielu) 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pilsētas ekonomisko attīstību un 
atbilst Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijai 

10. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu Rīgas domes jaunajam 
administratīvajam centram un piegulošajai teritorijai Zemgales priekšpilsētā, 
TorĦakalnā 

Atbalstīt, jo priekšlikums atbilst Rīgas teritorijas plānojuma 
vadlīnijām 

11. 11.06.2007 
DA-07-3739-nd 
 

LR Satiksmes ministrija Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu saskaĦā ar lidostas 
„Rīga” otra skrejceĜa izbūves un lidostas paplašināšanu, paredzot arī apbūves 
moratoriju lidostas trokšĦu ietekmes zonā, teritorijai ar robežu pa automaăistrāli 
P133, Mūkupurva ielu un projektēto Mūkupurva ielas turpinājumu līdz dzelzceĜa 
līnijai Rīga – Jūrmala līdz zemes gabalu (kad. Nr.01000820054, Nr.01000820454 un 
Nr.01000820050) ZR robežai līdz KārĜa UlmaĦa gatves sarkanajām līnijām līdz 
Rīgas pilsētas administratīvajai robežai un līdz automaăistrālei P133, pamatojoties 
uz Satiksmes ministrijas 31.05.2007. vēstuli Nr.15.01-03/13 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pilsētas ekonomisko attīstību un 
atbilst Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijai 
Nosakāms jauns teritorijas izmantošanas veids – „turpmākās izpētes 
teritorija”, lai kopā ar Satiksmes ministriju risinātu jautājumu par 
teritoriju un būvju kompensācijām nākotnē 

 
 1.1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.1. „PRIEKŠLIKUMS VEICIN ĀS PAŠVALDĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU NODROŠIN ĀŠANU” 
  
12. 05.07.2006 VAS „Paula StradiĦa 2006.gada 27.-30.aprīlī notika starptautisks plenērs par Paula StradiĦa klīniskās Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pašvaldības autonomo funkciju 
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DA-06-3813nd 
 

klīniskā universitātes 
slimnīca” 
 

universitātes slimnīcas teritorijas ( kad. Nr. 01000560115) nākotnes attīstības 
vīzijām. Par uzvarētāju atdzītais projekts piedāvā jaunos slimnīcas korpusus no 4.-6. 
stāvu augstus Realizējot celtniecību, tiktu nojauktas vidi degradējošas ēkas, kā arī 
ēkas bez vai ar nelielu kultūrvēsturisku nozīmi. Apbūves intensitāte varētu būt 
100%, bet apbūves blīvums 30%.  
Lūdzam izvērtēt šo iespējamo slimnīcas attīstības projektu un tā realizācijai 
nepieciešamos grozījumus Rīgas attīstības plānā 2006.-2018.gadam. 

nodrošināšanu ( veselības aprūpes iestāžu izvietošanu) 

13. 30.08.2006 
DA-06-5031nd 
10.03.2008 
DA-08-1698nd 
 

A/S „Rīgas siltums” 
 

IekĜaut RTP 2006. -2018.g. grozījumos, nosakot tehniskās apbūves teritorijas 14 
objektus. 
1. Gobas ielā 33a ( 01000972042) 
2. Keramikas ielā 2a ( 01001102017) 
3. Viestura prospekts 20b ( 01000682073) 
4. Berău ielā 7 ( 01001270105 
5. Kurzemes prospekts 17 ( 01000800769, 800017) 
6. Kandavas 16 ( 01000760330) 
7. Nautrēnu 24 ( 01001232137) 
8. Krustpils 62a ( 01001262078) 
9. Trijādības 5 (010004920150) 

Atbalstīt visus priekšlikumus, jo tie veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju  - siltumapgāde - nodrošināšanu 

14. 18.08.2006 
DA-06-2905dv 
 

RD Satiksmes un 
transporta lietu komiteja 
 

Pamatojoties uz 18.07.2006. sēdes protokolu Nr.36, noteikt kā Park & Ride  
teritorijas zemes gabalos ar kadastra Nr.: 
1. Pāles ielā – kad.nr.0100 092 2232 
2. Maskavas iela – kad.nr.0100 125 0221 un 0100 125 0267 
3. Viestura prospekts – kad.nr.0100 068 2140 
4. Ziepniekkalna iela – kad.nr.0100 073 2111 
5. Rostokas iela – kad.nr.0100 093 2214 
6. Pie Hapaka grāvja, kad.nr. 0100 104 2017 
7. Inčukalna ielā, kad. Nr. 0100 090 0035 
8. Ezermalas iela ( 12627 m2) – kad. Nr. 0100 085 2040 
9. Kurzemes prospektā b/n ( daĜēju kad. Nr. 0100 080 2337) 
10. Krustpils ielā Nr.65a ( kad. Nr. 0100 121 2575),  
11. Tīraines ielā b/n ( kad. Nr. 0100 107 2317) 

Atbalstīt visus priekšlikums, jo tie veicinās pašvaldības autonomās 
funkcijas – transporta infrastruktūras nodrošināšanu 
 

15. 02.04.2007 
DA-07-2114nd 
24.11.2006 
DA-06-6858nd 
18.10.2007 
DA-07-6925nd 
24.04.2007 
DA-07-2670nd 
 
 
 
 

AS Latvenergo 
 

Rezervēt sekojošos zemesgabalus apakšstaciju būvniecībai (pamatojoties uz 
16.04.2007. vēstuli)  
1. Zemitāni 0100  071 0099,  
2. IĜăuciems II 0100 066 2043;  
3. UlmaĦa gatve 0100 075 2079;  
4. BieriĦi 0100 105 2121;  
5. Skanste 0100 024 2115;  
6. A. Deglava0100  071 2752;  
7. Granīta 0100 121 1537;  
8. Lucavsala (centrā pie perspektīvās ielas) 0100 051 0178;  
9. Mežaparks 0100 084 2067;  
10. Rumbula (pie jaunā tramvaja parka) 0100 125 0118; 
11.  Jugla 0100 123 2180;  
12. Lidosta (pie projektējamās ielas) 0100 099 2164;  

Atbalstīt visus priekšlikumus, jo tie veicinās pašvaldības funkcijas -
komunālo pakalpojumu nodrošināšanu 
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13. Dienvidu tilts 0100 119 0245;  
14. VEF (Ropažu iela) 0100 086 0294;  
15. Spilve (ZiemeĜu tilts) 0100  077 0210;  
16. GuberĦciems (Jaunās ielas pie dzelzceĜa) 0100  097 2036;  
17. Volleri (Daugavgrīvas iela) 0100  077 0210;  
18. Vecāėi 0100 111 0786;  
19. Matīs 0100 028 0076;  
20. Biblioteka 0100 049 0117;  
21. Berăi (CR) 0100 112 72027;  
22. Ėengarags 0100 072 0070;  
23. Garozes, pagaidu kadastra Nr.0100 052 0176 

16. 04.12.2006 
DA-06-4135dv 
27.07.2007 
DA-07-2414dv 

RD Kultūras 
departaments 
 

Lūdzam mainīt zemes gabala Rīgā, Maskavas ielā b/n ar kadastra Nr.0100 078 0164 
zonējumu no tehniskās apbūves teritorijas uz publiskās apbūves teritoriju Latgales 
priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un mākslas centra būvniecībai. 

Atbalstīt daĜēji, saglabājot P&R rezervēto teritoriju, jo priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomās funkcijas – kultūras iestāžu 
izvietošanu 

17. 08.12.2006 
DA-06-4220dv 
11.06.2007 
DA-07-1864dv 
 
 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 
 

ĥemot vērā jaunu bērnudārzu būvniecības nepieciešamību, lūdzam izdarīt teritorijas 
plānotās (atĜautās) izmantošanas maiĦu no esošās noteiktās izmantošanas un 
publiskās apbūves teritoriju šādiem zemes gabaliem: 
1. Imantas 1.līnijas rajonā (kad. Nr.0100 093 2149 daĜā un Nr.0100 099 
2113 daĜā),  
2. Spilves ielā (kad. Nr.0100 077 2050 daĜā), 
3. Dignājas un Rāmavas  ielās (kad. Nr.0100 073 0347, kad. Nr.0100 073 
2178, Nr.0100 073 2179 un Nr.0100 073 2180) 
4. Tīruma ielā (kad. Nr.0100 073 0066) 
5. Krīvu ielā (kad. Nr.0100 115 2035 un b/n) 
6. Stūrīša ielā (kad. Nr.0100 092 2296 daĜā), 
7. Bērzpils ielā (kad. Nr.0100 086 2050) 
8. Zemes ielā un Andreja Saharova ielā (kad. Nr.0100 121 0201 daĜā un 
Nr.0100 121 1482).  

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pašvaldības autonomās funkcijas 
– pirmsskolas izglītības iestādes izvietošanu ( RD Attīstības 
komitejas sēdes protokols Nr. 48) 
 
 

18. 08.03.2007 
DIZP-07-7240dv 
 

RD Īpašuma departaments 
Zemju pārvalde 
 

Lūdzam atzinumu par zemāk minēto zemes gabalu piemērotību bērnu dārzu 
būvniecībai, Ħemot vērā to atrašanās vietu un RTP noteikto teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu. 
1. Ezermalas un Ėīšezera ielu stūrī (kad. Nr.0100 084 2068 daĜā, Nr.0100 
084 2037, Nr.0100 084 2069, Nr.0100 085 0112 daĜā), vai Mirdzas Ėempes un 
Ėīšezera ielā (kad. Nr.0100 084 2067),  
2. Zolitūdes un Jūrkalnes ielu stūrī (kad. Nr.0100 099 2141 daĜā),  
3. DārziĦu ielas un Maskavas ielas stūrī (kad. Nr.0100 125 0049 daĜā). 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pašvaldības autonomās funkcijas 
– pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu izvietošanu 
 

19. 10.10.2007 
3.5-6/DV-07-1943-
dv 

RD Attīstības komiteja Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Apstādījumu un 
dabas teritorija z/g A.Deglava ielā (kad. Nr.01000712752) daĜai, pamatojoties uz 
RD Attīstības komitejas 23.05.2007. lēmuma 3.punktu (prot. Nr.65, 7.§) 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritorija, jo priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomās funkcijas – rekreācijas objektu 
izvietošanu 

20. 10.10.2007 
3.5-6/DV-07-1943-
dv 

RD Attīstības komiteja Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Tehniskās apbūves 
teritorija zemes gabala A.Deglava ielā (kad. Nr.01000712753) daĜai, pamatojoties 
uz RD Attīstības komitejas 23.05.2007. lēmuma 3.punktu (prot. Nr.65, 7.§); 

Atbalstīt uz Tehniskās apbūves teritorija, jo priekšlikums veicinās 
pašvaldības autonomās funkcijas –  transporta infrastruktūras 
nodrošināšanu 

21. 22.12.2006. RD Vides departaments Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Apstādījumu un Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritorija, jo priekšlikums 
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3.1-6/DV-06-2709-
dv 

 dabas teritorija z/g A.Dombrovska ielā (kad.  Nr.0100 111 2091), pamatojoties uz 
RD Vides departamenta 22.12.2006. vēstuli Nr.3.1-6/DV-06-2709-dv 

veicinās pašvaldības autonomās funkcijas – rekreācijas objektu 
izvietošanu 

22. 10.09.2007 
DA-07-1170dv 
 

RD Vides departaments 
 

Lūdzam  veikt grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam, mainot 
zemes gabala Rīgā, Akadēmiėa M.Keldiša ielā 18 ar kadastra Nr. 01001212777 
plānoto (atĜauto) izmantošanu no dzīvojamās apbūves teritorijas uz apstādījumu un 
dabas teritoriju, saglabājot to pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju veikšanai 
– parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un uzturēšanai. 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritorija, jo priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomās funkcijas – rekreācijas objektu 
izvietošanu 

23. 09.03.2007 
DA-07-848-dv 

RD Vides departaments 
 

Veikt grozījumus Slokas ielā ar kad. Nr. 0100 080 0917 un 0100 080 2184, mainot 
atĜauto izmantošanu no dzīvojamās apbūves uz apstādījumu un dabas teritoriju 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pašvaldības autonomās funkcijas 
– rekreācijas objektu izvietošanu 

24. 15.05.2007 
3.1-6/DV-07-939-
dv 

RD Vides departaments 
 

Lūdzam noteikt zemes gabala Rīgā, Rostokas ielā ar kadastra Nr.0100 093 2165 
plānoto (atĜauto) izmantošanu no dzīvojamās apbūves teritorijas uz apstādījumu un 
dabas teritoriju. 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pašvaldības autonomās funkcijas 
– rekreācijas objektu izvietošanu 

25. 04.12.2006. 
Nr.54 

Vides komiteja Rīgas domes īpašuma neapbūvētajā daĜā Kurzemes rajonā, Slokas ielā 41 ( kad. Nr. 
0100 060 0038) mainīt atĜauto izmantošanu no Jauktas apbūves teritorijas uz 
Apstādījumu un dabas teritorija  

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritorija, jo priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo funkciju – rekreācijas nodrošināšanu 

26. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Mainīt atĜauto izmantošanu Vidzemes priekšpilsētā Brīvības gatvē, zemesgabala 
daĜā ( kad. Nr. 0100 128 2081) no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Tehniskās 
apbūves teritoriju rezervējot zemi P&R 

Atbalstīt uz Tehniskās apbūves teritoriju, jo priekšlikums veicinās 
pašvaldības autonomo funkciju – transporta infrastruktūras – 
nodrošināšanu.  

27. 15.08.2007 
DA-07-2573dv 
 

Rīgas domes Vides 
departaments 

Vidzemes priekšpilsētā, zemes gabalu daĜā  Lielirbes 6 (ar kadastra Nr. 0100 075 
0872), Lielirbes 19 ( kadastra Nr. 0100 075 2151)  noteikt plānoto (atĜauto) 
izmantošanu no Jauktas apbūves teritorijas uz Apstādījumu un dabas teritoriju.  

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums 
veicinās brīvās (apzaĜumotās) teritorijas rādītājus 

28. 20.09.2007 
DA-07-3058-dv 
 

RD Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Pēc RD Īpašuma departamenta pasūtījuma ir izstrādāts nekustamā īpašuma projekts 
Kurzemes rajonā, zemes gabalam  starp Jūrkalnes, Zebrenes un Vecaines ielām. 
Projektā izveidoti 8 līdzvērtīgā zemes kompensācijas fondā ieskaitāmi zemes gabali. 
Zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 099 2224 atrodas dīėis un tā aizsargjosla, tādēĜ 
atĜauto izmantošanu ierosina mainīt izmantošanu no Jauktas apbūves un Savrupmāju 
apbūves teritorijas uz Apstādījumu un dabas teritoriju 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums 
veicinās brīvās (apzaĜumotās) teritorijas rādītājus 

29. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Mainīt apzinātos Rīgas domes īpašumā esošās bērnudārzu teritorijas izmantošanas 
veidu no Dzīvojamās apbūves teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju kad. Nr. 
01001110023, 01001110022, 01001110201, 01001110209, 01001112120, 
01001112113, 01001112125, 01001110012, 01001110014, 01001110015, 
01001110011, 01000822303, 01001170203, 01001172041, 01001170099, 
01001170399, 01001170093, 01001170398, 01001170397, 01001172039, 
01001170104, 01000802283, 01000802127, 01000800978, 01000802218, 
01000930062, 01000932099, 01000670019, 01000670341, 01000670246, 
01000670214, 01000770184, 01000662048, 01000662049, 01000662055, 
01000660366, 01000770119, 01000770139, 01000770037, 01000770128, 
01000772074, 01000650064, 01000650061, 01000600350, 01000602100, 
01000932092, 01000930791, 01000240349, 01000912174, 01000890047, 
01000892072, 01000890661, 01000892074, 01000711322, 01000360102, 
01000362004, 01000362009, 01000712185, 01000712385, 01000711570, 
01000712244, 01000711300, 01000711343, 01001211482, 01001210215, 
01001212660, 01001211466, 01001211463, 01001211509, 01001211050, 
01001212464, 01001211476, 01001214087, 01001211289, 01000780989, 

Atbalstīt uz Publiskās apbūves teritorija, jo priekšlikums veicinās 
pašvaldības autonomo funkciju – rekreācijas nodrošināšanu 
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01000780877, 01000780960, 01000780326, 01000782235, 01000782171, 
01000782234, 01000782342, 01000722072, 01000782121, 01000720458, 
01000720059, 01001030064, 01001030065, 01000930760, 01000932177, 
01000930185, 01000932187, 01000932215, 01000930184, 01000932219, 
01000640046, 01000640465, 01000600347, 01000560288, 01000790442,        
01000792118,        01000670241,        01000670225, 
01000862055, 01000780324, 01000710034, 01000710356, 01000712721, 
01000710452, 01000700845, 01000700434, 01000701031, 01000700160, 
01000700097, 01000702406, 01000700165, 01000700111, 01000700167, 
01000702517, 01000892089, 01000560399, 01000560404, 01000560306, 
01000552026, 01000550027, 01000930083, 01000930686, 01000930785, 
01000452002, 01000452007, 01000452004,, 01000450133, 01000452009, 
01000712427, 01000702447, 01000702177, 01000240155, 01000240157, 
01000240159, 01000240158, 01000642163, 01000642046, 01000782255, 
01000782256, 01000782241, 01000782347, 01000702141, 01000892066, 
01000890272, 01000892103, 01000712290, 01000720175, 01000720170, 
01000722194, 01000702256, 01001211113, 01000572039, 01000572039, 
01000700196, 01000802184, 01000800917, 01001030048, 01001032069, 
01001210162, 01001212364, 01000920229, 01000922248, 01000590034, 
01000802309, 01000952038, 01000952037, 01000952036, 01000952112, 
01000952110, 01000740196, 01000740190, 01000600064, 01000670126, 
01000670127,      01000670553,        01000670129,        01000972102,        
01000972176 

30. 07.02.2008 
DA-08-340-dv 
 

RD Vides departaments Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu zemes gabala daĜā Latgales priekšpilsētā, Sila 
ielā ( kad. Nr. 0100 121 1537 ), no Ražošanas un rūpniecības teritorijas uz 
Apstādījumu un dabas teritoriju 
 
 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums 
veicinās brīvās ( apzaĜumotās) teritorijas rādītājus. 2500 m2 platībā 
paredzēt Tehniskās apbūves teritoriju ( pamatojums – A/S 
„Latvenergo 16.01.2008.  vēstule  Nr. 3.1-6/DV-08-78-dv ) 
Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju 

31. 05.02.2007 
DA-07-432-dv 
 

Rīgas pašvaldības 
aăentūra „Rīgas meža 
aăentūra” 

Zemes gabala daĜā ( 0.4 ha)  ar kad. Nr. 0100 092 0018 mainīt atĜauto izmantošanu 
no  Apstādījumu un dabas teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju 

Atbalstīt 0.4 ha platībā atĜautās izmantošanas maiĦu uz Jauktas 
apbūves teritoriju, jo priekšlikums veicinās pašvaldības organizāciju 
darbības nodrošināšanu 

 
1.2. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.2. „PRIEKŠLIKUMS KLASIFIC ĒJAMS KĀ TEHNISKA K ěŪDA PLĀNOJUMA GALA REDAKCIJAS 
NOFORMĒŠANAS STADIJĀ” 

 
32. PAD PPP 

05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Tehniski precizēt teritorijas plānoto ( atĜauto) izmantošanu uz Ražošanas un 
rūpniecības teritorija zemesgabalos Granīta ielā ( kad. Nr. 0100 121 1525, Nr. 0100 
121 4005) 

Atbalstīt uz Ražošanas un rūpniecības teritorija, jo priekšlikums 
precizē plāna noformēšanas gaitā radušos tehnisku kĜūdu 

33. 22.03.2007 
DA-07-1874-nd 
 

SIA „Sporta klubs 
Olimpika” 

Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves 
teritorija zemes gabalam A. Deglava ielā 130 (kad. Nr.0100 121 2991) 
 

Atbalstīt uz Publiskās apbūves teritoriju, jo priekšlikums atbilst 
tenisa sporta centra un zemes izmantošanas mērėiem saskaĦā ar 
realizējamo projektu. 

34. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD 
 
 

Tehniski precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu zemes gabaliem 
Aizkraukles ielā (kad. Nr.01001150191, Nr.01001150276, Nr.01001152037, 
Nr.01001152038 un Nr.01001152039) uz Jauktas apbūves teritorija 

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritorija, jo priekšlikums precizē 
plāna noformēšanas gaitā radušos tehnisku kĜūdu 
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04.09.2006 
DA-06-4156-ap 

Z. Vaičuss Lūdzam rast iespēju mainīt atĜauto izmantošanu mūsu nekustamajam īpašumam 
Rīgā, Aizkraukles ielā 28 (kad.Nr.0100 115 0191) no Savrupmāju apbūves 
teritorijas  uz  Dzīvojamās apbūves teritorija. 

35. 26.04.2006 
DA-06-1865-ap 
 

S. DolbĦa Lūdzu izdarīt grozījumus Vidzemes priekšpilsētā, Dzelzavas ielā b/n (kad.nr. 0100 
071 2452) mainot atĜauto izmantošanu zemes gabala daĜā no Tehniskās apbūves 
teritorijas uz  Jauktas apbūves teritoriju 

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju visā zemes gabalā. 
Priekšlikums precizē plāna noformēšanas gaitā radušos tehnisku 
kĜūdu 

36. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Mainīt atĜauto izmantošanu Vidzemes priekšpilsētā, Stūrīša ielā b/n no Savrupmāju 
apbūves teritorijas uz Dabas un apstādījumu teritoriju zemesgabalos ar kad. Nr. 
0100922226, Nr. 0100922227 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums 
precizē plānojuma noformēšanas stadijā radušos tehnisku kĜūdu  

37. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

PR DAD Tehniski precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Apstādījumu un dabas 
teritorija zemes gabala Lubānas ielā b/n daĜai starp Ulbrokas kapiem (kad. 
Nr.01001211035) un zemes gabalu Lubānas ielā (kad. Nr.01001212048) 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums 
precizē plānojuma noformēšanas stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

 
1.3. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.3. „PRIEKŠLIKUMS VEICIN ĀS APKAIMES DZ ĪVOJAM ĀS VIDES KVALTI ĀTI” 
 
38. 21.08.2006 

DA-06-4825-nd 
 

SIA „Peltes Īpašumi” 
 

Iesniedzam priekšlikumu teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦai  Sužos – 
(kad.nr.0100 128 0196, 0100 128 2045, 0100128 2046) no degradētās Apstādījumu 
uz dabas teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju. Pamatojums: Vides 
ministrijas 03.02.2006. vēstule Nr. 1-07/462 

Atbalstīt uz Savrupmāju apbūves teritoriju, jo priekšlikums veicinās 
dzīvojamās vides kvalitāti 

39. 23.05.2007 
DA-07-3306-nd 
 

SIA „Mežaparks SPV” 
 

Lūdzam atbalstīt ZiemeĜu rajonā ~ 6000 m2  platībā  zemes gabalu daĜā (kad. Nr. 
0100 085 2045, 0100 085 2073) ap topošo darījumu un dzīvojamā rajonu 
´Ezerparks” atĜautās izmantošanas maiĦu no Jauktas apbūves teritorijas ar 
apstādījumiem uz Jauktas apbūves teritoriju. Pārējā teritorijas daĜā – 20 tkst.m2  
platībā saglabājot sākotnējo būvniecības iecerē paredzēto Apstādījumu un dabas 
teritoriju. Pamatojums – būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas laikā 
25.04.2007. ZiemeĜu rajona izpilddirekcijā Mežaparka un Čiekurkalna iedzīvotāju 
ierosinājums paplašināt sabiedriskā centra funkcijas, izveidojot to par apkārtējo 
mikrorajonu kopīgu kultūras centru. 

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju un Apstādījumu un dabas 
teritoriju, jo priekšlikums veicinās apkaimes dzīvojamās vides 
kvalitāti ( mazinās iedzīvotāju mehānisko pārvietošanos) 

40. 24.05.2007 
DA-07-3355-nd 
 

SIA „HAAS” 
 

Lūdzam noteikt Vidzemes priekšpilsētā zemes gabalam  Biėernieku ielā ar kadastra 
Nr.0100 092 2009 un Nr.0100 092 0631 plānoto (atĜauto) izmantošanu no 
Savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju. 

Atbalstīt teritorijas daĜā gar maăistrāli uz Jauktas apbūves teritoriju, 
jo priekšlikums veicinās apkaimes dzīvojamās vides kvalitāti 
(mazinās automaăistrāĜu negatīvo ietekmi uz mazstāvu dzīvojamo 
teritoriju) 

41. 07.02.2007. 
lēmumu (prot. 
Nr.57, 3.§) 

RD Attīstības komiteja Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves 
teritorija zemes gabalam Maskavas ielā (kad. Nr.0100 125 6441) 

Atbalstīt uz Publiskās apbūves teritorija, jo priekšlikums veicinās 
apkaimes dzīvojamās vides kvalitāti. Pamatojums: Rīgas domes 
Attīstības komitejas 07.02.2007. lēmumu (prot. Nr.57, 3.§) 

 
1.4. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.4. „PRIEKŠLIKUMS PAR PRIV ĀTĪPAŠUMĀ ESOŠĀM TERITORIJ ĀM, KURAS NAV NEPIECIEŠAMAS  
PAŠVALDĪBAS AUTONOMU FUNKCIJU NODROŠINŠĀNAI ” 

 
42. 18.09.2007 

DA-07-4241-ap 
20.06.2006 
DA-06-2849-ap 

D. Raituma, 
V. Raitums,  
Dz. Čiekure 

Mainīt atĜauto izmantošanu no Publiskās apbūves teritorijas uz Dzīvojamās 
apbūves ar apstādījumiem teritoriju zemesgabalā ZiemeĜu rajonā, Airu ielā b/n ar 
kad. Nr. 0100 120 1067 

Atbalstīt  uz Dzīvojamo apbūvi ar apstādījumiem, jo priekšlikumā 
minētā teritorija nav nepieciešama pašvaldības autonomu funkciju 
nodrošināšanai 

43. 17.08.2007 AS „LBM Group” Ierosina izmantošanas maiĦu no Publiskās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju , jo priekšlikumā minētā 
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DA-07-5346-nd 
 

teritoriju Vidzemes priekšpilsētā, zemesgabalā Juglas ielā b/n ( kad. Nr. 0100 123 
2271),  jo īpašnieks vēlas veikt komercapbūvi  

teritorija nav nepieciešama pašvaldības autonomu funkciju 
nodrošināšanai 

44. 18.09.2007 
DA-07-6053-nd 
 

SIA KERAMIKSS Mainīt izmantošanu zemesgabalam Zemgales priekšpilsētā Gulbju ielā 26A ar 
kadastra Nr. 0100 119 2108 no Publiskās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju  

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju, jo priekšlikumā minētā 
teritorija nav nepieciešama pašvaldības autonomu funkciju 
nodrošināšanai 

45. 20.09.2007 
DA-07-4295-ap 
 

I. Dzenes un  
A. Dzenes – Ārensas  
pilnv. pers. I. Veinberga 

Vidzemes priekšpilsētā, zemes gabalā Pakalniešu ielā ( kad. Nr. 0100 091 2001, Nr. 
0100 091 2205)  atĜauto izmantošanu mainīt no Tehniskās apbūves teritorijas uz 
Jauktas apbūves teritoriju 

Atbalstīt, teritorijas daĜā nosakot Jauktas apbūves teritoriju, jo ir 
slēgtas bijušās attīrīšanas ietaises 

46. 11.04.2006 
DA-06-1926-nd 
 

SIA „PRP – Pārtikas 
ražošana un pārdošana” 

Tehniski precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu no Publiskās apbūves 
teritorijas  uz Jauktās apbūves teritorija zemes gabalam Zasulauka ielā (kad. 
Nr.01000762171) 

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju, jo priekšlikumā minētā 
teritorija nav nepieciešama pašvaldības autonomu funkciju 
nodrošināšanai 

47. 22.06.2006 
DA-06-2896-ap 

J. Buks  Priekšlikums par zemesgabala Vidzemes priekšpilsētā, Ūnijas ielā 64, Vaidavas ielā 
11 ar kadastra Nr.0100 070 0159 izslēgšanu no būvniecības un rekonstrukcijas 
moratorija  

Pamatojoties uz pētījuma „Būvniecības un rekonstrukcijas 
moratorija dzīvojamo mikrorajonu pagalmu un publisko apstādījumu 
teritorijās izvērtējums turpmākai teritorijas izmantošanai”  
rezultātiem, minētajās teritorijās to turpmākai attīstībai nav 
nepieciešams izstrādāt detālplānojumu 

48. 23.11.2007 
DA-07-7816-nd 

SIA City Time Ierosinam atcelt moratoriju Vidzemes priekšpilsētā, Grestes ielā 5a,  
( kad. Nr. 0100 121 2905)  

49. 27.09.2007 
DA-07-4397-ap 
 

B. Platgalve, R. 
PozvoĜskas pilnv. pers. 

Zemes gabalus Latgales priekšpilsētā, Maskavas ielā ( kad. Nr. 0100 072 0124) , 
Ėengaraga ielā (Nr. 0100 172 0123) izĦemt no būvniecības un rekonstrukcijas 
moratorija  

50. 05.10.2007 
DA-07-6581-nd 

SIA „Strads” Atcelt detālplānojumu zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 014 0183 
 

 
1.5. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.5.  „PRIEKŠLIKUMS PAR PRIV ĀTĪPAŠUMĀ ESOŠĀM TERITOJ ĀM, KURAS IZSL ĒGTAS NO  INFRASTRUKTŪRAS 
OBJEKTU NODAL ĪJUMA JOSLĀM ” 

 
51. 25.04.2006 

DA-06-1839-ap 
 

A. Ašmane Lūdzu izskatīt iespēju RAP 2006.-2018.g. mainīt plānoto (atĜauto) teritorijas 
izmantošanu no Tehniskās apbūves teritorijas uz Dzīvojamās apbūves teritoriju man 
piederošā zemes gabalā Zemgales priekšpilsētā, Vilkaines ielā 1 (kad.Nr. 0100 055 
2039). 

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju, sakarā ar dzelzceĜa 
nodalījuma joslas samazināšanos 

52. 16.08.2006 
DA-06-4727nd 
22.09.2006 
DA-06-5506nd 
11.09.2006 
DA-06-5243nd 
02.04.2007 
DA-07-2127nd 
11.10.2007 
DA-07-6727nd 
28.12.2007 
DA-07-8616nd 
17.09.2007 
DA-07-6018nd 

SIA „BGD Projekti” 
SIA „Rimans” 

Tehniski precizēt teritorijas plānoto ( atĜauto) izmantošanu uz Jauktas apbūves 
teritorija zemes gabalu ( kad. Nr. 0100 121 2580, Nr. 0100 121 2581, Nr. 0100 121 
1277, Nr. 0100 121 2452) daĜām, kuri neatrodas dzelzceĜa stacijas „Rīga – Preču -2 ) 
teritorijā 

Atbalstīt uz jauktas apbūves teritorija, sakarā ar dzelzceĜa 
nodalījuma joslas samazināšanos 
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1.6. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.6. „PRIEKŠLIKUMS VEICIN ĀS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS NOZĪMES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS, 
VĒSTURES, KULTŪRVĒSTURISKO OBJEKTU UN KULT ŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLAB ĀŠANU 

 
53. 07.12.2007 

DA-07-4083-dv 
 

RD Vides departaments ZiemeĜu rajonā, zemes gabalos ar kadastra nr. 0100 128 0210  un Nr. 0100 128 
2029 teritorijas daĜā atĜauto izmantošanu   no Savrupmāju apbūves un Jauktas 
apbūves teritorija  mainīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju. Šie zemes gabali daĜēji 
atrodas dabas liegumā „Jaunciems” ( pamatojums – RD Vides departamenta 
23.11.2007. vēstule  Nr.3.2-6/DV-07-2291-dv ) 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums  
veicinās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšanu 

54. 25.08.2006 
33 

LR Vides ministrija Noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu kā Apstādījumu un dabas teritorija 
zemes gabala daĜai (kad. Nr.01000770210) saskaĦā ar Vides ministrijas 25.08.2006 
lēmumu Nr.33 „Par mikrolieguma izveidošanu jumstiĦu gladiolas audzei Rīgas 
pilsētā”  

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums  
veicinās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšanu 

55. 25.08.2006 
34 

LR Vides ministrija Noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu kā Apstādījumu un dabas teritorija 
zemes gabala daĜai (kad. Nr. 01001201521) saskaĦā ar Vides ministrijas 25.08.2006 
lēmumu Nr.34 „Par mikrolieguma izveidošanu smiltāju pĜavai ar jūrmalas armēriju 
Rīgas pilsētā”  

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums  
veicinās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšanu 

56. 25.08.2006 
35 

LR Vides ministrija Noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu kā Apstādījumu un dabas teritorija 
zemes gabalam daĜai (kad. Nr. 01001280239) saskaĦā ar Vides ministrijas 
25.08.2006 lēmumu Nr.35 „Par mikrolieguma izveidošanu Bukultu vecupei Rīgas 
pilsētā”  

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums  
veicinās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšanu 

57. 25.08.2006 
36 

LR Vides ministrija Noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu kā Apstādījumu un dabas teritorija 
zemes gabalam (kad. Nr. 0100123----) saskaĦā ar Vides ministrijas 25.08.2006 
lēmumu Nr.36 „Par mikrolieguma izveidošanu Juglas palienes pĜavai Rīgas pilsētā”  

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums  
veicinās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšanu 

 
1.7. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.7. „PRIEKŠLIKUMS ATBILST ESOŠAJAI SITU ĀCIJAI DAB Ā/ ATBILST RAKSTUR ĪGAJAI APBŪVEI” 
 
58. 07.02.2008 

DA-08-413-ap 
 

Ă. Greiškalns 
 +32 paraksti 
 

Veikt atĜautās izmantošanas Latgales priekšpilsētā zemesgabaliem no Jauktas 
apbūves uz Savrupmāju apbūvi, teritorijā starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, 
izbūvējamo A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaivas ielai un projektēto Rembates 
ielu ar kadastra Nr.  0100 121 0973, Nr. 0100 121 0977, Nr.0100 121 0978, Nr. 0100 
121 0980, Nr. 0100 121 0982, Nr. 0100 121 0984, Nr. 0100 121 0985, Nr. 0100 121 
0986, Nr. 0100 121 0987, Nr. 0100 121 0988, Nr. 0100 121 0989, Nr. 0100 121 
0990, Nr. 0100 121 1563, Nr. 0100 121 2898 Nr. 0100 121 0981, Nr. 0100 121 
0983, Nr. 0100 121 2705. 

Atbalstīt uz Savrupmāju apbūves teritoriju, jo priekšlikums atbilst 
esošajai situācijai 

59. 04.10.2007 
DA-07-4540-ap 
 

E. Pavlova 
 
 

Zemes gabala Zemgales priekšpilsētā ar kadastra Nr. 0100 073 0074 daĜā, kura 
atrodas Apstādījumu un dabas teritorijā, noteikt Jauktas apbūves teritoriju. Tiek 
lūgts viedoklis, vai zemesgabals ir nepieciešams publiskās pieejamības parku, 
skvēru vai zaĜo zonu ierīkošanai, un vai ir pamatojums zemesgabala atpirkšanai vai 
maiĦai. Pamatojums – VD vēstule Nr. 3.1-6/DV-07-2000-dv 

Atbalstīt daĜēji uz Jauktas apbūves teritoriju ar apstādījumiem, 
saglabājot Apstādījumu un dabas teritorijas joslu gar ielu 

60. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 
 
29.05.2006 

RD PAD 
 
 
 
J. Rubenis 

Precizēt dabas parka „Piejūra” teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu atbilstoši 
Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumiem Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
Zemes īpašumam ZiemeĜu rajonā, Veiksmes ielā b/n ar kad.Nr. 0100 120 2282 
kreisajā augšējā daĜā 1 ha platībā mainīt atĜauto izmantošanu no Apstādījumu un 

 
 
 
Atbalstīt uz Jauktas apbūves ar apstādījumiem teritoriju, 
pamatojoties uz 14.03.2006. MK noteikumiem „Dabas parka 
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DA-2419-ap dabas teritorijas uz Jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorijas zonējumu „Piejūra” individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumi”  
61. 03.09.2007 

DA-07-3985-ap 
 

I. Jesavkina Zemes gabals ar kad. Nr. 0100 125 2007 112 pēc RTP 2006-2018 atrodas Dabas un 
apstādījumu teritorijā. Esošajā situācijā šeit atrodas savrupmāja ar palīgēkām, tādēĜ 
lūdz mainīt teritorijas izmantošanu uz Savrupmāju apbūves teritoriju 

Atbalstīt uz Savrupmāju apbūves teritoriju līdz aizsargjoslai. 
Priekšlikums atbilst esošajai situācijai.  

62. 19.09.2007 
DA-07-4288-ap 
16.05.2007 
DA-07-2343-ap 

RD PAD 
 
I. Limbēna, 
A Laizāns 

Mainīt atĜauto izmantošanu ZiemeĜu rajonā, Kuldīgas ielā 23a no Publiskās apbūves 
ar apstādījumiem teritorijas uz Dzīvojamās apbūves teritoriju zemesgabalā Nr. 0100 
064 0288, Kuldīgas ielā 25 ar kad. Nr. 0100 064 0085 

Atbalstīt uz Dzīvojamās apbūves teritoriju, jo zeme zem dzīvojamās 
ēkas ir privatizēta un priekšlikums atbilst raksturīgajai apbūvei 

63. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols 
Nr.117.09.2007 

RD PAD 
 
A. Gailītis 

ZiemeĜu rajonā, Siguldas prospektā  zemesgabalā ar kad. Nr. 0100 094 2009, Nr. 
0100 094 2011 mainīt izmantošanu no Dzīvojamā apbūve ar apstādījumiem uz 
Dabas un apstādījumu teritorija 

Atbalstīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju, jo priekšlikums atbilst 
esošajai, vēsturiski izveidotajai situācijai un veicina apkaimes 
dzīvojamās vides kvalitāti 

64. 06.09.2006 
DA-4209-ap 
 

J. Dobelis , I. Dobele 
J. Bordāns,I.Bordāns 
E. Zalumska, J.Līdums, 
J.Līmežs, 
I. Upzare, J.Upzars,  
A.Pedecs, D.Pedece, 
H. Lusts, G. Luste 
J.Millere, B. LiepiĦa, 
Dz.Millere, I.Priede,  
S.Vēvere, A.Čukste, 
V.Katkeviča 

Teritorijai Zemgales priekšpilsētā ar kad. Nr..0100 106 2318, Nr. 0100 106 2319 
atĜauto izmantošanu mainīt no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Dabas un 
apstādījumu teritorijas statusu 

Atbalstīt daĜēji, saglabājot Apstādījumu un dabas teritoriju līdz 
Mārupītes palienes (aizsargjoslas) robežai 

65. 04.10.2007 
DA-07-4526-ap 
 

SIA IVP Zemes gabala daĜā Zemgales priekšpilsētā ( 11 000 m2) Bauskas ielā 88 ( kad. Nr. 
0100 052 0169 ) mainīt atĜauto izmantošanu no Publiskās apbūves  teritorijas uz 
Jauktas apbūves teritoriju. 
Pamatojums – RD Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas 12.04.2007. sēdes 
protokols Nr.74 

Atbalstīt uz Jauktas apbūves teritoriju, jo ir mainījies skolai 
piesaistāmā zemes gabala lielums 

66. 20.09.2007 
DA-07-4296-ap 
04.10.2007 
DA-07-4544-ap 

ŽuravĜova, 
 N. Jolkina 
 
S. ŽuravĜovs 

Noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu kā Publiskās apbūves ar 
apstādījumiem teritorija zemesgabalam Kuldīgas ielā 45B (kad. Nr.01000642047) 

Atbalstīt uz Publiskās apbūves ar apstādījumiem teritorija, jo  
priekšlikums atbilst esošajai situācijai un veicina apkaimes 
dzīvojamās vides kvalitāti 

67. 06.03.2007 
DA-07-1414-nd 
 

SIA „Tenisa klubs” Lūdzam izskatīt zemes gabala Kurzemes rajonā, Mūkupurva ielā 19 ar kadastra 
Nr.0100 082 2100 teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju. 

Zemes gabals atrodas starptautiskās lidostas „Rīga” attīstības 
teritorijas robežās un visam zemes gabalam tiek noteikta atĜautā 
izmantošana Jauktas ražošanas un komercdarbības apbūves 
teritorijas lidostas „Rīga” teritorijas robežās 

68. 14.03.2007 
DA-07-1592-nd 
 

Rīgas Debessbraukšanas 
pareizticīgo draudzes 
vadītājs  
N. Druvaskalns 

Zemes gabalam Daugavgrīvas šosejā b/n ( kad. Nr. 0100 098 2006) izmantošanu 
mainīt no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Ražošanas un rūpniecības teritoriju 

Zemes gabali atrodas Rīgas brīvostas teritorijas Jūras ostas apbūves 
teritorijā, kur primārā izmantošana ir jūras ostas un ostas termināĜu 
apbūve un ar ostas darbību saistītu termināĜu ēku un būvju, 
navigācijas un hidrotehnisko būvju, satiksmes infrastruktūras 
objektu, darījumu iestāžu, ražošanas ēku, noliktavu būvniecība un 
virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziĜināšanas rezultātā iegūtās 
grunts novietnes izvietošana 

69. 14.03.2007 
DA-07-1593-nd 
 

Rīgas Debesbraukšanas 
pareizticīgo draudzes 
vadītājs  
N. Druvaskalns 

Lūdzam veikt teritorijas (Daugavgrīvas šosejā (kadastra Nr.0100 098 0002) 
attīstības plānojumā 2006.-2018.gadam korekcijas: 
Izmainīt Apstādījumu un dabas teritoriju uz Ražošanas un rūpniecības teritorijas 
izmantošanas veidu. 
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70. 28.06.2006 
DA-06-3673-nd 
 

SIA KU „Baltic Oil 
Terminal” 

Rīgas brīvostas teritorijas Daugavgrīvas rajonā pēc ostas attīstības plāniem 
paredzēts kravu pārkraušanas terminālis, kas atrodas līdzās kultūras piemineklim – 
Komētfortam, kas Rīgas attīstības plānā 2006.-2018.gadam atzīmēts neprecīzi. 
Lūdzam visā norādītājā kravas termināĜa teritorijā, Rīgā, Flotes ielā b/n noteikt 
vienādu zemes izmantošanas veidu – Ražošanas un rūpniecības apbūves teritoriju.  

 
II  PRIEKŠLIKUMI, KURU LIETDER ĪBA UN VĒRTĒJUMS PRECIZĒTS PLĀNOŠANAS PERIODĀ 
 
 
2.1. PRECIZĒTIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 2.1. „PRIEKŠLIKUMI, KURI V ĒRTĒJAMI PĒC SPECIFISKAS IZPĒTES”  
 
71. 16.06.2006 

DA-06-2804-ap 
 

Daina Brila  1.Noteikt reālu moratoriju Rīgas mikrorajonu dzīvojamo namu pagalmu apbūvei un 
aizliegt tajos jaunu ēku celtniecību, neatkarīgi no tā, vai zeme pieder pašvaldībai vai 
privātīpašniekiem, pamatojoties uz to, ka esošo mikrorajonu apbūvi ir izstrādājuši 
profesionāli arhitekti , šie projekti ir funkcionāli un estētiski pamatoti, tādēĜ apbūves 
„sabiezināšana” nav pieĜaujama. 
2.Veikt Rīgas mikrorajonu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanu.  
3.Vidzemes priekšpilsētā, Mežciemā noteikt apbūves moratoriju teritorijai ap 
GaiĜezeru, kuru ierobežo sekojošas ielas: 
- Hipokrāta iela no GaiĜezera ielas līdz Mežciema ielai; 
- Mežciema iela no Hipokrāta ielas līdz Līduma ielai; 
- Līduma iela no Mežciema ielas līdz GaiĜezera ielai; 
- GaiĜezera iela no Līduma ielas līdz Hipokrāta ielai.  

Priekšlikums netiek atbalstīts saskaĦā ar kritēriju 3.5. Priekšlikums 
ir nekonkrēts/ vispārīgs, nav pietiekami pamatots 

72. 20.11.2007 
DA-07-7689-nd 
 

SIA „ZiedoĦlejas” Mainīt atĜauto izmantošanu no Tehniskās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju zemes gabalos ar kad. Nr. 0100 107 0472, Nr. 0100 107 0608 

Priekšlikums par atĜautās izmantošanas maiĦu zemes gabalā ar kad. 
Nr. 0100 107 0472 nav nepieciešams, jo atrodas Jauktas apbūves 
teritorijā. 
Atbalstam izmantošanas maiĦu zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 107 
0608 un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā 
saskaĦā ar kritēriju 1.7. Priekšlikums atbilst esošai situācijai dabā/ 
atbilst raksturīgajai apbūvei un pamatojoties uz RD Satiksmes un 
transporta lietu komitejas lēmumu par minētā zemes gabala 
izslēgšanu no teritorijām, kas rezervējamas stāvparku izveidei. 

73. 01.08.2006 
DA-5089-nd 
 

SIA Dzimtās sētas 
īpašumi 

Mainīt atĜauto izmantošanu zemesgabalam Vidzemes priekšpilsētā, Raunas ielā ar 
kad. Nr. 0100 089 0637, 0100 089 2056 no Publiskās apbūves teritorijas uz Jauktas 
apbūves teritoriju 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, jo zemes 
gabali saskaĦā ar Izglītības departamenta informāciju nav 
nepieciešami izglītības iestāžu piesaistāmajiem zemes gabaliem 

74. 05.10.2007 
DA-6582-nd 

B-ba „Latvijas iedzīvotāju 
apvienība’ 

Zemgales priekšpilsētā, iekškvartāla teritorijā pie A. BieziĦa, J.Endzelīna un 
Apūzes ielām nepieĜaut dzīvojamo ēku apbūvi 

Priekšlikums netiek atbalstīts saskaĦā ar kritēriju 3.5. Priekšlikums 
ir nekonkrēts/ vispārīgs, nav pietiekami pamatots 

75. 02.10.2007 
DA-07-6443-nd 
 

Latvijas Universitāte 
 
Rīgas Tehniskā 
universitāte  

Vidzemes priekšpilsētā, Tālivalža ielā 1b, Burtnieku ielā 1, 2a ( kad. Nr. 0100 115 
0124 001), Laimdotas ielā 2a ( 0100 115 0124 002), Aizkraukles ielā 12a  mainīt 
atĜauto izmantošanu zemes gabala daĜā uz Publiskās apbūves teritoriju, lai abas 
universitātes kopā varētu izveidot studentu sadzīves centru „Teika” 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Publiskās apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, priekšlikums 
veicinās apkārtējās dzīvojamās vides kvalitāti 

76. 06.07.2006 
DA-3150-ap 

A. Schilf Zemes gabala Kāpu prospektā 5 (kadastra Nr.0100 120 1687) pilnvērtīga 
izmantošana ir apgrūtināta, jo apkārtējā teritorija tiek izmantota intensīvai atpūtai. 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo atrodas Vecāėu vēsturiskās 
apbūves teritorijā  
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 Lūdzu izskatīt iespēju mainīt zonējumu manā īpašumā esošajam zemes gabalam no 
Publiskās apbūves teritorija ar apstādījumiem uz Jauktas apbūves teritoriju.  

77. 20.06.2006 
DA-3522-nd 
 

SIA „Lemax” Izvērtēt priekšlikumu teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦai no Savrupmāju 
apbūves teritorijas uz vairākdzīvokĜu apbūves teritoriju ( Dzīvojamās apbūves 
teritorija) zemes gabalam Cimzes ielā ar kadastra Nr.0100 084 0206  

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo atrodas Mežaparka vēsturiskās 
apbūves teritorijā 
 

78. 04.10.2007 
DA-6540-nd 
 

Rīgas pilsētas 1. doktorāts Teritorijā Vidzemes priekšpilsētā,  ko ietver Brīvības gatve, Bajāru iela, Āraišu iela 
un Struktoru iela mainīt atĜauto izmantošanu uz Jauktas apbūves teritoriju  
                                                                                                                              

Priekšlikums netiek atbalstīts saskaĦā ar kritēriju 3.5. Priekšlikums 
ir nekonkrēts/ vispārīgs, nav pietiekami pamatots. 
Nav saskaĦots ar zemes gabalu īpašniekiem 

79. 20.09.2007 
DA-07-6150-nd 
 

A. Briedis 
Rīgas domes  
Izglītības, jaunatnes un 
sporta departaments 
 
 
VAK M ārupītes nodaĜa 

Atkārtoti darām zināmu viedokli par nepieciešamību kā Mārupītes parka 
apstādījumu, dabas un zaĜo pamatni saglabāt Codes ielai piegulošo neapbūvēto joslu 
ar koku audzi un parka iekšienē vedošām takām iepretī Codes ielas 42.-44. un blakus 
41.-39. namīpašumiem. Parka veidošanā un izmantošanā šī teritorija varēs pārĦemt 
funkcijas, ko līdz 2005.gadam veica Codes ielas 43. nama teritorijai piegulošā zeme. 
Mārupītes teritorijas detālplānojuma sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāji tāpat 
vērsās pret sabiedriskās apbūves kā svešėermeĦa ieėīlēšanos parka teritorijā abu 
Mārupītes strautu satekas vietā – tā sauktajā Ozollaukumā. Uzskatam ka šī teritorija 
paredzama vienīgi brīvdabas estrādes un skatītāju laukuma izveidei.  
Lūdzu veikt grozījumus teritorijas izmantošanai Rīgas pilsētai piederošā 
zemesgabala ar kadastra Nr. 0100 106 0282 daĜām pie nekustamā īpašuma Codes 
ielā 43, kā arī „tā sauktajā Ozollaukumā”.  

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Apstādījumu un dabas teritoriju 
un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, 
priekšlikums veicinās apkārtējās dzīvojamās vides kvalitāti. 
Mārupītes detālplānojums ir atcelts 
 

80. 19.09.2006 
DA-06-4427-ap 
 

G. Cēlājs Lūdzu mainīt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu zemes gabaliem ZiemeĜu 
rajonā, Lapsukalnu ielā b/n ar kadastra Nr.0100 113 2002 un Nr.0100 113 2411 no 
Jauktas apbūves teritorijas ar apstādījumiem un Apstādījumu un dabas teritorijas uz 
Jauktas apbūves teritorijas ar apstādījumiem. 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves teritorijas ar 
apstādījumiem un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba 
uzdevumā, jo lielākā daĜa zemes gabala jau atrodas Jauktas apbūves 
teritorijā ar apstādījumiem. 

81. 08.12.2006 
DA-06-5769-ap 
 

G. Rāvis Lūdzam izskatīt iespēju zemes gabalam Rīgā, Eizenšteina ielā ar kadastra Nr.0100 
122 0330 mainīt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu no Publiskās apbūves 
teritorijas uz Jauktās apbūves teritoriju 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, nav pamata 
privātīpašumā paredzēt publiskās apbūves teritoriju, ja tas nav 
nepieciešams pašvaldības/valsts funkciju nodrošināšanai. 

82. 04.10.2007 
DA-07-4523-ap 
30.08.2007 
DA-07-3963-ap 
 

SIA „Homburg 
Investments” 
SIA „Homlat 2”  pilnv. 
per. I. Kivila, 
L.M. Zodānes pilnv. pers. 
V. Žukovskis 

Mainīt zemes gabaliem Zemgales priekšpilsētā ar kad. Nr. 0100 099 2001, Nr. 0100 
099 2003, Nr. 0100 099 0116, Nr. 0100 099 0414, Nr. 0100 099 0068, Nr.  0100 099 
0699 izmantošanas veidu no Dzīvojamās apbūves uz Jauktas apbūves teritoriju 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, jo tas atbilst 
apkārtējās apbūves raksturam 

83. 04.10.2007 
DA-07-6545-nd 
 

SIA ScanBalt Trailer Mainīt atĜauto izmantošanu teritorijas daĜā no Savrupmāju apbūves teritorijas uz 
Jauktas apbūves teritoriju zemes gabalā Krustpils ielā (kad. Nr. 0100 121 1351) 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, jo rajonā nav 
esošās savrupmāju apbūves, bet dzelzceĜa depo, netālu GetliĦu 
izgāztuve 

84. 05.02.2007 
DA-07-732-nd 
 

SIA „SVEA” L ūdzam veikt plānotās (atĜautās) izmantošanas izmaiĦas, mainot izmantošanas 
mērėi no Tehniskās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju daĜai no mūsu 
lietošanā esoša z/g Maskavas ielā 438 ar kadastra Nr. 0100 125 0118, precizējot 
RTP 2006.-2018.gadam komunālo objektu sadaĜā norādīto depo izvietojumu. 

Atbalstam izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, sakarā ar 
nomas līgumu nepieciešams precizēt atĜauto izmantošanu pa ēkai 
nepieciešamā zemes gabala robežu. 

 
2.2. PRECIZĒTIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 2.2. „PRIEKŠLIKUMI, KURI V ĒRTĒJAMI PĒC KOMPETENTU INSTIT ŪCIJU ATZINUMA/ SL ĒDZIENA  SAĥEMŠANAS”  
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85. 23.11.2007 

DA-07-5348-ap 
 

I. ZaĜkalne Lūdzu noĦemt apgrūtinājumu Apstādījumu un dabas teritorija zemes gabalam 
ZiemeĜu rajonā, Vecāėu prosp. 42 ( kad. Nr. 0100 120 0963)  

Priekšlikums precizējams pēc  orto- foto kartes analīzes un Vides 
departamenta atzinuma saĦemšanas 

86. 06.09.2007 
DA-07-4047-ap 
 

N. Zvaigzne Zemes gabalam ZiemeĜu rajonā, Imantas ielā 7 ( kad. Nr. 0100 093 0053) noteikto 
lietošanas mērėu grupu „sabiedriskās nozīmes objekti’ mainīt uz „Vienăimenes un 
divăimeĦu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas” 
( Publiskās apbūves teritorija uz Savrupmāju apbūves teritorija) 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo zemes gabals saskaĦā ar 
Izglītības departamenta informāciju ir skolai piesaistāmais 
zemes gabals 

87. 06.09.2007 
DA-5773-nd 
 

D. Afanasjeva pilnv. pers. 
A. Afanasjevai 
SIA Būvholdings 

Zemes gabala Zemgales priekšpilsētā, Bauskas ielas un Skaistkalnes ielas stūrī  
izmantošanas veidu mainīt no Apbūves teritorijas uz  Apstādījumu un dabas 
teritoriju 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Apstādījumu un dabas 
teritoriju, jo tuvējā apkārtnē nav apstādījumu, kas pildītu rekreācijas 
funkcijas un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā 

88. 18.09.2007 
DA-07-3021-dv 
 

Latgales priekšpilsētas 
izpilddirekcija 

Mainīt atĜauto izmantošanu no Publiskās apbūves teritorija  uz Jauktas apbūves 
teritoriju  zemes gabalā Latgales priekšpilsētā, Kojusalas ielā  
( kad. Nr. 0100 048 2014) 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves 
teritoriju, jo priekšlikums atbilst reālai situācijai dabā 

89. 26.04.2006 
DA-06-1884-ap 
06.03.2007 
DA-07-961-ap 
03.04.2007 
DA-1504-ap 

L.Veigules pilnv. pers. 
K.Petrovs 

Lūdzam mainīt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu zemes gabalam Vidzemes 
priekšpilsētā Biėernieku ielā 276 ar kadastra Nr.0100 123 2246, no Dabas un 
apstādījumu teritorijas uz  Jauktās apbūves teritoriju 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. 
SaskaĦā ar RTP tas veidos stabilu pilsētas struktūru, kas doti pilsētai 
jaunas attīstības iespējas un respektētu Rīgas dabas vērtības un 
kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot pilsētas teritorijas racionālu 
un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu 

90. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 
25.08.2006 
DA-06-4016-ap 
 

RD PAD 
Ā. Supe 
J. Šilonosovs 
L. Pīrāga 

Lūdzam veikt grozījumus RTP-2006, nosakot gruntsgabaliem ZiemeĜu rajonā, 
Embūtes ielā (kad. Nr. 0100 066 0071, Nr. 0100 066 0072, Nr. 0100 066 0073, Nr. 
0100 066 0076, Nr. 0100 066 0058, Nr. 0100 066 2080) atĜauto izmantošanu no 
Apstādījumu un dabas teritorijas uz  Jauktas apbūves teritorija.  

Piekrītam zonējuma maiĦai uz Savrupmāju apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. SaskaĦā ar 
RTP tas veidos stabilu pilsētas struktūru, kas doti pilsētai jaunas 
attīstības iespējas un respektētu Rīgas dabas vērtības un 
kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot pilsētas teritorijas racionālu 
un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu 

91. 04.10.2007 
DA-07-4345-ap 
 

B. Gaisa 
 
 
A. Gaisa 

Zemes gabalā Vidzemes priekšpilsētā Ulbrokas ielā ( kad. Nr. 0100 092 2086)  
mainīt atĜauto izmantošanu no Dabas un apstādījumu teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju. 
Pamatojums - Rīgas meža aăentūras atzinums Nr. RMA-07-56-ap 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. 
SaskaĦā ar Rīgas meža aăentūras atzinumu Nr. RMA-07-56-ap 
teritorijā esošais mežs ir ainaviski nekvalitatīva un nekopta aptuveni 
50 gadus veca bērzu audze. Sakarā ar to, ka šī teritorija atrodas tiešā 
tuvumā Biėernieku mežam, kā arī pašreiz tam ir apgrūtināta publiska 
pieeja, tam nav nozīmīgas rekreatīvas vērtības. 

92. 12.06.2006 
DA-06-2676-ap 
 

I. Rakickis 
 
I. Gorbačova 
 
N. Starodumova 

Lūdzam noteikt visam mūsu z.g. ZiemeĜu rajonā, Pakalniešu ielā (kad.nr.0100 091 
0118) izmantošanas mērėi mazstāvu dzīvojamā teritorija, kur primārais z.g. 
izmantošanas veids ir savrupmāja, dvīĦu māja vai mazstāvu dzīvojamais nams. 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo austrumu pusē no ceĜa jau ir 
noteikta Savrupmāju apbūves teritorija, bet otrā pusē atrodas mežs. 
Priekšlikums ir pretrunā ar RTP, kurā noteikts saglabāt un attīstīt 
dabas un apstādījumu teritorijas, lai tās spētu veikt tām noteiktās 
funkcijas 

93. 28.09.2007 
DA-07-4435-ap 
 

Ē. Strods Mainīt atĜauto izmantošanu Vidzemes priekšpilsētā, Dzelzavas ielā zemes gabalā ar 
kad. Nr. 0100 123 2001 no Apstādījumu un dabas teritorija uz Savrupmāju apbūves 
teritoriju vai Dzīvojamās apbūves teritoriju ar apstādījumiem  

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo teritorijā atrodas mežs, kurš 
iekĜaujas pārējā, blakus esošajā meža masīvā. Priekšlikums ir 
pretrunā ar RTP, kurā noteikts saglabāt un attīstīt dabas un 
apstādījumu teritorijas, lai tās spētu veikt tām noteiktās funkcijas 

94. 01.09.2006 
DA-06-4146ap 

A. Reinholds Vidzemes priekšpilsētā, Hipokrāta ielā ( kad. Nr. 0100 122 2003) mainīt atĜauto 
izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorija uz Jauktas apbūves un Jauktas 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo teritorijā atrodas mežs, kurš 
iekĜaujas pārējā, blakus esošajā meža masīvā. Priekšlikums ir 
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03.04.2007 
DA-07-5020ap 
10.09.2007 
DA-07-4104ap 
24.07.2006 
DA-06.3422ap 

apbūves ar apstādījumiem teritoriju pretrunā ar RTP, kurā noteikts saglabāt un attīstīt dabas un 
apstādījumu teritorijas, lai tās spētu veikt tām noteiktās funkcijas 

95. 18.08.2006 
DA-06-3906-ap 
 

P. Ladusāns Lūdzu mainīt zemes izmantošanas mērėi Biėernieku ielā 164 (kad. Nr. 0100 123 
2058) 3000m2 platībā, no kuriem 2000m2 ir bez meža. Lūdzu mainīt atĜauto 
izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju, 
jo pašlaik šeit atrodas dzīvojamā māja, kas celta 1967. gadā.. 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Savrupmāju apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. 
Atbilstoši esošai situācijai teritorijā, kurā neatrodas mežs var noteikt 
Savrupmāju apbūves teritoriju. 

96. 23.11.2007 
DA-07-535-ap 
10.09.2007 
DA-07-4103ap 
03.04.2007 
DA-07-1503ap 

A. Reinholds Zemes gabalam Vidzemes priekšpilsētā, Kaivas ielā ar kadastra Nr.0100 092 2582, 
kas noteikta kā Apstādījumu un dabas teritorija, mainīt atĜauto izmantošanu uz 
Savrupmāju apbūves teritoriju 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Savrupmāju apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. 
Blakus atrodas apbūves teritorija. Zemes gabala daĜa, kas noteikta kā 
Apstādījumu un dabas teritorija nav nepieciešama pašvaldības f-ju 
nodrošināšanai. 

97. 21.06.2007 
DA-07-2977-ap 
26.04.2007 
DA-07-1932-ap 

J. VistiĦš 
D. Masione 

Mainīt atĜauto izmantošanu zemes gabalam Latgales priekšpilsētā, Lubānas ielā b/n 
(kad nr. 0100 121 1292)  no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Ražošanas un 
rūpnieciskās apbūves teritorija 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo teritorijā atrodas mežs, kurš 
iekĜaujas pārējā, blakus esošajā meža masīvā. Priekšlikums ir 
pretrunā ar RTP, kurā noteikts saglabāt un attīstīt dabas un 
apstādījumu teritorijas, lai tās spētu veikt tām noteiktās funkcijas 

98. 12.05.2006 
DA-06-2155ap 
15.11.2006 
DA-06-5427ap 
04.10.2007 
DA-07-4521ap 

M. Breihs Lūdzu izdarīt grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam, zemes 
gabalam ZiemeĜu rajonā,  Jaunciema gatvē ar kadastra Nr.0100 128 0219 mainot 
atĜauto izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz  Dzīvojamās apbūves ar 
apstādījumiem statusu. 

Atbalstam iespēju mainīt zemes gabala ar kadastra Nr. 0100 128 
0219 plānoto (atĜauto) izmantošanu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz  Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. 

99. 02.11.2007 
DA-07-4957-ap 
23.02.2007 
DA-07-764-ap 
 

G. Plēsums Mainīt atĜauto izmantošanu zemesgabalā ZiemeĜu rajonā, Vecāėu prospektā ( kad. 
Nr. 0100 111 0221) no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Savrupmāju vai Jauktas 
apbūves teritoriju 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. 
Blakus identiskā zemes gabalā jau ir noteikta šāda izmantošana. 

100. 28.07.2006 
DA-06-3489-ap 
 

N. Haružika Lūdzam atbalstīt teritorijas izmantošanas maiĦu Latgales priekšpilsētā, zemes 
gabalā Maskavas ielā b/n, DārziĦu ielā b/n ( kadastra Nr. 0100 125 6426)  no 
Apstādījumu dabas teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju.  

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo teritorijā atrodas mežs, kurš 
iekĜaujas pārējā, blakus esošajā meža masīvā. Priekšlikums ir 
pretrunā ar RTP, kurā noteikts saglabāt un attīstīt dabas un 
apstādījumu teritorijas, lai tās spētu veikt tām noteiktās funkcijas 

101. 28.09.2007 
DA-07-4447-ap 
15.11.2006 
DA-06-5426-ap 
 

E.J.Ratnieks, T.Belovas-
Ratnieces pilv. pers., 
I. Klāsone, 
 I. Aleksandrova,  
A. Leikučs,  
A. Skulte 

Zemes gabalos Latgales priekšpilsētā,  Daugavmalas ielā ar kad. Nr.0100 125 6527 
mainīt atĜauto izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Dzīvojamās 
apbūves ar apstādījumiem teritoriju 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo lielākā daĜa teritorijas atrodas 
Daugavas aizsargjoslā. 
 

102. 28.09.2007 
DA-07-4447-ap 
15.11.2006 

E.J.Ratnieks, T.Belovas-
Ratnieces pilv. pers., 
I. Klāsone, 

Zemes gabalos Latgales priekšpilsētā, DārziĦu  ielā ar kad. Nr. 0100 125 6533, Nr. 
0100 125 6545,  mainīt atĜauto izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz 
Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritoriju 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo zaĜā teritorija jāatstāj kā buferzona 
starp Maskavas ielu un dārziĦiem. 
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DA-06-5426-ap 
 

I. Aleksandrova,  
A. Leikučs,  
A. Skulte 

103. 06.12.2006 
DA-06-7027-nd 
19.09.2007 
DA-07-6122-nd 

SIA FROG INVEST Zemes gabalā Vidzemes priekšpilsētā ar kad. Nr. 0100 122 0276 mainīt atĜauto 
izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Apbūves teritoriju vai veikt 
zemesgabala atsavināšanu, saskaĦā ar LR Satversmes 105. pantu 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā. Teritorijā nav 
ne zaĜumu, ne koku, tikai nelikumīgi izgāzti būvgruži. 

104. 04.10.2007 
DA-07-4520-ap 
 

R. Rešetniks Zemesgabalā ZiemeĜu rajonā, ar kad. Nr. 0100 013 0165 mainīt atĜauto Apstādījumu 
un dabas teritoriju gar Uriekstes ielu, lai varētu izvietot autostāvvietas 
rekonstruētajam Ganību Dambja Biznesa centram 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo nepieciešams saglabāt 
apstādījumu joslu 

105. 28.09.2007 
DA-07-4454-ap 
12.10.2006 
DA-06-4833-ap 
 

L. Kaca Zemes gabala Latgales priekšpilsētā, ar kad. Nr. 0100 126 2009  centrālajā daĜā 
mainīt atĜauto izmantošanu no Dabas un apstādījumu teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju.  

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba 
uzdevumā. Zemes gabala centrālajā daĜā apstādījumu un dabas 
teritorijā atrodas bioloăiski nevērtīgi koki (sliktas kvalitātes 
bērzi, atsevišėas apses, biezs kārklu un ievu pamežs). 

106. 28.07.2006 
DA-06-3490-ap 
 

S. Japine Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu zemes gabalam Latgales priekšpilsētā ar kad. 
Nr. 0100 126 2005  no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Jauktas apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba 
uzdevumā, jo apstādījumu un dabas teritorijā atrodas bioloăiski 
nevērtīgi koki (sliktas kvalitātes bērzi, atsevišėas apses, biezs 
kārklu un ievu pamežs). 

107. 05.04.2007 
DA-07-2204-nd 
05.04.2007 
DA-07-2204-nd 
 

B-ba „Vides aizsardzības 
klubs” 
 
B-ba „VAK Mantojums” 

1)Teritorijai VakarbuĜĜos, pie Ozolkalniem un Sužiem, pie Juglas kanāla, projekta 
‘Gadalaiki” teritorijā, starp GaiĜezera ielu un GaiĜezera dienvidu krastu, MangaĜsalā 
pie Vecdaugavas, pie Zēlustes muižas, pie Milnas dūckas, starp Juglas un MurjāĦu 
ielām, pie Baložu muižas, Brekšu muižas teritorijā mainīt izmantošanu no Apbūves 
teritorijas uz Apstādījumu un dabas teritoriju. 
2)Teritorijā Vidzemes priekšpilsētā pie Kvēles ielas savienojuma starp MurjāĦu un 
Tebras ielu ielas teritorijas zonējumu mainīt uz Apstādījumu un dabas  teritoriju. 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo nav pamatots 
Kvēles iela ir pilsētas nozīmes iela, kas nepieciešama 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

108. 14.03.2007 
DA-07-1596-nd 
 

B-ba ‘Aleju aizsardzība” 
 
B-ba „Zemes draugi”, 
 
 
B-ba Vides aizsardzības 
klubs 
 
B-ba „Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzībā” 
 

Dabas un vides aizsardzības biedrība kopā ar iedzīvotāju iniciatīvas grupu ierosina: 
1.apstādināt daudzdzīvokĜu māju iebūvēšanu kultūrvēsturisko māju un savrupmāju 
rajonos. 
2. RD PAD izstrādāt Pārdaugavas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānu. 
3. pārskatīt un inventarizēt zaĜās teritorijas Pārdaugavā, piešėirt parkiem, skvēriem, 
dārziem, zaĜajām teritorijām Apstādījumu un dabas teritorijas zonējumu. 
4. LU Botāniskajam dārzam, HamaĦu muižiĦas teritorijai – parkam, Kuldīgas ielas 
45b teritorijai – parkam, visiem mainīt zonējumu uz Apstādījumu un dabas 
teritoriju, atĜaujot restaurēt teritorijā esošās mājās. 
5. nepieĜaut LU Botāniskā dārza apbūvi ar dārza teritorijas samazināšanu. 
6. saglabāt Kuldīgas ielā kultūrvēsturiskās mājas, ainavas, alejas, nemazināt māju 
vērtību. 
7. atcelt ielu sarkano līniju, kas atdala HāmaĦa muižas teritorijas daĜu, ievilkta 
1997.g., pārcelt atpakaĜ gar Kuldīgas ielu, saglabājot visu HāmaĦa muižiĦas parka 
teritoriju neskartu, saglabājot visus kokus. 
8. visai HāmaĦa muižiĦas teritorijai – parkam piešėirt pilsētas nozīmes parka 
statusu (arī ar ielu sarkano līniju atdalītajai HāmaĦa muižiĦas teritorijai – parkam, 

Priekšlikumi ir vispārīgi, nav pamatoti un nav saskaĦoti ar zemes 
gabalu īpašniekiem 
Zemes gabalam ar kad.nr. 01000602053 sarkanās līnijas iet pa 
zemes gabala robežu. 
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kurā aug stādīti, veseli, simtgadīgi koki.   
9. sakarā ar Kuldīgas ielas 45b teritorijas - parka apbūvi uzdot izstrādāt 
detālplānojumu. 

109. 05.10.2007 
DA-07-6583-nd 
 

Aleju aizsardzības 
biedrība 

1. Saglabāt Pārdaugavā kultūrvēsturiskās vērtības un atjaunot kultūrvēsturiskās 
vērtības statusu; 
2. 4 stāvu apbūves vietā noteikt 2 stāvu apbūvi Kuldīgas ielā Nr.21, HamaĦu 
muižiĦas teritorijā; 
3.  No Slokas ielas līdz Kuldīgas ielas Nr. 21 noteikt zaĜo zonu; 
4. Nesamazināt zaĜo zonu Pārdaugavā; 
5. Iezīmēt pareizas robežas Kuldīgas ielā 25; 
6. Atzīmēt visā Kuldīgas ielā mājas ar esošiem stāviem un to dārzus, kura ir zaĜā 
teritorija un nevis apbūves laukums 

Priekšlikumi ir vispārīgi, nav pamatoti un nav saskaĦoti ar zemes 
gabalu īpašniekiem. 
Grozījumu darba uzdevumā ir iekĜauta stāvu skaita maiĦa no šobrīd 
spēkā esošajiem 4 stāviem uz 3 stāviem – šāds apbūves stāvu 
augstums ir noteikts visai Kuldīgas ielas nepāra Nr. apbūvei posmā 
no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai. Vienlaicīgi norādām, ka 3 stāvi ir 
maksimāli atĜautais stāvu skaits, kas sevī ietver arī bēniĦu izbūvi.  
Rīgas teritorijas plānojuma grafiskajās daĜā „Apbūves stāvu skaita 
plāns M 1:10 000” 2 stāvu apbūve ir noteikta tikai Tehniskās 
apbūves teritorijām. 

110. 12.04.2006 
DA-06-1978-nd 
 

SIA „Baltijas 
Bioenerăijas Grupa” 

Lūdzam rast iespēju veikt izmaiĦas  RAP 2006.-2018.g., mainot  ZiemeĜu rajonā 
zemesgabalos  Ezermalas ielā 18 ( kad. Nr. 0100 084 0013, 0100 084 0561) atĜauto 
izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz  Dzīvojamās apbūves teritoriju. 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Dzīvojamās apbūves 
teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, 
jo zemes gabalā ir esoša daudzdzīvokĜu dzīvojamā apbūve. 

111. 01.06.2006 
DA-06-5088-nd 
 

Rīgas Pārdaugavas 
pirmsskola 

Lūdzam sniegt atbalstu, nosakot mūsu skolas teritoriju par Publiskās apbūves ar 
apstādījumiem teritoriju, lai saglabātu priekšnosacījumus šīs iestādes programmas 
realizācijai, kura paredz bērnu audzināšanu dabiskā vidē. Skolas teritorijā ir ES 
prasībām atbilstoša reăistrēta dzīvnieku novietne ( Nr. LV1603006) un ganāmpulks 
(Nr. LV0602072) 

Atbalstam teritorijas izmantošanas maiĦu uz Publiskās apbūves ar 
apstādījumiem teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu 
darba uzdevumā 

 
2.3. PRECIZĒJAMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 2.3. „NEPIECIEŠAMA VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLU IZV ĒRTĒŠANA PĒC MK AIZSARGJOSLU 
NOTEIKŠANAS METODIKAS APSTIPRIN ĀŠANAS” 

 
112. 04.08.2006 

DA-06-3631-ap 
 

K. Kūlainis Lūdzu veikt korekciju zemesgabalā Rudzu ielā kad. Nr.0100 113 0262 zemes 
izmantošanas veidu no Dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem - daĜēji 
Savrupmāju apbūves teritorija un daĜēji  Dzīvojamā apbūve ar apstādījumiem  

Atbalstam zonējuma maiĦu daĜā zemes gabala, kur nav koku, un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, saskaĦā ar 
RTP vadlīnijām – veidot stabilu pilsētas struktūru, kas dotu pilsētai 
jaunas attīstības iespējas, kā arī nodrošināt pilsētas racionālu un uz 
ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu 

113. 03.08.2006 
DA-06-3613-ap 
 

D. Gutkovska Lūdzu mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu ZiemeĜu rajonā, Līču ielā (kad.Nr 
.0100 113 2078) no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Dzīvojamās apbūves 
teritoriju ar apstādījumiem. 

Atbalstam zonējuma maiĦu daĜā zemes gabala, kas neatrodas 
aizsargjoslā, un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba 
uzdevumā, saskaĦā ar RTP vadlīnijām – veidot stabilu pilsētas 
struktūru, kas dotu pilsētai jaunas attīstības iespējas, kā arī 
nodrošināt pilsētas racionālu un uz ilgtspējīgas attīstības principiem 
atbilstošu izmantošanu 

114. 19.12.2007 
DA-078414-nd 
06.07.2006 
DA-06-3846-nd 

SIA „BGS” Mums ir piešėirtas nomas tiesības z.g. nomai Spilves rajonā pie Daugavgrīvas 
šosejas 98.grupa, 44.grunts. Teritorijas lielākajā daĜā noteikta Jauktas apbūves 
teritorija. Lūdzam mainīt pārējā teritorijas daĜā noteikto Apstādījumu un dabas 
teritoriju, kas nav adekvāta esošajai situācijai uz Jauktas apbūves teritoriju 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo Apstādījumu un dabas teritorijas 
joslu nepieciešams saglabāt kā izeju pie ūdensmalas no apkārtējām 
teritorijām. 

115. 04.10.2007 
DA-07-6541nd 
21.06.2006 
DA-06-3539nd 

SIA LIVE 24H Perspektīvās attīstības priekšlikums zemesgabalam Lielā ielā 73 ar kadastra 
Nr.0100 104 0019 ar mērėi izveidot ciematu ar 30 apbūves gabaliem BuĜĜupes 
krastā, mainot Apstādījumu un dabas  teritoriju uz apbūves teritoriju. 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu 
likumu 
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116. 13.11.2007 
DA-07-7561nd 
04.10.2007 
DA-07-6488nd 

SIA MH Autocentrs Zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 128 2002 mainīt atĜauto izmantošanu teritorijas daĜā 
no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju 

Atbalstam zonējuma maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā 

117. 05.02.2007 
DA-07-734-nd 
 

SIA „Baltic Memory” Lūdzam mainīt plānoto (atĜauto) izmantošanu zemes gabalam Kurzemes rajonā,  
Lielā ielā b/n ar kadastra Nr.0100 110 2109 no Apstādījumu un dabas teritorijas  uz 
Apbūves teritoriju ar apstādījumiem. Šis zemes gabals ir nepieciešams BuĜĜupes 
padziĜināšanas darbu veikšanai un izskalotās grunts novietošanai. 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo nav pamatots. Nav skaidrs, kādiem 
mērėiem padziĜināma gultne, cik daudz m3 tiks uzbērts. Teritorija 
atrodas applūstošajās teritorijās. 

118. 20.09.2007 
DA-07-6147-nd 
 

Dārzkopju b-ba ‘Voleri-
97” 

Kurzemes rajonā, zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 097 0112 atĜauto izmantošanu 
mainīt uz Apstādījumu un dabas teritoriju 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr.690 „Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu 
noteikšanu” noteiktā Rīgas brīvostas teritorijā saskaĦā ar Ministru 
kabineta 07.03.2006. noteikumu Nr.42 „Rīgas brīvostas noteikumi” 
6.punktu Rīgas brīvostas pārvaldei ir tiesības fiziskajām un 
juridiskajām personām piederošo zemi ostas teritorijā izmantot ostas 
vajadzībām Likumā par ostām un Rīgas brīvostas likumā noteiktajā 
kārtībā. 

119. 09.06.2006 
DA-06-2652-ap 
 

I. Gulītis 
 

Lūdzu veikt grozījumus RAP 2006. – 2018.g., nosakot Kurzemes  rajonā, Kleistu 
ielas 20 daudzdzīvokĜu mājas teritorijai Jauktas apbūves teritorijas statusu ( kad. Nr. 
0100 104 2033) 

Atbalstam zonējuma maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, jo garām 
zemes gabalam iet ZiemeĜu šėērsojuma trase 

120. 26.04.2006 
DA-06-2270-nd 
 

SIA „Namu būvaăentūra” Lūdzam paredzēt ZiemeĜu rajonā uz z.g.ar kadastra Nr.  0100 123 0098, Nr. 0100 
123 2008,Nr.  0100 123 2009, Nr. 0100 123 2125, Nr. 0100 123 2102 šādus 
izmantošanas veidus ar visu šajās teritorijās atĜauto būvniecību: 
- krasta zonā – mežaparka apbūves un rekreācijas teritoriju; 
- vidus daĜā – Dzīvojamās apbūves teritoriju; 
centrālajā daĜā – Jauktas apbūves teritoriju.  

Priekšlikumā minētais zonējums jau ir spēkā šajā RTP 2006.-
2008.gadam  Teritorijas atĜautās  izmantošanas    
pārāk nekonkrēts. 

121. 24.04.2007 
DA-07-1903-ap 
 

J. Zandberga Lūdzam mainīt zemes gabala ZiemeĜu rajonā,  Vecāėu prospektā ar kadastra 
Nr.0100 120 1383 plānoto (atĜauto) izmantošanu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju. 

Priekšlikums netiek atbalstīts, jo tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu 
likumu 

122. 23.05.2006 
DA-06-2939-nd 
 

SIA „MB L īzings” 
 
 

Lūdzam uzdarīt grozījumus RTP 2006. -2018.g., paredzot grozīt ZiemeĜu rajonā z.g. 
(kad. Nr.0100 128 0255) teritorijas atĜauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves 
teritorijas uz Dzīvojamās apbūves teritoriju. 

Atbalstam zonējuma maiĦu uz Dzīvojamās apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, jo zemes 
gabals atrodas blakus ZiemeĜu šėērsojuma maăistrālei. 

123. 06.12.2006 
DA-06-7030-nd 
 

SIA LD Holdinga 
sabiedrība 

Mainīt atĜauto izmantošanu zemes gabaliem ZiemeĜu rajonā Jaunciema gatvē daĜēji 
no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju ( kad. Nr. 0100 128 
2013, Nr. 0100 128 0270) 
 

Atbalstam zonējuma maiĦu uz Jauktas apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, jo zemes 
gabals robežojas ar tehniskās apbūves teritoriju, kā arī atrodas blakus 
ZiemeĜu šėērsojuma maăistrālei 

124. 19.09.2006 
DA-06-5440-nd 
 

SIA „HOMLAT 1” 
 

Lūdzu mainīt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu ZiemeĜu rajonā no 
Savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju  Jaunciema gatvē 
zemes gabaliem ar kadastra Nr.0100 113 0312, Nr.0100 113 0311, Nr.0100 113 
2333. 
 

Zemes gabals ar kad.Nr.0100 113 0311 jau šobrīd ir kā Jauktas 
apbūves teritorija, izĦemot aizsargjoslā esošo zemes gabala daĜu. 
Atbalstam pārējo zemes gabalu izmantošanas mērėa maiĦu uz 
Jauktas apbūves teritoriju un ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu 
darba uzdevumā 

125. 29.10.2007 
DA-07-4855ap 
05.04.2007 
DA-07-1556ap 

I. Mileika – 
 I. Tanomeca pilnv.pers. 

Mainīt atĜauto izmantošanu teritorijas daĜai ZiemeĜu rajonā starp Juglas kanālu, 
dzelzceĜu Rīga – Lugaži un Jaunciema gatvi (kad. Nr. 0100 128 2003) no 
Apstādījumu un dabas teritorijas uz Dzīvojamās apbūves teritoriju 
 

Atbalstam zonējuma maiĦu uz Dzīvojamās apbūves teritoriju un 
ierosinām iekĜaut nākošo Grozījumu darba uzdevumā, ja 
priekšlikums uzlabos apkārtējās vides kvalitāti 
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21.05.2007 
DA-07-2448ap 

 
III  NORAID ĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
 
 
3.1. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.1. „PRIEKŠLIKUMS IR PRETRUN Ā AR  
       3.1.1.LIKUMU,  
       3.1.2.MINSTRU KABINETA NOTEIKUMIEM,  
       3.1.3.PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM” 
126. 12.03.2007 

DA-07-1541-nd 
 

SIA „Namu būvaăentūra” Lūdzam izdarīt šādus grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam 
attiecībā uz Juglasciemā teritorijā ietilpstošajiem zemes gabaliem: 
1. Zemes gabalos ar kadastra Nr.0100 123 2279, Nr.0100 123 22780 paredzēt 
Apbūves teritoriju ar apstādījumiem. 
2. Zemes gabalos ar kadastra Nr.0100 123 2363, Nr.0100 123 2364 paredzēt 
Jauktas apbūves teritoriju. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums pretrunā ar Aizsargjoslu likumu un nav 
pietiekami pamatots 
 
 
 

127. 03.01.2007 
DA-07-12-dv 
 

Kurzemes rajona 
izpilddirekcija 

Sniegt konceptuālu atbalstu daudzfunkcionāla sporta kompleksa un rehabilitācijas 
centra izveidei Kurzemes rajonā Jūrmalas gatvē , kad. Nr. 0100 093 0027 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar Stratēăisko ietekmes uz 
vidi novērtējumu   

128. 20.09.2007 
DA-07-4297-ap 
 

Dz. Lemeševska 
                                     

Mūkupurva ielā 29 ar kadastra Nr. 0100 082 0209 mainīt atĜauto izmantošanas 
veidu. 
 

Neatbalstīt, jo, saskaĦā ar Satiksmes ministrijas vēstuli Nr. 15.01-
03/13 šis zemesgabals ietilpst nacionālās nozīmes transporta mezgla 
– lidostas „Rīga” turpmākās attīstības teritorijā un atrodas lidostas 
„Rīga” trokšĦa zonā. 

129. 04.10.2007 
DA-07-4544ap 
24.09.2007 
DA-07-4356ap 
25.07.2007 
DA-07-3512ap 
16.04.2007 
DA-07-1775ap 

A.ŽuravĜovai, 
A.Kuzminam,                          
D. Gorbam,  
V. RozaĜskim 
L. Skrjabina 
                                      

Mainīt izmantošanu Jauktas apbūves teritorijai uz Publiskās apbūves teritoriju ar 
apstādījumiem   Maskavas ielā  ar kadastra Nr. 0100 078 0413 un Nr. 0100 078 
1004.  
 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar teritorijai izstrādāto 
detālplānojumu ( RD lēmums Nr.1841 „Par  teritorijas Maskavas ielā 
264 (kadastra Nr.0100 078 0413) un Maskavas ielā bez numura 
(kadastra Nr.0100 078 1004) detālplānojuma apstiprināšanu” 

130. 24.09.2007 
DA-07-4350ap 
02.07.2007 
DA-07-3142ap 

J. PakalniĦa  
  +65 paraksti 

Zemes gabalos ar kad. Nr. 0100 128 0210 un 0100 128 2096 aizliegt apbūvi un 
paredzēt ăimenes dārziĦu izvietošanu 

Neatbalstīt, jo zemesgabaliem ir citi īpašnieki  un tā atĜauto 
izmantošanu  noteikts ar  ietekmes uz vidi novērtējumu 

131. 04.10.2007 
DA-07-4524-ap 
 

V. Teličens Jaunciema dabas lieguma teritorijā, zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 114 2024 mainīt 
atĜauto izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Dzīvojamās apbūves 
teritoriju 

Neatbalstīt , jo zemesgabals atrodas dabas lieguma „Jaunciems” 
teritorijā, tādēĜ ir pretrunā ar MK noteikumiem (Nr. 212 „Noteikumi 
par dabas liegumiem” ( īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas 
liegumā „Jaunciems”).  

 
3.2. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.2. „ PRIEKŠLIKUMS NEATBILST R ĪGAS TERITORIJAS PL ĀNOJUMA VADL ĪNIJĀM UN / VAI R ĪGAS ILGTERMI ĥA 
ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJAI, TAI SKAIT Ā – IR PRETRUNĀ AR SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN APKAIM Ē IEDIBIN ĀTO IZMANTOŠANAS/ APB ŪVES RAKSTURU; PASLIKTIN ĀS 
DZĪVOJAM ĀS VIDES KVALIT ĀTI 
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132. 28.12.2007 
DA-07-8618nd 
19.09.2007 
DA-6124-nd 
30.05.2006 
DA-06-3027nd 
19.01.2006 
DA-06-257-nd 
08.12.2005 
DA-05-6712nd 
22.11.2005 
DA-05-6351nd 
 
 
 
 

LR izglītības un zinātnes 
ministrija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIA Ėeizarmežs 
 
 

Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu ZiemeĜu rajonā uz Sporta un rekreācijas 
apbūve ar apstādījumiem 
• Ezermalas ielā 24/26  ar kad. Nr. 0100 084 0040 (atrodas Apstādījumu un 
dabas teritorijā, Jauktas apbūves teritorijā ar apstādījumiem); 
• Ezermalas ielā 24/26 ar kad. Nr. 0100 084 2043 ( atrodas Jauktas apbūves 
teritorijā); 
• Annas Sakses ielā 21 ar kad. Nr. 0100 084 2040 ( atrodas Publiskās apbūves, 
Jauktās apbūves un  Jauktās apbūves ar apstādījumiem teritorijā)  
Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu ZiemeĜu rajonā uz Apstādījumu un dabas 
teritorija Ezermalas ielā 24/26 ar kad. Nr. 0100 084 2091 ( atrodas Sporta un 
rekreācijas apbūve ar apstādījumiem)  
 
Mainīt atĜauto izmantošanu ZiemeĜu rajonā Ezermalas ielā 24/26 ( kad. Nr. 0100 
084 2043) no Jauktas apbūves teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju. 
A. Sakses ielā 21 ( kad. Nr. 0100 084 2040) zemes gabala daĜā mainīt izmantošanu 
no Publiskās apbūves teritorijas un   Jauktas apbūves teritorijas  uz Publiskās 
apbūves teritoriju Pamatojums – sporta, atpūtas un biroju kompleksa projekta 
priekšlikums Ėeizarmežā 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots, neskaidrs. 
 
Zemesgabalā ar kad. Nr. 0100 084 2091 atĜautās izmantošanas 
maiĦa ir pretrunā ar nomnieka iesniegumu 

133. 19.09.2007 
DA-07-4278-ap 

A. Stapkevičs 
 

Zemes gabalā ZiemeĜu rajonā ar kadastra Nr. 0100 113 0141 veikt atĜautās 
izmantošanas izmaiĦas no Jauktas darījumu iestāžu teritorijas uz Daudzstāvu 
dzīvojamo apbūves teritoriju 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas teritorijas 
plānojuma vadlīnijām 

134. 02.07.2007 
DA-07-2103dv 
24.09.2007 
DA-07-4351ap 
02.10.2007 
DA-07.4493ap 

RD Satiksmes 
departaments 
P.Solomčenko 
 
J.Loss 
 

Dienvidu tilta 3.kārtas būvniecībai zemes gabaliem pie Ziepniekkalna ielas un 
Dienvidu tilta 3.kārtas pievadceĜa krustojuma ar kadastra Nr.0100 119 0005, 
Nr.0100 119 0089, Nr.0100 119 0087, Nr.0100 119 2078 un Nr.0100 119 2079 
noteikt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu no  Apstādījumu un dabas teritorijas 
uz Jauktās apbūves teritoriju. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums pasliktinās dzīvojamās vides kvalitāti 
Saglabājot Apstādījumu un dabas teritoriju, tiks samazināta 
automaăistrāles ietekme uz dzīvojamiem rajoniem 

135. 06.03.2007. 
DA-07-959ap 

A.Dzedons 
 
I.Krasts 

Lūdzam veikt Vidzemes priekšpilsētā kvartālā starp Kvēles, Palsas, un Tebras ielām  
plānoto (atĜauto) teritorijas izmantošanu  no Savrupmāju apbūves teritorijas uz 
daudzstāvu Dzīvojamās apbūves teritoriju. Otrpus ielai atrodas gan individuālās, gan 
deviĦstāvu daudzdzīvokĜu mājas. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar iedibināto apbūves 
raksturu 

136. 04.07.2006 
DA-06-3786-nd 
04.10.2007 
DA-07-4543-ap 
 

SIA „Projektu birojs 
Grietēns un Kagainis” 
 
E. Liepa 

Lūdzam atbalstīt priekšlikumu par zemes gabala Kaivas ielā b/n ar kadastra Nr.0100 
092 2151 izmantošanas mērėa izmaiĦu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz 
Dzīvojamās apbūves teritoriju . Izmantošanas mērėa izmaiĦa nepieciešama, lai uz 
mūsu klientam piederošās zemes gabala realizētu mazstāvu daudzdzīvokĜu 
dzīvojamās ēkas projektu.  

Neatbalstīt, priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē iedibināto 
izmantošanas savrupmāju  apbūves raksturu. Nav saskaĦojuma ar 
pārējiem zemesīpašniekiem par koplietošanas ceĜu 

137. 28.07.2006 
DA-06-3490-ap 

S. Japine 
 

Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu zemes gabalam ar kad. Nr. 0100 125 6657 no 
Jauktas apbūves teritorijas ar apstādījumiem uz Jauktas apbūves teritoriju 

Neatbalstīt, jo zemesgabala daĜā ir  mežs 

138. 11.04.2006 
DA-06-1605-ap 
28.07.2006 
DA-06-3491-ap 
 

V. Vītols Lūdzu uz maniem abiem z.g. Berăos ar kad. Nr. 0100 127 0032 (šobrīd pēc RAP 
noteikts kā Apbūves un apstādījumu teritorija) un 0100 127 2018 ( pēc RAP – 
Apstādījumu un dabas teritorija) mainīt piešėirtos lietošanas noteikumus, kas 
vismaz nebūtu sliktāki kā kaimiĦu gruntsgabaliem un  pieĜaut lietojumā  Jauktas 
apbūves iespēju. 

Neatbalstīt, jo zemesgabala daĜā ir  mežs 

139. 31.08.2006 A. Timma Lūdzu mainīt z.g. Rīgā,, Mežotnes ielā b/n, kad.Nr.0100 105 2178 no vienăimeĦu Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē iedibināto 
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DA-06-4115-ap 
 

dzīvojamo māju apbūves uz Dzīvojamās apbūves teritoriju, lai varētu veikt rindu 
māju būvniecību. 

savrupmāju apbūves raksturu  

140. 26.04.2007 
DA-07-1933-ap 
 

S. Vilde Lūdzu izskatīt iespēju mainīt zemes gabala ZiemeĜu rajonā, Jaunciema gatvē b/n ar 
kadastra Nr.0100 113 2230 plānoto (atĜauto) izmantošanu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritoriju. 

Neatbalstīt, jo zemesgabala daĜā ir  mežs 

141. 14.03.2007 
DA-07-1594-nd 
 

Rīgas Debessbraukšanas 
pareizticīgo draudzes 
vadītājs  
N. Druvaskalns 

Teritorijai Līgatnes ielā b/n (kad. Nr. 0100 084 2064) izmantošanu mainīt no 
Savrupmāju apbūves teritorijas uz Dzīvojamās apbūves teritoriju 
 
 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē iedibināto 
savrupmāju apbūves raksturu; nav saskaĦojuma ar blakus esošo 
zemesgabalu īpašniekiem 

142. 02.10.2007 
DA-07-4489ap 
23.04.2007 
DA-07-1863ap 
23.03.2007 
DA-07-2477ap 

A. PupiĦš Zemes gabalos Kurzemes rajonā  ar kad.nr. 0100 082 0076, 0100 082 2633 mainīt 
atĜauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju  

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē iedibināto 
savrupmāju apbūves raksturu; nav saskaĦojuma ar blakus esošo 
zemesgabalu īpašniekiem 

143. 01.11.2006 
DA-06-5193-ap 

A. Ogas pilnv. pers. A. 
TropiĦa 

Mainīt atĜauto izmantošanu no Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorijas uz 
Savrupmāju teritoriju Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 40 ar kadastra nr. 0100 114 0007 

Neatbalstīt, jo priekšlikuma teritorija ir blīvi apaugusi ar kokiem – 
meža zeme 

144. 17.01.2008 
DA-08-361-nd 
27.07.2006 
DA-06-4241nd 

SIA BBRC sports Zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 052 2106 mainīt atĜauto izmantošanu no Sporta un 
rekreācijas teritorija ar apstādījumiem uz Jauktas apbūves teritorija 

Neatbalstīt, jo priekšlikums neatbilst Rīgas teritorijas plānojuma 
vadlīnijām par publiskām krastmalām un priekšlikums nav 
pietiekami pamatots 

145. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 

Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu zemes gabala Gobas 
ielā b/n (kadastra Nr.01000970158) daĜai, kuras izmantošanas veids ir Apstādījumu 
un dabas pamatnes teritorija (A) uz Apbūves ar apstādījumiem teritorija (ADZ), 
pamatojoties uz SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 30.01.2007. vēstuli Nr.1-10/RPB-07-
40-dv 

Neatbalstīt, jo priekšlikums paredz vienīgās Apstādījumu un dabas 
teritorijas likvidāciju Bolderājā 

 
3.3. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.3. „PRIEKŠLIKUMS NEATTIECAS UZ GROZ ĪJUMIEM, JO APB ŪVES NOTEIKUMI PIE ěAUJ PRIEKŠLIKUM Ā MINĒTO 
IZMANTOŠANU 

 
146. 09.06.2006 

DA-06-3310-nd 
 

SIA „Furors” Sakarā ar nepieciešamību būvēt biroja ēku savām vajadzībām, lūdzam mainīt SIA 
„Furors” (reă. nr. 40003171152) un Daigai Stabulniecei piederošajam nekustamajam 
īpašumam Kaplavas ielā b/n ar kadastra Nr. 0100 107 2333 teritorijas atĜautās 
izmantošanas veidu uz Jauktas apbūves teritoriju, atbilstoši Bikstu ielai un Kaplavas 
ielai piegulošās teritorijas detālplānojumam. 

Nav jāmaina, jo zemesgabalā jau ir noteikta Jauktas apbūves 
teritorija 

147. 31.08.2006 
DA-06-5046-nd 
 

SIA „LSPK” Zemes gabalā  Rīgā, Ăimnastikas ielā 9/11 ( kad. Nr. 0100 074 0050, platība 2544 
m2) atrodas viesnīca, tādēĜ lūdzam mainīt atĜauto izmantošanu no Dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz  Jauktas apbūves teritoriju (pamatojums -  rekonstruējamā 
objekta plānošanas – arhitektūras uzdevumu Nr. 2 – DA-06-2788-nd) 

Nav jāmaina, jo, saskaĦā ar RTIAN 7.2.2.8.3. punktu, zemesgabalā 
var izvietot darījumu iestādi 

148. 31.08.2006. 
DA-06-4107ap 

R. LaviĦš Lūdzam mainīt z.g. Rīgā, Putnu ielā 11 (kad.Nr.0100 073 0015) no Dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju. 

Nav jāmaina, jo RAP dzīvojamās apbūves teritorijā  pieĜauj vietējas 
nozīmes tirdzniecības objektu 
( 7.2.2.8.2.) 

149. 30.10.2006 
DA-06-5164-ap 

S. Olsena Mainīt atĜauto teritorijas izmantošanu zemes gabalam ar kad. Nr. 0100 075 0487 no 
Savrupmāju apbūves teritorijas  Jauktas apbūves teritoriju 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi pieĜauj esošo izmantošanu 
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150. 15.11.2006 
DA-06-5428-ap 
 

M. Birzulis Lūdzu izskatīt iespēju par zemes gabala Rīgā, Apūzes ielā ar kadastra Nr.0100 081 
0247 zonējuma maiĦu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju, jo īpašnieks vēlas celt komercobjektu. 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi savrupmāju apbūves teritorijā  
pieĜauj tirdzniecības/ pakalpojumu objektu (7.1.2.6.5.) 

151. 20.11.2006 
DA-06-6709-nd 

SIA DzintariĦš Mainīt atĜauto izmantošanu no Tehniskās apbūves teritorijas uz Apstādījumu un 
dabas teritoriju zemes gabalam ar kad. Nr. 0100 093 2126 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi pieĜauj apstādījumu izveidošanu 
visās teritorijās 

152. 28.09.2007 
DA-07-4453ap 
29.10.2007 
DA-07-4857ap 

E. Egle Zemesgabalā ar kad. Nr. 0100 114 0810 mainīt atĜauto izmantošanu no Dzīvojamās 
apbūves ar apstādījumiem teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju 

Nav jāmaina, jo AN zemes gabalā pieĜauj dzīvojamo apbūvi 

153. 03.04.2007 
DA-07-2148-nd 

SIA Maxima Latvija Zemes gabalam Esplanādes ielā 3 ( kad. Nr. 0100 103 0146) noteikt Jaukta apbūves 
teritorija ar mērėi uzbūvēt un izveidot mūsdienīgu iepirkšanās centru 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi pieĜauj priekšlikumā minēto 
izmantošanu 

154. 09.07.2007 
DA-07-4407-nd 

GĪKS „Putnu sala”  
 

Zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 048 0164 (Jauktas apbūves teritorijā) vēlas 
būvēt 3-stāvu garāžu. 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi pieĜauj priekšlikumā minēto 
izmantošanu (3.1.1.1.) 

155. 21.09.2007 
 

A. Kočerovs Zemes gabalos ar kad. Nr. 0100 127 0569 un 0100 127 0563  lūdz iespēju izvietot 
vietējas nozīmes apkalpošanas objektu 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi paredz savrupmāju apbūves 
teritorijā tirdzniecības/pakalpojuma objektu esamību ( 7.1.2.6.5.) 

156. 17.10.2007 
DA-07-6891-nd 
 

SIA Nekustamā īpašuma 
projekti 

Zemes gabalos ar kad. Nr. 0100 093 0153, 0100 093 0441, 0100 093 0155, 0100 
093 2221, 0100 093 2222 neparedzēt dzīvojamo funkciju, jo vēlas celt 
komercobjektu 

Nav jāmaina, jo apbūves noteikumi centru apbūves teritorijā pieĜauj 
tirdzniecības un pakalpojumu objektu celtniecību (7.4.2.2.) 

157. 18.02.2008 
DA-08-548-nd 

I. SokoĜenko Mainīt īpašuma lietošanas mērėi uz „vienăimenes dzīvojamo māju apbūve” zemes 
gabalā ar kad. Nr. 0100 099 2310 

Nav jāmaina, jo priekšlikums neattiecas uz grozījumiem  

 
3.4. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.4 „ PRIEKŠLIKUMS UZ VALSTS VAI PAŠVALD ĪBĀ ESOŠA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ( SITUĀCIJA UZ 31.12.2005) NAV 
PAMATOTS AR VALSTS PĀRVALDES UN/ VAI PAŠVALD ĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU REALIZ ĀCIJAS PAMATOJUMU 

 
158. 18.08.2006 

DA-06-4786-nd 
 

SIA „ATA” Sakarā ar to, ka uz īpašuma Rīgā, Vienības gatvē kad.nr.0100 054 0094 atrodas auto 
detaĜu veikals un birojs, kas funkcionāli atbilst darījuma iestāžu apbūvei, mainīt z.g. 
atĜauto izmantošanu no Publiskās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju  

Neatbalstīt, jo zemesgabala īpašnieks ir RD 

159. 05.10.2007 
DA-07-4578-ap 
 

S. KrūmiĦa 
+ 118 iesniegumi 
E. BuĦėe 

Zemes gabalā Biėernieku ielā ( Kad. Nr. 0100 092 0018) iebilst pret Rīgas meža 
aăentūras ēkas būvniecību noasfaltētajā laukumā 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pašvaldības autonomo 
funkciju realizāciju (asfaltētā laukumā 0,4 ha platībā atĜauts būvēt 
Rīgas meža aăentūras administratīvo ēku) 

160. 28.09.2007 
DA-07-4451-ap 
 

A. Sīmane Brīvības gatvē 423 (kad. Nr. 0100 091 0393) mainīt atĜauto izmantošanu uz Jauktas 
apbūves teritoriju 

Neatbalstīt, jo, saskaĦā ar LR Satiksmes ministrijas 25.02.2000. 
noteikumiem Nr.5 „Noteikumi par servisa objektu izvietošanu un 
pieslēgšanu autoceĜiem” 10 punktu, servisa objektu izvietošana ir 
aizliegta ceĜu mezglu zonā. Zemes gabals varētu būt nepieciešams 
tramvaja līnijas pagarinājuma projektēšanai. 

161. 02.10.2007 
DA-07-4490-ap 
 

D. Daize Iebilst pret pielietojuma no Jauktas apbūves teritorijas  uz Publiskas apbūves 
teritoriju zemesgabalam ar kad. Nr. 0100 092 2296 
  

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pašvaldības autonomo 
funkciju realizācijas pamatojumu (zemesgabals ir rezervēts 
bērnudārza celtniecībai, saskaĦā ar RD Īpašuma departamenta zemju 
pārvaldes vēstuli Nr. 3-4-DIZP-07-1678-dv) 

162. 04.10.2007 
DA-07-6452-nd 

 

Mežaparka attīstības 
biedrība 

Teritorijā, ko ietver S. Edžus iela un Kokneses prospekts, noteikt Apstādījumu un 
dabas teritoriju 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar RTP paredzētajām pilsētas 
sociālās infrastruktūras attīstības vadlīnijām uz pašvaldības īpašumā 
esošajiem zemesgabaliem. 

 
3.5. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.6. „PRIEKŠLIKUMS IR NEKONKR ĒTS/VISPĀRĪGS, NAV PIETIEKAMI PAMATOTS” 
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163. 06.03.2007 

DA-07-960-ap 
 

A. ZnutiĦš Lūdzu izskatīt jautājumu par statusa maiĦu zemes gabalam Jaunciema 2.līnijā 4 ar 
kadastra Nr.0100 114 0331 no Dzīvojamās apbūves teritorijas ar apstādījumiem uz 
Savrupmāju apbūvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikumam nav pietiekama pamatojuma (blīvi 
apaudzis ar kokiem) 

164. 30.10.2006 
DA-06-6245-nd 

SIA Bangalo Mainīt atĜauto teritorijas izmantošanu zemes gabalam ar kad. Nr. 0100 086 0033 no 
Dzīvojamās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots 

165. 09.06.2006 
DA-06-3293-nd 
 

SIA „NL”  L ūdzam veikt teritorijas Kleistu ielā b/n (kad.nr.0100 097 2005) attīstības 
plānojumu 2006. -2018.gadam korekcijas. 
1. Atzīmēt robežu starp jauktas teritorijas (J) un savrupmāju (ăimenes māju) 
apbūves teritorijas (Sdz); 
2. Izslēgt inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu. 

Neatbalstīt,  jo priekšlikums nav pietiekami pamatots 

166. 19.07.2007 
DA-07-4702nd 
08.06.2007 
DA-07-3701nd 

Rīgas ăimenes dārziĦu 
apvienība 
 „Jumpravsala”  

Saglabāt Rīgas pilsētā sekojošus dārzkopības kooperatīvus: Rumbulas avots, 
BuĜĜupe, Nektārs, Jumpravsala un slēgt ar tām 9 gadus ilgtermiĦa nomas līgumus. 

Neatbalstīt, jo dārzkopības kooperatīvi ir saglabāti iespēju robežās  

167. 10.10.2007 
 

U. Erdmanis Jāsaglabā arhitektūras piemineklis – Āgenskalna televīzijas tornis. Uz tā var 
novietot vēja ăeneratorus. Iedzīvotājiem jāizsniedz Rīgas plāna kopijas, lai var 
apsekot visas ielas. Neaizmirst, ka visos dīėos dzīvo visretākās putnu sugas. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nekonkrēts un nav pietiekami pamatots 

168. 05.02.2007 
DA-07-516-ap 
 

I. Kivila Lūdzam veikt zonējuma izmaiĦas kvartāla daĜā starp Nīcgales un Kaibalas ielām. 
Šobrīd puse kvartāla atrodas daudzstāvu Dzīvojamās apbūves teritorijā ar 
pieĜaujamiem 5 stāviem, bet mums piederošā kvartāla puse atrodas Savrupmāju 
apbūves teritorijā. Lūdzam izskatīt iespēju arī mums piederošā kvartāla pusē noteikt 
Dzīvojamās apbūves teritoriju ar pieĜaujamu vismaz 4 stāvu apbūvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikumā nav norādīts zemesgabala kadastra Nr. 
un to nav akceptējuši zemesgabalu īpašnieki 

169. 03.04.2007. 
DA-07-2146nd 

SIA Oritaun Mainīt atĜauto izmantošanu Zemgales priekšpilsētā zemesgabalā ar kad. Nr. 0100 
052 0002 no Ražošanas un rūpnieciskās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju 

Neatbalstīt,  jo priekšlikums nav pietiekami pamatots un šajā zonā 
var izvietot darījumu iestādes un tirdzniecības objektus 

170. 17.01.2008 
DA-08-365-nd 

 

a/s „Kvadra Pak” Mainīt atĜauto izmantošanu Zemgales priekšpilsētā, Vienības gatvē 11 ( kad. Nr. 
0100 054 0167, Nr, 0100 054 2020) no Jauktas apbūves teritorijas uz Centru 
apbūves teritoriju 

Neatbalstīt,  jo priekšlikums nav pietiekami pamatots 
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5. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daĜas 

„Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana M 1:10 000” grozījumu izstrādei  
 

SaĦemtie priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 14.04.2008. – 16.05.2008 
 

N.p.k 
Atbildes Reă.Nr. 
vai datums uz 
anketas 

Uzvārds / Nosaukums Priekšlikums PAD izvērt ējums 

 
ATBALST ĪTIE PRIEKŠLIKUMI 
 
1. 03.06.2008. 

DA-08-4396nd 
A/S Latvenergo Lūdzam paredzēt zemes gabalos ar kad.nr. 01000842067 un 01001250118 un 01000920691 apakšstaciju 

(110/20/10kV) „Mežaparks”, „Rumbula” „Deglava” izvietošanu 
Ir precizēts. 

2.  14.05.2008. Latvenergo sadales tīkls Lūdzu precizēt RTP grozījumu 2.1.6. norādot konkrētu tehniskās apbūves teritorijas platību (~2500m2) un 
novietojumu, kas saskaĦoti RD PAD un Īpašuma departamentā 

Ir precizēts. 

3.  29.08.2008. 
RD-08-6795sd 

LR Vides ministrija Tā kā ir konstatēts, ka Rīgas pilsētas ZiemeĜu rajonā Saulesdārza parka un tā tuvumā esošajās teritorijās ar 
valsts zemes vienības kadastra Nr. 01000912153; 01000842040; 01000840040; 01000840011; 01000842059 
un teritorijā, kas daĜēji atrodas A.Sakses ielas sarkanajās līnijās, daĜēji (liel ākā daĜa) – īpašumā ar zemes 
vienības kadastra Nr. 0100840040, austrumu pusē tā robežojas ar kadastra Nr. 0100842040 un rietumu pusē 
ar kadastra Nr. 0100842059 dzīvo lapkoku praulgrauzis un ir ievērota mikrolieguma izveidošanas kārtība, ir 
pamats izveidot mikroliegumu šajā teritorijā. 

Ir Ħemts vērā. 

4.  13.08.2008. 
DA-08-8013sd 

Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrija 

Ministrija informē, ka pēc RTP 2006.-2018.gadam pieĦemšanas ir būtiski mainījusies VAS „Starptautiskā 
lidosta „Rīga”” attīstības stratēăija un attiecīgi ir precizēta lidlauka teritorijas un tā turpmākai attīstībai 
nepieciešamās teritorijas robežu shēma. Lai nodrošinātu līdzsvarotu Lidostas un tai pieguĜošo teritoriju 
attīstību, kas atbilstu nacionālajam, gan Rīgas pilsētas, gan vietējo pašvaldību interesēm, jāveic savstarpēji 
koordinēta lidostas un tai piegulošo teritoriju plānošana.  

Tāpat informējam, ka Lidosta ir uzsākusi lidostas perspektīvās attīstības Māsterplāna izstrādi, kuru plānots 
pabeigt 2009.gada februārī. 

Sakarā ar iepriekš minēto lūdzam Grozījumos Ħemt vērā pievienotajā  VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 
2008.gada 1.augusta vēstulē Nr. 08-4.1/1129 norādīto lidlauka teritorijas un tā turpmākai attīstībai 
nepieciešamās teritorijas robežu shēmu, kā arī lidostas sniegto informāciju par Jūsu interesējošām teritorijām 
un to attīstības iespējām saistībā ar lidostas attīstību. 

Ir Ħemts vērā. 

5.  03.06.2008. 
DA-08-2108ap 

Ă. Greiškalns Lūdzu veikt papildinājumu sagatavotajam Darba uzdevumam un iekĜaut grozījumos zemes gabalus ar šādiem 
kad.nr. 01001211563; 01001210981 nosakot teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Savrupmājas 
(ăimenes māju) apbūves teritorija un maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 3 stāvi. 

Ir jau iekĜauti Grozījumu Darba 
uzdevumā 

6.  11.09.2008. 
DA-08-7080nd 

SIA „Lucavsalas attīstība” Lūdzam rast iespēju izslēgt no nekustamajiem īpašumiem ar kad.Nr. 1000510179; 1000510178 plānoto 
mākslīgi veidoto ūdens tilpni, kas šobrīd dabā neeksistē. Uzskatām, ka palielināsies iespējas nekustamo 
īpašumu pilnībā izmantot atbilstoši Rīgas domes definētajām pilsētas interesēm un noteiktajām attīstības 
prioritātēm un mērėiem. 

ĥemot vērā Jūsu priekšlikumus, zemes 
gabalos ar kadastra Nr. 0100 051 
0179 un Nr. 0100 051 178, Rīgas 
attīstības plāna grafiskajā daĜā  
„Teritorijas plānotā ( atĜautā) 
izmantošana M 1: 10000” ir veiktas 
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korekcijas, izslēdzot plānoto mākslīgi 
veidoto ūdenstilpni. Šajos zemes 
gabalos teritorijas plānotā ( atĜautā) 
izmantošana tiek noteikta 
Apstādījumu un dabas teritorija un 
Sporta un rekreācijas teritorija ar 
apstādījumiem. 

7.  13.05.2008. 
14.05.2008. 
15.05.2008. 
17.06.2008. 
DA-08-2323ap 
DA-08-2322ap 
DA-08-2321ap 
25.06.2008. 
DA-08-2409ap 

I.Krogzeme,  
 B.Niedre,  
I.Otomere, E.Gailis, 
L.OĜehnoviča, E.Otomers, 
I.Gaile, 

A.Otomere, M.Otomers, 
SIA „Vox quercus”, SIA 
„Jūsu nami” 

Noteikt zemes gabalam Kuldīgas ielā 45 atĜauto izmantošanu – Apbūves teritorija ar apstādījumiem, 
nepieĜaujot intensīvu apbūvi. 

Informējam, ka Rīgas domes 
01.04.2008. lēmuma Nr.3535 
apstiprinātajā darba uzdevumā” 
(turpmāk tekstā Darba uzdevums) 
1.17.punktā ietverts papildinājums 
„2.1.50. Noteikt teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu kā Publiskās 
apbūves ar apstādījumiem teritorija 
zemesgabalam Kuldīgas ielā 45B 
(kad. nr. 01000642047)”. SaskaĦā ar 
Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 7.10.4.5. punktu 
Publiskās apbūves ar apstādījumiem 
teritoriju zemes gabala minimālais 
brīvās teritorijas rādītājs jāpieĦem ne 
mazāks par 80%. 

8.  18.06.2008. 
DA-08-4774nd 

„Aleju aizsardzības 
biedrība”  I. Ērenpreiss 

Saglabāt jaunatklāto arhitektūras pieminekli „Drēzdenes muižiĦa” Daugavgrīvas ielā 37/39 esošajā vietā. 
Atjaunot „Filozofu aleju” no Drēzdenes muižiĦas līdz Švarca muižai gar Daugavgrīvas ielu pa uzbērumu. 
Atcelt veco normu – koku retināšanu un izciršanu ap Švarca muižu un tās apkārtnē- Zunda kanāla piegulošās 
teritorijas detālplānojuma aprakstā. 

Rīgas domes 22.02.2005. saistošajos 
noteikumos Nr.87 „Par 
detālplānojuma teritorijai pie Zunda 
kanāla” ir paredzēts atjaunot 
„Filozofu aleju”. ĥemot vērā 
šodienas transporta prasības ir 
nepieciešams paplašināt 
Daugavgrīvas ielu, tā rezultātā 
Drēzdenes muižiĦu, lai to saglabātu,  
minētā detālplāna ietvaros ir plānots 
pārvietot uz citu zemes gabalu. Koku 
retināšana detālplānojuma ietvaros 
nav paredzēta. 

DaĜēji atbalstīts 
9.  16.04.2008. I. Šlosberga Lūdzu saglabāt esošajā vietā Daugavgrīvas iela 37/39 jaunatklāto arhitektūras pieminekli „Drēzdenes 

muižiĦa” 
Saglabāt atbilstoši RAP 1995.-2005. Apbūves aizsardzības zonas „Dzegužkalns-Nordeėi”, , ievērot īpašās 
prasības teritorijā „Dzegužkalns-Nordeėi” (AN punkts 8.3.-3.5.) 

DaĜēji atbalstīts 

10.  18.06.2008. 
DA-08-4774nd 

„Aleju aizsardzības 
biedrība”  I.Ērenpreiss 

Saglabāt atbilstoši RAP 1995.-2005. Apbūves aizsardzības zonas „Dzegužkalns-Nordeėi”, ko aptver 
Daugavgrīvas iela, Kr.Valdemāra, Kalnciema, Melnsila, Āgenskalna, Vīlipa, Kuldīgas, Slokas, Dagmāras, 
Slokas, Lilijas iela. Ievērot īpašās prasības teritorijā „Dzegužkalns-Nordeėi” (AN punkts 8.3.-3.5.), t.i. nav 

SaskaĦā ar Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
5.4. punktu Kultūras pieminekĜu un 
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pieĜaujamas būtiskas pilsētbūvnieciskās struktūras izmaiĦas; saglabājams esošais, pārsvarā mazstāvu 
vēsturiskās apbūves un apzaĜumojuma raksturs; aizliegta jaunu, pēc klajās apbūves principa veidotu 
daudzstāvu namu celtniecība 

apbūves aizsardzības teritorijas 
Dzegužkalns – Nordeėi noteiktas 
punktā 5.4.5.1.3.  un Āgenskalns 
punktā 5.4.5.1.1. Šobrīd SIA 
Arhitektoniskās izpētes grupa veic 
pētījumu „Rīgas apbūves aizsardzības 
un pilsētbūvniecības pieminekĜu 
teritoriju izpēte”, kura rezultāti būs 
zināmi šā gada augustā. Balstoties uz 
iegūtajiem rezultātiem tiks precizēti 
apbūves rādītāji apbūves aizsardzības 
un pilsētbūvniecības pieminekĜu 
teritorijās. 

11.  26.05.2008. 
DA-08-4174nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā MangaĜsalā Vecdaugavas piekrastes pĜavās un mežā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve 
atstās nelabvēlīgu iespaidu uz blakus esošo Eiropas nozīmes dabas liegumu „Vecdaugava” un Piejūras dabas 
parku. 

Informējam, ka RTP grozījumos 
applūstošās teritorijas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem 

12.  26.05.2008. 
DA-08-4173nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Langas upes krastos Trīsciemā un tā apkārtnē 
noteikto zonējumu ar mērėi esošās skrajās apbūves vietās nepaaugstināt apbūves blīvumu un līdz šim 
nepabūvētās teritorijas saglabāt kā dabas pamatnes teritorijas. Tās ir applūstošas teritorijas, kas robežojas ar 
Natura 2000 aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas liegums. Apbūve paaugstinās antropogēno slodzi uz 
dabas liegumu. 

Informējam, ka RTP grozījumos 
applūstošās teritorijas ir noteiktas 
saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 
grozījumiem 

13.  15.05.2008. G. Patmalnieks Zaėusala vēsturiski izveidojusies par iedzīvotāju atpītas zonu: suĦu pastaigas, peldēšana, sports. Plānojot tik 
blīvu apbūvi, tiks iznīcinātas skaistās Zaėusalas pludmalītes, krasta melnalkšĦu un vītoli audzes. Vēl šobrīd 
Zaėusalā dzīvo zaėi, pĜavās ligzdo irbes. 

Priekšlikumi: 2. Saglabāt Zaėusalas dienvidu krastu kā dabas pamatni, aizsargjoslu; 3. Nodrošināt publisko 
pieejamību Zaėusalas daĜai aiz TV studijas. 

Priekšlikums ir Ħemts vērā 

14.  11.07.2008. 
DA-08-5417nd 

SIA „Spilve International 
Business Park” 

SaskaĦā ar atcelto RTP 2006.-2018.g.  daĜu, kas attiecas uz Brīvostas teritoriju, nekustamais īpašums  Voleri, 
„Reinberăi” 16, kad.nr. 01000980047 ar kopējo platību 80252m2 ir jauktas apbūves teritorija. Lai arī 
turpmāk veicinātu Rīgas un brīvostas attīstību, lūdzam noteikt/saglabāt šīs teritorijas lietošanas mērėi kā 
jauktas apbūves teritoriju 

Priekšlikums ir Ħemts vērā 

15.  14.05.2008. 
DA-08-3850nd 

SIA „Nacionālais 
konteineru termināls” 

Lūdzam Ħemt vērā izstrādāto priekšlikumu KundziĦsalas turpmākai attīstībai un iekĜaut šo priekšlikumu 
kopējā Rīgas Brīvostas teritorijas plānojumā 

Minētā teritorija ir paredzēta Jūras 
ostas un Jūras ostu termināĜu apbūvei 

16.  12.05.2008. 
DA-08-3756nd 

SIA „Mežaparks SVP” Lūdzam mainīt atĜauto izmantošanu Rusova ielā 1 visā zemes gabalā uz Centra apbūves teritoriju. Vēršam 
uzmanību uz to, ka pēc būvniecības ieceres apstiprināšanas ir mainījušās jauktas apbūves ar apstādījumiem 
teritorijas robežas salīdzinājumā ar attīstības plānā noteiktajām. 

Priekšlikums ir Ħemts vērā 

17.  16.05.2008. 
DA-08-4900sd 

Vecmīlgrāvja attīstības 
biedrība 

Rīgas attīstības plāna projektā aizmirsies ielikt pāris ikonas Daugavas krastmalas zonā no KundziĦsalas līdz 
grīvai. Šeit Daugavas labā krasta apmēram 15 km garā joslā  nav paredzēta neviena publiski pieejama 
krastmala un laivu piestātne. 

Šo apkaimi apdzīvo apmēram 30 000 Vecmīlgrāvja un MangaĜsalas iedzīvotāju, kuru liela daĜa ie senu 
zvejnieku dzimtu pēcnācēji un vēsturiskām kultūrtradīcijām, kas vislielākā mērā saistītas ar dzīvi pie upes. 
Jau padomju laikā degradētā dzīves kvalitāte atjaunotās Latvijas laikā turpina degradēties vēl straujākā 
tempā. Nepietiek ar to, ka pilnīgi likvidēta zvejniecības iespēja Daugavā, nu paredzēts pilnībā liegt 
iedzīvotājiem piekĜūt Daugavas krastmalai. 

DaĜēji atbalstīts 
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Ar šādu degradējošu perspektīvi nav iespējams samierināties, tāpēc lūdzam attīstības plānā juridiski 
nostiprināt šādas publiski pieejamas krastmalas joslas un mazizmēra kuăošanas līdzekĜu  pietauvošanas 
vietas: 

1. Mīlgrāvja krastmala – Vecmīlgrāvī paralēli Meldru ielas galam starp A/s „Rīgas kuău būvētava” 
un SIA „Port Mīlgrāvis” krastmalai piegulošajām teritorijām 

18.  26.06.2008. 
DA-08-2146dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lūdzam izteikt viedokli par zemes gabala ar kad.Nr. 01001214171 daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas 
maiĦu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju, tādējādi veidojot vienotu 
izmantošanas mērėi 

Atbalstīts iespēju robežās. 
Zemesgabalu šėērso sarkanās līnijas. 

19.  25.06.2008. 
DA-08-4920nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā priežu mežam Juglas ezera krastā starp Mazās Juglas 
ielu 37 un Smilškalna ielu, pĜavu teritorijai kultūras pieminekĜa Zēlustes muižas 500 m aizsardzības zonā 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. 

Juglas krastā esošo mežu  apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera ekspluatācijas noteikumos izvirzītajiem 
mērėiem: 1) Juglas ezera un tās piekrastes zonas rekreatīvā potenciāla saglabāšana un palielināšana; 2) 
Juglas ezera un tā piekrastes zonu vēstures un kultūrvēsturisko objektu aizsardzība, vienlaicīgi nodrošinot to 
pieejamību plašākai sabiedrībai. 

TādēĜ ievērojot augstāk minētās pretrunas un ietekmi uz LR Satversmes 115.pantā garantētajām iedzīvotāju 
tiesībām, kā arī pašvaldības pienākumu rūpēties par šo tiesību ievērošanu, aicinām panākt iedzīvotājiem un 
kultūrvēsturiskajai videi labvēlīga lēmuma pieĦemšanu. 

Atbalstīta teritorijas Zēlustes muižas 
un Sudrabkalna (Sudrabsalas) 
pilskalna apkārtnē plānotās (atĜautās) 
izmantošanas maiĦa no Savrupmāju 
apbūves teritorijas  uz dabas un 
apstādījumu teritoriju, teritorijā, kurā 
noteikta aizsargjosla. 

Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 8.panta 
otrās daĜas 2.punktam kultūras 
pieminekĜa aizsargjoslas minimālais 
platums pilsētās ir 100m. 

 

20.  14.05.2008. Vides aizsardzības klubs 

21.  09.07.2008. 
DA-08-2652ap 

K.Viškints Lūdzu koriăēt zemes gabala ar kad.nr. 01001232269 apbūves platību, pamatojoties uz zemes gabalā 
esošajiem apgrūtinājumiem. 

Atbalsta zemes gabala ar kad.nr. 
01001232269 apbūves platības 
korekciju daĜēji nosakot kā Dabas 
un apstādījumu teritoriju. 

 
I ATBALST ĀMIE PRIEKŠLIKUMI, KO DEPARTAMENTS IEROSINA IEK ěAUT TURPMĀKO GROZ ĪJUMU DARBA UZDEVUM Ā 
 
 
2. ATBALST ĀMIE PRIEKŠLIKUMI, KURI ATBILST R ĪGAS TERITORIJAS PL ĀNOJUMA VADL ĪNIJĀM UN/ VAI R ĪGAS ILGTERMI ĥA ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJAI 
 
 
 1.1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.1. „PRIEKŠLIKUMS VEICIN ĀS PAŠVALDĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU NODROŠIN ĀŠANU” 
  

22.  16.05.2008. 
DV-08-1022dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

RD Vides departaments 

Nepieciešama arhitektūras pieminekĜa „Dzegužkalna parks” teritorijas Dzegužu ielā 11 robežu korekcija, 
izslēdzot no parka teritorijas zemes gabala daĜu, uz kuras atrodas garāža ar kad.nr. 0100 063 0094 001 

Departaments atbalsta, nosakot 
izdalītajai teritorijai atĜauto 
izmantošanu jauktas apbūves 
teritorija 

23.  19.09.2007. 
DV-07-1809dv 

RD Vides departaments Ăimenes dārziĦu saglabāšana zemes gabalā BuĜĜu ielas rajonā ar kad.Nr. 0100 104 2026 nav lietderīga. 
Zemes vienības daĜai, kurā atrodas ăimenes dārziĦi, jāmaina izmantošanas veids no savrupmāju apbūves 
teritorijas uz apstādījumu un dabas teritoriju un jāsaglabā pašvaldības īpašumā tās autonomo funkciju 
veikšanai – parku, skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un uzturēšanai. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu - parku, 
skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai. 

24.  22.10.2008. 
DA-08-3435dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt zemes gabala Jaunciema gatvē (114.grupa bij.177. grunts daĜa) plānoto (atĜauto) izmantošanu 
– apstādījumu un dabas teritorija, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju realizēšanu. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
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funkciju nodrošināšanu - parku, 
skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai 

25.  02.06.2008. 
DA-08-1901dv 

RD Vides departaments Lūgums mainīt atĜauto izmantošanu zemes gabalā Maskavas ielā (kad.nr. 01001256442) no Jauktas apbūves 
teritorijas uz Dabas apstādījumu teritoriju 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu - parku, 
skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai 

26.  07.03.2008. 
DA-08-675dv 

RD Vides departaments Lūdzam mainīt  atĜauto izmantošanu daĜā zemes gabala Maskavas ielā 441 (kad.nr. 0100 126 2011) no 
Jauktas apbūves teritorijas uz Apstādījumu un dabas teritoriju.  

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu - parku, 
skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai 

27.  11.07.2008. 
DA-08-2313dv 

Rīgas domes Īpašuma 
departamenta Zemju 
pārvalde 

Lūdzam sniegt viedokli par iespēju jaunveidojamā zemes gabala Rīgā, Maskavas ielā, kadastra 
Nr.01001256442 daĜai (aptuveni 830 m2 platībā) teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu noteikt no 
jauktas apbūves teritorijas uz apstādījumu un dabas teritoriju. 

 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu - parku, 
skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai  

28.  24.07.2008. 
DA-08-5764nd 

Rīgas pašvaldības aăentūra 
„Rīgas pieminekĜu 
aăentūra” 

Lūdzam noteikt zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 090 2004 tādu plānoto (atĜauto) izmantošanu, kurā būtu 
iespējams izveidot demontēto pieminekĜu un to elementu novietni, kā arī izveidot kā publiski pieejamu 
pieminekĜu dārzu. 

Departaments atbalsta atĜauto 
(plānoto) izmantošanu šajā zemes 
gabalā noteikt  - Publiskas apbūves 
teritorija ar apstādījumiem. 

29.  13.05.2008. 
DV-08-981-dv 

Vides departaments Neiebilstam  atĜautās izmantošanas maiĦai no vispārējās dabas pamatnes teritorijas uz apbūves teritoriju 
gruntsgabala ar kad.nr. 01001190005 ārpus sarkanajām līnijām R, ZR daĜai. 

Neatbalstām atĜautās izmantošanas maiĦu no virszemes ūdens baseinu krastmalu teritorijas uz apbūves 
teritoriju gruntsgabala ar kad.nr. 01001190005 ārpus sarkanajām līnijām A, DA daĜai. Tai jākalpo kā 
Dzirnupītes aizsargjoslai un kā apstādījumiem no ielas sarkanās līnijas vairāklīmeĦu ceĜu mezglam Dienvidu 
tilta pievedceĜu trasei ar Ziepniekkalna ielu. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu - parku, 
skvēru un zaĜo zonu ierīkošanai un 
uzturēšanai 

30.  05.11.2008. 
DA-08-8490nd 

VUGD Rīgas pārvalde Priekšlikums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” grafiskajā daĜā „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana  M 1:10000” grozījumiem ar lūgumu 
rezervēt sekojošas teritorijas ugunsdzēsības depo izvietošanai: 

• Mazās Juglas un ŪdeĜu ielu krustojumā; 
• A Deglava un A. Saharova ielu krustojumā; 
• Bukultu un Skanstes ielu krustojumā; 
• Rīnūžu meža rajonā; 
• Slokas ielas un Kurzemes prospekta krustojumā; 
• Pie Dzintara ielas. 

 

Teritorijas mazās Juglas un ŪdeĜu ielas 
krustojumā zemes gabalā ar kadastra 
Nr. 0100 123 2180, Rīnūžu meža 
rajonā ( kadastra Nr. 0100 111 2067), 
Slokas ielas un Kurzemes prospekta 
krustojumā ( kadastra Nr. 0100 080 
0905) teritorijas atĜautā izmantošana 
ir noteikta Tehniskās apbūves 
teritorija. Departaments atbalsta 
priekšlikumus šajos zemes gabalos  
paredzēt ugunsdzēsības depo 
izvietošanu.  

Pārējie priekšlikumā minētie zemes 
gabali jau ir rezervēti citām Rīgas 
infrastruktūras attīstības vajadzībām, 
tādēĜ šobrīd, sadarbībā ar Rīgas 
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domes Zemju pārvaldi, notiek 
informācijas apkopošana par 
priekšlikumā minēto zemes gabalu 
tuvumā esošajām teritorijām, kas 
atbilstu ugunsdzēsības depo 
izvietošanas vajadzībām.  

31.  15.05.2008. 
 

A. Kreituss biedrības 
„Berăinieki” valdes pr-ja 
vietnieks 

Sakarā ar to, ka PAD ir anulējis Būvvaldes izsniegto Plānošanas uzdevumu, kas paredzēja Uguns ielā b/n 
(kad.nr. 01001272076) veidot privātmāju apbūvi, par iemeslu minot zemes gabala atrašanos applūšanas riska 
teritorijā ar 10% applūstamības varbūtību, Berău ciema iedzīvotāju vārdā lūdzam: 1) mainīt teritorijas 
atĜauto izmantošanu uz Publiskas apbūves teritoriju zemes gabala neapplūstošajā daĜā. Mūsu mērėis: Bērnu 
dārza celtniecība, ko atbalstīja RD Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja 2006.g.5.okt. komitejas sēdē 
nr. 56. 

2) Mainīt pārējās teritorijas statusu atpakaĜ uz Dabas pamatni. Mērėis: izmantot sporta laukumu un peldvietas 
izbūvei, kas paredzēta Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos. Peldvietas izveidošana ar Vidzemes 
priekšpilsētas pašvaldības atbalstu jau notiek. Biedrības „Berăinieki” biedri un Berău ciema iedzīvotāji 
aktīvi piedalās pašvaldības funkciju realizācijā. 

P.S. iespēju būvēt b/d atbalsta arī RAPLM, piebilstot, ka „nepieciešama blakus zemes gabalu īpašnieku 
piekrišana” un tiek veikta būvniecības publiskā apspriešana. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās pašvaldības autonomo 
funkciju nodrošināšanu 

 
1.2. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.2. „PRIEKŠLIKUMS KLASIFIC ĒJAMS KĀ TEHNISKA K ěŪDA PLĀNOJUMA GALA REDAKCIJAS 
NOFORMĒŠANAS STADIJĀ” 

 
32.  22.04.2008. 

DA-08-1509ap 
A.Jurevičs, E.Šavdina, 
J.Holopcevs, I.Tula 

Lūdzu noteikt teritorijas Bauskas ielā 170 (KAD.NR. 01000730095) plānoto (atĜauto) izmantošanas mērėi un 
noteikt maksimālo apbūves augstumu un blīvumu. 

Tehniskas kĜūdas dēĜ minētajam zemes 
gabalam  netika noteikts zonējums un 
stāvu skaits. Ierosinām izmantošanu 
noteikt – jauktas apbūves teritorija ar 
maksimālo apbūves stāvu skaitu – 3 
stāvi.  

 
1.3. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.3. „PRIEKŠLIKUMS VEICIN ĀS APKAIMES DZ ĪVOJAM ĀS VIDES KVALTI ĀTI” 
 

33.  17.04.2008. Rīgas jauno tehniėu centrs Mārupītes parka robežu detālplānojumā atgriezties pie detālplānojuma 1.variantā paredzētās iespējas saglabāt 
parka teritorijas robežu gar Codes ielu starp 39.un 41.numuru, kur atrodas parka perspektīvai attīstībai un arī 
pasākumiem būtiski svarīgs pilsētas zemes gabals, ko zaudējot var rasties nepieciešamība parka attīstībai 
dārgi atpirkt. Šā zemes gabala saglabāšanas iespēju kā parku savā vēstulē 07.12.2006. nr. 1-DA-06-4207-dv 
apsolīja P.Stranča kungs! Vai tiešām šis detālplānojums ir tāda „svēta govs” pat izmaiĦas izdarot. Esam 
savākuši vairāk kā 200 parakstus. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
veicinās apkārtējās dzīvojamās vides 
kvalitāti 

 

34.  15.05.2008. Rīgas jauno tehniėu centrs 
A. Briedis  
+ 36 paraksti 

Perspektīvi un stratēăiski tālejoši atrisināt Mārupītes nākotnei tik svarīgo Codes ielas (starp 39-41)teritorijas 
jautājumu un iegūt reitinga un sabiedrības uzticības plusus.  

 
35.  30.06.2008. 

DA-08-2481ap 
Č. Briede 
+ 180 paraksti 

Par labu Mārupītes parka perspektīvai attīstībai atrisināt teritorijas starp Codes ielas 39-41 namīpašumiem 
statusa maiĦu uz zaĜo teritoriju un nodošanu parkam. 

Tik pat perspektīvi būtu izanalizēt Mārupītei piegulošās ievērojamās Bukovsku mantiniekiem piederošās 
strīdīgās teritorijas atsavināšanas/ kompensēšanas/atpirkšanas variantus parka interesēs, jo mantiniekiem/ 
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līdzīpašniekiem  nonākot pie gadu desmitiem nepanāktas vienošanās, šī skaistā un potenciāli Ĝoti perspektīvā 
parka teritorija, kas pašreiz ir iedzīvotāju rīcībā, būs neglābjami zaudēta pilsētai. 

36.  11.09.2008. 
DA-08-3576ap 

A. Briedis Iesniegums, kuram pievienoti dokumenti no dažādām institūcijām ar atbalstu zemes gabala Codes ielā 37-41 
iekĜaušanai Mārupītes parka teritorijā. 

37.  28.07.2008. 
DA-07-2897ap 

Rīgas Bērnu tiesību 
aizsardzības centra 
pārsūtīts A.Brieža 
iesniegums 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2016.gadam un tā grozījumu sabiedrisko apspriešanu laikā iesniegtie 
priekšlikumi ietvert Mārupītes parka teritorijā Rīgas pašvaldības īpašumā esošus zemes gabalus Rīgā, Codes 
ielā 37-41 pastāvīgi tiek noraidīti, un netiek veikti Mārupītei piegulošās teritorijas detālplānojuma grozījumi, 
ko atbalsta Izglītības un Zinātnes ministrija, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments, 
Latvijas Olimpiskā komiteja, Kultūras ministrija, Vides aizsardzības klubs u.c. institūcijas un organizācijas. 

38.  18.06.2008. 
DA-08-4774nd 

„Aleju aizsardzības 
biedrība”  I. Ērenpreiss 

Saglabāt HāmaĦa muižas, Slokas ielā 41a (pārbaudīt adresi „RĂ”, vai nav atkal mainīta) teritoriju – parku kā 
zaĜo zonu bez tiesībām apbūvēt. Saglabāt zaĜo zonu bez tiesībām apbūvēt zemes gabalā gar Slokas ielu starp 
Kuldīgas ielu un Kandavas ielu. 

Departaments piekrīt zemes gabalam 
ar kadastra Nr. 01000602053 
(HāmaĦa muiža) mainīt izmantošanas 
mērėi no Jauktas apbūves teritorijas 
uz Jauktas apbūves teritoriju ar 
apstādījumiem, šo ierosinājumu 
iekĜaujot nākošo Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.gadam 
grozījumu darba uzdevuma projektā. 

DaĜēji atbalsta 

39.  18.06.2008. 
DA-08-2332ap 

V. Sloka Ierosinu saglabāt HāmaĦa muižas parku  un teritoriju starp Kuldīgas un Kandavas ielu gar Slokas ielu kā zaĜo 
zonu 

 

 
1.4. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.4. „PRIEKŠLIKUMS PAR PRIV ĀTĪPAŠUMĀ ESOŠĀM TERITORIJ ĀM, KURAS NAV NEPIECIEŠAMAS  
PAŠVALDĪBAS AUTONOMU FUNKCIJU NODROŠINŠĀNAI ” 

 
40.  06.05.2008. 

DA-08-3468nd 
SIA „ZiedoĦlejas” Lūdzam mainīt atĜauto izmantošanu Vienības gatvē b/n (kad.nr. 01001070608) no Tehniskās apbūves 

teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju pamatojoties uz RD Satiksmes un transporta lietu komitejas lēmumu  
Departaments atbalsta priekšlikumu,  
pamatojoties uz RD Satiksmes un 
transporta lietu komitejas lēmumu par 
minētā zemes gabala izslēgšanu no 
teritorijām, kas rezervējamas 
stāvparku izveidei. 

41.  15.09.2008. 
DA-08-7173nd 

SIA Orlando Lūdzam informēt, kad Rīgas domes deputāti izskatīs jautājumu par RTP grozījumu izvērtēšanu un pieĦems 
lēmumu par zemes lietošanas mērėa maiĦu zemes gabalā Kojusalas ielā b/n ar kad.nr. 0100 048 2014 uz 
Jauktas apbūves teritoriju.   

Departaments atbalsta priekšlikumu,  
tas atbilst reālai situācijai dabā 

42.  16.06.2008. 
DA-08-4682nd 
 
01.08.2008. 
DA-08-5955nd 

SIA „BBRC sports” Lūdzu izskatīt iespēju veikt izmaiĦas RTP saistībā ar zemes gabalu Mūkusalas ielā 82 (kad.nr. 01000522106) 
atĜauto izmantošanu no Sporta un rekreācijas teritorijas ar apstādījumiem uz Jauktas apbūves teritoriju. 
Pamatojums – jau izstrādāts tehniskais projekts ūdensslēpošanas sporta un atpūtas kompleksam, kura 
pilnīgai funkcionēšanai nepieciešams to paplašināt. Tas nebūtu pretrunā ar sakoptu ūdens objektu pieejamību 
un publisko sauszemes daĜu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem. 

Departaments priekšlikumu atbalsta 
daĜēji , nosakot, ka teritorijas 
izmantošanas maiĦa uz Jauktas 
apbūves teritoriju pieĜaujama 
zemesgabala austrumu daĜā starp 
sarkano līniju koridoru savienojumam 
ar Lucavsalu un zemesgabalu ar 
kadastra Nr.0100 052 0056, uz kura 
atrodas SIA „Rīgas Ūdens” piederoša 
sūkĦu stacija, kuru būtu vēlams 
norobežot no publiskās ārtelpas, 
iekĜaujot apkārtējā apbūvē. 
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Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 
vadlīnijām šī teritorija nodrošina 
virszemes ūdens objektu pieejamību 
(pieeja Bieėengrāvja krastmalai) 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.  

43.  24.07.2008. 
DA-08-5765nd 

SIA „Maxima Latvija” Lūdzam zemes gabalā ar kadastra Nr. 01000972154  mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu no Dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves  teritoriju. 

 

Departaments atbalsta priekšlikumu 

44.  02.06.2008. 
DA-08-1902dv 

RD Izglītības, jaunatnes un 
sporta departaments 

Lūdzam paredzēt pievienot Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādei zemes gabalus ar kad.nr. 01000602080 
un 01000602100 

Papildināt Apbūves noteikumu punktus 7.2.5.2. un 7.3.5.2. ar vārdiem „un izglītības iestādes” 

Departaments atbalsta priekšlikumu .  

45.  11.07.2008. 
DA-08-2690ap 

D.Indrāne 04.10.2007. PAD vēstulē atbalstīja mūsu priekšlikumu mainīt zonējumu zemes gabalam Jaunciema gatvē 23 
ar kad.nr. 01001280219 no dabas un apstādījumu teritorijas uz Apbūves ar apstādījumiem teritoriju, kā to 
paredzēja RTP 2006.-2018.g.2.redakcija. 

Diemžēl mūsu priekšlikums Grozījumu Darba uzdevumā nav iekĜauts. 
Lūdzu informēt: 

1. Par RD PAD lēmumu attiecībā uz manu priekšlikumu, kā arī par iemesliem, kādēĜ 
minētais priekšlikums netika iekĜauts Grozījumu sabiedriskās apspriešanas 1.posmā. 

2. Kādas ir manas tiesības attiecībā uz priekšlikumu par zemes gabala ar kad.nr. 
01001280219 atĜautās izmantošanas maiĦu tālāku virzīšanu, pirms sūdzības iesniegšanas LR 
Satversmes tiesā. 

3. Kādā veidā iespējamās apbūves ietekmes izvērtēšana uz Natura 2000 piegulošo teritoriju 
varētu skart manas, kā zemes īpašnieces intereses 

SaskaĦā ar RD Vides departamenta 
saĦemto atzinumu, Departaments 
atbalsta iespēju daĜēji mainīt zemes 
gabala ar kadastra Nr. 0100 128 0219 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018. gadam plānoto (atĜauto) 
izmantošanu no Apstādījumu un 
dabas teritorijas uz  Dzīvojamās 
apbūves ar apstādījumiem teritoriju.   

 

46.  29.07.2008. 
DA-08-2913ap 

V. Kl īve Lūdzu mainīt zemes lietošanas mērėi Mežaparkā ar kad.nr. 01000940271 Departaments atbalsta priekšlikumu, 
minētajā teritorijā kādreiz jau ir 
bijusi savrupmāju apbūve 

 
1.6. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.6. „PRIEKŠLIKUMS VEICIN ĀS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS NOZĪMES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS, 
VĒSTURES, KULTŪRVĒSTURISKO OBJEKTU UN KULT ŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLAB ĀŠANU 

 
47.  13.05.2008. 

DV-08-981dv 
Rīgas domes Vides 
departaments 

Vides departaments ir saĦēmis Jūsu 28.04.2008. iesniegumu Nr.4-DA-08-1458-dv ar lūgumu sniegt atzinumu 
par  zemes gabala Ziepniekkalna ielā b/n  (kadastra Nr.0100 119 0005) daĜas ārpus ielas sarkanajām līnijām 
atĜautās izmantošanas maiĦu no apstādījumu un dabas teritorijas uz apbūves teritoriju sakarā ar Rīgas domes 
Īpašuma departamenta Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes sagatavoto vēstuli Nr.6-4/DIIP-
08-163-dv par Dienvidu tilta III kārtas pievadceĜu izbūves zonā esošā zemesgabala Ziepniekkalna ielā ar 
kadastra Nr.0100 119 0005 un platību 59385m2 atsavināšanu. 

SaskaĦā ar izstrādāto detālplānojumu “Dienvidu tilta trasē no Daugavas līdz Vienības gatvei” (Rīgas domes 
06.07.2004. saistošie noteikumi Nr.71) gruntsgabals ar kadastra Nr.Nr.0100 119 0005  ārpus sarkanajām 
līnijā  ir zonēts kā: 

1) vispārējā dabas pamatnes teritorija – Z ar perspektīvā ieteicamu izmantošanas veida maiĦu 
(gruntsgabala R,ZR stūris), 

2) virszemes ūdens baseinu krastmalu teritorija – Z4 pamatā sakrīt ar plānoto attiecīgo  ūdensteču – 
Bišumuižas grāvja(Dzirnupīte) -  krastu aizsargjoslu  (gruntsgabala A mala), 

3) Bišumuižas grāvim (Dzirnupītei), kas atrodas minētā gruntsgabala A malā, noteikta 10m 

PieĦemts zināšanai turpmāko 
grozījumu izstrādē 
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aizsargjosla no grāvja malas uz katru pusi. 
Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka tas atrodas Dienvidu tilta pievadceĜa pieslēguma un Ziepniekkalna 
ielas krustojumā, aug koki un krūmi, ir bijušie mazdārziĦi (vietām tiek izmantoti arī šobrīd). 

SaskaĦā ar Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku 
aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” zemes gabalā Rīgā, Ziepniekkalna ielā b/n ar kadastra Nr.0100 119 
0005 atrodas aizsargājami vietējas nozīmes dižkoki: 

• Holandes liepa (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakĦu kakla 2,93 m), Vides departamenta 
datu bāzē „Dižkoki Rīgā”koka Nr.1237; 
• Parastā kĜava (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakĦu kakla 2,63 m), Vides departamenta datu 
bāzē „Dižkoki Rīgā”koka Nr.1238; 
• Parastais ozols (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakĦu kakla 4,22 m), Vides departamenta 
datu bāzē „Dižkoki Rīgā”koka Nr.1239. 

Izvērtējot Jūsu iesniegtos materiālus un iepazīstoties ar situāciju dabā, Vides departaments: 
1) neiebilst atĜautai izmantošanas maiĦai no vispārējās dabas pamatnes teritorijas uz apbūves 
teritoriju gruntsgabala ar kadastra Nr.0100 119 0005 ārpus sarkanajām līnijām R, ZR daĜai, 

2) neatbalsta atĜautās izmantošanas (Z4) maiĦu no virszemes ūdens baseinu krastmalu teritorijas 
(Z4) uz apbūves teritoriju gruntsgabala ar kadastra Nr.0100 119 0005 ārpus sarkanajām līnijām A, DA 
daĜai; tai jākalpo kā Dzirnupītes aizsargjoslai un kā apstādījumiem no ielas sarkanās līnijas vairāklīmeĦu 
ceĜu mezglam Dienvidu tilta pievedceĜu trasei ar Ziepniekkalna ielu.  

 
 
1.7. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.7. „PRIEKŠLIKUMS ATBILST ESOŠAJAI SITU ĀCIJAI DAB Ā/ ATBILST RAKSTUR ĪGAJAI APBŪVEI” 
 

48.  03.09.2008. 
DIZP-08-2968dv 

RD Īpašumu departamenta 
Zemju pārvalde 

Lūdzam noteikt zemes gabala daĜai (kad.nr. 0100 123 0218) izmantošanas mērėi Savrupmāju apbūves 
teritorija zemes gabala daĜā, uz kura atrodas ēkas ar kad.nr. 0100 123 2158 001; 0100 123 2187 002; 0100 
123 2187 003; 0100 123 2187 005; 0100 123 2187 006; 0100 123 2187 007; 0100 123 2187 008 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

49.  25.06.2008. 
DA-08-4925nd 

SIA „Gradeks” Mainīt izmantošanas veidu zemes gabalam  ar kad.nr. 01001211210 Krustpils ielā 123 no Dzīvojamās 
apbūves teritoriju uz Jauktas apbūves teritoriju, jo gabals jau atrodas starp šādas izmantošanas teritorijām un 
lietošanas mērėa maiĦa atbilstu mūsu nākotnes attīstības plāniem. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

50.  13.06.2008. 
DA-08-4671nd 

SIA Frog Invest 
D. Tikkerbar 

Lūdzu izskatīt iespēju RTP 2006.-2018.g.grozījumos mainīt man piederošā zemes gabala Biėernieku ielā b/n 
ar kad.nr. 01001220276 atĜauto teritorijas izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Jauktas 
apbūves teritoriju vai Dzīvojamās apbūves teritoriju. 

Minētajam zemes gabalam nav Apstādījumu un dabas teritorijas pazīmju, jo tajā nav ne zaĜumu, ne koku, 
tikai nelikumīgi izgāzti būvgruži. 

Tā kā šis zemes gabals pieguĜ īpašumiem, kuros atbilstoši RTP 2006.-2018.g. teritorijas atĜautā izmantošana 
noteikta kā Dzīvojamās apbūves teritorija. Uzskatu, ka man piederošam zemes gabalam noteiktā 
izmantošana Apstādījumu un dabas teritorija ir nepamatota. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

51.  24.07.2008. 
DA-08-5770nd 

SIA „R.P.Group” 
pilnv.persona SIA 
„DIVAS DEBESIS” 

Lūdzam mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu zemes gabalam ar kad.nr. 01000772039 LidoĦu ielā 2 no 
Jauktas apbūves teritorijas uz Ražošanas un rūpniecības teritoriju. 
ĥemot vērā to, ka minētais zemes gabals atrodas dzelzceĜa atzaru ielokā un iebraukšana tajā notiek caur 
pārbrauktuvi, kā arī tā tuvumā nav dzīvojamo ēku. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā  

52.  25.06.2008. 
DA-08-2402ap 
DA-08-2404ap 

V. Goba Rast iespēju mainīt izmantošanas mērėi zemes gabaliem 1211199, 1211295 un pieguĜošajai teritorijai uz 
Jaukta tipa apbūvi, kas Ĝautu daudz labāk rast iespēju sākt šīs sociāli nolaistās teritorijas apsaimniekošanu. 
Cik man zināms arī pieguĜošajā StopiĦu pagasta teritorijā tiks apstiprināta jaukta tipa apbūve. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā  
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53.   Mainīt galveno izmantošanas veidu zemes gabalam  ar kad.nr. 01001211210 Krustpils ielā 123 no 
Dzīvojamās apbūves teritoriju uz Jauktas apbūves teritoriju, jo gabals jau atrodas starp šādas izmantošanas 
teritorijām un sociāli nav piemērots daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

54.  19.09.2008. 
DA-08-9302sd 

VAS „Privatizācijas 
aăentūra” 

Zemes gabalā Brīvības gatvē 333 lūdzam izdalīt ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām minimālo 
piekrītošo zemes platību atbilstoši ēkas galvenajam lietošanas veidam, kas būvei ar kadastra apzīmējumu 
0100 091 0205 003, kopējā platība 202.2 m2 ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, nosakot 
izdalītajai zemes platībai atbilstošu lietošanas mērėi privatizācijas vajadzībām 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

55.  26.06.2008. 
DA-08-4968nd 
 

SIA „ScanBalt Trailer” Lūdzam mainīt zemes gabala ar kad.nr. 01001211351 atĜauto izmantošanu uz jauktas apbūves teritoriju 
pamatojoties uz to, ka pusei zemes gabala jau ir noteikta jauktas apbūves teritorija 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

56.  18.06.2008. 
DA-08-4781nd 

SIA „LIVE 24H” Zemes gabals Lielā ielā 73 (kad.nr. 01001040019), uz kura atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes pēc 
šobrīd spēkā esošā RTP atrodas dabas pamatnes teritorijā. ĥemot vērā, ka 01.04.2008. stājās spēkā 
Aizsargjoslu likuma grozījumi, lūdzam izskatīt iespēju šajā zemes gabalā Ĝaut attīstīt jahtu ostu.  

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst Aizsargjoslu likuma 37.panta 
1.daĜas 4 punkta f apakšpunktam. 

57.  21.11.2008. 
DA-08-4434ap 

A.Rosnis, A.Liepa Lūdzam izskatīt iespēju zemes gabalam Maskavas ielā ar kad.nr. 01001256516 mainīt plānoto (atĜauto) 
izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves teritoriju, jo blakus esošajā Jauktas 
apbūves teritorijā notiek vērienīga noliktavas ēkas celtniecība, kas stiepjas gar zemes gabala robežu visā tās 
garumā. 

Departaments atbalsta, priekšlikums 
atbilst esošai situācijai dabā 

 
II  PRIEKŠLIKUMI, KURU LIETDER ĪBA UN VĒRTĒJUMS PRECIZĒJAMS TURPMĀKAJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ 
 

58.  14.05.2008. 
DA-08-3848nd 

LR Veselības ministrijas 
Katastrofu medicīnas 
centrs 

Priekšlikums grozījumiem heliporta „GaiĜezers” brīvas pieejas koridora nodrošināšanai drošas nosēšanās un 
pacelšanās veikšanai, kā arī paredzēt teritorijas atĜautās izmantošanas grozījumus z.g. ar kad.nr. 
01001220292 

SaskaĦā ar RTP 2006.-2018.g. 
slimnīcas „GaiĜezers” heliporta 
pieejas koridors ( kad. Nr. 0100 122 
2078) atrodas Publiskās apbūves 
teritorijā ar atĜauto apbūves stāvu 
augstumu – 13-17 stāvi. Z.g.  ar 
kadastra Nr. 0100 122 0292, kurā 
tiek plānots būvēt gaisa 
medicīniskās transportēšanas 
attīstībai nepieciešamās būves,  
atrodas Dabas un apstādījumu 
teritorijā. 

Lai varētu risināt priekšlikumu, 
Departaments ir lūdzis vizuālus 
materiālus par heliporta pieejas 
koridora novietni dabā, kā arī 
pamatojumu tik lielas (10 000 m2)  
teritorijas nepieciešamībai 
būvniecības 2. kārtā plānotajai būvei.  

59.  07.04.2008. 
DA-08-2643nd 

LR Veselības ministrijas 
Katastrofu medicīnas 
centrs 

Heliporta funkcionēšanas nodrošināšanu un būvniecības aizliegumu heliporta drošības zonā un brīvas pieejas 
koridorā nosaka 1994.g. 5.okt.LR likuma „Par aviāciju” 41.pants. NBS gaisa spēku speciālisti izvērtēja visas 
iespējamās vietas slimnīcas „GaiĜezers” teritorijā. Par vienīgo piemēroto vietu tika atzīta mūsu piedāvātā 
teritorija. Būvei nepieciešamā platība tiks aprēėināta, Ħemot vērā medicīnisko helikopteru izmēru, kā arī 
telpas helikoptera, aprīkojuma uzturēšanai un personāla diennakts dežūru nodrošināšanai. 

60.  06.06.2008. 
DA-08-2160ap 

Ă. Šteinhards Lūdzu mainīt man piederošajam īpašumam, kurš sastāv no zemes gabala ar kad.nr. 01000570140 un uz tā 
atrodošajām ēkām, teritorijas atĜauto izmatošanu no Dzīvojamās apbūves teritorijas uz Jauktas apbūves 
teritoriju.  

Departaments atbalsta tikai pie 
nosacījuma, ja ZeĜĜu ielas sarkanās 
līnijas netiek koriăētas un jaunu ēku 
būvniecība netiks veikta ielas 
sarkanajās līnijās uz šobrīd esošo ēku 
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pamatiem, kas atrodas ZeĜĜu ielas 
teritorijā 

 
Šobrīd ir koriăētas sarkanās līnijas pa 
ēku ārējo robežu 

61.  15.05.2008. R. Baranovska Mans zemes gabals (kad.nr. 01000820173) vēsturiski iegūts no Zolitūdes muižas un joprojām atrodas un 
atradīsies dzimtas īpašumā. Arī pašreiz uz tā atrodas dzīvojamā māja. Tāpēc lūdzu mainīt teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu no Jauktas apbūves uz Savrupmāju apbūves teritoriju, tādējādi saglabājot vēsturisko 
apkaimes apbūves raksturu. 

Jauktas apbūves teritorija pieĜauj 
Savrupmāju apbūves teritorijas 
izmantošanu 

62.  23.05.2008. 
DA-08-1922ap 

I. Desmitniece Lūdzu pārskatīt man piederošā z.g. Mazā Kandavas ielā 1, grupa 076, grunts 0035, platība 3647m2 
izmantošanas veidu. Atbilstoši RAP 1995.-2005.minētajam zemes gabalam bija noteikts Rūpniecības 
teritorijas statuss. Lūdzu noteikt šim zemes gabalam Dzīvojamās teritorijas statusu ar atĜautajiem 
izmantošanas veidiem saskaĦā ar Apbūves noteikumiem  

SaskaĦā ar RTP 2006.-2018.g. 
minētajam z.g. ir jauktas apbūves 
teritorijas statuss, kas pieĜauj 
daudzstāvu dzīvojamās nama 
pārbūvēšanu un izmantošanu 

63.  23.04.2008. 
DA-08-1513ap 

A.Zagante Lūdzu mainīt zemes gabala Maskavas ielā 194 (kad.nr.01000480190) atĜauto izmantošanu no Jauktas 
apbūves teritorijas uz mazstāvu viendzīvokĜu dzīvojamo māju apbūves statusu 

Informējam, ka nav tāda atĜautās 
izmantošanas veida kā „mazstāvu 
viendzīvokĜu dzīvojamo māju 
apbūves statuss”.  

SaskaĦā ar RTP 2006.-2018.g. 
minētais zemes gabals atrodas 
Jauktas apbūves teritorijā. 
Pamatojoties uz RD saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves   
noteikumi” 7.3.2. apakšpunktu, 
savrupmājas ir atĜautais nolūks, 
kādā var tikt izmantotas Jauktas 
apbūves teritorijas. 

64.  03.06.2008. 
DA-08-4406nd 

Rīgas brīvostas pārvalde Sniedzam Rīgas brīvostas pārvaldes precizējumus atsevišėiem ostas rajoniem: 
1.ūdens teritoriju Rietumu molam pieguĜošajā daĜā iezīmēt kā potenciālās ostas termināĜu apbūves teritorijas, 
kuru izmantošanas mērėis ir Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūve (zonējums atbilst RAP 1995-2005) 

2. Sauszemes teritorijā Daugavgrīvā Rietumu molam pieguĜošajā teritorijā precizēt Komētforta un 
Komētforta dambja kā kultūras pieminekĜu teritoriju robežas, nosakot aizsardzības zonu gar pieminekĜa 
robežu un pārējā daĜā mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu no Apstādījumu un dabas teritorijas uz Jūras 
ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (pašreizējais zonējums liedz perspektīvi attīstīt infrastruktūru ostas 
termināĜiem, kas tiks veidoti Rietumu molam pieguĜošajā daĜā) 

3. Teritorijā Austrumu molam pieguĜošajā daĜā mainīt pašreizējo zonējumu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (teritorija atrodas ostas uzĦēmumam SIA 
„ENERGO SG” pieguĜošajā daĜā, kur perspektīvā paredzēts izveidot lejamkravu termināli) 

4. Teritorijā MangaĜsalā Daugavas piekrastē mainīt zonējumu no Jauktas apbūves teritorija un Publiskas 
apbūves teritorija uz Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (jo šīs teritorijas saskaĦā ar LVĂMA datiem 
ir applūstošas) 

5. Krievu salas ziemeĜu daĜā mainīt pašreizējo zonējumu salas Z daĜā no Apstādījumu un dabas teritorijas uz 
Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi, kā arī iezīmēt salās konfigurāciju atbilstoši RBP iesniegtajam 

Atbilstoši MK 19.10.2004. noteikumu 
Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 
2.punktam vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar 
perspektīvu uz 12 gadiem. 

SaskaĦā ar iepriekš minēto lūdzam 
precizēt Jūsu priekšlikumus par Rīgas 
brīvostas perspektīvo izmantošanu, 
izdalot priekšlikumus Rīgas Brīvostas 
attīstībai līdz 2018.gadam un pēc 
2018.gada. 

Vienlaikus lūdzam precizēt, vai izbūve 
Rīgas jūras līcī ir paredzēta pirms vai 
pēc 2018.gada un vai teritorijā blakus 
Daugavgrīvas šosejai ir paredzēts 
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rasējumam (projekts „Infrastruktūras attīstības Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra) 
6. Joslā Hapaka grāvja kreisā krasta daĜā Bolderājā pretī Krievu salai iezīmēt kā Apstādījumu un dabas 
teritoriju (lai mazinātu postas termināĜu darbības ietekmi uz Bolderājas dzīvojamo rajonu, gar Hapaka grāvja 
kreiso krastu lietderīgi paredzēt koku stādījumus) 

7. PAS „Termināls Vecmīlgrāvis” teritorijā mainīt pašreizējo zonējumu no Publiskās apbūves teritorijas uz 
Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (teritorijā atrodas PAS „Vecmīlgrāvis Termināls”, kas 
nodarbojas ar kokmateriālu un Ro-Ro kravu pārkraušanu un uzglabāšanu. Blakus daĜā arī izvietoti RBP 
KSVC un ledlauža „Varma” piestātne, kas uzskatāmi par ostas nozīmes infrastruktūru) 

8. Teritorijā Vecmīlgrāvī Mīlgrāvja caurteces piekrastē mainīt pašreizējo zonējumu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (A/S „Rīgas kuău būvētava” nomas teritorija , kas 
perspektīvā varētu būt nepieciešama uzĦēmuma attīstībai; teritorijā iespējams izveidot piestātnes) 

9. GuberĦciemā mainīt pašreizējo zonējumu Jauktas apbūves teritorijas un Centru apbūves teritorijas uz Jūras 
ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (saskaĦā ar LVĂMA  datiem teritorija ir applūstoša un tādējādi nav 
izmantojama cita veida apbūvei, izĦemot ostas termināĜus) 

10. Krēmeru dabas liegumā teritoriju Apstādījumu un dabas teritorija precizēt atbilstoši īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas „Krēmeru dabas liegums” noteiktajai robežai (mazdārziĦu u.c. nozīmes zemes blakus 
teritorijā ir applūstošas un tādējādi nav izmantojamas cita veida apbūvei, izĦemot ostas termināĜus) 

11. KundziĦsalas dzīvojamā rajonā mainīt zonējumu no Jauktas apbūves teritorija uz Jūras ostas un Jūras 
ostas termināĜu apbūvi (saskaĦā ar LVĂMA  datiem teritorija ir applūstoša un tādējādi nav izmantojama cita 
veida apbūvei, izĦemot ostas termināĜus) 

12. Teritorijā KundziĦsalas DA daĜā Sarkandaugavas caurtecē mainīt zonējumu no Apstādījumu un dabas 
teritorijas uz Jūras ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (Sarkandaugavas caurtece DA nav kuăojama, tādēĜ 
perspektīvā šai ostas rajonā paredzēta jaunu teritoriju uzbēršana KundziĦsalas termināĜu apbūvei. Turklāt 
saskaĦā ar LVĂMA  datiem teritorija ir applūstoša un tādējādi nav izmantojama cita veida apbūvei, izĦemot 
ostas termināĜus) 

13. Daugavas piekrastes līnijā Voleros mainīt pašreizējo zonējumu no Jauktās apbūves teritorijas uz Jūras 
ostas un Jūras ostas termināĜu apbūvi (saskaĦā ar LVĂMA  datiem teritorija ir applūstoša un tādējādi nav 
izmantojama cita veida apbūvei, izĦemot ostas termināĜus) 

 
Papildus lūdzam mainīt pašreizējo zonējumu Apstādījumu un dabas teritorijas visā ostas teritorijā uz 
Ražošanas un rūpnieciskās apbūves teritorijām, izĦemto īpsāi aizsargājamo dabas teritoriju „Dabas parks 
„Piejūra”” un dabas lieguma „Krēmeri” teritorijas. Apstādījumu un dabas teritoriju tiešs tuvums, piemēram, 
GuberĦciemā, Spilves pĜavās (gar Hapaka, Beėera grāvjiem), var pasliktināt to apbūves un izmantošanas 
nosacījumus, tādēĜ esošais zonējums jāmaina. 

Ostas un ražošanas apbūves teritoriju izmantošanā lūdzam paredzēt nosacījumu, ka zemes gabala maksimālā 
apbūves intensitāte ir 200% un noteikt zemes gabala minimālo brīvo teritoriju ne vairāk kā 1% 

 

izvietot mazās aviācijas lidlauku, kura 
apkārtnē ir jāparedz būtiski ēku 
augstuma ierobežojumi. 

 
Priekšlikums ir precizēts ar Brīvostas 
nākošo priekšlikumu. 

65.  25.06.2008. 
DA-08-2410ap 

Z.Savicka Par iecerētā naftas termināla būvi Daugavgrīvā. Mūsu māja atrodas Ĝoti tuvu dzelzceĜa sliedēm, pa kurām 
diennakti kursē kokmateriālu vagoni un akmeĦogĜu kravas. Ja ierīkos vēl vienu sliežu ceĜu, pa kuru 
pārvaldās cisternas ar naftu, mūsu mājas lielās vibrācijas dēĜ var arī sabrukt. Uzceltais žogs neslāpē troksni, 
neaptur ogĜu putekĜu iekĜūšanu dzīvokĜos un nemazina vibrāciju.  

Pirms uzsākt naftas termināla būvniecību: 
1. Obligāti jārenovē mūsu dzīvojamās mājas, t.i. jāieliek jauni logi, jāuzklāj jauns jumta segums, 
jānosiltina sienas. 

2. Var arī iedzīvotājus pārvietot uz kādu citu jaunuzceltu māju, esošās ēkas izmanot citām 

Ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi par 
Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” 
noteiktā teritorija ir paredzēta Jūras 
ostas un Jūras ostu termināĜu apbūvei.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
13.07.2004. noteikumiem Nr. 597 
„Vides trokšĦa novērtēšanas kārtība” 
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vajadzībām. tiks izstrādāta trokšĦu stratēăiskā 
karte un rīcības plāns, lai novērstu vai 
samazinātu vides troksni. Izstrādājot 
dzelzceĜa līnijas tehnisko projektu uz 
ostas daĜu Rīgas līcī būs jāatrisina 
dzelzceĜa un pilsētas ielas šėērsošana 
atbilstoši normatīviem. 

Vienlaicīgi ar grozījumiem tiks 
izstrādāts arī Stratēăiskais ietekmes 
uz vidi novērtējums, kurā tiks 
izvērtētas, kurā tiks izvērtēta arī 
ietekme uz cilvēkiem, viĦu veselību, 
materiālajām vērtībām, kultūras un 
nematerializētā kultūras mantojuma, 
arhitektūras un arheoloăisko 
mantojumu, dabas un ainavas 
daudzveidību, augsnes kvalitāti, 
ūdens kvalitāti, gaisa kvalitāti un 
klimatiskajiem faktoriem, kā arī 
sniegti priekšlikumi risinājumiem, lai 
novērstu vai samazinātu brīvostas 
teritorijā  paredzēto darbību negatīvo 
ietekmi uz vidi. 

66.  01.09.2008. 
DA-08-3386ap 

A. StaĜăe AkmeĦogĜu , naftas un citu bīstamu kravu tranzīta apjoma palielināšana līcī pašlaik apdraud Daugavgrīvas 
iedzīvotāju cilvēktiesības, Rīgas līča trauslo ekosistēmu, Piejūras dabas parku, kas abpus Daugavai robežojas 
un pārklājas ar Brīvostas pārvaldībā esošajām teritorijām. 

Kā alternatīvu attīstības modeli piedāvāju Daugavgrīvā attīstīt tūrisma nozari un pasažieru ostu, kurā varētu 
piestāt tie lielapjoma laineri, kas līdz Rīgas centram nenonāk lielās iegrimes dēĜ. Uzskatu, ka tas būtu pamats 
Daugavgrīvai kā kultūras un dabas parku zonas attīstībai. Daugavgrīvas cietoksnis, Komētforts, 
Daugavgrīvas kompleksais dabas liegums, Piejūras dabas parks un tajā iekĜautā Mīlestības sala, pludmale un 
Bolderājas vēsturiskā koka apbūve – tas ir pietiekams pamats ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstībai. Uzskatu, 
ka ražošanai un rūpnieciskajai attīstībai  jāatvēl tikai tās teritorijas, kas šiem mērėiem tiek izmantotas 
pašlaik. Daugavgrīvas iedzīvotāji nesamierināsies, ka ostas attīstības vārdā viĦiem jāpacieš, ka pāri bērnu 
rotaĜu laukumiem ies sliedes, ka smakas, ogĜu putekĜi, troksnis un vibrācija ir komplektā ar īpašuma tiesībām 
privatizētajos dzīvokĜos. Dodiet iedzīvotājiem tiesības dzīvot tīrā vidē, tiesības uz veselību un īpašuma 
neaizskaramību.  

67.  14.05.2008. Vides aizsardzības klubs Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp GaiĜezera ielu un GaiĜezera dienvidu 
krastu noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un 
apbūve apdraudēs ligzdošanas iespējas ezerā mītošām Eiropas Kopienas Putnu direktīvā iekĜautām ūdens 
putnu sugām. 

Iznīcinot augāju, samazināsies GaiĜezera ekosistēmas un bioloăiskās daudzveidības noturība pret 
piesārĦojumu un antropogēno slodzi. GaiĜezers pagaidām ir vienīgais no Rīgas ezeriem ar dabisku, 
nepārveidotu gultni un piekrasti. GaiĜezers RTP pielikumā 6.1. pievienotajā shēmā ir iezīmēts kā veăetācijas 
daudzveidībai nozīmīga teritorija. 

RTP grozījumos applūstošās teritorijas 
ir noteiktas saskaĦā ar Aizsargjoslu 
likuma grozījumiem 

68.  26.05.2008. 
DA-08-4176nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

69.  26.05.2008. 
DA-08-4167nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā teritorijā starp projektēto Brīvības ielas dublieri un 
Ėīšezera  līčiem – Milnas dūcku un Pils kaktu, noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes 
teritoriju. Tā ir applūstoša teritorija un apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz blakus esošo Natura 2000 
aizsargājamo teritoriju – Jaunciema dabas liegums, kā arī iznīcinās Ėīšezera piekrastes kultūrvēsturisko 
ainavu. 

RTP grozījumos applūstošās teritorijas 
ir noteiktas saskaĦā ar Aizsargjoslu 
likuma grozījumiem 

70.  26.05.2008. 
DA-08-4171nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Juglas kanāla labajā krastā starp Brīvības gatvi un 
Rīgas – Valkas dzelzceĜu noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Tā ir 
applūstoša teritorija un atrodas Kultūras pieminekĜa Brīvdabas muzejs – Baložmuiža aizsargjoslā. Blakus 
piegulošā Juglas ezera ziemeĜu daĜa ir viena no 10 putniem nozīmīgākām vietām Rīgā. 

RTP grozījumos applūstošās teritorijas 
ir noteiktas saskaĦā ar Aizsargjoslu 
likuma grozījumiem 71.  15.05.2008. Vides aizsardzības klubs 

72.  26.05.2008. 
DA-08-4169nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

RTP 2006.-2018.gadam un no tā izrietošais dzīvojamā mikrorajona projekts „Gadalaiki” Juglas ezera krastā 
pie pansionāta „Ezerkrasti” un Lielās Juglas deltas rajonā rada nopietnas pretrunas ar LR Aizsargjoslu 
likumu un RD VD izstrādātiem Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumiem, kas var radīt materiālus 
zaudējumus iedzīvotājiem un Rīgas pašvaldībai, negatīvi ietekmēt Juglas ezera un tā krastu vides bioloăisko 

RTP grozījumos applūstošās teritorijas 
ir noteiktas saskaĦā ar Aizsargjoslu 
likuma grozījumiem 73.  14.05.2008. Vides aizsardzības klubs 
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daudzveidību un ainavu. 
Būvniecības objektu lielākā daĜa atrodas applūstošajās teritorijās. 
Ezera piekrastes kāpu un pĜavu apbūve nonāk pretrunā ar Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumiem. 
Apdzīvotības rezultātā paredzama netieša negatīva ietekme uz Lielās Juglas upes deltas pĜavām , kur 
sastopama globāli apdraudētā grieze, ES Putnu direktīvā iekĜautie melnie zīriĦi un lielais dumpis. 

 
III  NORAID ĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
 
 
3.1. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.1. „PRIEKŠLIKUMS IR PRETRUN Ā AR  
       3.1.1.LIKUMU,  
       3.1.2.MINSTRU KABINETA NOTEIKUMIEM,  
       3.1.3.PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM” 
74.  11.08.2008. 

DA-08-6173nd 
J. Brokāns Lūdzu izmainīt zonējumu Ielejas ielā b/n ar kad.nr. 01001080046, kas atrodas Apstādījumu un dabas 

teritorijā, lai veiktu 2 stāvu dzīvojamo māju būvniecību. 
SaskaĦā ar14.03.2006.  MK 
noteikumiem Nr. 204 „Dabas parka 
„Piejūra” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” 
minētais zemes gabals atrodas 
Parka zonā.  

75.  03.06.2008. 
DA-08-4395nd 

Biedrība „KundziĦsala” Daudzi kundziĦsalieši ir uzticējuši mums, nodošanai tālāk Rīgas domei savas aizpildītās anketas. Ar šo 
nosūtam 178 anketas. Lūdzam Ħemt vērā tajās paustos viedokĜus un informēt biedrību „KundziĦsala” par 
sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. 

Ostas teritorija ir ievērojami 
samazināta Rīgas vēsturiskā centra 
rajonā ar mērėi uzlabot vides 
aizsardzību, novērst potenciālo 
piesārĦojumu un uzlabot 
iedzīvotāju sadzīves  un vides 
apstākĜus, jo ostas darbība videi 
draudzīgāka ir Rīgas līča tuvumā. 
SaskaĦā ar Rīgas IlgtermiĦa 
attīstības stratēăiju l īdz 2025.g. ir 
jāveicina Rīgas kā loăistikas un 
tirdzniecības centra attīstība. 

Bez tam KundziĦsalā atrodas 
paaugstināta riska objekts – naftas 
produktu cauruĜvads. SaskaĦā ar 
MK 19.07.2005. noteikumu Nr.532 
”Noteikumi par rūpniecisko avāriju 
riska novērtēšanas kārtību un riska 
samazināšanas pasākumiem” 
58.punktu, lai samazinātu 
rūpnieciskās avārijas risku cilvēkam 
un videi, visu līmeĦu teritoriju 
plānojumos plānoto vai esošo 
objektu tuvumā noteica 
ierobežojumus teritoriju 

76.  16.06.2008. 
DA-08-2277ap 
DA-08-2284ap 
DA-08-2286ap 
DA-08-2276ap 
DA-08-2278ap 
DA-08-2281ap 
DA-08-2284ap 
DA-08-2292ap 
DA-08-2288ap 
DA-08-2261ap 
DA-08-2106ap 
DA-08-2466ap 
DA-08-2468ap 
DA-08-2469ap 
DA-08-2463ap 
DA-08-2465ap 

* 1 186 iedzīvotāju anketas KundziĦsalas dzīvojamais rajons jāizslēdz no Brīvostas teritorijas, atjaunojot dzīvojamās apbūves teritorijas 
statusu. Blakus esošajās teritorijās jāattīsta sabiedriskās atpūtas vietas ar peldvietām un laivu piestātnēm 
privātām laivām. Pēc ES paredzētajiem noteikumiem līdz 2015.gadam jāierīko kopējā kanalizācija. 

77.  27.06.2008. 
DA-08-2461ap 

V. Alains Saglabāt Rutku salā zaĜo zonu pilnībā, jo vispār būves NK bāzei ir bīstamas, jo smiltis fundamentā var būt 
izskalotas. Šāds gadījums jau ir bijis Kijevā pie DĦepras, kur 1992.gadā sabruka četras 16 stāvu mājas. 
Pieprasu saglabāt ăimenes dārziĦus Rutku salā. Mans dārziĦš ir ideālā stāvoklī ar nr.165. 
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izmantošanā attiecībā uz dzīvojamo 
ēku apbūves teritoriju plānošanu vai 
paplašināšanu, vai esošās apbūves 
blīvuma palielināšanu, mācību, 
veselības aprūpes, sabiedrisko 
iestāžu, … kultūrvides, atpūtas un 
tūrisma pakalpojumu plānošanu. 

Ostas teritorijas paplašināšana – 
KundziĦsalas dzīvojamā rajona 
iekĜaušana ostas robežās ne tikai 
sekmes ostas darbību, bet Ĝaus 
Rīgas brīvostai investēt finanšu 
līdzekĜus šajā teritorijā un attīstīt 
infrastruktūru, uzlabot plūdu 
novēršanas sistēmu, kā arī veikt uz 
vides aizsardzību vērstus 
pasākumus. 

78.  30.10.2008. 
DA-08-8370nd 

Biedrība „Par iekšpagalmu 
iedzīvotāju interesēm” 

Lūdzam Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu ietvaros mainīt teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu zemes gabalam Rīgā, Brīvības gatvē b/n ar kadastra Nr.01000922492 no dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz apstādījumu un dabas teritoriju 

Grozījumos nevar atjaunot teritorijas 
plānotās (atĜautās) izmantošanas 
veidu apstādījumu un dabas 
teritorija, jo tas nav bijis noteikts ne 
Rīgas attīstības plānā 1995.-
2005.gadam, ne Rīgas teritorijas 
plānojumā 2006.-2018.gadam 

79.  11.05.2008. * 2  205 iedzīvotāju anketas Lūdzu saglabāt zaĜo zonu teritorijā dārzkopju biedrībā „Voleri-97”, kura atrodas pie Bolderājas šosejas 
grunts gabalā 97-112 

Ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi 
par Rīgas brīvostas robežu 
noteikšanu” noteiktā teritorija ir 
paredzēta Jūras ostas un Jūras ostu 
termināĜu apbūvei. Dārzkopju 
biedrības „Voleri - 97” teritorija 
atrodas Rīgas brīvostas robežās un 
tās turpmākā izmantošana ir Rīgas 
brīvostas pārziĦā 

80.  15.05.2008. A. Valtere Tā kā izmantoju mazdārziĦu 300 m2 platībā Rīgas brīvostas teritorijā, tas man ir liels atbalsts iztikšanai. 
ěoti vēlētos, ka tas arī turpmāk saglabātos. 

81.  19.06.2008. 
DA-08-4853nd 

Biedrība Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzība  

* 3  243 iedzīvotāju anketas 

1. NepieĜaut jauna naftas termināla celtniecību SIA „Lacon” nomātajā teritorijā, nepieĜaut 
teritorijas ap Daugavgrīvas cietoksni zonējuma maiĦu no dabas pamatnes uz rūpniecisko un ražošanas 
teritoriju Rīgā, Flotes ielā 5/7. Šādu teritorijas zonējuma maiĦu paredzēja Satversmes tiesas atceltais 
RTP Brīvostas daĜā, Vides pārraudzības valsts biroja iesniegtais  SIA „Lancon” pieteikums un 
informācija Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā. 

Pamatojums: 
- daĜa no teritorijas ap Daugavgrīvas cietoksni, kas iznomāta SIA „Lancon”, lai arī ir Rīgas 
brīvostas teritorijā, tomēr ir valsts nozīmes kultūras pieminekĜa „Daugavgrīvas cietoksnis” vēsturiskā 
teritorija. Ja groza izmantošanu, tad tikai uz Publiskās apbūves teritoriju, kas atbilst cietokšĦa kā 
kultūras pieminekĜa izmantošanai. Ražošanas teritorija pieminekĜa vēsturiskajā teritorijā un tās 
aizsargzonā nav pieĜaujama. 

Ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi 
par Rīgas brīvostas robežu 
noteikšanu” noteiktā teritorija ir 
paredzēta Jūras ostas un Jūras ostu 
termināĜu apbūvei.  

Satversmes tiesas 17.01.2008. 
spriedums lietā Nr. 2007-11-03 
nosaka, ka Ministru kabineta 
22.08.2006. noteikumos Nr. 690 
„Noteikumi par Rīgas brīvostas 
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- TrokšĦu un vibrācijas radītās problēmas mājas, kas atrodas blakus dzelzceĜam Parādes un 
Esplanādes ielā, kā arī Bolderājā, blakus dzīvojamām mājām Silikātu ielā , kā arī IĜăuciemā u.c., līdz 
ar jauna naftas termināla izveidošanu, tikai palielināsies. Uzskatām, ka pie Parādes ielas uzceltā 
trokšĦu siena nav neko būtiski mainījusi, tādēĜ nav pieĜaujams palielināt intensitāti dzelzceĜa posmā 
no ostas līdz Bolderājai, pievienojot jau esošajam dzelzceĜa noslogojumam papildus kravu 
pārvadājumus. 

- Ne Rīgas brīvosta, ne Rīgas pašvaldība nesedz katra iedzīvotāja zaudējumus, kas rodas no 
īpašuma vērtība krišanās vietās, kur pa Rīgas brīvostai piederošu dzelzceĜa posmu tiek vests liels 
kravu daudzums, radot troksni un vibrāciju. 

- Nav atrisināts jautājums par sastrēgumiem, kas rastos uz autoceĜa dzelzceĜa noslogotības dēĜ, 
Ħemot vērā, ka a) dzelzceĜa šėērsošana ir vienīgā iespēja kā nokĜūt Daugavgrīvas salas dzīvojamā 
daĜā; 

b) dzelzceĜa posmā no Daugavgrīvas ostas līdz Bolderājai pēdējos 5 gados notikušas 4 nopietnas 
avārijas, kas liecina par to, ka bīstamo naftas kravu pievienošanās kopējam kravu sastāvam ir visai 
bīstama, jo daudzstāvu mājas atrodas pārāk tuvu dzelzceĜam – 30 – 50m attālumā. 

2. NepieĜaujama ir SIA „Baltic Oil Terminal” paredzētā naftas termināĜa celtniecība blakus Piejūras dabas 
parkam un Komētfortam. 

Pamatojums 
- augstāk minētais 
- saglabājams pašreiz spēkā esošais zonējums – dabas pamatne un publiskās apbūves teritorija. 
Komētforta zonējumam jāatbilst LR likumos paredzētajiem kultūras pieminekĜa cietokšĦa 
izmantošanas principiem. 

- Izvērtējot Komētforta vēsturiskās teritorijas attīstību, jāĦem vērā, ka tajos mīt sikspārĦi, tostarp 
ES aizsargāti, kas ir papildus arguments dabas pamatnes saglabāšanai tajās vēsturiskajās 
nocietinājuma daĜās. 

3.Paredzēt Krievu salā – lielo ėīru kolonijas ligzdošanas vietā – dabas pamatni, kas atbilstu tur konstatēto 
lielo ėīru kolonijas kā ar ES direktīvu un LR likumdošanas aizsargāta putna saglabāšanu. 

Pamatojums – lielo ėīru kolonijas saglabāšana svarīga ne vien no putnu aizsardzības viedokĜa, bet arī, lai 
saglabātu cilvēku dzīves kvalitāti Bolderājā, Lielupes un tai piegulošo ielu daudzstāvu māju rajonā, kā arī 
Bolderājas vēsturiskās apbūves daĜā. Jau šobrīd būtiski dzīves kvalitāti šajā rajonā ietekmē trokšĦi un 
smakas no „Latvijas finiera” darbības, trokšĦi no Rīgas brīvostas, smakas no Rīgas attīrīšanas iekārtām. 

4.Plānojot dzelzceĜa attīstību uz Krievu salu, paredzēt lielo griežu ligzdošanas vietas aizsardzību, saglabājot 
šajās teritorijās dabas pamatnes zonējumu. 

Pamatojums – atbilstoši „SIVN RTP 2006.-2018.g. vides pārskatā” griezes par ligzdošanas vietu Rīgā 
izvēlējušās Spilves pĜavas un Spilves lidlauku. Teritorijā konstatēti 15-25 pāru liela griežu populācija un tā 
atbilst putniem starptautiski nozīmīgo vietu kritērijiem. Grieze ir īpaši aizsargājama arī L-jā. RTP 2006.-
2018.g. pilnībā nenodrošina vērtīgo biotopu un sugu atradĦu aizsardzību vietās, kas atrodas ārpus IADT, jo 
starp Bolderājas dzelzceĜu un Hapaka grāvi un Spilves lidlauka teritorijā griežu ligzdošanas vietā paredzēts 
dzelzceĜš ir plānotas ražošanas teritorijas ostas attīstībai. 

 
Iebildums: Apspriešanai nodotajā kartē Krievu salas lielākā daĜa iezīmēta kā ostas teritorija – zilā krāsā, lai 
gan 1995.-2005. g. plānā ėīru ligzdošanas vieta bija dabas pamatne un ūdens. Atgādinām, ka saskaĦā ar 
Satversmes tiesas spriedumu ar detālplānojumu nevar grozīt teritorijas plānojumu, līdz ar to Krievu salas 
detālplānojums, kas pieĦemts 2000.g.29.febr., nevar būt par iemeslu grozīt attīstības plānu Brīvostas 
teritorijā. Uzskatām, ka šobrīd spēkā ir 1995.-2005.gada ostas plāns, nevis RD apspriešanai piedāvātais 

robežu noteikšanu” noteiktajās 
Rīgas brīvostas robežās ir spēkā 
Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. 
gadam risinājumi, t.i. ostas izbūve 
Rīgas līcī un dzelzceĜa pievedceĜi 
tai. 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumos tiks 
noteiktas kultūras pieminekĜu 
aizsargjoslas un šo aizsargjoslu un 
kultūras pieminekĜu izmantošanas 
nosacījumi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
13.07.2004. noteikumiem Nr. 597 
„Vides trokšĦa novērtēšanas 
kārtība” tiks izstrādāta trokšĦu 
stratēăiskā karte un rīcības plāns, 
lai novērstu vai samazinātu vides 
troksni. Izstrādājot dzelzceĜa līnijas 
tehnisko projektu uz ostas daĜu Rīga 
līcī būs jāatrisina dzelzceĜa un 
pilsētas ielas šėērsošana atbilstoši 
normatīviem. 

Lielo ėīru koloniju veidošana Krievu 
salā, kā arī Mīlestības un Žurku salā 
neatbilst Eiropas Savienības 
normatīviem un Latvijas 
Republikas likuma „Par aviāciju” 
41. panta astotās daĜas prasībai 
neveidot objektus, kuri veicina 
putnu masveida atrašanos 15 km 
rādiusā no lidlauka kontrolpunkta, 
jo tas apdraud gaisa kuău lidojuma 
drošību. 
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detālplāna variants. 
82.  26.05.2008. 

DA-08-4166nd 
Biedrība Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzība 

+ 84 paraksti 

Pret naftas termināla būvniecību Daugavgrīvā Ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi 
par Rīgas brīvostas robežu 
noteikšanu” noteiktā teritorija ir 
paredzēta Jūras ostas un Jūras ostu 
termināĜu apbūvei.  

83.  16.06.2008. 
DA-08-2272ap 

N. KuĜičevskis Lūdzu veikt zemes gabala Krustpils ielā 129 (kad.nr. 01001212944) mērėa maiĦu no dzīvojamās teritorijas 
uz jauktas apbūves teritoriju, kas tiks izmantota angāra celtniecībai, kurš tiks izmantots loăistikas nolūkā. 

Neatbalsta. Priekšlikums pretrunā ar 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem (Šėirotavas 
detālplānojums 15.06.1999. Nr.31).  

84.  26.05.2008. 
DA-08-1957ap 

L.Skrjabina 
Maskavas ielas nr.264 un 
nr.266 dzīvokĜu īpašnieku 
vārdā 

50 iesniegumi 

Ierosinu noteikt (atjaunot) teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu kā Apstādījumu un dabas teritoriju 
zemes gabaliem visā teritorijā Maskavas ielā 264 (kad.nr.01000780413) un Maskavas ielā b/n (kad.nr. 
0100781004). 
Ėengaraga 1.mikrorajons ir viens no konsekventākajiem dzīvojamā kompleksa iemiesojumiem Rīgas 
izbūves praksē, kas pazīstams un pozitīvi novērtēts arī citās zemēs un plaši atspoguĜots speciālos 
izdevumos (viens no pēdējiem:J.KrastiĦa, I.StarutmaĦa, J.Dripes grāmata „Latvijas arhitektūra no senatnes 
līdz mūsdienām”, 1998.). Tā centra apbūvēšana devalvētu šo oriăinālo pilsētveidojumu un būtu nopietna 
kĜūda.  

Mikrorajona parka teritorijas statuss bija atkārtoti apliecināts arī 1995.2005.g. Rīgas attīstības plānā, bet 
2006.g.plānā tas tika nepamatoti mainīts. 

Savā laikā labiekārtotais mikrorajona parks pēdējos gados tika nolaists. Tomēr jāĦem vērā, ka Ėengaragam 
tuvākais publiskais parks ir Maskavas dārzs Balvu ielā, kas ir apm.4 km attālumā. Tāpēc teritorija ar dīėīti 
mikrorajona centrā jāveido un jāizmanto atbilstoši parka noteikumiem. Nesen šai teritorijai tika piešėirts 
applūstošās teritorijas statuss. 

Zemes gabalu Rīgā,  Maskavas ielā 
264 ar kadastra Nr.01000780413 un 
Rīgā,  Maskavas ielā bez numura 
Nr.01000781004 teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana ir noteikta 
atbilstoši Satversmes tiesas 
spriedumam lietā Nr.2008-03-03 
„Par Rīgas domes 2006. gada 
19. decembra saistošo noteikumu 
Nr. 67 „Teritorijas Maskavas ielā 
264 (kadastra Nr. 01000780413) un 
Maskavas ielā bez numura 
(kadastra Nr. 01000781004), 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” atbilstību Teritorijas 
plānošanas likuma 3. panta 
1. punktam, Aizsargjoslu likuma 
37. panta pirmās daĜas 4. punktam 
un Latvijas Republikas Satversmes 
115. pantam” 

85.  29.05.2008. 
DA-08-1883dv 

RD deputāti 
A.ŽuravĜova; 
A.Kuzmins; 
N.Jolkina; 
D.Gorba 

86.  19.06.2008. 
DA-08-2363ap 

Dz. Lemeševska Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas grafiskās daĜas kartē nav norādīts, kur tiks izbūvēts lidostas 
„Rīga” otrs skrejceĜš, kurā virzienā un cik lielā apmērā tiks paplašināta lidostas „Rīga” teritorija un kur būs 
projektētais Mūkpurva ielas turpinājums. 

Blakus lidostai Mūkpurva ielā 29 atrodas man piederošs privātīpašums  - dzīvojamā māja, kurā dzīvo mana 
ăimene, turpat līdzās atrodas arī citi man piederoši zemes gabali, tāpēc lidostas paplašināšana, otrā 
skrejceĜa izbūve un Mūkpurva ielas projektējamais turpinājums, skar personīgi manas ăimenes intereses. 

Lai man būtu iespēja piedalīties RD izsludinātajā sabiedriskajā apspriešanā un izteikt savus priekšlikumus, 
par man svarīgiem jautājumiem, lūdzu Jūs nodrošināt , lai PAD veic izmaiĦas grafiskās daĜas kartē 
„Teritorijas plānotā (atĜautā ) izmantošana 1:10 000”, precīzi norādot, kur tiks izbūvēts lidostas otrs 
skrejceĜš, kurā virzienā un cik lielā mērā tiks paplašināta lidostas teritorija, un kur būs projektētais 
Mūkpurva ielas turpinājums. Tāpat lūdzu pagarināt sabiedriskās apspriešanas termiĦu par vienu nedēĜu. 

13.08.2008. Departamentā ir 
saĦemta LR Satiksmes ministrijas 
vēstule ar konkrētu priekšlikumu 
par Lidostas turpmāko attīstību, kas 
precizē lidlauka turpmākajai  
attīstībai nepieciešamās teritorijas. 

87.  28.08.2008. 
DA-08-3343ap 

A. Smeltere Kategoriski nepiekrītu Satiksmes ministrijas plāniem paplašināt lidostas teritorijas Rīgas pilsētā un uz RD 
lēmumu nr. 2633 izveidot Rīgā jaunas izpētes zonas  uz rīdzinieku privātīpašumiem un dzīvojamām 

Informējam, ka 13.08.2008. 
Departamentā ir saĦemta LR 
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mājām, tā faktiski paralizējot mūsu tiesības uz saviem īpašumiem Rīgas pilsētā starp UlmaĦa gatvi, 
Zolitūdes ielu un Rīgas-Jūrmalas dzelzceĜu. 

Satiksmes ministrijas vēstule ar 
konkrētu priekšlikumu par Lidostas 
turpmāko attīstību, kas precizē 
lidlauka turpmākajai  attīstībai 
nepieciešamās teritorijas. Platones 
ielas savrupmāju apbūve neietilpst 
paplašinātajā Lidostas turpmākās 
attīstības teritorijā, līdz ar to 
ierobežojumi, kas noteikti Lidostas 
turpmākās attīstības teritorijai, uz to 
neattiecas 

88.  28.08.2008. 
DA-08-3346ap 

A. Bergholde Nepiekrītu Satiksmes ministrijas vēstulē Nr. 15.01.-03/13 (31.05.2007.) izteiktajam priekšlikumam veidot 
lidostas paplašināšanas izpētes teritoriju, konkrēti teritorijā starp UlmaĦa gatvi, Rīgas-Jūrmalas dzelzceĜu, 
Zolitūdes ielu un Beberbeėu ielu. Es un mani ăimenes locekĜi kategoriski esam pret šo izpēti, jo tas 
paralizēs tiesības uz privātbūvniecību un tiek sabojāta ekoloăija. 

89.  28.08.2008. 
DA-08-3341ap 

M. GraudiĦš Nepiekrītu Satiksmes ministrijas vēstulē Nr. 15.01.-03/13 (31.05.2007.) izteiktajam priekšlikumam veidot 
lidostas paplašināšanas izpētes teritoriju, konkrēti teritorijā starp UlmaĦa gatvi, Rīgas-Jūrmalas dzelzceĜu, 
Zolitūdes ielu un Beberbeėu ielu. Šīs izmaiĦas, ja tiks pieĦemtas, uz izpētes periodu liegs jebkādas 
individuālās būvniecības iespējas. Ja netiks Ħemtas vērā mūsu pretenzijas, būšu spiests vērsties tiesā, jo 
tiks aizskartas manas privātīpašnieka tiesības. 

Informējam, ka 13.08.2008. 
Departamentā ir saĦemta LR 
Satiksmes ministrijas vēstule ar 
konkrētu priekšlikumu par Lidostas 
turpmāko attīstību, kas precizē 
lidlauka turpmākajai  attīstībai 
nepieciešamās teritorijas. Zemes 
gabals Gaviezes ielā 6 neietilpst 
precizētajā Lidostas turpmākās 
attīstības teritorijā, bet to skar 
ierobežojumi - jaunu ēku 
būvniecība un esošo ēku 
rekonstrukcija šajā  teritorijā, ja  
būves augstums virs to atrašanās 
reljefa sasniedz 100 metrus un 
vairāk, vai kuru absolūtais 
augstums par 30 m un vairāk 
pārsniedz lidlauka kontrolpunkta 
absolūto augstumu, - piecu 
kilometru rādiusā no tā – vai kuri 
sasniedz vai pārsniedz jebkuru 
lidlauka šėēršĜu ierobežošanas 
virsmu būs jāsaskaĦo ar Valsts 
aăentūru „Civil ās aviācijas 
aăentūra”, saskaĦā ar Ministru 
kabineta 2.01.2008. noteikumiem 
Nr.2 „ Kārtība, kādā pieprasa un 
saĦem Civilās aviācijas aăentūras 
atĜauju būvēt, ierīkot un izvietot 
gaisa kuău lidojumu drošībai 
potenciāli bīstamus objektus”.  

 
90.  15.05.2008. J. Garolis Nepiekrītu Satiksmes ministrijas vēstulē Nr. 15.01.-03/13 (31.05.2007.) izteiktajam priekšlikumam veidot 

lidostas paplašināšanas izpētes teritoriju, konkrēti teritorijā starp UlmaĦa gatvi, Rīgas-Jūrmalas dzelzceĜu, 
Informējam, ka 13.08.2008. 
Departamentā ir saĦemta LR 91.  15.05.2008. M. ĀriĦš 
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92.  15.05.2008. A. BērziĦš Zolitūdes ielu un Beberbeėu ielu. Šīs izmaiĦas, ja tiks pieĦemtas, uz izpētes periodu liegs jebkādas 
individuālās būvniecības iespējas. 

Satiksmes ministrijas vēstule ar 
konkrētu priekšlikumu par Lidostas 
turpmāko attīstību, kas precizē 
lidlauka turpmākajai  attīstībai 
nepieciešamās teritorijas.  

93.  28.08.2008. 
DA-08-3342ap 

S. Igaune-Blumberga Kategoriski nepiekrītu Satiksmes ministrijas iecerei paplašināt lidostu, kas pasliktinās ekoloăisko situāciju 
lielā teritorijā, līdz ar to nepiekrītu veidot izpētes teritoriju starp UlmaĦa gatvi, Rīgas-Jūrmalas dzelzceĜu, 
Mūkpurva ielu, jo līdz ar to tiek skartas manas privātīpašuma lietošanas tiesības 

Informējam, ka 13.08.2008. 
Departamentā ir saĦemta LR 
Satiksmes ministrijas vēstule ar 
konkrētu priekšlikumu par Lidostas 
turpmāko attīstību, kas precizē 
lidlauka turpmākajai  attīstībai 
nepieciešamās teritorijas. Gaviezes 
ielas apbūve ietilpst paplašinātajā 
Lidostas turpmākās attīstības 
teritorijā, līdz ar to jaunu ēku 
būvniecība un esošo ēku 
rekonstrukcija šajā  teritorijā, ja  
būves augstums virs to atrašanās 
reljefa sasniedz 100 metrus un 
vairāk, vai kuru absolūtais 
augstums par 30 m un vairāk 
pārsniedz lidlauka kontrolpunkta 
absolūto augstumu, - piecu 
kilometru rādiusā no tā – vai kuri 
sasniedz vai pārsniedz jebkuru 
lidlauka šėēršĜu ierobežošanas 
virsmu būs jāsaskaĦo ar Valsts 
aăentūru „Civil ās aviācijas 
aăentūra”, saskaĦā ar Ministru 
kabineta 2.01.2008. noteikumiem 
Nr.2 „ Kārtība, kādā pieprasa un 
saĦem Civilās aviācijas aăentūras 
atĜauju būvēt, ierīkot un izvietot 
gaisa kuău lidojumu drošībai 
potenciāli bīstamus objektus”. 

94.  28.08.2008. 
DA-08-3344ap 

I. Eveliete Kategoriski nepiekrītu Satiksmes ministrijas iecerei paplašināt lidostu, kas pasliktinās ekoloăisko situāciju 
lielā teritorijā, līdz ar to nepiekrītu veidot izpētes teritoriju starp UlmaĦa gatvi, Rīgas-Jūrmalas dzelzceĜu, 
Zolitūdes ielu un Beberbeėu ielu. Ja tiks pieĦemts lēmums par izpētes teritoriju minētajā rajonā, vērsīšos 
Satversmes tiesā, jo tiks skartas manas privātīpašuma lietošanas tiesības.  

Informējam, ka 13.08.2008. 
Departamentā ir saĦemta LR 
Satiksmes ministrijas vēstule ar 
konkrētu priekšlikumu par Lidostas 
turpmāko attīstību, kas precizē 
lidlauka turpmākajai  attīstībai 
nepieciešamās teritorijas. 

95.  25.06.2008. 
DA-08-4929nd 

Biedrība „VAK Mantojums” Piedāvājam Piejūras maăistrāles trasi novirzīt no ZiemeĜblāzmas dzelzceĜa stacijas rajona gar Trīsciema 
rietumu malu uz Kalngali un tālāk VIA Baltica virzienā pāri meliorēto Eimuru pĜavu masīvam, lai neskartu 
Jaunciema – Ādažu meža, purvu un ezeru masīvu, kur konstatētas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas. 

SaskaĦā ar detalizācijas, interešu 
saskaĦotības, nepārtrauktības un 
pēctecības principiem Rīgas 
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teritorijas plānojumā 2006.-
2018.gadam tiek ievērotas Rīgas 
plānošanas reăiona teritorijas 
(telpiskā) plānojuma 2005.-
2025.gadam un Rīgas rajona 
teritorijas plānojuma 2008.-
2020.gadam vadlīnijas, kā arī 
1984.gada Rīgas ăenerālplāns un 
Rīgas teritorijas plānojums 1995.-
2005.gadam. 

Informējam, ka atbilstoši Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam paskaidrojuma raksta 
kartoshēmai „Rīgas un Pierīgas 
perspektīvā dabas teritoriju un ceĜu 
struktūra” Piejūras maăistrāle 
noteikta kā lielceĜš 25-30 gadu 
perspektīvē. Līdz ar to Piejūras 
maăistrāles izbūve varētu tikt 
uzsākta pēc Rīgas Teritorijas 
plānojumā 2006.-2018.gadam 
noteikto mērėu un uzdevumu 
īstenošanas. Līdz ar to neuzskatām 
par lietderīgu Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.gadam 
grozījumos noteikt jaunu plānotās 
Piejūras maăistrāles trases virzienu. 

96.  16.05.2008. 
DA-08-4900sd 

Vecmīlgrāvja attīstības 
biedrība 

Rīgas attīstības plāna projektā aizmirsies ielikt pāris ikonas Daugavas krastmalas zonā no KundziĦsalas līdz 
grīvai. Šeit Daugavas labā krasta apmēram 15 km garā joslā  nav paredzēta neviena publiski pieejama 
krastmala un laivu piestātne. 

Šo apkaimi apdzīvo apmēram 30 000 Vecmīlgrāvja un MangaĜsalas iedzīvotāju, kuru liela daĜa ie senu 
zvejnieku dzimtu pēcnācēji un vēsturiskām kultūrtradīcijām, kas vislielākā mērā saistītas ar dzīvi pie upes. 
Jau padomju laikā degradētā dzīves kvalitāte atjaunotās Latvijas laikā turpina degradēties vēl straujākā 
tempā. Nepietiek ar to, ka pilnīgi likvidēta zvejniecības iespēja Daugavā, nu paredzēts pilnībā liegt 
iedzīvotājiem piekĜūt Daugavas krastmalai. 

Ar šādu degradējošu perspektīvi nav iespējams samierināties, tāpēc lūdzam attīstības plānā juridiski 
nostiprināt šādas publiski pieejamas krastmalas joslas un mazizmēra kuăošanas līdzekĜu  pietauvošanas 
vietas: 

1. Koku dārzs – bākas akvatorijā starp Rutku salu un Kurpnieku salu. 
 

Ar Ministru kabineta 22.08.2006. 
noteikumiem Nr. 690 „Noteikumi 
par Rīgas brīvostas robežu 
noteikšanu” noteiktā teritorija ir 
paredzēta Jūras ostas un Jūras ostu 
termināĜu apbūvei. Minētās 
teritorija atrodas Rīgas brīvostas 
robežās un tās turpmākā 
izmantošana ir Rīgas brīvostas 
pārziĦā 

97.  04.08.2008. 
DA-08-2990ap 

J.VistiĦš 
D.Maisone 

Lūdzam grozīt RD saistošos noteikumus Nr.34, atjaunojot zemes gabalam ar kad.nr. 01001211292 
(Lubānas ielā b/n) iepriekš pastāvējušo zemes izmantošanas veidu ar kodu 1001- rūpnieciskās ražošanas 
uzĦēmumu apbūve. 

Neatbalstīt, jo teritorijā atrodas 
mežs, kurš iekĜaujas pārējā, blakus 
esošajā meža masīvā. Priekšlikums 
ir pretrunā ar Meža likumu. 

98.  29.10.2008. SIA „VIP AVIA” Uzskatām, ka lidostas „Spilve” skrejceĜa saglabāšana un attīstīšana ir nepieciešama un arī izdevīga Latvijas Priekšlikums neatbilst Rīgas 
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DA-08-10551sd gaisa satiksmes pilnveidošanai un ārvalstu investīciju piesaistei. Pēc tehniskiem parametriem lidosta 
”Spilve” ir spējīga nodrošināt 3C kategorijas lidmašīnu apkalpi, bet tam nepieciešams skrejceĜa 
pagarinājums no esošajiem 1760m uz 2300m 

brīvostas attīstības koncepcijai 

99.  18.06.2008. 
DA-08-4783nd 

SIA „Visbijas45” Lūdzam grozīt zemes gabala Visbijas prospektā b/n (kad.nr. 01000942024) nosakot, ka šajā zemes gabalā 
minimālā brīvā teritorija ir 100% un apbūves intensitāte 75%. Pamatojums – ZiemeĜu transporta koridora 
būvniecības rezultātā attiecībā uz norādīto zemes gabalu ir ievērojami mainījusies pilsētbūvnieciskā 
situācija, pazeminot zemes gabala kā savrupmāju apbūves teritorijas tirgus vērtību – zemes gabals ir 
zaudējis Mežaparkam raksturīgās vērtības (ir nocirsti esošie, no ielas norobežojošie koki). ĥemot vērā šos 
apstākĜus, būtu loăiski pie paplašinātā Visbijas prospekta izvietot jaunu apbūvi, kura atdalītu esošo apbūvi 
no ZiemeĜu transporta koridora, ko pašlaik liedz darīt nepietiekamie normatīvie brīvās teritorijas un 
apbūves intensitātes rādītāji. 

Z.g. atrodas valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekĜa 
„Mežaparks” Nr. 7444 teritorijā 

100.  14.05.2008. A. Samulēviča Man būtu lūgums izvērtēt autonovietnes „Park &Ride” izveidošanu pie Brīvības ielas Juglā. Manuprāt, 
būtu jāiezīmē konkrētāka robeža plānā, ja izvērtējot esošo situāciju netiek rastas iespējas šo „Park &Ride” 
novietot citviet. Šos samērā lielos, vēl pašreiz neskartos, mežus Rīgā būtu jāsaglabā. Šie meži kalpo kā 
gaisa un skaĦas filtri visai pilsētai. Iedzīvotāji šeit atpūšas, brauc ar velosipēdu, pastaigājas, ziemā – slēpo. 
Ja šeit veido „Park &Ride”, tad man šėiet būtu nepieciešams speciālistu viedoklis. Un vai šai sistēmai ir 
nākotne? Man šėiet, ka nē, jo pašreizējā sab.transp. sistēma ir novecojusi un nespēs pārliecināt omulīgo 
autobraucēju pārsēsties uz neomulīgo sabiedrisko transportu Rīgas pierobežā. 

 Priekšlikums liegs pašvaldības 
autonomo funkciju nodrošināšanu 

101.  26.05.2008. 
DA-08-4191nd 

Biedrība „VAK Mantojums” Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā paredzēto Kvēles ielas savienojumu starp MurjāĦu 
un Tebras ielu, paredzot mainīt zonējumu no ielu teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Šāda ielas posma 
izbūve jau bija paredzēta pagājušā gs. septiĦdesmitajos gados, tomēr to neīstenoja , ievērojot vairākas 
objektīvas vides problēmas, kas ir aktuālas arī šodien: 

- Kvēles iela neatrisina pilsētas transporta problēmas, jo posmā starp MurjāĦu un Juglas ielu tai 
blakus ir skola un bērnu dārzs, tāpēc pastāv satiksmes intensitātes ierobežojumi („guĜošie policisti”); 

- Ielas izbūve likvidētu rekreācijas teritoriju Dambjpurva ezera austrumu krastā (pašlaik šajā vietā 
ir iedzīvotāju iecienīts bērnu rotaĜu laukums); 

- Negatīvi ietekmētu Dambjpurva ezera un Starzdupītes bioloăisko daudzveidību un ainavisko 
vidi; 

- Samazinātu pilsētas mežu teritoriju. 

Departaments nepiekrīt augstāk 
minētajam piedāvājuma variantam 
atcelt sarkanās līnijas, jo Kvēles iela 
ir pilsētas nozīmes iela: 

4. Kvēles iela savieno 
Malienas, MurjāĦu un Juglas 
ielas; 

5. Kvēles ielā paredzēta 
riteĦbraucēju trases izveide, lai 
nodrošinātu piekĜūšanu ŠmerĜa 
mežam, Dambjapurva ezeram,  
tālāk  trase virzītos uz Juglas 
ielu utt.; 

6. Kvēles ielas  sarkanajās 
līnijās paredzēts izvietot 
inženierkomunikāciju trases. 

 
102.  02.06.2008. 

DA-08-1902dv 
RD Izglītības, jaunatnes un 
sporta departaments 

Lūdzam pievienot Rīgas 106.pirmskolas izglītības iestādei zemes gabalu ar kad.nr. 01000702383. 
 

Zemes gabals ar kad. Nr. 0100 070 
2383 atrodas Teteru ielas 
sarkanajās līnijās un nodrošina 
piekĜuvi privātīpašumam Teteru 
ielā 5. Paipalu ielas platums pie šī 
privātīpašuma neatbilst 
autotransporta iebrauktuves 
nodrošinājumam,  tādēĜ 
Departaments neredz iespēju 
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pievienot šo zemesgabalu Rīgas 
106. pirmsskolas izglītības 
iestādei. 

 
3.2. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.2. „ PRIEKŠLIKUMS NEATBILST R ĪGAS TERITORIJAS PL ĀNOJUMA VADL ĪNIJĀM UN / VAI R ĪGAS ILGTERMI ĥA 
ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJAI, TAI SKAIT Ā – IR PRETRUNĀ AR SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN APKAIM Ē IEDIBIN ĀTO IZMANTOŠANAS/ APB ŪVES RAKSTURU; PASLIKTIN ĀS 
DZĪVOJAM ĀS VIDES KVALIT ĀTI 

 
103.  05.06.2008. 

DA-08-2140ap 
V. Vītols Lūdzu man piederošajam zemes gabalam Berăos, Berău ielā 74/76 (7826m2, kad.nr. 01001270032) mainīt 

teritorijas atĜauto izmantošanu no dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem uz jauktas apbūves teritoriju ar 
apstādījumiem, paturot to pašu atĜauto stāvu skaitu (3) un tā pat paturot ierobežojumus, kas uzlikti 
teritorijām ar apstādījumiem un kas neĜauj pilnībā izmantot apbūves intensitāti. 

Neatbalsta šo priekšlikums, jo tas  
būtiski samazinās brīvās teritorijas 
rādītājus un ir pretrunā ar apkaimē 
iedibināto izmantošanas un apbūves 
raksturu 

104.  30.06.2008. 
DA-08-5059nd 

Baltijas Būvniecības 
Forums 

Lūdzu mainīt atĜauto izmantošanu zemes gabalam Mālu ielā 11 no apstādījumu un dabas teritorijas uz 
dzīvojamās apbūves teritoriju. Mūsu uzĦēmumam ir projekts, ka šajā vietā, kur patlaban izveidota izgāztuve, 
varētu iekārtot mācību autobraukšanas laukumu un ēku-klases – teorētisko apmācību kursu norisei . 

Izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu 
1995.-2005. gadam Departamenta 
rīcībā nonāca informācija, ka 
teritorijā Mālu ielā 11 ir apglabāti 
vācu kara gūstekĦi. Minēto apstākĜu 
dēĜ, teritorija Mālu ielā 11 tika 
noteikta kā Apstādījumu un dabas 
teritorija. 

105.  30.06.2008. 
DA-08-2483ap 

J.VistiĦš Lūdzu atjaunot man piederošā zemes gabala Lubānas ielā b/n (kad.nr. 01001211292 izmantošanas mērėi, 
kāds tas bija pirms jaunā detālplāna pieĦemšanas. Tādas pašas domas pauž mani līdzīpašnieki. Zemes 
izmantošanas maiĦai nebija nekāda juridiska un faktiska pamata. Tā kā ir skartas manas materiālās un 
morālās intereses, būšu spiests aizstāvēties tiesā 

Teritorijai ar kad. Nr. 01001211292 
plānotās (atĜautās) izmantošanas 
mērėis Rīgas teritorijas plānojumā 
1995.-2005. gadam bija Turpmākās 
izpētes teritorija. Izstrādājot Rīgas 
teritorijas plānojumu 2006.-2018. 
gadam tika  konstatēta faktiskā 
situācija - teritorijā ir mežs, un 
noteikta plānotā (atĜautā)  
izmantošana – Dabas un apstādījumu 
teritorija. Turklāt plānojuma izstrādes 
laikā netika saĦemts neviens 
priekšlikums par minētā zemes gabala 
turpmāko izmantošanu. 

 
3.3. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.3. „PRIEKŠLIKUMS NEATTIECAS UZ GROZ ĪJUMIEM, JO APB ŪVES NOTEIKUMI PIE ěAUJ PRIEKŠLIKUM Ā MINĒTO 
IZMANTOŠANU 

 
 
3.4. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.4 „ PRIEKŠLIKUMS UZ VALSTS VAI PAŠVALD ĪBĀ ESOŠA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ( SITUĀCIJA UZ 31.12.2005) 
NAV PAMATOTS AR VALSTS P ĀRVALDES UN/ VAI PAŠVALD ĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU REALIZ ĀCIJAS PAMATOJUMU 
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3.5. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI SAKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 3.6. „PRIEKŠLIKUMS IR NEKONKR ĒTS/VISPĀRĪGS, NAV PIETIEKAMI PAMATOTS” 
 

106.  17.04.2008. 
 

I. ĥesterenko Lai atbrīvotu ceĜu no automašīnām, vajag vairāk izmantot elektrovilcienus. Nepieciešams pieturas izvietot 
biežāk – dzīvojamo rajonu tuvumā. Piemēram, cilvēkiem, kas dzīvo pie „Aldara”, jākāpj pieturā 
„Sarkandaugava”, kas ir 2 km attālumā 

Priekšlikumi nekonkrēti 

107.  17.04.2008. 
 

I. ĥesterenko ěoti lūdzu, lai visas zaĜās teritorijas, kas ir Daugavas krastā un pie citām upēm (Lāčupe, Bieėengrāvis), 
saglabāt kā atpūtas zonas ar zaĜumiem. Rīgā nedrīkst kokus tikai cirst, ir arī jāstāda, jo karstā laikā netīrā 
gaisa dēĜ nav ko elpot. 

108.  03.06.2008. 
DA-08-4397nd 

Biedrība „Latvijas 
iedzīvotāju apvienība” 

Jau vairāk kā 2 gadus , kopš spēkā ir jaunas RTP, turpinās nelikumīga zemes gabalu apbūve. Jāveic SIVN 
kopumā, it sevišėi iedzīvotājiem svarīgos jautājumos, kas saistās ar Rīgas brīvostu un ar to saistīto dzelzceĜa 
tranzīta koridoru un dzelzceĜa pievadceĜiem, kā arī smagā  autotransporta pārvadājumiem 

Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-
2018.gadam tika izstrādāts Ietekmes 
uz vidi stratēăiskā novērtējuma Vides 
pārskats, par kuru Vides pārraudzības 
valsts birojs 16.12.2005. sniedza 
atzinumu Nr.24 „Par vides pārskatu 
Rīgas pilsētas attīstības plānam” ar 
atsevišėām rekomendācijām 
plānošanas dokumentu un Vides 
pārskata pilnveidošanai. Pamatojoties 
uz šim rekomendācijām ar Rīgas 
domes 21.02.2006. lēmumu Nr.873 
„Par rīcības plānu Vides pārraudzības 
valsts biroja norādījumu izpildei” tika 
apstiprināts Rīcības plāns Vides 
pārraudzības valsts biroja norādījumu 
izpildei Rīgas teritorijas plānojuma 
īstenošanas procesā. 

Vides pārraudzības valsts birojs 
24.08.2007. pieĦēma lēmumu Nr.58-p 
„Par stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras 
piemērošanu”, ar kuru Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumiem tiek 
piemērota stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrādes procedūra, kurā 
tiks Ħemtas vērā iepriekš sniegtās 
Vides pārraudzības valsts biroja 
rekomendācijas, Rīgas teritorijas 
plānojuma 2006.-2018.gadam 
grozījumu, ieskaitot Brīvostas un tai 
pieguĜošās teritorijas, summārā 
ietekme uz vidi Ministru Kabineta 
23.03.2004. noteikumu Nr.157 
„K ārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēăiskais novērtējums” 
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noteiktajā kārtībā. 
109.  12.05.2008. 

DA-08-1772ap 
A.KrūmiĦš 
Dz.KrūmiĦa 
I.Dzene 

Lūdzu mainīt zonējumu zemes gabalā Ielejas ielā b/n ar kad.nr. 01001080046 Lai priekšlikumu varētu izvērtētu, 
nepieciešams precizēt priekšlikumu 

110.  29.05.2008. 
DA-4296nd 

SIA „AVT Serviss” Lūdzu mainīt zemes gabala Maskavas ielā 279, kad.nr. 01000722013 izmantošanas mērėi uz jauktas apbūves 
teritoriju. 

Priekšlikumam nav sniegts 
pamatojums un zemes gabala 
īpašnieki ir citas personas, 
priekšlikumu nevar ievērot. 

111.  03.06.2008. 
DA-08-2108ap 

Ă. Greiškalns Lūdzu veikt papildinājumu sagatavotajam Darba uzdevumam un iekĜaut grozījumos zemes gabalus ar šādiem 
kad.nr. : 01001212633 nosakot teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu uz Savrupmājas (ăimenes māju) 
apbūves teritorija un maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 3 stāvi. 

Lūgts iesniegt minēto zemes gabalu 
īpašnieku pilnvaru priekšlikuma 
izvērtēšanai. 

112.  30.04.2008. F.PozĦaka Aicinu labot zonējumu teritorijā Jaunciema gatvē Ėīšezera dienvidu pusē (ăim.dārzu „Enerăija” teritorijā) no 
apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju vai paredzēt ăimenes dārzus sakarā ar to, ka šī teritorija 
regulāri applūst, bet atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma 37.pamta 4.punktam, un Ħemot vērā 08.02.2007. 
Satversmes tiesas spriedumu, teritorijās ar applūduma varbūtību aizliegts celt ēkas un būves, kā arī aizliegta 
teritorijas uzbēršana ar mērėi apbūvēt, jo tas rada papildus plūdu risku teritorijās, kur plūdu draudi līdz šim 
nav bijuši 

Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-
2018.gadam ăimenes dārziĦi šajos 
zemes gabalos noteikti kā vidēja 
termiĦa (3-5 gadu nomas līgumi) 
ăimenes dārziĦu teritorija, kura 
likvidējama pirms attiecīgo teritoriju 
izbūves. Rīgas pašvaldības iesāktā 
jaunu ăimenes dārziĦu izveidošanas 
projekta īstenošana Ziepniekkalnā pie 
Rīgas un Olaines pagasta robežas ir 
apstājusies ăimenes dārziĦu 
apsaimniekotāju negatīvās nostājas 
dēĜ.  

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-
2018.gadam grozījumos saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma grozījumiem tiks 
noteikts, vai zemes gabali ar kadastra 
Nr. 01001282029 un Nr. 
01001280210 ir iekĜaujami kā 
applūstošās teritorijas vai atstājami kā 
apbūves teritorijas 

 

113.  03.05.2008. D.Dimovs 
114.  02.05.2008. N.LeĦkova 
115.  02.05.2008. T.Ivanova 

116.  07.05.2008. J. PakalniĦa Ėīšezera piekrastē, dienvidu pusē Jaunciema gatvē ar kad.nr. 01001280210; 2029;0233;2096 u.c., faktiski 
zemes gabalā starp Ėīšezeru un bijušo kūdras pārstrādes teritoriju paredzēta apbūve, kas ir pretrunā ar 
Aizsargjoslu likumu un 08.02.2007. Satversmes tiesas spriedumu. Zemes gabals atrodas applūšanas riska 
teritorijā un tieši robežojas ar aizsargājamo NATURA 2000 teritoriju – dabas liegumu „Jaunciems”. Pie tam 
ăeoloăiskā izpēte, kura tika veikta 2007.g.vasarā, parāda, ka grunts sastāv no 18 m bieza dūĦu slāĦa. 
Teritorijas uzbēršana ar mērėi apbūvēt radīs papildus plūdu risku vietās, kur plūdu  draudi līdz šim nav 
bijuši. Tas radīs plūdu risku Bukultos, Kanālu ielā pie Juglas kanāla, Jaunciema gatves šosejā Ėīšezera 
tuvumā, kā tas notika 2004.-2007.gadā. 

Aicinu labot pašreizējā redakcijā noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju vai 
paredzēt ăimenes dārziĦu izvietojumam. 

117.  12.05.2008. G. PolkovĦikova Sakarā ar applūstošajām teritorijām lūdzu atstāt man lietošanā zemes gabalu Jaunciema gatvē b/n, gr.128, gr. 
2029, 52.līnija, dārzs nr.B ar kopējo platību 320m2, kā arī visu apkārtesoši sakĦu dārzus to lietotājiem. 
Lūdzu atĜaut privatizēt nomāto zemes gabalu. 

118.  16.06.2008. 
DA-08-2279ap 

Ž. Tarasjuka Aicinu labot zonējumu teritorijā Jaunciema gatvē Ėīšezera dienvidu pusē (ăim.dārzu „Enerăija” teritorijā) no 
apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju vai paredzēt ăimenes dārzus sakarā ar to, ka šī teritorija 
regulāri applūst, bet atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma 37.pamta 4.punktam, un Ħemot vērā 08.02.2007. 
Satversmes tiesas spriedumu, teritorijās ar applūduma varbūtību aizliegts celt ēkas un būves, kā arī aizliegta 
teritorijas uzbēršana ar mērėi apbūvēt, jo tas rada papildus plūdu risku teritorijās, kur plūdu draudi līdz šim 
nav bijuši 

119.  16.06.2008. 
DA-08-2271ap 
DA-08-2269ap 
DA-08-4677nd 
DA-08-2275ap 
DA-08-2274ap 
DA-08-2268ap 
DA-08-2266ap 

D.Baumane, 
M.Gavrjutenko, 
O.Ševčenko, V.Frolovs, 
V.Zviedrīts, V.PaĜčuks, 
V.Božko, J.Kvēle-Kvāle, 
N.Fridmans, G.Fomins 

Lūdzu aizliegt apbūvi un atstāt lietošanā esošos ăimenes dārziĦus (bij.kooperatīvs „Enerăija”) Jaunciema 
gatvē ar kad.nr. 01001282029 un 01001280210 
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DA-08-2264ap 
DA-08-2287ap 
DA-08-2282ap 

120.  25.06.2008. 
DA-08-2408ap 

E. LiepiĦš Lūdzu pārskatīt teritoriālo plānojumu Jaunciemā, kur agrākās dabas pamatnes teritorija, kas, stingri Ħemot, 
iespējams, nemaz nav iekĜaujama kompensējamo zemju sarakstā, tagad kĜuvusi par privātmāju intensīvas 
apbūves teritoriju. Runa ir par 114.grupas 203.grunti un 114.grupas grunti b/n, kur šobrīd vēl ir vēsturiskas, 
līdz pat 12 m augstas kāpas un mežs. 

Departaments neatbalsta priekšlikumu. 
SaskaĦā ar RTIAN punktu 7.1.4. 
Savrupmāju apbūves teritorijās 
maksimālais apbūves blīvums 
nedrīkst pārsniegt 30% no zemes 
gabala platības. 

Priekšlikums nav saskaĦots ar zemes 
īpašnieku.  

121.  15.05.2008. I. Brinkmane Vēlos izteikt viedokli par Rīgas brīvostas teritorijas attīstību un kā tā ietekmēs iedzīvotājus – teritorijā 
Vecmīlgrāvī un MangaĜsalā. Visvairāk uztrauc, vai apbūves rezultātā paliks brīva pieeja Daugavai, kur tā 
līdz šim pārsimts metrus vēl pieejama. Vecmīlgrāvī viena no galvenajām iedzīvotāju atpūtas vietām ir 
Daugavas krasts Meldru ielā. Tāpat jautājums ir, vai iedzīvotājiem pieejams paliks arī Piejūras dabas parks  
MangaĜsalā, kur Daugavas krastos ir arī vēsturiskie t.s. Ėeizara akmeĦi. Būtu nepieĜaujami, ja Brīvostas 
teritorijas attīstība atĦemtu iespēju, it īpaši bērniem, redzēt Daugavu un iespēju piekĜūt dabas parkam. 

Mīlgrāvja krastmala – Vecmīlgrāvī 
paralēli Meldru ielas galam starp A/s 
„Rīgas kuău būvētava” un SIA „Port 
Mīlgrāvis” krastmalai piegulošajām 
teritorijām daĜā ir zonētā kā dabas un 
apstādījumu teritorija 

122.  18.06.2008. 
DA-08-4774nd 

„Aleju aizsardzības 
biedrība”  I. Ērenpreiss 

Svītrot no 01.04.2008. RD lēmuma Nr.3535 1.14. „2.1.47. Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu uz Dzīvojamās apbūves teritoriju zemes gabalos Kuldīgas ielā 23/7 un 25 (kad.nr. 
01000640288 un 01000640085) gan Kuldīgas iela 23/7, gan 25 ir savrupmājas ar kultūrvēsturisku nozīmi, 
kuras ir jāsaglabā. Kuldīgas ielā dzīvoja Otto Pīrangs, Heinriha Pīranga brālēns. Abi kopīgi rakstīja grāmatu 
3 sēj. „Das Balhice Herrenhaus” 1926. Otto Pīranga meita Elizabete Pīrangs vēlas savu īpašumu atgūt. 

Zemes gabalos Kuldīgas ielā 23a un 
25 teritorijas atĜautā izmantošana 
Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 
Darba uzdevumā, pamatojoties uz 
zemes gabalu īpašnieku iesniegumu, 
ir iekĜauta kā Dzīvojamās apbūves 
teritorija, jo tas atbilst raksturīgajai 
apbūvei. Turklāt arī blakus zemes 
gabaliem Rīgas teritorijas plānojumā 
ir noteikts zonējums Dzīvojamās 
apbūves teritorija. 

123.   Nedot atĜauju nojaukt Kuldīgas ielas nr.2 un 4 mājas, kas ir koka arhitektūras kultūrvēsturiski pieminekĜi. 
Saglabāt tās Kuldīgas ielā ar visiem dārziem un pagalmiem kā savrupmājas.  

Nedot atĜauju nojaukt Pārdaugavas profesionāltehnisko vidusskolu (Kuldīgas ielā 9) un neatĦemt skolas 
teritoriju jaunas ielas izveidei. Teritorijā ir lieli veseli un skaisti koki. 

Rīgas teritorijas plānojumā un tā 
grozījumos tiek ievēroti visi likumīgi 
noteiktie aizsargājamie kultūras 
pieminekĜi. Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu sarakstu nosaka 
Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija saskaĦā ar 
likumu „Par kultūras pieminekĜu 
aizsardzību” un pamatojoties uz 
objektu kultūrvēsturiskajām vērtībām. 
Ēkas Kuldīgas ielā 2 un 4 nav 
noteiktas kā aizsargājamie kultūras 
pieminekĜi. Atsevišėu ēku nojaukšana 
ir likumsakarīgs process, jo 
Pārdaugavas ielu tīkls tika veidots 
pagājušā gadsimta pirmajā pusē un 

124.   Apstādināt RAP līdz Pārdaugavas vēsturiskā centra „Dzegužkalns-Nordeėi-TorĦakalns” detālplāna izveidei, 
vēsturiskā centra ar zaĜo zonu apstiprinājumu un apzaĜumošanas un apstādījumu koncepcijas izveidei un 
apstiprināšanai. Līdz tam neatzīt nevienu zaĜas zonas pārdēvēšanu citās apbūves zonās, arī tad, ja tas noticis 
pirms gadiem, 

125.   Svītrot jaunas ielas izveidi no Kandavas/ Slokas ielas krustojuma cauri dzīvojamo māju zaĜajai zonai ar 
lieliem izcili skaistiem kokiem līdz Kuldīgas, Daugavgrīvas un KliĦăeru  ielām jaunajā Zunda kanāla 
pieguĜošās teritorijas detālplānojumā. Jaunā iela iznīcina Kuldīgas ielu kā kultūrvēsturisku ielu, iznīcinot 
Kuldīgas ielas nr.2, nr.4 mājas, Pārdaugavas profesionāltehnisko vidusskolu un atšėeĜ vai iznīcina Kuldīgas 
ielas nr.3, Nr. 5 un nr.7 mājas 
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tas neatbilst šodienas transporta 
prasībām. 

126.   Saglabāt Kuldīgas ielā 45b teritoriju- parku kā zaĜo zonu, arī, ja notikusi Kuldīgas ielas 45b mājas pārdošana 
firmai Sia „Kuldīgas 45 b” un Sia „Kvarta” patur teritoriju-parku pagaidām bez adreses. NepieĜaut nekāda 
veida apbūvi šajā teritorijā ar 5 dižkokiem 

Zemesgabalam Kuldīgas ielā 45B 
(kad. nr. 01000642047) teritorijas 
plānotā (atĜautā) izmantošana Darba 
uzdevumā iekĜauta kā Publiskās 
apbūves ar apstādījumiem teritorija. 
SaskaĦā ar Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
7.10.4.5. punktu Publiskās apbūves ar 
apstādījumiem teritoriju zemes gabala 
minimālais brīvās teritorijas rādītājs 
jāpieĦem ne mazāks par 80%. 
Dižkoku aizsardzība tiek nodrošināta 
ar Latvijas Republikas likumdošanu 
un Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 3.25. punkta 
prasībām. 

127.  15.04.2008. I. Šlosberga 1. Lūdzu saglabāt Kuldīgas ielā 45b piederošo teritoriju parku kā zaĜo zonu. 
2. Lūdzu saglabāt HāmaĦa muižai piederošo teritoriju-parku kā apstādījumu un dabas teritoriju 
3. Lūdzu saglabāt kā zaĜo zonu teritoriju gar Slokas ielu starp Kandavas un Kuldīgas ielu 
4. Lūdzu saglabāt Kuldīgas ielas koka apbūvi – Kuldīgas iela 2 un 4, ēkas atstājot Kuldīgas ielā ar 
iekšpagalmiem un pagalmiem 

Zemesgabalam Kuldīgas ielā 45B 
(kad. nr. 01000642047) teritorijas 
plānotā (atĜautā) izmantošana Darba 
uzdevumā iekĜauta kā Publiskās 
apbūves ar apstādījumiem teritorija. 

Departaments piekrīt zemes gabalam 
ar kadastra Nr. 01000602053 
(HāmaĦa muiža) mainīt izmantošanas 
mērėi no Jauktas apbūves teritorijas 
uz Jauktas apbūves teritoriju ar 
apstādījumiem. 

Atsevišėu ēku nojaukšana ir 
likumsakarīgs process, jo 
Pārdaugavas ielu tīkls tika veidots 
pagājušā gadsimta pirmajā pusē un 
tas neatbilst šodienas transporta 
prasībām. 

128.  18.04.2008. G.Jakovela 

129.  17.06.2008. 
DA-08-2322ap 

I. Gaile NepieĜaut Kuldīgas ielā 23A un  25 mainīt zonējumu uz Dzīvojamās apbūves teritoriju. Zemes gabalos Kuldīgas ielā 23a un 
25 teritorijas atĜautā izmantošana 
Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu 
Darba uzdevumā, pamatojoties uz 
zemes gabalu īpašnieku iesniegumu, 
ir iekĜauta kā Dzīvojamās apbūves 
teritorija, jo tas atbilst raksturīgajai 
apbūvei. Turklāt arī blakus zemes 
gabaliem Rīgas teritorijas plānojumā 
ir noteikts zonējums Dzīvojamās 

130.  17.06.2008. 
DA-08-2323ap 

A.Otomere Iebilstu pret Kuldīgas ielas 23a un 25 teritorijas izmantošanas maiĦu uz dzīvojamās apbūves teritoriju, jo tas 
neatbilst Kuldīgas ielas kultūrvēsturiskajai apbūvei. 

131.  17.06.2008. 
DA-08-2321ap 

M. Otomers NepieĜaut zonējuma maiĦu Kuldīgas ielā 23a un 25 uz Dzīvojamās apbūves teritoriju, jo tiks zaudēta šī 
Kuldīgas ielas posma savrupmāju raksturs. 

132.  18.06.2008. 
DA-08-4776nd 

SIA „Vox quercus” NepieĜaut teritorijas Kuldīgas ielā 23a un 25 teritorijas izmantošanas maiĦu uz dzīvojamās apbūves teritoriju 

133.  18.06.2008. SIA „Jūsu nami” 
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DA-08-4775nd apbūves teritorija. 
134.  25.06.2008. 

DA-08-4922nd 
Biedrība „VAK 
Mantojums” 

Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā bijušās Brekšu muižas parkā (Biėernieku ielā 200) 
noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas pamatnes teritoriju. Parka vērtību palielina valsts nozīmes 
aizsargājamie koki (fiksēti Vides departamenta datu bāzē) 

Parks un muižas ēka veido vienotu arhitektonisku kompleksu ar ievērojamu kultūrvēsturisku nozīmi, tāpēc 
parka apbūvi ar 12 sešstāvu mājām uzskatām par vandālisku kultūras mantojuma iznīcināšanas aktu. 

Departaments neatbalsta Brekšu 
muižas teritorijas, Rīgā, Biėernieku 
ielā 200  teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas maiĦu no jauktas 
apbūves teritorija uz dabas un 
apstādījumu teritorija. 

Ne Brekšu muiža, ne Brekšu muižas 
parks pašreiz nav valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu sarakstā, kas 
atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.473 „ Kārtība, kādā 
kultūras pieminekĜi iekĜaujami valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
sarakstā un izslēdzami no valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
saraksta” ir Valsts kultūras 
pieminekĜu aizsardzības inspekcijas 
kompetence.  

Darām zināmu, ka valsts nozīmes 
aizsargājamie koki ir aizsargājami ar 
aizsargjoslu neatkarīgi no noteiktās 
teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas. 

135.  15.05.2008. Vides aizsardzības klubs 

136.  15.05.2008. G. Patmalnieks Zaėusala vēsturiski izveidojusies par iedzīvotāju atpītas zonu: suĦu pastaigas, peldēšana, sports. Plānojot tik 
blīvu apbūvi, tiks iznīcinātas skaistās Zaėusalas pludmalītes, krasta melnalkšĦu un vītoli audzes. Vēl šobrīd 
Zaėusalā dzīvo zaėi, pĜavās ligzdo irbes. 

Priekšlikumi: 1. Samazināt plānojamā apbūves  (Zaėusala Estate) blīvumu, intensitāti vismaz par 50%, lai arī 
mazturīgie iedzīvotāji varētu atpūsties pĜavās un pludmalēs (nevis 1 lielā, bet 10 mazās);  

Priekšlikums nav pamatots 

137.  16.05.2008. 
DA-08-4900sd 

Vecmīlgrāvja attīstības 
biedrība 

Rīgas attīstības plāna projektā aizmirsies ielikt pāris ikonas Daugavas krastmalas zonā no KundziĦsalas līdz 
grīvai. Šeit Daugavas labā krasta apmēram 15 km garā joslā  nav paredzēta neviena publiski pieejama 
krastmala un laivu piestātne. 

Šo apkaimi apdzīvo apmēram 30 000 Vecmīlgrāvja un MangaĜsalas iedzīvotāju, kuru liela daĜa ir senu 
zvejnieku dzimtu pēcnācēji un vēsturiskām kultūras tradīcijām, kas vislielākā mērā saistītas ar dzīvi pie 
upes. Jau padomju laikā degradētā dzīves kvalitāte atjaunotās Latvijas laikā turpina degradēties vēl straujākā 
tempā. Nepietiek ar to, ka pilnīgi likvidēta zvejniecības iespēja Daugavā, nu paredzēts pilnībā liegt 
iedzīvotājiem piekĜūt Daugavas krastmalai. 

Ar šādu degradējošu perspektīvi nav iespējams samierināties, tāpēc lūdzam attīstības plānā juridiski 
nostiprināt šādas publiski pieejamas krastmalas joslas un mazizmēra kuăošanas līdzekĜu  pietauvošanas 
vietas: 

1. Audupes krastmala – MangaĜsalā starp kooperatīva „Vecdaugava” un Vecdaugavas dabas liegumu 
krastmalai pieguĜošajām teritorijām. 

Priekšlikums nav pamatots , nav 
saskaĦots ar zemes īpašnieku 

138.  29.10.2008. 
DA-08-10543sd 

Rīgas brīvostas pārvalde Aicinām, plānojot potenciālos Daugavas šėērsojumus (Hanzas un ZiemeĜu), Ħemt vērā kruīzu kuău un jahtu 
iespēju arī turpmāk piestāt Andrejostā. Izstrādājot kruīzu satiksmes attīstības plānu, tiek prognozēts, ka 

Nav norādīts, kas segs izdevumu 
starpību starp augsto tiltu/tuneli un 



 167

2030.g. Rīgas ostā ienāks vismaz 258 kruīza kuăi un 361686 pasažieri. zemo tiltu. 
139.  15.305.2008. Vides aizsardzības klubs Lūdzam labot RTAP 2006.-2018.g pašreizējā redakcijā Jaunciema gatves malā pĜavās starp pilsētas satiksmes 

autobusa pieturām „Klipi Ħas”, „Ozolkalni” un „Suži” noteikto zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas 
pamatnes teritoriju. Minētās teritorijas ir applūstošas un robežojas ar Natura 2000 aizsargājamo teritoriju – 
Jaunciema dabas liegumu. Apbūve atstās nelabvēlīgu ietekmi uz dabas liegumu, kā arī iznīcinās Ėīšezera 
piekrastes kultūrvēsturisko ainavu. 

Pārāk nekonkrēts 
Departaments neatbalsta priekšlikumu, 
jo Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
9.4.punktā noteikts, ka plānojot 
teritoriju apbūvi „Natura 2000” 
teritoriju pieguĜošajos zemes gabalos, 
jāizvērtē šīs apbūves iespējamā 
ietekme uz „Natura 2000” teritorijām. 

Darām zināmu, ka nav pamatojuma 
dzēst sarkanās līnijas, jo tās nodrošina 
piekĜūšanas iespēju plānotajām 
apbūves teritorijām. 

26.06.2008. 
DA-08-4966nd 

Biedrība „VAK 
Mantojums” 

 
IV  PRIEKŠLIKUMI, KURI NEATTIECAS UZ GROZ ĪJUMU SATURU 
 

140.  26.08.2008. 
DA-08-3310ap 

A. ŠperliĦa Attīstības plānā nav ievērota esošā topogrāfiskā situācija, dabā jau sen nav dīėu u.c. zonu, kā arī ielu trasējums  
ir neprecīzs (pēc topogrāfiskajiem uzmērījumiem ir sliežu ceĜi), piemēram, KundziĦsalā. Lūdzu izstrādāt 
attīstības plānu uz reāla pilsētas topogrāfiskā plāna, citādi tas izskatās pēc zīmēšanas zīmēšanas pēc. Labot 
zonējumus pēc reālās teritorijas izmantošanas. 

Departaments informē, ka Rīgas teritorijas 
plānojuma grozījumi tiek izstrādāti uz 
Valsts zemes dienesta vienkāršotās 
topogrāfiskās kartes M 1: 10 000, kas 
izsniegta 2005.gadā. Šobrīd izstrādājot 
teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas grozījumu  1.redakciju 
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
„Ūdens teritorijas” ir koriăēta atbilstoši 
2007.gada ortofoto kartei.  

Atbildot uz norādi par neprecīzo ielu 
trasējumu, informējam, ka ielas teritorijas 
plānojumā  ir attēlotas kā teritorijas 
plānotā (atĜautā) izmantošana „LielceĜi, 
maăistrāles, ielas” sarkanajās līnijās, 
savukārt dzelzceĜa nodalījuma joslas ir 
zonētas atsevišėi 

141.  16.05.2008. R. Vainovska Sakarā ar SIA „Jūras kāpa” detālplānojumu MangaĜsalā mērniecība Metrum (vad. D.CelmiĦa, izstrādāja 
I.Staăe, tehniėe A.Valaine) pēc pasūtījuma Nr. 91-7-000 Aizsargjoslu plāna 1. Redakcijā redzams, ka nav 
servitūta ceĜa pa zemes gabalu ar kad.nr. 01001201336. To ir „aizmirsuši” iezīmēt . mēs zemes īpašnieki pēc 
adreses Zvejniekciema iela 1a,3a, 5a esam noslēgti no pašas Zvejniekciema ielas. Mūsu plānos servitūta ceĜš ir 
iezīmēts ar ierakstu zemes grāmatā. 

Es, Rasma Vainovska, mūsu trīs īpašnieku vārdā lūdzu „iezīmēt” apgrūtinājumu kā servitūta ceĜu uz zemes 
īpašuma 01001201336, izejai uz Zvejniekciema ielu. 

Detālplāna izstrādātāji SIA „Metrum” ir 
informēti 

142.  18.06.2008. 
DA-08-4774nd 

„Aleju aizsardzības 
biedrība”  I.Ērenpreiss 

Atzīt un akceptēt Kuldīgas ielu Rīgā kā kultūrvēsturisku ielu un izbeigt šīs ielas iznīcināšanu (gan māju, gan 
koku, gan ielas, gan dārzu, gan parku, zaĜo zonu, specifiskās kultūrvēsturiskās ainavas). Plānot Rīgu telpiski 

Lai Kuldīgas ielu noteiktu kā 
kultūrvēsturisku pieminekli, priekšlikumu 
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un ainaviski saglabājot kultūru un vēsturi!!!! par objekta iekĜaušanu valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
sarakstā vai izslēgšanu no tā fiziska vai 
juridiska persona iesniedz Valsts 
kult ūras pieminekĜu aizsardzības 
inspekcijā saskaĦā ar Ministru kabineta 
26.08.2003. noteikumiem Nr.473 
“K ārtība, kādā kultūras pieminekĜi 
iekĜaujami valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekĜu sarakstā un izslēdzami no 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu 
saraksta”. 

143.  26.05.2008. 
DA-08-5264sd 

SIA „Ėeizarmežs” Priekšlikums mainīt zemes gabala daĜā A.Sakses ielā 21 (kad.nr. 01000842040) un visā zemes gabalā 
ezermalas ielā 24/26 (kad.nr. 01000842043) atĜauto izmantošanu no Jauktas apbūve teritorijas uz Publiskās 
apbūves teritoriju un maksimāli atĜauto stāvu skaitu no 3 stāviem uz 6 stāviem 

 
 
 
 
 
Izvērtējot Departamenta ieteikumus, mēăināsim rast citus risinājumus, lai realizētu savu ieceri, līdz ar to 
atsaucam augstākminēto grozījumu ieviešanu – mainīt zemes gabala daĜā A.Sakses ielā 21 (kad.nr. 
01000842040) un visā zemes gabalā ezermalas ielā 24/26 (kad.nr. 01000842043) atĜauto izmantošanu no 
Jauktas apbūves teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju 

Informējam, ka priekšlikums 
grozījumiem ar lūgumu mainīt 
maksimālo atĜauto stāvu skaitu uz 6 
stāviem, saskaĦā ar Rīgas domes 
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” grozījumiem, ir 
attiecināms uz punktu 4.4.7., kas 
nosaka, ka „īpašos gadījumos ar 
Būvvaldes lēmumu būvju augstuma 
ierobežojumus var neattiecināt uz 
sabiedrības interesēm nozīmīgām 
publiskām ēkām (kultūras, izglītības, 
veselības, sporta kompleksiem un 
tamlīdzīgām ēkām)”. TādēĜ 
Departaments neatbalsta jūsu 
priekšlikumu par apbūves stāvu skaita 
augstuma palielināšanu zemes gabalos 
ar kadastra Nr. 0100 084 2043 un 0100 
084 2040. 

 Departaments ierosina jūsu projekta 
priekšlikumu par sporta, atpūtas un biroju 
kompleksa projekta būvniecību saskaĦot 
ar VKPAI, jo, mūsuprāt, Departamenta 
rīcībā esošais  būvniecības priekšlikums  
neatbilst  VKPAI  22.11.2007. vēstulei 
Nr.13/4304. 

144.  11.08.2008. 
DA-08-3106ap 

V.RiekstiĦa Redzot aziātisko Rīgas zaĜās zonas izmantošanu Vecāėu pr. un Atlantijas ielas un ZiemeĜblāzmas stacijas 
rajonā, lūdzu apturēt šo koku, zemsedzes un cilvēkvides iznīcināšanu. Jaunais RTP ir jāaptur un jāpārskata, jo 
būvniecība ir apsīkusi un būvēt mājas starp šoseju un dzelzceĜu ir mazākais amorāli cilvēku veselības dēĜ.   

Darām zināmu, ka atbilstoši Rīgas domes 
20.12.2005 nolikumam Nr.30 „Rīgas 
domes Pilsētas attīstības departamenta 
nolikums” jautājumi par koku, zemsedzes 
un cilvēkvides iznīcināšanu neietilpst 
Departamenta kompetencē. Par šiem 
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jautājumiem lūdzam vērsties Rīgas domes 
Vides departamentā. 

Jaunākās celtniecības tehnoloăijas sniedz 
iespēju nodrošināt iedzīvotājus pret 
troksni un vibrāciju veselībai nekaitīgos 
robežlielumos, un zemes gabalu 
apbūvētāji paši pieĦem lēmumus, kuros 
pilsētas rajonos veikt būvniecību, kas ir 
atbilstoša RTP 2006.-2018.gadam. 

145.  24.04.2008. M. Gailis Tā šėiet, ka formāli jau viss ir paveikts – ir bildes, ēku maketi, tikai tas viss ir domāts speciālistiem, nevis Rīgas 
iedzīvotājiem, jo savu rajonu es atradu, bet ne ielas, ne māju nosaukumu šeit nav. Tas viss ir tikai formāli! 

Priekšlikums neattiecas uz grozījumu 
saturu 

 
 
 

* 1  

186 iedzīvotāju 
Iesniegumi par 
KundziĦsalu 

L.Stūrīte, I. Gardens, T.Gardens, A.Gardens, V.GaujiĦa, V. Pastars, U.Dzenis, A. Zaėītis, I.Zaėīte, G.Galejs, Ă.Galejs, A.Galeja, O.Miezis, Z.Zaėīte, S.Kullesa, E.Burăelis, D.Bēniėis, 
A.Kullesa, J.ZariĦš, J.Beniėis, A.Liuks, L.KrastiĦš, N.KrastiĦa, S. Andersone, L.Lomašenoka, B.Feldmane, R.Nahtmane, K.Kulless, L.Kullesa, R.Kulless, M.Lasmane, L.Vavilovičs, 
U.KuĜevskis, V.Rozentāls, V.KuĜevska, E. Bēma, R. VecriĦėe, Dž.Tabore, A.AkmeĦkalns, D.LazdiĦa –Rācenāja, M.Haritone, Z.AkmeĦkalns, A.AkmeĦkalns, A.Vavilovičš, I.Lucis, K. 
Beneroviča, G.Bringins, J. Bringins B.Kristjansena, S.Bringina, J.Millere, L.Malnača, K.Misjuna, R.Ulmane, R. KrūmiĦš, I.Pitruka, M.Slišāns, L.Spēlmane, V.BērziĦa, Ē.BērziĦš, I.Artuma-
Hartmane, V. MaskaĜovs, S.Dzene, Dz.Bittere, A.Šeinesons, T.Šeinesone, Dz.Paukšta, Dz.Garais, V.Garā, J.Paukšta, A.MaskaĜovs, M.Vainovska, A.Misjūns, K.Misjūna, A.Suhova, A.Suhovs, 
R.Ruskule, J.Ruskulis, V.LeiĦa, R.LeiĦa, L.Dzene, Z.Luce, M.Dērkule, B.Rubene, A.Rukute, D.Rukute, V.Zemčonoks, I.EižvertiĦa, I.Lasmane, A.Kirštuka, A.Kirštuks, R.Kirštuks, 
B.Vitenberga, J.Vitenbergs, A.Vitenbergs, M.Rozentāls, J.Rozentāls, V.Rozentāle, U.KārkliĦš, G.Rācenājs, V.Skrule, A.LukstiĦa- Dreimane, R.LukstiĦš, M.LukstiĦa, A.Pastare, V.S., 
R.Valtere, E.Valters, E.Leimane, J.Leimanis, D.Pētersons, V.Pētersone, G.Pētersons, R.Eltermanis, L.Eltermane, I.KrastiĦš, I.Millere, A.Millers, I.Zīle, I. KārkliĦa, I.KārkliĦa, I.Gusts, 
L.Spēlmane, A.Suhovs, R.Spēlmane, Dz.Suhova, M.MihĦēviča, A.MihĦēvičs, L.MihĦēviča, A.Mārdega, S. KalniĦa, I.Jansone, A.Jansons, G.Jansons, I.Jansone, M.Līduma, O.Rubenis, 
D.Rubene, R.Kurmis, E.Mednis, I.Stoka, D.BērziĦa, A.BērziĦš, B.Boroda, T.Bethers, I.Boroda, E.Hofmane, S.Krūduma, V.Krupins, I.Valtere, S.Jakubaite, J.Kublinska, S.Kublinska, 
A.Kublinskis, A.Jakubaitis, A.Lece, A.Lecis, Z.Lecis, A.Jansone, V.OzoliĦš, A.Bebre, G.KalniĦš, I.Bokoda, J.Mežinskis, P.Prohorovs, L. Līne – KrūmiĦa, R.Līne, R.KrūmiĦš, J.Romāne, 
M.Jansons, I.Jansone ,V.Jansons, J.Jansons, A.CeriĦa, R.Barauska, I.Sinkeviča, M.KalniĦš, H.KalniĦa, D.Meržvisnka, I.Rubene, Ē.KalniĦa, J.Duboks, L.Liuka, G.Maskalova,R.Mihailova, 
B.Tīrumniece 

* 2   
205 iedzīvotāju 
iesniegumi par 
Voleriem 

I.Kisi Ĝuks, V.KisiĜuks, J.Šėilsts, A.Poterjašina, S.GuĜbinova, A.Kot, J.Zadorožanaja, R.Serdjuka, O.Kot, R.KauliĦa, M.KauliĦa, A.Skudra, O.Šilajeva, A.Šilajevs, M.Maizens, J.Suvvi, A.Suvvi, 
T.Šapovalova, J.Šapovalovs, V.Levčuks, A.Segles, A.KĜaviĦš, I.Korotkovs, ě.Mročeka, B.Kerstena, J.Peištazs, G.Ivanova, P.Moskovčuks, R.Moskovčuka, A.Stepanova, G.OvsjaĦĦikova, 
O.Šalamaja, R.Kurciša, A.Ivanova, A.VasiĜevska, D.Rozentāle, J.ŠĜago, M.Briedis, M.Rodinova, M.Palena, D.Taubina, E.Ronis, A.Ronis, V.K., I.ěeonova, V.ěeonova, S.Zubare, A.Savinovs, 
G.Savinova, A.Kuplis, V.Savinovs, V.Gudkovs, N.Sleckoj, V.Andrejeva, H.Haščaka, I.Demins, V.Stepikins, V.Maščenko, I.Grante, V.Sripričenko, S.Zadina, I.Kupiča, L.Safonova, 
L.Čumakova, V.Žguns, R.Pakalne, G.K., J.Jansone, J.Osītis, A.ĥikitenko, B.Idačenko, E.Fokina, A.ZemĜanko, N.Treščinska, H.Klapote, A.Volkova, V.Vičavka, A.Zavertkina, V.Maslovskis, 
I.Matukevičs, V.Panarins, P.Mamonovs, A.Gubinskis, V.Maslovskis, S.Gesta, A.Balabanovs, L.VaĦušins, L.Buko, J.KauliĦš, N.Jurčenko, V.Urbāne, V.Gredins, M.Isankova, A.PaĦkovs, 
J.PaĜčevskis, A.Gabrevičs, A.Paško, E.Muravjova, V.BredĦikovs, V.Drozdovska, E.Šedjko, A.Šedjko, I.Sokobovska, T.Lisenoka, J.Vilčoka, ĥ.ĥikitina, O.Kozanceva, U.Kirilovs, J.Bricis, 
O.Žubricka, J.AĜošins, A.Čuriškis, I.Avvakumovs, K.Popovs, L.Škumat, N.Klopovska, V.Sokolovs, T.Sokolova, S.Lozova, ě.BeĜajeva, I.Romanovska, A.Romanovskis, L.Čuriška, V.ZiĦanovs, 
L.Čuriška, S.Levenberga, A.Burskis, A.Rogans, T.BariĜenko, L.Vingra, Ž.Burska, I.Grigorjeva, A.ČemomordĦikova, T.Ignatjuk, Z.Ovčarenko, A.Vorobjova, D.Briča, M.Sluckers, L.Bološko, 
M.Belouss, L.Kozlovska, A.Galeniece, V.Popolinecs, E.Sarkans, T.Sarkans, A.MeĜĦikovs, T.Sluckere, G.Kricins, N.Kaširska, ĥ.Čaikina, R.Arcimovica, G.M., J.Trifonovs, T.Trifonova 
L.Meidreija, ĥ.GrigoĜuna, P.Taubina, L.Krivdova, T.Arhipova, T.Lakida, L.Čumakova, A.Logunovs, T.Kruptova, S.KaĦiepe, M.Rone, S.Belogorcevs, L.Altuhova, T.Zaporožec,  V.Petrovič, 
Z.GuĜajeva V.Miravjovs, T.A.Volkova, A.Kuplis T.Ornovskaja, L.Kurcišs, S.SegliĦa, V.Sokolova, S.ŽuravĜovs, M.Kraukle, I.ŽuravĜovs, G.Averčenko, N.Jiseneks, Ā.Krauklis, L.Suharevs, 
V.Luzganova, D.Kupens, K.KoĜeda, O.Mūrniece, ě.Stepovenko, D.Čera, Ē.Mitrevičs, Z.Trokša, G.Petrenko, ĥ.Patjomkina, F.Meidreijs, J.Noskova, G.Stūrmane, M.KoreĦeva, S.Andersone, 
R.Belousovs, L.Ščerbakova, L.Andrejeva, T.Gondareva 

* 3   
243 iedzīvotāju 
iesniegumi par 
Brīvostas 

A.Kafrštale, S.Ivanovs, A.HaritoĦenkova, M.Karpušina, L.Andrjušina, T.Minakova, L.Minakova, A.Brovkins, N.Brovkins, S.Ivanova, V.Ivanovs, A.SitĦiks, A.Laumebriede, A.Lesovskis, 
G.GalviĦa, I.GalviĦa, M.Smulkevičs, V.Spirka, K.Gaidele, V.Gaidele, G.Gaidels, V.Žmarjovs, N.Žmarjova, M.Žmarjova, O.Lesovska, J.Vainova, V.Vainovs, V.Andersone, V.Andersons, 
V.Turins, I.KoreĦevskis, J.Kuzmiča, N.Kuzmičs, V.Kuzmičs, I.Harika, V.ĀboliĦa, N.Zacepina, O.Horoševa, I.ŠamoĜina, V.ŠamoĜins, V.ŠamoĜina, J.ŠamoĜina, O.Solovjovs, V.Piraks, M.Piraka, 
S.Piraka, N.Dumbra, F.Kazimova, A.Žirnovs, L.Žirnova, L.Kompanijeca, L.Duše, V.Golubovs, M.Golubova, Šurajeva, J.Aišpure, N.Kokoreviča, A.Kokorevičs, A.Undinovs, L.Circene, 
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attīstību A.Voronins, D.ZasloĦuks, A.ZasloĦuka, I.Tarans, P.Maksimoviča, J.ěaščuka, A.Stepanovs, A.Kirilova, J.Maksimovičs, A.Maksimovičs, T.Volkova, K.Čudakovs, L.MozoĜevska, S.Gajevskis, 
E.Poltoraka, I.Jakobaki, E.Činajevs, E.Krilova, J.Solnce, L.Hudarberdijeva, J.Jurēvica, O.ĀboltiĦa, J.Andrejeva, O.Manučarova, L.Jakovska, J.Jakovskis, A.ĥikišins, J.Hilinska, S.Okofrejenko, 
N.ĥikitina, A.Stulkovs, T.Mihailova, A.Mihailovs, N.VorĦoks, ĥ.Protosova, R.Mihailovs, A.PiĜipeiko, I.PiĜipeiko, K.BadaĜana, A.OĜiĦikova, L.Filončika, T.ŠčogoĜ, A.ŠčogoĜ, E.Kuzmičonoka, 
J.HoroĜska, L.Karimova, D.Beikmane, V.Karimovs, O.Karimova, A.Zacepins, K.Gaidele, R.Mihailovs, S.Sereda, A.BuliĦš, E.Stankēvičs, S.Ševčenko, Č.Mamedovs, M.Brjankina, A.LuĦevs, 
S.LuĦevs, S.KovaĜovs, J.Ėimenis, I.Laganovska, P.Laganovskis, M.Aizpurietis, R.Andersone, V.Baltrušaitiene, A.Mežecka, V.Mažeckis, T.Baklāne, M.Baklāne, E.Semjonova, V.Opriščenko, 
N.Andersone, V.ŠĜazko, G.Stankeviča, A.Stankevičs, A.Aisters, L.Aistere, I.Aistere, A.ŠiĜajevs, G.Bogačova, I.Dekšte, O.Bulajeva, O.Konoščenko, A.Konoščenko, I.Novicka, V.Sokolovska, 
O.Sokolovskis, S.StreĜčena, A.StreĜčena, A.Igumenovs, J.Kolemejecs, S.Domanova, V.Kazanoviča, R.Kušnere, D.Jurkovlama, N.FiĜs, D.Lavrutičs, N.Rupota, T.Lavrutiča, A.Kuziva, V.Kuzivs, 
I.Kuziva, O.Kuziva, P.Ostrovska, A.Ostrovskis, T.Ostrovska, L.Dzene, V.Dzene, V.Sokols, I.Dzenis, I.KuĜnis, L.KuĜne, M.VasiĜenkova, A.VasiĜenkovs, I.Šėimelis, A.Šėimele, M.Jēgermane, 
A.ŠuĦakova, M.Kromšina, T. H., I. H., P. H., G.Mamedova, E.Mamedovs, A.Davidova, Z.Mamedova, V.Šumska, I.Tronova, A.Kozičs, J.CiguĜova, I.Ėimenis, I.Ėimene, E.Ėimene, 
R.Denisova, I.Spila, I.Romanova, A.Sokolovskis, J.Tomilkina, G.Ėimene, A.Lesovskis, L.Lesovska, M.Minakovs, A.Aleksejevs, I.Daudzvārde, K.Mihailova, R.Limare, L.Kopštāle, 
M.Glazmeks, N.Aizpuriete, T.Brovkina, J.Dimanta, K.Limare, A.GĜoks, I.GĜoks, L.GĜoka, S.OĜeiĦikovs, D.Duše, ě.ŠpeĜa, T.Djakonova, V.Djakonovs, B.Morozovs, G.Morozova, 
S.PaĜčikovska, N.Bernatoviča, N.Grigulēviča, S.Grigulēvičs, R.KoreĦevska, A.Stepanova, A.Gusaroks, E.Šablovskis, J.Kozireva, V.Baranova, V.Šablovska, M.Gališkina, A.KuzĦecovs, 
A.Balanesku, A.Balanesku 

 

 

 

 

SaskaĦā ar Rīgas domes 30.09.2008. lēmuma Nr.4224 1.3. punktu plānojumā jāparāda ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu 
Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daĜā” uzsāktajos Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daĜas grozījumos ietvertās teritorijas 

 
Priekšlikumu izvērtējums Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem 

grafiskajā daĜā, koriăējot teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu  
 

N.p.k. Vārds, Uzvārds/ 
Nosaukums 

Priekšlikums Pamatojums Piezīmes 

1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
1.1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.1. „PRIEKŠLIKUMS VEICINĀS PAŠVALDĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU NODROŠINĀŠANU” 
1. SIA „Pilsētas 

ganības” 
 

Grozījumos Ħemt vērā zemes gabala funkcionālo un pilsētbūvniecisko 
risinājumu, lai būtu iespējams izveidot dzelzceĜa staciju un autoostu zemes gabalā 
Pulkveža Brieža ielā 28 (kadastra Nr. 0100 018 0083). Mainīt publiskās apbūves 
teritoriju uz centru apbūves teritoriju ar šādiem izĦēmuma un papildu noteikumiem 
minētajā zemes gabalā: 

1.AtĜauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves šādām izmantošanām: 
a. Starppilsētu dzelzceĜa stacija ar:  
i. Četriem sliežu ceĜiem un trīs peroniem vismaz 0,62ha platībā; 
ii. Stacijas telpām vismaz 400m2 platībā; 
b. Vietējas nozīmes autoosta ar: 
i. 12 atiešanas un 5 pienākšanas platformām vismaz 0,62ha platībā; 

Priekšlikums atbalstāms, jo veicinās sabiedriskā 
transporta infrastruktūras izveidi  

Privātīpašums 
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ii. Autoostas telpām vismaz 600m2 platībā; 
c. Pazemes autonovietne, kurā vismaz 100 autostāvvietas jāparedz dzelzceĜa 

stacijas un autoostas funkciju apkalpošanai; 
d.  Darījumu iestāde; 
e. Tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 
f. Pārvaldes iestāde; 
g. Kultūras iestāde; 
h. Ārstniecības iestāde; 
i. Sociālās aprūpes iestāde; 
j. Zinātnes iestāde; 
k. Apstādījumi. 
2. Maksimālais stāvu skaits – 9 stāvi: 
a. Ēka veidojama ar uzsvērtu pamatapjomu tās vidusdaĜā 9 stāvu augstumā; 
b. Ēkai veidojams priekšlaukums; 
c. Būvlaide 30m no Sporta ielas turpinājuma sarkanās līnijas; 
d. Ēkai veidojami objekta lokāli akcenti, kas noslēdz piegulošo ielu 

perspektīvas un uzsver dzelzceĜa stacijas un autoostas ieejas. 
3. Teritorijā nav atĜauta dzīvojamās funkcijas izvietošana. 

2. SIA „Regals nami” Sakarā ar plānotā darījumu centra celtniecību Marijas un Satekles ielu stūrī 
(kadastra Nr. 0100 004 0147 un 0100 004 0003) lūdz piešėirt Rīgas vēsturiskā 
centra attīstības plānā paredzētās autostāvvietas 4573 kv.m. platībā un izskatīt 
iespēju pazemes autostāvvietas 3762 kv.m. platībā ierīkošanai zem Satekles ielas 
(kadastra nr. 0100 004 9006 un 0100 004 9004) 

Priekšlikums atbalstāms, jo veicinās transporta 
infrastruktūras sakārtošanu 

4/147, 4/3 – privātīpašums 
4/9004 – pašvaldības 

īpašums 
4/9006 – pašvaldībai 

piekritīga zeme 
3. SIA „Merks” 

AS „Latvenergo” 
 

Mainīt teritorijas izmantošanu uz tehnisko apbūvi zemes gabalā LapeĦu ielā 24 
(kadastra Nr. 0100 024 2115) transformatoru apakšstacijas izveidei 

Priekšlikums atbalstāms, jo veicinās komunālo 
pakalpojumu nodrošināšanu 

24/2115 – Valsts īpašums 
(Finanšu ministrijas personā) 

4. AS „Latvenergo” 
 

Teritorijas izmantošanas maiĦa no centru apbūves teritorijas uz tehniskās 
apbūves teritoriju Tērbatas ielā 74 (kadastra Nr. 0100 028 2026), BruĦinieku ielā 
29/31 (kadastra Nr. 0100 028 0076) apakšstacija „Matīss”; pie A.Čaka ielas 
(KrišjāĦa Barona ielā 116a, kadastra Nr. 0100 035 0030; ĒrgĜu ielā, 0100 035 2037, 
Aleksandra Čaka ielā, kadastra Nr. 0100 035 2038) apakšstacija „Vēsturiskais 
centrs”; Sporta ielā (kadastra Nr. 0100 019 2010) apakšstacija „Hanza”  

Priekšlikums atbalstāms, jo veicinās komunālo 
pakalpojumu nodrošināšanu 

Izvērtēt īpašu apbūves nosacījumu piemērošanu 
attiecīgajiem zemes gabaliem, nenosakot zemes gabala 
daĜu kā tehniskās apbūves teritoriju 

28/2026, 28/76  – 
Privātīpašums,  

35/30, 35/2038 – 
Pašvaldības īpašums, 

35/2037 – Statuss nav 
noteikts,   

19/2010 – AS 
„Latvenergo” 

5. 148. pirmsskolas 
izglītības iestādes 
vecāki 
 

Par 148. pirmsskolas izglītības iestādei piesaistāmā zemes gabala Tomsona 
ielā (kadastra Nr. 0100 024 0154) saglabāšanu bērnudārza vajadzībām 

Atbalstīt atĜautās izmantošanas maiĦu uz publiskās 
apbūves teritoriju, nodrošinot pirmsskolas izglītības 
iestādes darbību zemes gabaliem Tomsona ielā 
(kadastra Nr. 0100 024 0154), Tomsona ielā 18 
(kadastra Nr. 0100 024 0155), Tomsona ielā 8/18 (0100 
024 0157 un 0100 024 0158)  

24/154, 24/157, 24/158– 
Privātīpašums,  

24/155 – Pašvaldības 
īpašums.  

Rekomendēts moratorija 
teritoriju izpētē 

6. Rīgas Domes Vides 
departaments 
 

Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu zemes gabalam Artilērijas un Tērbatas 
ielu stūrī, nosakot visu zemes gabalu (kadastra Nr. 0100 028 2023) kā apstādījumu 
un dabas teritoriju 

Atbalstīt izmantošanas maiĦu uz apstādījumu un 
dabas teritoriju, jo tas veicinās rekreācijas (publiskās 
pieejamības parki un apstādījumi) funkcijas 
nodrošināšanu 

Pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

Zemes gabals sadalīts, bet 
privatizācija nav plānota 

7. Rīgas domes Pilsētas Teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦa zemes gabala daĜai KrišjāĦa Barona Atbalstīt, nepieciešams izveidot skvēru Pašvaldības īpašums 
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attīstības 
departaments 
(turpmāk tekstā -
PAD) 

ielā 107 (kadastra Nr. 0100 027 2004), kas pieguĜ KrišjāĦa Barona ielai, no 
publiskās apbūves teritorijas uz apstādījumu un dabas teritoriju 

Rekomendēts moratorija 
teritoriju izpētē 

8. PAD Teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦa no jauktas apbūves teritorijas uz 
apstādījumu un dabas teritoriju starp Katrīnas dambi un Eksporta ielu (kadastra Nr. 
0100 012 0121 un daĜa 0100 012 0118) 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās rekreācijas 
(publiskās pieejamības parki un apstādījumi) funkcijas 
nodrošināšanu 

Statuss nav noteikts 
Rekomendēts moratorija 

teritoriju izpētē 
9. PAD Teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦa no jauktas apbūves teritorijas uz 

apstādījumu un dabas teritoriju Miera un HospitāĜu ielas stūrī – Miera ielā 67 
(kadastra Nr. 0100 024 0032) un HospitāĜu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 024 0097)  

Atbalstīt, priekšlikums veicinās rekreācijas 
(publiskās pieejamības parki un apstādījumi) funkcijas 
veicināšanu. 

Zemes gabalu daĜām, kurās ir esoši apstādījumi 
izvērtēt neapbūvējama pagalma statusa noteikšanu. 

24/32 – Privātīpašums,  
24/97 – Pašvaldības 

īpašums + dzīvokĜu 
privatizācija 

Rekomendēts moratorija 
teritoriju izpētē 

10. PAD Zonējuma konfigurācijas maiĦa kvartālā starp KrišjāĦa Barona, ĒrgĜu, 
Aleksandra Čaka un Tallinas ielu (KrišjāĦa Barona ielā 116a, kadastra Nr. 0100 
035 0030, ĒrgĜu ielā, 0100 035 2037 un Aleksandra Čaka ielā, kadastra Nr. 0100 
035 2038), lai nodrošinātu optimālāku stadiona novietojumu 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās pašvaldības 
autonomās funkcijas (sporta iestāžu izvietošana) 
nodrošināšanu 

35/30, 35/2038  – 
Pašvaldības īpašums, 

35/2037 – Statuss nav 
noteikts 

  
11. PAD Izvērtēt izmantošanas maiĦu uz publiskās apbūves teritoriju zemes gabaliem 

vai to daĜām, kas varētu būt nepieciešami izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 
– Tallinas ielā 66 (kadastra Nr. 0100 034 0011, 0100 034 0012, 0100 034 0013), 
Vesetas ielā 8, (kadastra Nr. 0100 024 0123), Nītaures ielā 3 (kadastra Nr. 0100 024 
0151), Katrīnas ielā 2 (kadastra Nr. 0100 011 0041), JāĦa Asara ielā 16 un 18 
(kadastra Nr. 0100 036 0102, 0100 036 0103), Ēveles un Vesetas ielas stūrī 
(KrišjāĦa Valdemāra ielā 143 k-5, kadastra Nr. 0100 024 0355) 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās pašvaldības 
autonomās funkcijas (izglītības iestāžu izvietošana) 
nodrošināšanu 

34/12, 24/123, 24/151, 
36/103, 24/355 –  

Privātīpašums, 
34/11, 34/13, 11/41, 

36/102, – Pašvaldības īpašums, 
 
Rekomendēts moratorija 

teritoriju izpētē 
1.2. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.2. „PRIEKŠLIKUMS KLASIFICĒJAMS KĀ TEHNISKA KěŪDA PLĀNOJUMA GALA REDAKCIJAS NOFORMĒŠANAS 
STADIJĀ" 
12. PAD Teritorijas izmantošanas maiĦa no jauktas apbūves teritorijas uz publiskās 

apbūves teritoriju Cēsu ielā 15 (kadastra Nr. 0100 026 0106) 
Atbalstīt, teritorijā atrodas skolas sporta laukums Privātīpašums 

13. PAD Teritorijas izmantošanas maiĦa no centru apbūves teritorijas - JC uz JC2 
kvartālā starp Kalēju, Audēju un JāĦa ielām zemes gabalā (Audēju ielā 12, kadastra 
Nr. 0100 002 2001) 

Tehnisks precizējums zemes gabalam ar nelielu 
platību 

Privātīpašums 

14. PAD Teritorijas izmantošanas maiĦa no dzīvojamās apbūves teritorijas uz publiskās 
apbūves teritoriju zemes gabalam starp Vesetas, Ēveles, KrišjāĦa Valdemāra un 
ZirĦu ielu (KrišjāĦa Valdemāra ielā 143 k-7, kadastra Nr. 0100 024 0349), uz kura 
atrodas bērnudārzs 

Tehnisks precizējums, esošā izmantošana publiska 
rakstura 

Pašvaldības īpašums 

15. PAD Koriăēt zonējuma robežu pa zemes gabala (kadastra Nr. 0100 062 2009) 
robežu Matrožu ielā 9 

Tehnisks precizējums Valsts īpašums (Finanšu 
ministrijas personā) 

16. PAD Teritorijas izmantošanas maiĦa no publiskās apbūves teritorijas uz jauktas 
apbūves teritoriju Firsa SadovĦikova ielā 11 un 13 (kadastra Nr. 0100 040 2013,  
0100 040 0020) 

Tehnisks precizējums, esošā izmantošana nav 
publiska rakstura 

Pašvaldības īpašumi + 
dzīvokĜu privatizāciija 

17. PAD Koriăēt apstādījumu un dabas teritoriju robežu pie Operas ēkas pa zemes 
gabala robežu (Brīvības bulvārī 26, kadastra Nr. 0100 005 0055) 

Tehnisks precizējums sakarā ar zemes gabala 
robežu konfigurācijas izmaiĦām 

Pašvaldības īpašums 
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1.3. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.3. „PRIEKŠLIKUMS VEICINĀS APKAIMES DZĪVOJAMĀS VIDES KVALITĀTI” 
18. PAD Teritorijas izmantošanas maiĦa no dzīvojamās apbūves uz apstādījumu un 

dabas teritoriju zemes gabala KrišjāĦa Valdemāra ielā (kadastra Nr. 0100 024 2137) 
daĜā 

Atbalstīt, sakarā ar ielu sarkano līniju izveidi 
zemes gabalā nepieciešams atlikušo zemes gabala daĜu 
noteikt kā apstādījumu teritoriju 

Statuss nav noteikts 

19. PAD Noteikt kā detālplānojuma teritoriju daĜu zemes gabala Viestura dārzā 
(kadastra Nr. 0100 011 0039) 

Atbalstīt, lai nodrošinātu apstādījumu saglabāšanu Pašvaldības īpašums 
Moratorija teritorija 

20. PAD Noteikt kā detālplānojuma teritoriju zemes gabalus KrišjāĦa Valdemāra ielā 
143 k-1 (kadastra Nr. 0100 024 0100), Grostonas ielā 2 (kadastra Nr. 0100 024 
0075), KrišjāĦa Valdemāra ielā (kadastra Nr. 0100 024 2076), KrišjāĦa Valdemāra 
ielā 143 k-3 (kadastra Nr. 0100 024 2077), KrišjāĦa Valdemāra ielā 143 k-1 
(kadastra Nr. 0100 024 2078) 

Atbalstīt, lai nodrošinātu apstādījumu saglabāšanu 
un dzīvojamās vides kvalitāti 

24/100, 24/2076, 24/2077, 
24/2078 – Privātīpašums,  

24/75 – Valsts īpašums 
(Aizsardzības ministrijas 
personā),  

Moratorija teritorija 
 

21. PAD Teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦa zemes gabala daĜai HospitāĜu ielā 55 
(kadastra Nr. 0100 017 0067) no publiskās apbūves uz publisko apbūvi ar 
apstādījumiem 

 

Atbalstīt, lai nodrošinātu apstādījumu saglabāšanu 
un vides kvalitāti 

Valsts īpašums (LR 
Aizsardzības ministrija)  

Moratorija teritorija 

1.4. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.4. „PRIEKŠLIKUMS TERITORIJĀS, KURAS NAV NEPIECIEŠAMAS PAŠVALDĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU 
NODROŠINĀŠANAI” 
22. SIA „RL Grupa” 

 
Teritorijas izmantošanas maiĦa no publiskās apbūves ar apstādījumiem 

teritorijas uz jauktas apbūves teritoriju Zvejnieku ielā b/n (kadastra Nr. 0100 062 
0049) 

Pamatojoties uz zemes gabala ar kad. nr. 0100 062 
0049 reālo sadali, atbalstīt teritorijas izmantošanas 
maiĦu uz jauktu apbūvi ar apstādījumiem zemes 
gabalam ar kadastra nr. 0100 062 2115 

Privātīpašums 
 

     23. SIA „Merks” 
 

SaskaĦā ar Rīgas Būvvaldes akceptēto kvartāla apbūves skiču projektu 
kvartālā starp JāĦa DaliĦa ielu, Vesetas ielu, JāĦa DikmaĦa ielu un Grostonas ielu 
precizēt jauktas apbūves teritorijas un apstādījumu un dabas teritorijas robežu 

Atbalstīt apstādījumu joslas precizēšanu saskaĦā 
ar saskaĦoto skiču projektu. 

 

Privātīpašumi 
 

     24. SIA „Merks” 
 

Lūdzam zemes gabalam Vidzemes priekšpilsētā, Grostonas ielā 15 (kad.nr. 
0100 024 0345), platība 19 090m2, precizēt jauktas apbūves teritorijas robežu 
saskaĦa ar izstrādāto un saskaĦoto skiču projektu un atbilstoši zemes gabala 
robežām 

Lūdzam zemes gabalam Vidzemes priekšpilsētā, Skanstes ielā 27 (kad.nr. 
0100 024 2151), platība 7084m2, precizēt Jauktas apbūves teritorijas robežu 
saskaĦā ar izstrādāto un saskaĦoto skiču projektu un atbilstoši zemes gabala 
robežām 

Atbalstīt tehniskās un jauktās apbūves robežu 
precizēšanu atbilstoši saskaĦoto skiču projektu. 

Privātīpašumi 
 

25. SIA „Latmes 
Building” 
 

Mainīt teritorijas izmantošanu Hanzas ielā 14a (kadastra Nr. 0100 019 2007), 
atceĜot neapbūvējama laukuma statusu un likvidējot uz zemes gabala esošās ielu 
sarkanās līnijas 

Izvērtēt laukuma apbūves iespēju. 
Ielu sarkano līniju izmaiĦas skatāmas kontekstā ar 

Hanzas šėērsojumu 

Privātīpašums 
 

1.5. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.6. „PRIEKŠLIKUMS VEICINĀS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS NOZĪMES ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS, VĒSTURES UN 
KULTŪRVĒSTURISKO OBJEKTU UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANU” 
26. PAD Noteikt obligāti izstrādājamu detālplānojumu zemes gabalu daĜām starp Vārnu 

ielu un Laboratorijas ielu (Laboratorijas ielā 27, kadastra Nr. 0100 036 0009, Vārnu 
ielā 14, kadastra Nr. 0100 036 0013, Vārnu ielā 16, kadastra Nr. 0100 036 0014 un 
Nr. 0100 036 0015) 

Nepieciešams saglabāt teritorijā esošās vērtības – 
dārzu pret Laboratorijas ielu 

Privātīpašumi 
Moratorija teritorija 

1.6. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.7. „PRIEKŠLIKUMS ATBILST ESOŠAJAI SITUĀCIJAI DABĀ/ ATBILST RAKSTURĪGAJAI APBŪVEI” 
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27. SIA „Real Estate 
Business” 
 

Mainīt izmantošanas veidu zemes gabalam Elizabetes ielā 29 (kadastra Nr. 
0100 019 2016) uz publiskās apbūves teritoriju, lai varētu ierīkot viesnīcu (līdz šim 
atradās vēstniecības dienesta viesnīca) 

Atbalstīt izmantošanas maiĦu uz centru apbūves 
teritoriju - JC1 

Privātīpašums 
 

28. SIA „Centra 
attīstības uzĦēmums” 
 

Mainīt izmantošanas veidu Lielgabalu ielā (kadastra Nr.  0100 028 0134) uz 
centru apbūves teritoriju no pašreizējās JC6 (daudzstāvu autonovietne) – iesniedzējs 
apĦemas izvietot autostāvvietas jaunbūvējamajā objektā bij. Sporta pils vietā  

Atbalstīt teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦu uz 
centru apbūves teritoriju - JC1 atbilstoši kvartālā 
raksturīgajai izmantošanai 

Privātīpašums 
 

29. VAS „Valsts 
nekustamie īpašumi” 

Mainīt izmantošanas veidu uz centru apbūves teritoriju - JC zemes gabalos, 
kuros izmantošanas mērėis nav plānots publiska rakstura: KaĜėu ielā 11a (kadastra 
Nr. 0100 006 0117), Kronvalda bulvārī 6 (kadastra Nr. 0100 010 0099), Pils ielā 20 
un Pils ielā 22 (kadastra Nr. 0100 008 0031, 0100 008 0032), RaiĦa bulvārī 5 un 
RaiĦa bulvārī 6 (kadastra Nr. 0100 009 0013, 0100 009 0014), Riharda Vāgnera 
ielā 4 (kadastra Nr. 0100 002 0014); ŠėūĦu ielā 11 (kadastra Nr. 0100 006 0042) 

Atbalstīt teritorijas atĜautās izmantošanas maiĦu uz 
centru apbūves teritorijas - JC, izĦemot ŠėūĦu ielā 11 
uz centru apbūves teritoriju - JC1 atbilstoši kvartālos 
raksturīgajai izmantošanai 

6/117, 10/99, 2/14  – 
Valsts īpašums (Finanšu 
ministrijas personā),  

8/31, 8/32, 9/13, 9/14, 6/42 
– VAS „Valsts nekustamie 
īpašumi” 

 
30. Jānis Streičs 

GĪKS „Grostona” 
Mainīt teritorijas atĜauto izmantošanu Vesetas ielā 19 (kadastra Nr. 0100 024 

0294) uz jauktu apbūvi (daudzstāvu autostāvvietas 4000-5000 automašīnām 
būvniecībai) 

(19.05.2008. iesniegta apbūves vīzija daudzfunkcionāla kompleksa 
būvniecībai) 

Atbalstīt teritorijas izmantošanas maiĦu uz jauktu 
apbūvi, veidojot daudzfunkcionālu kompleksu, 
atbilstoši Skanstes ielas rajona attīstības tendencēm 

Pašvaldības īpašums 
Jāizvērtē,– vai ir 

nepieciešama tik lielas 
ietilpības autonovietne 

31. SIA „MUSTE” 
 

Mainīt zonējumu no tehniskās uz jauktas apbūves teritoriju zemes gabalā 
Brīvības ielā 200 (kadastra Nr. 0100 035 0174) 

Atbalstīt teritorijas izmantošanas maiĦu uz jauktas 
apbūves teritoriju, jo esošā autostāvvieta ir pirmā kārta 
apstiprinātam projektam, kurā paredzēts 
daudzfunkcionāls darījumu komplekss ar autostāvvietu 

Privātīpašums 
Nepieciešama izpēte kopā 

ar transporta izpēti par Etnas 
ielas rajonu 

1.7. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.8. „PRIEKŠLIKUMS IZSKATĪTS UN ATBALSTĪTS RCV SAGLABĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PADOMĒ VAI RĪGAS 
ARHITEKTA KOLĒĂIJĀ” 
32. SIA „Stadions” 

 
Lūdz mainīt zonējumu zemes gabalam Rīgā, Hanzas ielā b/n (kadastra Nr. 

0100 019 0001), kur pašlaik atrodas „Skonto” stadions, no publiskās apbūves 
teritorijas uz jaukta rakstura apbūvi, ar piebildi, ka tāda veida apbūve varētu notikt 
pēc jaunā stadiona uzcelšanas un nodošanas ekspluatācijā. 

06.03.2007. atkārtoti iesniedz priekšlikumu, norādot, ka jauna stadiona 
būvniecība notiks „Daugavas” stadiona vietā 

Atbalstīt, izskatīts un atbalstīts Rīgas vēsturiskā 
centra saglabāšanas un attīstības padomē (11.04.2007. 
LXXIX s ēdes 3.p.) 

Privātīpašums 

1.8. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.9. „NEPIECIEŠAMA ZONĒJUMA STRUKTŪRAS IZVĒRTĒŠANA UN PRECIZĒŠANA KONTEKSTĀ AR IELU TĪKLA 
ATTĪSTĪBU” 
     33. AS „Autobāze LVA” 

 
Mainīt apstādījumu un dabas teritorijas konfigurāciju un platumu (samazinot 

apstādījumu joslas platumu) Sporta ielā 15 (kadastra Nr. 0100 024 2088) 
Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 

turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

     34. Aleksejs BeĜājevs 
 

Likvidēt vai samazināt apstādījumu un dabas teritoriju zemes gabalā Sporta 
ielā b/n (kadastra Nr. 0100 024 2097) 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību  

Privātīpašums 

35. SIA „Merks” SaskaĦā ar PAU uz zemes gabala Skanstes ielā 18 (01000242155) jeb kvartālā 
apbūves kārtā „C” paredzēta biroju ēkas būvniecība. 

Lūdzam atbilstoši izsniegtajam PAU apstādījumu un dabas teritoriju gar 
Skanstes ielu paredzēt 15 m platumā. 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

36. SIA „Merks” SaskaĦā ar PAU uz zemes gabala Skanstes ielā 12 (01000242153) jeb kvartālā 
apbūves kārtā „A” paredzēta biroju ēkas būvniecība. Lūdzam atbilstoši 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 

Privātīpašums 
SIA „Skanstes 12” 



 175

izsniegtajam PAU apstādījumu un dabas teritoriju gar Skanstes ielu un JāĦa 
DikmaĦa ielu paredzēt 15 m platumā. 

infrastruktūras attīstību 

37. SIA „Merks” SaskaĦā ar PAU uz zemes gabala Skanstes ielā 16 (01000242154) jeb kvartālā 
apbūves kārtā „B” paredzēta biroju ēkas būvniecība. 

Lūdzam atbilstoši izsniegtajam PAU apstādījumu un dabas teritoriju gar 
Skanstes ielu paredzēt 15 m platumā 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

38. SIA „Merks” Pamatojoties uz izstrādāto kvartāla starp Skanstes, JāĦa DikmaĦa, JāĦa 
KrūmiĦa un Arēnas ielu apbūves priekšlikumu, uz zemes gabala Skanstes ielā 22 
(01000242126) jeb kvartāla apbūves kārtā „A” un „D” paredzēta daudzdzīvokĜu 
dzīvojamo māju un biroju ēkas būvniecība. 

Lūdzam apstādījumu un dabas teritoriju gar JāĦa DaliĦa ielu paredzēt 15 m 
platumā un  gar Skanstes ielu 15 m platumā analogi, kā noteikts blakus kvartālā 
nr.15 (z.g. ar kad.nr. 01000242153, 01000242154, 01000242155, 01000242156) 
izsniegtajos PAU. 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

39. SIA „Merks” Pamatojoties uz izstrādāto kvartāla starp Skanstes, JāĦa DikmaĦa, JāĦa 
KrūmiĦa un Arēnas ielu apbūves priekšlikumu, uz zemes gabala Skanstes ielā 26 
(01000242162) jeb kvartāla apbūves kārtā „C” paredzēta biroju ēkas būvniecība. 

Lūdzam apstādījumu un dabas teritoriju gar Skanstes ielu paredzēt 15 m 
platumā analogi kā noteikts blakus kvartālā nr. 15 z.g. ar kad.nr. 01000242153, 
01000242154, 01000242155, 01000242156) izsniegtajos PAU. 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

40. SIA „Merks” Pamatojoties uz izstrādāto kvartāla starp Skanstes, JāĦa DikmaĦa, JāĦa 
KrūmiĦa un Arēnas ielu apbūves priekšlikumu, uz zemes gabala Skanstes ielā 24 
(01000242161) jeb kvartāla apbūves kārtā „B” paredzēta biroju/tirdzniecības ēku 
būvniecība. 

Lūdzam apstādījumu un dabas teritoriju gar Skanstes ielu paredzēt 15 m 
platumā analogi kā noteikts blakus kvartālā nr. 15 z.g. ar kad.nr. 01000242153, 
01000242154, 01000242155, 01000242156) izsniegtajos PAU. 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

41. SIA „Merks” Pamatojoties uz PAU Arēnas ielā 2 (kad.nr. 01000242159) jeb kvartāla 
apbūves kārtā „H” paredzēta daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas ar birojiem un 
publiskās telpām būvniecībai.  

Lūdzam atbilstoši izsniegtajam PAU apstādījumu un dabas teritoriju gar JāĦa 
DikmaĦa ielu paredzēt 15 m platumā. 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 

42. SIA „Merks” Pamatojoties uz PAU Arēnas ielā 12 (kad.nr. 01000242095) jeb kvartāla 
apbūves kārtā „E” paredzēta daudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas būvniecība. 

Lūdzam atbilstoši izsniegtajam PAU apstādījumu un dabas teritoriju gar JāĦa 
DaliĦa ielu paredzēt 15 m platumā. 

Izvērtēt saistībā ar Sporta, Skanstes, ZirĦu ielas 
turpinājuma un dzelzceĜa teritorijas transporta 
infrastruktūras attīstību 

Privātīpašums 
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6. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” grafiskās daĜas  

„Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” grozījumu izstrādei 
 

SaĦemtie priekšlikumi pēc saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stāšanās spēkā 
un sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 13.08.2007.-21.09.2007. 

 

N.p.k Atbildes reă.nr. vai 
datums uz anketas 

Uzvārds / 
Nosaukums Priekšlikums PAD izvērt ējums 

 
I . ATBALST ĀMIE PRIEKŠLIKUMI  
 
1. PAD PPP 

05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD  Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu atbilstoši virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslām 

Apbūves stāvu skaits atbilstoši virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslām tiks izvērtēts un precizēts pēc Aizsargjoslu 
likuma grozījumiem un Ministru kabineta noteikumu 
apstiprināšanas, kas noteiks vērtēšanas metodiku 

2. 17.10.2007. 
DA-07-6889nd 
27.07.2006 
DA-07-4251nd 
 

Biedrība „Koalīcija 
dabas un kultūras 
mantojuma 
aizsardzībai”  
 Rīgas brīvostas 
pārvalde  

Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu Rīgas brīvostas teritorijai Krievu 
salā, pamatojoties uz biedrības „Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai” un 
Rīgas brīvostas pārvalde ierosinājumiem 

LR Satversmes tiesas 17.01.2008. spriedums lietā 
Nr.2007-11-03 „Par Rīgas teritorijas plānojuma daĜas 
2006. – 2018. gadam, kas attiecas uz Rīgas brīvostas 
teritoriju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
115. pantam” 

3. 11.06.2007 
DA-07-3739-nd 
 

LR Satiksmes ministrija Izvērtēt un precizēt teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu saskaĦā ar lidostas „Rīga” otra 
skrejceĜa izbūves un lidostas paplašināšanu, paredzot arī apbūves moratoriju lidostas trokšĦu 
ietekmes zonā, teritorijai ar robežu pa automaăistrāli P133, Mūkupurva ielu un projektēto 
Mūkupurva ielas turpinājumu līdz dzelzceĜa līnijai Rīga – Jūrmala līdz zemes gabalu (kad. 
Nr.01000820054, Nr.01000820454 un Nr.01000820050) ZR robežai līdz KārĜa UlmaĦa 
gatves sarkanajām līnijām līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai un līdz automaăistrālei 
P133, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas 31.05.2007. vēstuli Nr.15.01-03/13 

Atbalstīts, jo priekšlikums veicinās pilsētas ekonomisko 
attīstību un atbilst Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăijai 
 

 
1.1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.1. „PRIEKŠLIKUMS KLASIFIC ĒJAMS KĀ TEHNISKA K ěŪDA PLĀNA NOFORMĒŠANAS STADIJĀ” 
 
4. PAD PPP 

05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD 
 

Kurzemes rajonā Kuldīgas ielā Nr. 21, 23 ( kad.  Nr. 0100 064 0175, Nr. 0100 064 0289) 
noteikt 3 stāvu apbūvi 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

5. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD 
 

Tehniski precizēt Savrupmāju (ăimenes māju) apbūves teritorijā esošiem zemes gabaliem 
maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 3 stāvi 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

6. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD 
 

Tehniski precizēt dzelzceĜa zemes nodalījuma joslās (Tehniskās apbūves teritorijā) 
maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 3 stāvi 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

7. 09.10.2006 I. Ăērmanis Tehniski precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 5 stāvi zemes gabaliem Jaunmoku Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
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DA-06-4753-ap 
 

ielā (kad. Nr.01000750208 un Nr.01000752268); stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

8. 22.03.2007 
DA-07-1874-nd 
 

SIA „Sporta klubs 
Olimpika’ 

Tehniski precizēt maksimāli atĜauto apbūves stāvu skaitu 4 stāvi zemes gabalam A. Deglava 
ielā 130 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

9. 15.11.2005.RD sēdes 
protokols Nr.26 

SIA „Parkhaus Golf 
Plaza’ 
 

Tehniski precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 13-17 stāvi zemes gabaliem 
ZiemeĜu rajonā Mīlgrāvja ielā (kad. Nr.01000682082) un Čiekuru ielā (kad. 
Nr.01000682083) saskaĦā ar Rīgas domes 15.11.2005. sēdes protokolu Nr.26 „Par Rīgas 
teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam galīgās redakcijas noteikšanu, Rīgas ilgtermiĦa 
attīstības stratēăijas līdz 2025.gadam apstiprināšanu un Rīgas attīstības programmas 2006.-
2012. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

10. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD Tehniski precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 9 stāvi Vidzemes priekšpilsētā 
kvartālā starp Stirnu, Dzelzavas, Vaidavas, un Ieriėu ielām 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

11. PAD PPP 
05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RD PAD  Tehniski precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 5 stāvi Sarkandaugavas vēsturiskās 
apbūves teritorijā, kvartālos starp Zāăeru, Sarkandaugavas, Allažu, Hāpsalas, Limbažu un 
Tvaika ielām 

Atbalstīt, jo priekšlikums precizē plāna noformēšanas 
stadijā radušos tehnisku kĜūdu 

 
1.2.ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.2. „PRIEKŠLIKUMS ATBILST ESOŠAJAI SITU ĀCIJAI DAB Ā/ ATBILST RAKSTUR ĪGAJAI APBŪVEI 
 
12. 04.10.2007 

DA-07-4533-ap 
 

* 1 
61 iedzīvotāju anketa 

Noteikt maksimālo stāvu skaitu līdz 12 stāviem ZiemeĜu rajonā, teritorijā pie Ezermalas, A. 
Sakses un Bernātu ielu krustojuma. ( kad.  Nr.  0100 084 2086, Nr. 0100 084 2046, Nr. 0100 
084 0426,  Nr.  0100  084 0525,  Nr. 0100 084 0424, Nr. 0100 084 2058, Nr. 0100 084 0309, 
Nr. 0100 084 0531) 
 

Atbalstīt apbūves stāvu samazināšanu uz 10-12 stāviem, 
jo priekšlikums atbilst esošajai situācijai ( esoša 12 -
stāvu apbūve)  

13. 07.02.2008 
DA-08-413-ap 
 

Ă. Greiškalns 
 +32 paraksti 
 

Veikt stāvu skaita izmaiĦas Latgales priekšpilsētā zemesgabaliem, nosakot maksimālo 
apbūves stāvu skaitu līdz 3 stāviem,  teritorijā starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, 
izbūvējamo A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaivas ielai un projektēto Rembates ielu ar 
kadastra Nr.  0100 121 0973, Nr. 0100 121 0977, Nr.0100 121 0978, Nr. 0100 121 0980, Nr. 
0100 121 0982, Nr. 0100 121 0984, Nr. 0100 121 0985, Nr. 0100 121 0986, Nr. 0100 12 
0987, Nr. 0100 121 0988, Nr. 0100 121 0989, Nr. 0100 121 0990, Nr. 0100 121 2898 Nr. 
0100 121 0983, Nr. 0100 121 2705. 

Atbalstīt uz  3 stāviem,  teritorijā starp A. Deglava ielu, 
Lubānas ielu, izbūvējamo A. Deglava ielas turpinājumu 
līdz Kaivas ielai un projektēto Rembates ielu, jo 
priekšlikums atbilst esošajai situācijai 

14. 07.02.2008 
DA-08-413-ap 
 

Ă. Greiškalns 
 +32 paraksti 
 

Veikt apbūves stāvu skaita izmaiĦas uz 4 stāviem A.Deglava un Lubānas ielas stūrī esošajiem  
zemesgabaliem Nr. 0100 121 2629, 0100 121 2631, 0100 121 2812, 0100 121 2718, 0100 
121 2750, 0100 09 0545, 0100 092 0586, 0100 092 0758 

Atbalstīt uz 4 stāviem A.Deglava un Lubānas ielas stūrī 
esošajiem  zemesgabaliem, jo priekšlikums atbilst 
esošajai situācijai 

15. 30.11.2007 
DA-07-7958-nd 
 

Mežaparka attīstības 
biedrība 

ZiemeĜu rajonā starp Ezermalas, S. Edžus un M. Ėempes ielām noteikt stāvu skaitu līdz 12 
stāviem; 

Atbalstīt stāvu skaita samazināšanu uz 10-12 stāviem, jo 
priekšlikums atbilst esošajai situācijai ( esošas 12-stāvu 
ēkas) 

16. 21.08.2006 
DA-06-4828-nf 
 

SIA „ Via Grande” Lūdzu izskatīt iespēju z.g. Zemgales priekšpilsētā, Lejupes ielā 3 (kad. Nr.0100 119 0288) 
paaugstināt atĜauto stāvu skaitu līdz 6-12 stāvi. 

Atbalstīt daĜēji zemesgabala Rietumu daĜā uz 7- 9 
stāviem, jo priekšlikums atbilst esošajai situācijai  

 
1.3. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.3. „PRIEKŠLIKUMS POTENCI ĀLI VEICIN ĀS PILSĒTAS STRUKTŪRAS ELEMENTU UZTVERI / VEICIN ĀS 
APKŠCENTRU IZVEIDI 
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17. PAD PPP 

05.06.2007. 
Protokols Nr.1 

RP PAD Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu Rīgas domes jaunajam 
administratīvajam centram un piegulošajai teritorijai Zemgales priekšpilsētā, TorĦakalnā 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās apakšcentru izveidi 

18. 27.09.2006. lēmums 
(prot. Nr.44, 9.§) 

RD Kultūras, mākslas 
un reliăijas lietu 
komiteja 

Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabalam Maskavas ielā 
(kad. Nr.01000780164), pamatojoties uz Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliăijas lietu 
komitejas 27.09.2006. lēmuma 1.punktu (prot. Nr.44, 9.§) un Rīgas domes Pilsētas īpašuma 
un privatizācijas lietu komitejas 30.10.2006. lēmuma 1.punktu (prot. Nr.66 13.§) un Rīgas 
domes Kultūras departamenta 20.11.2006. vēstuli Nr.PK-06-666-dv 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās apakšcentru izveidi 

19. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu no 5 stāvu apbūves uz 7-9 stāvu 
apbūvi zemes gabalam Gaigalas ielā b/n (kadastra Nr.01000972171), pamatojoties uz SIA 
„Rīgas pilsētbūvnieks” 30.01.2007. vēstuli           Nr.1-10/RPB-07-40-dv; 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās apakšcentru izveidi 

20. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu no 5 stāvu apbūves uz               7-
9 stāvu apbūvi zemes gabalam gar Ozolciema ielu, kas ir daĜa no J.Čakstes gatves zemes 
gabala b/n (kadastra Nr.01000792072), pamatojoties uz SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 
30.01.2007. vēstuli Nr.1-10/RPB-07-40-dv 

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās apakšcentru izveidi 

21. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Latgales priekšpilsētā M. Keldiša ielā ar kad. Nr. 0100 121 2789, Nr.0100 121 2297 mainīt 
apbūves stāvu skaitu no 7-9 stāviem līdz 13-17  

Atbalstīt, jo priekšlikums veicinās pilsētas struktūras 
elementu uztveri; pamatots ar apkārtējo situāciju 

22. 17.10.2007 
DA-07-3393-dv 
11.01.2007 
DA-07-241-nd 
 

Latgales priekšpilsēta 
 
SIA „Kalāti” 

Lūdzam iekĜaut RTP 2006.-2018.gadam grozījumos iespēju mainīt uz maksimāli pieĜaujamo 
apbūves stāvu skaitu zemesgabalā Latgales priekšpilsētā  Maskavas ielā 192 ar kadastra 
Nr.0100 048 0070. 

Atbalstīt  daĜēji uz 7-9 stāviem ar iespējamiem 
atsevišėiem akcentiem, jo priekšlikums veicinās 
apakšcentru veidošanos. Labs nodrošinājums ar   
sabiedrisko transportu Maskavas ielā 

23. 08.11.2007 
DA-07-7434-nd 
11.10.2007 
DA-07-6728-nd 
21.09.2007 
DA-07-6215-nd 
09.05.2007 
DA-07-3005-nd 

SIA „Lido”  Sakarā ar to, ka SIA „Lido” vēlas celt 24 stāvu viesnīcu Latgales priekšpilsētā  starp Lido 
atpūtas centru un Krīdenera dambi, lūdzu ierosināt minēto 24 stāvu apbūves izmaiĦu pilsētas 
attīstības plānā.( kad. Nr. 0100 072 2037) 
 
 

Atbalstīt  uz 10-12 stāvu apbūvi ar iespējamu akcentu 
gar Krīdenera dambi, jo priekšlikums veicinās 
apakšcentru veidošanos. Labs nodrošinājums ar 
sabiedrisko transportu Maskavas ielā 

24. 17.01.2007 
DA-07-348-nd 
 

SIA „Eirospektrs” Lūdzam izskatīt iespēju veikt atbilstošus precizējumus Rīgas attīstības plānā 2006.-
2018.gadam, lai perspektīvā pilnveidotu kompleksa Latgales priekšpilsētā , Krasta ielā 36 
telpisko kompozīciju, to papildinot ar 17-stāvu augstuma akcentu. 

Izvērtēt un precizēt maksimāli atĜauto apbūves akcenta 
stāvu skaitu un novietojumu. Jo priekšlikums akcentē 
transporta mezglu  

25. 15.03.2007 
DA-07-1129-ap 
 

G. Bojārs  ZiemeĜu rajonā Ezerparka rajonā Rusova ielā 1 ( kad. Nr. 0100 085 2045) 
 ~ 4500 m2 platībā  ierosina veidot 20-25 stāvu apbūvi. 

Izvērtēt un precizēt maksimāli atĜautā apbūves akcenta 
stāvu skaitu un novietojumu zemes gabala daĜā (~ 4500 
m2). Priekšlikums veicinās pilsētas struktūras elementu 
uztveri. Priekšlikumu ir atbalstījusi Arhitektu kolēăija 

26. 24.05.2007 
DA-07-3354-nd 
22.02.2007 
DA-07-1148-nd 

SIA „Skandi krasts” 
 

Lūdzam noteikt atĜauto apbūves stāvu skaitu no  4 stāviem uz 13-17 stāvi zemes gabalam 
Latgales priekšpilsētā  , Krasta ielā 99 (kad. Nr.0100 072 2008); atĜauto apbūves stāvu skaitu 
no  4 stāviem uz 18-24 stāvi Latgales priekšpilsētā  zemes gabalam Rīgā, Austuves ielā 5C 
(kad. Nr.0100 072 2001). 

Atbalstīt uz 7-9 stāviem, jo priekšlikums akcentēs 
transporta mezglu 
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1.4. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.4. „PRIEKŠLIKUMS IZRIET NO AT ěAUTĀS IZMANTOŠANAS MAI ĥAS” 
 
27. 10.01.2007. 

RMA-07-8-nd 
Pašvaldības aăentūra 
„Rīgas meža aăentūra” 

Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabala Biėernieku ielā 
(kad. Nr.01000920018) daĜai, pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aăentūras „Rīgas meža 
aăentūra” 10.01.2007. vēstuli Nr.RMA-07-8-nd 

Atbalstīt, jo priekšlikums izriet no punkta Nr. 2.1.21. 
par atĜautās izmantošanas maiĦu 

28. 25.08.2006. 
Nr. 33.,34.,35.,36 
 

LR Vides ministrija Grozīt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabalu (kad. Nr.01000770210, 
Nr.01001201521, Nr.01001280239 un Nr.0100123----) daĜām, pamatojoties uz Vides 
ministrijas 25.08.2006 lēmumu Nr.33 „Par mikrolieguma izveidošanu jumstiĦu gladiolas 
audzei Rīgas pilsētā”, Nr.34 „Par mikrolieguma izveidošanu smiltāju pĜavai ar jūrmalas 
armēriju Rīgas pilsētā”, Nr.35 „Par mikrolieguma izveidošanu Bukultu vecupei Rīgas 
pilsētā” un Nr.36 „Par mikrolieguma izveidošanu Juglas palienes pĜavai Rīgas pilsētā” 

Atbalstīt, jo priekšlikums izriet no punkta Nr. 2.1.16., 
Nr. 2.1.17., Nr.2.1.18., Nr.2.1.19. par atĜautās 
izmantošanas maiĦu 

29. 05.07.2006 
DA-06-3813nd 
 

P. StradiĦa Klīniskā 
slimnīca 

Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabalam PilsoĦu ielā 13 
(kad. Nr.01000560115), pamatojoties uz P.StradiĦa Klīniskās universitātes slimnīcas 
21.06.2006. vēstuli Nr.01-13.2/712 

Atbalstīt, jo priekšlikums izriet no punkta Nr. 2.1.4. par 
atĜautās izmantošanas maiĦu 

30. 09.03.2007 
DA-07-848-dv 
 

RD Vides departaments Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabaliem Slokas ielā (kad. 
Nr.01000802184 un Nr.01000800917), pamatojoties uz Rīgas Domes Vides departamenta 
02.03.2007. vēstuli Nr.3.1-6/DV-07-407-dv 

Atbalstīt, jo priekšlikums izriet no punkta Nr. 2.1.23. par 
atĜautās izmantošanas maiĦu 

31. 10.09.2007 
DA-07-1170dv 
 

RD Vides departaments Izvērtēt un precizēt maksimālo apbūves stāvu skaitu zemes gabalam Rīgā, Akadēmiėa 
M.Keldiša ielā 18 (kad. Nr.01001212777), pamatojoties uz Rīgas domes Vides departamenta 
22.03.2007. vēstuli Nr.3.1-6/DV-07-552-dv 

Atbalstīt, jo priekšlikums izriet no punkta Nr. 2.1.5. par 
atĜautās izmantošanas maiĦu 

32. 21.08.2006 
DA-06-4825-nd 
 

SIA „Peltes Īpašumi” Izvērtēt un precizēt maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabaliem Vidzemes 
priekšpilsētā (Suži) (kadastra nr. 0100 128 0196, Nr. 0100 128 2045, Nr. 0100 128 2046), 
pamatojoties uz Vides ministrijas 03.02.2006. vēstuli Nr. 1-07/462 

Atbalstīt, jo priekšlikums izriet no punkta Nr. 2.1.3. par 
atĜautās izmantošanas maiĦu 

 
II PRECIZ ĒJAMIE PRIEKŠLIKUMI TURPM ĀKAJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ 
 
 
2.1. PRECIZĒJAMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 2.1. „PRIEKŠLIKUMI, KURI V ĒRTĒJAMI PĒC SPECIFISKAS IZPĒTES” 
 
33. 02.04.2007 

DA-07-2102-nd 
 

SIA „Park Hotel” 
 

-zemes gabalam Kurzemes rajonā Ed. SmiĜăa ielā ar kadastra Nr.0100 058 2014 un zemes 
gabalam ar kadastra Nr.0100 049 0157 pieguĜošajā daĜā (B) noteikt maksimālo stāvu skaitu 
17. 
-zemes gabalam ar kadastra Nr.0100 058 2014 noteikt perimetrālo apbūvi, jo uz zemes gabala 
esošajai apbūvei ir perimetrālas apbūves pazīmes; 
-Zemes gabaliem ar kadastra Nr.01000580007 un kadastra Nr.01000580157 noteikt apbūves 
maksimālo stāvu skaitu atbilstoši esošajai apbūvei 10-12 stāvi. 

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo zemes gabali 
atrodas pilsētbūvnieciskā pieminekĜa Āgenskalns 
apbūves aizsardzības teritorijā 

34. 06.09.2007 
DA-07-4045-ap 
 

U. Līkops Zemesgabalam ZiemeĜu rajonā Čiekurkalna 3. šėērslīnijā N.19 apbūves stāvu skaitu 
palielināt no 5 līdz 7 stāviem 

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo zemes gabali 
atrodas pilsētbūvnieciskā pieminekĜa Čiekurkalns 
apbūves aizsardzības teritorijā  

35. 18.09.2007 
DA-07-6056-nd 
02.04.2007 
DA-07-2112-nd 

SIA „PHM Ltd. 
LATVIA”  

Zemes gabalos Zemgales priekšpilsētā ar kadastra Nr.0100 059 0150 un NR.01000590155  
lūdzam veikt grozījumus apbūves noteikumos un grafiskajā daĜā kvartālā starp Kalnciema, 
Melnsila, KapseĜu un Sabiles ielām, nosakot, ka šajā kvartālā var veikt apbūvi, ievērojot 
perimetrālās apbūves noteikumus un maksimālais stāvu skaits drīkst būt 4 līdz 5 stāvi. 

 Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo zemes gabali 
atrodas pilsētbūvnieciskā pieminekĜa Āgenskalns 
apbūves aizsardzības teritorijā 

36. 04.10.2007 Rīgas pilsētas 1. Teritorijā Vidzemes priekšpilsētā, ko ietver Brīvības gatve, Bajāru iela, Āraišu iela un Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo zemes gabali 



 180

DA-6540-nd 
 

doktorāts Struktoru iela,  noteikt apbūves augstumu – 3 stāvi daĜēji atrodas pilsētbūvnieciskā ansambĜa Teika 
teritorijā. AtĜautais stāvu skaits – 5 stāvi 

37. 19.09.2007 
DA-07-6118-nd 
 

Latvijas Universitātes               
direktors  A. Peičs                                       

Vidzemes priekšpilsētā Studentu  centra „ Teika” teritorijā  mainīt apbūves stāvu skaitu uz 6 
stāviem Aizkraukles ielā, Burtnieku ielā un Tālivalža ielā 
 

Departaments atbalsta priekšlikumu apbūves stāvu 
skaita palielināšanu uz 6 stāviem, ja tas tiks saskaĦots ar 
Rīgas pilsētas kultūras pieminekĜu aizsardzības nodaĜu 

38. 05.10.2007 
DA-07-6583-nd 
 

Aleju aizsardzības 
biedrība 

4 stāvu apbūves vietā noteikt 2 stāvu apbūvi Kurzemes rajonā Kuldīgas ielā HamaĦu 
muižiĦas teritorijā  
 

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo apbūves stāvu 
skaits – 2 stāvi , tiek noteikts tikai tehniskās apbūves 
teritorijām 

  
2.2. PRECIZĒJAMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 2.2. „PRIEKŠLIKUMI, KURI V ĒRTĒJAMI PĒC KOMPETENTU INSTIT ŪCIJU/ KAIMI ĥU PAŠVALDĪBAS VIEDOK ěA 
SAĥEMŠANAS”  
 
39. 21.08.2008 

DA-06-4820-nd 
 

SIA „Inčukalna 
kokaudzētava” 

Šobrīd no RD nomājam z.g. Kurzemes rajonā Kalnciema ielā197a, Rīgā (kad.nr.0100 099 
0184). Lūdzam mainīt esošo apbūves 3 stāvu skaitu uz 7-9 stāviem. 

Atkarībā no lidostas ‘Rīga” attīstības koncepcijas, 
Departaments piekrīt stāvu skaita paaugstināšanai uz 7-9 
stāviem 

40. 29.06.2006 
DA-06-3012-ap 
 

V. Meiers Anulēt Kurzemes rajonā Kalnciema ielā, zemesgabalus ( kad. Nr. 0100 099 0694, 0100 099 
0049)) šėērsojošās sarkanās līnijas un mainīt atĜauto 3-stāvu apbūvi zemesgabalā 099 0049 
uz 6-stāvu 

Atkarībā no lidostas ‘Rīga” attīstības koncepcijas, 
Departaments piekrīt stāvu skaita paaugstināšanai uz 7-9 
stāviem 

41. 14.04.2007 
DA-07-2416-nd 
02.04.2007 
DA-07-2128-nd 

SIA Enri Holding 
SIA Arbuma 

AtĜaut mainīt stāvu skaitu Kurzemes rajonā Kalnciema ielā, zemesgabalos ar kad. Nr.0100 
099 2067, Nr.0100 099 0078, Nr. 0100 099 2180 uz 17 stāviem 

Atkarībā no lidostas ‘Rīga” attīstības koncepcijas, 
Departaments piekrīt stāvu skaita paaugstināšanai uz 7-9 
stāviem 

42. 06.09.2007 
DA-07-4054-ap 
 

J. Vēveris, D.Rutmanis,  
I. ZnotiĦa,  
M. Rutmane 
SIA „Barokoko” 

Zemesgabalam Zemgales priekšpilsētā Mārupes ielā 10a ( grupa Nr.56, grunts Nr.0008, 
platība 4232 m2) noteikt atĜauto apbūves stāvu skaitu 5 stāvi. Šādi grozījumi nepieciešami, jo 
saskaĦā ar Rīgas pilsētas būvvaldē 2006. gada 18. decembrī ar Nr.2028 akceptēto tehnisko 
projektu „daudzstāvu dzīvojamo ēku komplekss Mārupes ielā 10a, Rīgā” minētajā adresē ir 
atĜauts būvēt divas 5-stāvu daudzdzīvokĜu ēkas 

Priekšlikums tiks precizēts pēc Rīgas pilsētas Būvvaldes 
viedokĜa saĦemšanas 

 
2.3. PRECIZĒJAMS PRIEKŠLIKUMS, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR.2.3. „NEPIECIEŠAMA VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS IZV ĒRTĒŠANA PĒC MK 
AIZSARGJOSLU NOTEIKŠANAS METODIKAS APSTIPRIN ĀŠANAS” 
 
43. 05.10.2007 

DA-07-4573-ap 
 

U. LīviĦš AtĜaut būvēt 17 stāvus augstu ēku bez detālplānojuma ZiemeĜu rajonā Duntes ielā, 
zemesgabalā ar kad. Nr. 0100 0140 183 

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo priekšlikums 
neatbilst telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un akcentu 
hierarhijai 

44. 04.10.2007 
DA-07-4537-ap 
 

V. Jakušonoks, A.Zuba, 
I.Pogodina, 
S. Kaufmane, 
A.Ščinins, B-ba 
„Koalīcija dabas un 
kultūras mantojuma 
aizsardzībā”  

Mainīt apbūves stāvu skaitu uz 3 stāviem Kurzemes rajonā Lielupes un Spailes ielas kvartālā Departaments neatbalsta priekšlikumu, šobrīd atĜautais 
apbūves stāvu skaits ir 4 stāvi. 

45. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Izvērtēt un precizēt apbūves stāvu skaitu zemes gabalam ZiemeĜu rajonā, Duntes ielā b/n ar 
kadastra Nr.0100 014 2097, Nr.01000142098 un Nr.0100 014 2085  no apbūves stāvu skaita 
5 stāvi uz 7-9 stāvu apbūvi, kas būtu ekonomiski izdevīgāk pāĜu iedzīšanas min. dziĜuma dēĜ, 

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo priekšlikums 
neatbilst telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un akcentu 
hierarhijai 
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ko noteic apbūves gabalu atrašanās vieta-aizbērta Sarkandaugavas atteka. 
46. 21.08.2006 

DA-06-4823-nd 
 

SIA „MB L īzings” Lūdzam veikt RTP grozījumus, nosakot Vidzemes priekšpilsētā z.g. ar kad.nr.0100 128 0255 
piecu stāvu atĜauto augstumu, līdzīgi z.g.ar kad.nr. 0100 128 0259, 0100 128 0254 u.c. 

Departaments atbalsta priekšlikumu stāvu skaita maiĦai 
uz 5 stāviem, saskaĦā ar atĜautās izmantošanas maiĦu uz 
Dzīvojamās apbūves teritoriju 

47. 06.12.2006 
DA-06-7030-nd 
 

SIA „LD Holdinga 
Sabiedrība” 

Lūdzam izskatīt iespēju mainīt atĜauto apbūves stāvu skaitu Vidzemes priekšpilsētā zemes 
gabaliem, Jaunciema gatvē ar kadastra Nr.0100 128 2013 un Nr.0100 128 0270. 

Departaments atbalsta priekšlikumu stāvu skaita maiĦai 
uz 5 stāviem, saskaĦā ar atĜautās izmantošanas maiĦu uz 
Jauktas apbūves teritoriju 

48. 24.04.2007 
DA-07-2663-nd 
 

SIA „Anford Capital” Lūdzam veikt tehniskos labojumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam atbilstoši 
Rīgas domes 15.11.2005. sēdes protokolam Nr.26 (7§: A.Amerika priekšlikums Nr.1) un 
paaugstināt apbūves stāvu skaitu no 13-17 iepriekš atĜauto 5 stāvu vietā ZiemeĜu rajonā 
zemes gabalā Rīgā, Uriekstes ielā 3 ar kadastra Nr.0100 013 0099. 

Departaments neatbalsta priekšlikumus, tie neatbilst 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un akcentu hierarhijai. 

49. 07.09.2006 
DA-06-5186-nd 
 

SIA „Duntes 
noliktavas” 
O.Potapova, 
T.Gvozdeva, 
D.ĥekroševs 
A.Pumpurs, 
E.Stūresteps, 
I.Stūrestepe, 
A.Semjonovs, 
L.Sviridova, 
O.Svetogora, 
Dž.Gasanova 
V. Dorožkins, 
Igors Brižatijs, 
Aleksandrs Rassoha 

Lūdzam mainīt atĜauto 5-stāvu apbūvi ZiemeĜu rajonā Dambja ielā zemes gabalos ar  kadastra 
Nr.0100 014 0137, 0100 014 0160  uz  24 stāvu ēku  būvniecību  

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo priekšlikums 
neatbilst telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un akcentu 
hierarhijai 

50. 07.09.2006 
DA-06-5188-nd 
 

SIA „CD Reform” 
SIA „Reform EL” 
SIA „ML Reform”  
O.Potapova, 
T.Gvozdeva, 
D.ĥekroševs, 
A.Pumpurs, 
E.Stūresteps, 
I.Stūrestepe, 
A.Semjonovs, 
L.Sviridova, 
O.Svetogora, 
Dž.Gasanova, 
V.Dorožkins, I.Brižatijs, 
A.Rassoha 

Lūdzam mainīt atĜauto stāvu skaitu no 5 stāvu apbūves ZiemeĜu rajonā Dambja ielā zemes 
gabalos kadastra Nr.0100 014 0030, Nr.0100 014 2089, Nr.0100 014 0174, Nr.0100 014 
2091, Nr.0100 014 2092, Nr.0100 014 2090 uz  24 stāvu apbūvi 
 
 

Departaments neatbalsta priekšlikumu, jo priekšlikums 
neatbilst telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un akcentu 
hierarhijai 

 
3. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
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3.1.NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR. 3.1. PRIEKŠLIKUMS NEATBILST R ĪGAS TERITORIJAS PL ĀNOJUMA VADL ĪNIJĀM UN/ VAI R ĪGAS 
ILGTERMI ĥA ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJAI, TAI SKAIT Ā - IR PRETRUNĀ AR SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN APKAIM Ē IEDIBIN ĀTO IZMANTOŠANAS/APB ŪVES RAKSTURU; 
POTENCIĀLI PASLIKTIN ĀS DZĪVOJAM ĀS VIDES KVALIT ĀTI, NEATBILST R ĪGAS TELPISKĀS KOMPOZĪCIJAS VADL ĪNIJĀM/ AKCENTU HIERARHIJAI UN/ VAI 
PASLIKTIN ĀS PILSĒTAS CENTRĀLĀS DAěAS AERĀCIJU 
 
51. 19.09.2007 

DA-6124-nd 
30.05.2006 
DA-06-3027nd 
19.01.2006 
DA-06-257-nd 
08.12.2005 
DA-05-6712nd 
22.11.2005 
DA-05-6351nd 

SIA Ėeizarmežs 
                                       

ZiemeĜu rajonā zemes gabalos Annas Sakses ielā 21 ar kadastra Nr. 0100 084 2040 un 
Ezermalas ielā 24/26 ar kadastra Nr. 0100 084 2043 mainīt maksimālo atĜauto stāvu skaitu 
no 3 stāviem uz 6 stāviem 

Neatbalstīt, jo nav saĦemts IZM viedoklis par plānotā 
objekta kā nacionālas nozīmes sporta būves 
nepieciešamību  

52. 21.08.2006 
DA-06-4826-nd 
 

SIA „POLYGON” Lūdzam z.g. Latgales priekšpilsētā  Ėengaraga ielā 10b, Rīgā (kad.nr.0100 072 0114) un 
Ėengaraga ielā 10b (kad.Nr.0100 072 0465)mainīt atĜauto 5 stāvu apbūvi uz  22-24 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar Rīgas telpiskās 
kompozīcijas vadlīnijām; iesniegumam nav pievienota 
zemesgabalu apkārtnes arhitektoniski telpiskā izpēte, kas 
pamatotu apbūves augstuma maiĦu 

53. 03.08.2006 
DA-06-4410-nd 
 

SIA „ALFA 7000” Mums pieder n/ī Krasta ielā 103 (kad.Nr. 0100 072 0428), šis z.g. piekĜaujas „Dienvidu 
tiltam” tilta labajā pusē.Pēc RTP-2006 šajā teritorijā ir atĜauta 12 stāvu apbūve, tajā pašā 
laikā teritorija, kas atrodas tiltam pretējā pusē, paredzamais apbūves augstums ir 24m. 
Lūdzam izskatīt iespēju mainīt atĜauto apbūves augstumu šajā zemesgabalā uz 24 stāvu 
ēkas būvniecību. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar Rīgas telpiskās 
kompozīcijas vadlīnijām, esošā un projektētā ielu 
infrastruktūra nevar nodrošināt piekĜuvi zemes gabaliem 

54. 22.02.2007 
DA-07-1149-nd 
 

SIA „Namu 
apsaimniekošanas 
projekti” 

Lūdzam mainīt atĜauto 5 stāvu apbūvi uz  15-17 stāvu apbūvi zemesgabalā Latgales 
priekšpilsētā   Maskavas ielā 78 ar kadastra Nr.01000430068. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar RTP 2006.-
2018.gadam noteiktajām telpiskās kompozīcijas 
vadlīnijām. 

55. 13.10.2006 
DA-06-5929-nd 
 

SIA „INDIA” L ūdzam izskatīt iespēju Kurzemes rajonā , Daugavgrīvas ielā 63/65: 
1)samazināt ēku augstumu ierobežojošo zonu Dzegužkalna tuvumā, pamatojoties uz 
konkrētiem skatu punktiem Vecrīgas panorāmas virzienā. 
2) veidot augstākus darījumu ēku akcentus perspektīvā Hanzas šėērsojuma tuvumā (līdzīgi, 
kā tas veikts šėērsojumam pieguĜošajā Ėīpsalas teritorijā), kā arī gar perspektīvo Bolderājas 
lielceĜu. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 
Priekšlikums nekonkrēts 

56. 03.09.2007 
DA-07-5684-nd 
13.12.2006 
DA-06-7170-nd 

SIA „Rīgas lakas un 
krāsas” 
SIA „Rīgas grunts 
krāsas” 

Kurzemes rajonā zemesgabalos ar kad. Nr.0100 063 2061, 0100 063 0227, 0100 063 0228, 
0100 063 0084, 0100 063 0134, 0100 063 0085, 0100 063 0229, 0100 063 2085 apbūvi 
veidot 13-17 un 9-7 stāvu apbūvi . Lūdzam izskatīt iespēju teritorijā veidot augstbūvju 
grupu 7-17 stāvu augstumā 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās attīstības vadlīnijām un akcentu hierarhiju 

57. 06.09.2007 
DA-07-4046-ap 
 

G. Bundzis AtĜaut Vidzemes priekšpilsētā Stirnu, Ieriėu, Ėeguma ielu krustojumā  apbūvi ar 9 stāviem Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpisko akcentu hierarhiju; priekšlikums nekonkrēts 
(nav kadastru nr.) 

58. 05.07.2007 
DA-07-4301-nd 

SIA Dārza gatve Mainīt atĜauto stāvu skaitu Kurzemes rajonā zemesgabalā ar kad. Nr. 0100 075 0904 un 
0100 075 0043 no 3 uz 5 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums neatbilst pilsētas telpiskās 
kompozīcijas vadlīnijām 

59. 22.08.2007 T.Jegorova, Kurzemes rajonā teritorijā no Vanšu tilta līdz TvaikoĦu ielai veidot apbūvi ar 20-24 Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
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 M.Daškēvics, 
J.Novakovska, S.Haikins, 
J.Šudjajevs, 
V.Kokuma, V. Un 
G.Karhu, J.un P. 
Mironovi, J. un G. 
SiĦicki, M.SlaidiĦš, 
A.Korkins, A.Ošuroks, 
J.Starkovs, S.Nikolajeva, 
V.Svetlova, V.KazaĦins, 
M.KalniĦš 

stāviem telpiskās attīstības vadlīnijām un Daugavas kreisā 
krasta silueta plānojumam 

60. 17.11.2006 
DA-06-5471-ap 
 

SIA „BM&DR”  
 
SIA „Savol Īpašums” 
 
A.Breitmanis 

Veicot apbūves rekonstrukciju Vidzemes priekšpilsētā zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 
092 2052 Nr. 0100 092 0552, Nr. 0100 092 0541   vēlamies paaugstināt šobrīd atĜautās 
apbūves stāvu skaitu 7-9 stāvi l īdz 18-24 stāvam, jo mūsu gruntsgabalu centrā atrodas 
izteikta vertikālā dominante. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar Rīgas telpiskās 
kompozīcijas vadlīnijām 

61. 07.12.2007 
DA-07-8124-nd 
 

SIA „Namu 
apsaimniekošanas 
projekti” 

Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt esošo apbūves stāvu augstumu Latgales priekšpilsētā  
kvartālā starp Lāčplēša, Maskavas un Mazā krasta ielām, paredzot detālplānojuma 
izstrādi un nosakot 24 stāvu apbūvi 5 stāvu apbūves zonā Salu tilta viadukta pusē. 
Pielikumā atzīmētajā zonā ierosinām paredzēt iespēju būvēt vertikālus akcentus Krasta 
ielas pusē 

Neatbalstīt, jo priekšlikums neatbilst Rīgas teritorijas 
plānojuma vadlīnijām, aizsedz Vecrīgas siluetu 

62. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Izvērtēt un precizēt apbūves stāvu skaitu zemes gabalam Vidzemes priekšpilsētā Rīgā, 
Ulbrokas ielā b/n ar kadastra Nr.0100 071 2556 no apbūves stāvu 12 stāvi uz 18-24 stāvu 
apbūvi, radot akcentu pie A.Deglava un Ulbrokas ielas krustojuma 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

63. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Izvērtēt un precizēt apbūves stāvu skaitu Latgales priekšpilsētā zemes gabalam Rīgā, 
Lubānas ielā b/n ar kadastra Nr.0100 121 4038 no apbūves stāvu skaita 7-9 stāvi uz 13-17 
stāvu apbūvi, kas jau noteikta jaunajam dzīvojamo ēku kompleksam PĜavniekos, Ulbrokas 
ielas rajonā. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

64. 08.12.2006 
DA-06-4221-dv 
 

SIA „Rīgas 
pilsētbūvnieks” 
 

Noteikt maksimālo 
atĜauto apbūves stāvu 
skaitu 7-9 stāvi zemes 
gabalam Gobas ielā b/n 
(kadastra 
Nr.01000970158), 
pamatojoties uz SIA 
„Rīgas pilsētbūvnieks” 
30.01.2007. vēstuli           
Nr.1-10/RPB-07-40-dv; 

Neatbalstīt, jo priekšlikums paredz apbūvēt vienīgo 
Apstādījumu un dabas teritoriju Bolderājā 

65. 08.12.2006 
DA-06-7087-nd 
 

SIA „Quadrat nami” Lūdzam veikt izmaiĦas Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam jauktās apbūves 
teritorijai Latgales priekšpilsētā  Maskavas ielā 322 ( kad. Nr. 0100 078 2263), Rīgā 
(bijušās rūpnīcas „Sarkanais kvadrāts” teritorijā) un paredzēt atĜautās apbūves augstumu 
13-17 stāvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpisko kompozīciju 

66. 09.01.2007 
DA-07-162-nd 

SIA „Zemniecība” Lūdzam mainīt atĜauto stāvu skaitu no 5 uz 12 stāviem zemes gabalos Latgales 
priekšpilsētā  Prūšu ielā 4b ar kadastra Nr.0100 078 0951 un Rīgā, Prūšu ielā 4 ar kadastra 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 
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 Nr.0100 078 2032. 
67. 22.02.2007 

DA-07-1150-nd 
 

IPAS „Parex Asset 
Management” 

Lūdzam izskatīt priekšlikumu par apbūves stāvu skaitu un intensitātes palielināšanu zemes 
gabalam Latgales priekšpilsētā, Akadēmiėa Keldiša ielā ar kadastra Nr.0100 121 1287, kas 
sekmīgi iekĜauts pilsētvidē. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar telpiskās 
kompozīcijas vadlīnijām; priekšlikums nekonkrēts 

68. 22.03.2007 
DA--07-1872-nd 
 

SIA „Latvijas propāna 
gāze” 

Lūdzam izskatīt iespēju veikt atĜautā apbūves stāvu skaita izmaiĦas zemes gabalā 
Vidzemes priekšpilsētā, Skanstes ielā 6 ar kadastra Nr.0100 024 0321, lai minēto zemes 
gabalu izmantotu daudzfunkcionāla kompleksa celtniecībā (līdz 16 stāviem). 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un atĜauto 
izmantošanu (tehniskās apbūves teritorija), skar RVC 
buferzonu  

69. 22.03.2007 
DA-071875-nd 

SIA „Stone 
development” 

Lūdzu mainīt zemes gabala Latgales priekšpilsētā   Prūšu ielā b/n ar kadastra Nr.0100 078 
0950 atĜauto stāvu skaitu no 5 uz 9 stāviem. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

70. 02.04.2007 
DA-07-2110-nd 
 

SIA „KK”  Paaugstināt apbūves stāvu skaitu no 9-12 iepriekš atĜauto 5 stāvu vietā zemes gabaliem: - 
ZiemeĜu rajonā, Mīlgrāvja ielā, kadastra Nr.0100 068 2142; 
 Ostas prospektā ar kadastra Nr.0100 068 0166. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums atrodas sarkanajās līnijās)  
Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

71. 03.04.2007 
DA-072146-nd 
 

SIA „Oritaun” Lūdzam izdarīt grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā attiecībā uz SIA „Oritaun” , 
piederošajiem zemes gabaliem Kurzemes rajonā, Antenas ielā 3 ar kadastra Nr.0100 052 
0190 un Nr.0100 052 0002 ar apbūves iespēju no 5-9 stāviem. 

Neatbalstīt, jo pasliktinās pilsētas centrālās daĜas 
aerāciju 

72. 09.06.2006 
DA-06-3309-nd 
 

SIA „Latvijas 
Pareizticīgās Baznīcas 
saimnieciskā pārvalde” 

Lūdzam veikt grozījumus Rīgas teritoriālajā plānojumā 2006.-2018.gadam: Latvijas 
Pareizticīgai Baznīcai piederošajā zemes gabalā Vidzemes priekšpilsētā, Pakalniešu ielā ar 
kadastra Nr. 0100 091 0094, pieĜaujot daudzstāvu ēku apbūvi vismaz deviĦu stāvu 
augstumā.  

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē 
iedibināto apbūves raksturu 

73. 04.12.2006 
DA-06-6950-nd 
 

SIA „Latvijas Amerikas 
Acu Centrs” 

Lūdzam izskatīt iespēju mainīt atĜauto apbūves stāvu skaitu zemes gabalam Vidzemes 
priekšpilsētā, Biėernieku ielā 98 ar kadastra Nr.0100 122 2001 no 10-12 stāviem uz 13-16 
stāviem. 
 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē 
iedibināto apbūves raksturu un izmantošanu 
(projektējamā ēka atrodas apzaĜumojuma joslā starp 
dzīvojamās apbūves teritoriju un apkalpes objektiem 
jauktas apbūves teritorijā) 

74. 05.02.2007 
DA-07-516-ap 
 

I. Kivila  Lūdzam veikt zonējuma izmaiĦas Latgales priekšpilsētā kvartāla daĜā starp Nīcgales un 
Kaibalas ielām. Šobrīd puse kvartāla atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā ar 
pieĜaujamiem 5 stāviem, bet mums piederošā kvartāla puse atrodas savrupmāju apbūves 
teritorijā. Lūdzam izskatīt iespēju arī mums piederošā kvartāla pusē noteikt dzīvojamās 
apbūves teritoriju ar pieĜaujamu vismaz 4 stāvu apbūvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē 
iedibināto izmantošanas un apbūves raksturu 

75. 18.09.2007 
DA-07-4242-ap 
 

A. Stapkevičš 
 

Zemes gabalā Kurzemes rajonā  ar kadastra Nr. 0100 064 0084 mainīt maksimālo atĜauto 
stāvu skaitu līdz 8 stāviem. 

Neatbalstīt jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

76. 19.09.2007 
DA-07-4278-ap 
 

A. Stapkevičs 
 

Zemes gabalā ZiemeĜu rajonā ar kadastra Nr. 0100 113 mainīt maksimālo atĜauto stāvu 
skaitu līdz 16 stāviem. 

Neatbalstīt,  jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām un akcentu hierarhiju 

77. 24.09.2007 
DA-07-4352-ap 
 

V. Pogosjans                         
 

Kurzemes rajonā mainīt atĜauto apbūves stāvu skaitu uz 8 stāvu apbūvi Slokas ielā ar 
kadastra Nr. 0100 064 0230.  
 

Neatbalstīt jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

78. 09.06.2006 
DA-06-3311-nd 
 

IPAS „Parex Asset 
Management” 

Attīstības departamentā tika iesniegts iesniegums no 13.oktobra 2005. gada Nr.01-04/1003 
ar izstrādāto apbūves priekšlikumu sadarbībā ar arhitektu biroju „Arhis”. Izstrādātais 
priekšlikums paredzēja kvartāla Rietumu daĜā veidot paaugstinātu stāvu skaita būvapjomu  
(12-15 stāvi).  
Lūdzam izskatīt apbūves stāvu skaita paaugstināšanas priekšlikumu kvartālam Kurzemes 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar teritorijas 
plānojuma  vadlīnijām Daugavas kreisajā krastā 



 185

rajonā Kalnciema ielā 2c ar kadastra Nr.0100 061 0171 un Kalnciema un RaĦėa dambī ar 
kadastra Nr. 0100 061 0212.  

79. 28.09.2007 
DA-07-4457ap 
 

G. PĜaveniece,  
I. Eididovičas pilnv.pers. 

Kurzemes rajonā Bukaišu ielā 1 ( kad. Nr. 0100 073 0096) mainīt atĜauto apbūves stāvu 
skaitu no 5 uz 9 stāviem 

Neatbalsta, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

80. 28.09.2007 
DA-07-6372-nd 

SIA „Grāvendāle” Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 073 0605 palielināt apbūves stāvu skaitu 
no 3 uz 7 stāviem 

Neatbalsta , jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

81. 02.10.2007 
DA-07-4491-ap 
 

M. Batraka Latgales priekšpilsētā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 121 0094 mainīt apbūves stāvu 
augstumu no 5 uz 17 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar pilsētas 
telpiskās kompozīcijas vadlīnijām 

82. 04.10.2007 
DA-07-4533-ap 
 

* 2 
61 iedzīvotāja anketas 

ZiemeĜu rajonā mainīt atĜauto stāvu skaitu uz 2 stāviem Ezermalas ielā starp M. Ėempes un 
Sudrabu Edžus ielām 
 

Neatbalstīt stāvu skaita samazināšanu uz 2 stāviem, jo 
teritorijā ir jāsaglabā vēsturiskās apbūves mērogs un 
raksturs; spēkā vēsturiskās apbūves teritorijas 
„Mežaparks” vēsturiskās apbūves noteikumi 

83. 30.11.2007 
DA-07-7958-nd 
 

Mežaparka attīstības 
biedrība 

1. ZiemeĜu rajonā noteikt savrupmāju apbūves teritorijā maksimālo stāvu skaitu – 2 stāvi,  
teritorijā starp Ezermalas, S. Edžus un Līgatnes ielu apbūves stāvu skaitu mainīt uz 2 
stāviem 

Neatbalstīt stāvu skaita samazināšanu uz 2 stāviem, jo 
teritorijā ir jāsaglabā vēsturiskās apbūves mērogs un 
raksturs 

84. 08.11.2007 
DA-07-7432-nd 
 

SIA „Arkolat”  Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 050 0186 mainīt atĜauto stāvu skaitu 
no 5 uz 12-16 stāviem. 

Neatbalstīt, jo  priekšlikums ir pretrunā ar teritorijas 
plānojuma  vadlīnijām un pasliktinās centra aerāciju 

85. 08.11.2007 
DA-07-7430-nd 
 

SIA „TDF”  Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 119 0040 mainīt atĜauto stāvu skaitu 
no 3 uz 9-12 stāviem. 

Neatbalstīt, jo  priekšlikums ir pretrunā ar teritorijas 
plānojuma  vadlīnijām un pilsētas telpisko kompozīciju 

86. 02.10.2007 
DA-07-4489ap 
23.04.2007 
DA-07-1863ap 
23.03.2007 
DA-07-2477ap 

A. PupiĦš Kurzemes rajonā zemes gabalos ar kad.Nr. 0100 082 0076, 0100 082 2633 mainīt atĜauto 
izmantošanu uz jauktas apbūves teritoriju ar stāvu skaitu – 4 stāvi 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar apkaimē 
iedibināto apbūves raksturu (savrupmājas) 

87. 08.11.2007 
DA-07-7432-nd 
 

SIA Arkolat Mainīt apbūves stāvu skaitu zemes gabalā UlmaĦa gatvē b/n ar kad. Nr. 0100 119 0040  
uz 12-16 stāviem 

Neatbalstīt, jo  priekšlikums ir pretrunā ar teritorijas 
plānojuma  vadlīnijām un pilsētas telpisko kompozīciju 

  
3.2. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR.3.2. ‘PRIEKŠLIKUMS UZ VALSTS VAI PAŠVALD ĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (SITUĀCIJA 
UZ 31.12.2005.) NAV PAMATOTS AR VALSTS PĀRVALDES UN/ VAI PAŠVALD ĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU REALIZ ĀCIJAS PAMATOJUMU” 
 
 
88. 11.01.2007 

DA-07-212-nd 
 

SIA „Popova legāts” 
SIA „PL 1” 

ĥemot vērā, ka Kurzemes rajonā ZiemeĜu pārvada un Rietumu maăistrāles krustojums būs 
vairāku līmeĦu, kurā šobrīd plānota 5 stāvu apbūve daĜēji paliktu zem transporta mezgla 
līmeĦa, lūdzam izskatīt iespēju šo krustojumu (zemes gabals Dzirciema ielā ar kadastra 
Nr.0100 077 0025)  iezīmēt ar augstbūvju grupu, stāvu skaitu pakāpeniski samazinot virzienā 
no krustojuma. 

Neatbalstīt līdz ZiemeĜu transporta koridora projekta 
risinājuma apstiprināšanai; priekšlikums ir pretrunā ar 
pilsētas telpisko kompozīciju un akcentu hierarhiju 
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3.3. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR. 3.3. „PRIEKŠLIKUMS P ĒC BŪTĪBAS RISINĀMS DETĀPLĀNOJUMA IETVAROS, ATBILSTOŠI NORMAT ĪVO 
AKTU PRASĪBĀM” 
 
89. 04.10.2007 

DA-07-6482-nd 
06.09.2007 
DA-07-5778-nd 

A/S Čiekurkalns, J. 
Āzers 

Palielināt atĜauto stāvu skaitu kvartālā starp Džutas, Ropažu, Vijciema, Bērzpils ielām 
 

Priekšlikums risināms detālplānojuma  ietvaros; 
priekšlikums ir nekonkrēts, nav norādīti kadastru numuri 

 
3.4. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR.3.4. PRIEKŠLIKUMS NEATTIECAS UZ GROZ ĪJUMIEM, JO APB ŪVES NOTEIKUMI PIE ěAUJ           
PRIEKŠLIKUM Ā MINĒTĀ APBŪVES STĀVU SKAITA IZMAI ĥAS” 
 
90. 01.08.2006 

DA-06-5090-nd 
 

SIA „Dzimtās sētas 
īpašumi” 

Lūdzu palielināt apbūves stāvu skaitu Vidzemes priekšpilsētā:: 
2) Rīgā, Kaivas ielā b/n, kadastra Nr.0100 092 0626 no 5 uz 6 stāvu apbūvi. 
3) Rīgā, Madonas ielā b/n, kadastra Nr.0100 070 2121 no 4 uz 5 stāvu apbūvi. 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt Rīgas domes 
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

91. 14.08.2006 
DA-06-3794-ap 
 

J. OzoliĦš Palielināt apbūves stāvu skaitu ZiemeĜu rajonā zemesgabalā Čiekurkalna 1. līnijā ar kad. Nr. 
0100 087 2026 no 4 uz 6 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikumu līdz 5 stāviem var  izskatīt 
AN 3.6.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

92. 23.08.2006 
DA-06-4878-nd 
 

SIA „Valiants” Lūdzam veikt izmaiĦas apbūves stāvu esošajam skaitam (6 stāvu) uz 9 stāvi Vidzemes 
priekšpilsētā mūsu piederošajam z.g. Brīvības ielā 443a (kad.nr.0100 128 2056). 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

93. 31.08.2006 
DA-06-5047-nd 
 

SIA „Tipo Immobilien” Lūdzam mums piederošā z.g. ZiemeĜu rajonā, Vecāėu prospektā b/n (kad.nr.0100 113 2265, 
0100 113 0024) palielināt apbūves stāvu skaitu no 5 stāvu apbūves uz 6 stāvu apbūvi. 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

94. 31.08.2006 
DA-06-5048-nd 
 

SIA „Aeroparks” Lūdzam Jūs palielināt stāvu skaitu no atĜautajiem 5 stāviem līdz 7-9 stāviem z.g. Kurzemes 
rajonā  Grenču ielā 5 un Grenču ielā 3 (kad.nr.0100 099 0052; 0100 099 2000). 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

95. 06.12.2006 
DA-06-7031-nd 
 

SIA „Mūsu Virsaiši” Lūdzu mainīt atĜauto stāvu skaitu uz 6 stāviem, kā arī palielināt apbūves intensitāti un 
samazināt brīvo teritoriju zemes gabalam Vidzemes priekšpilsētā, Ropažu ielā 122 ar 
kadastra Nr.0100 091 0356. 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

96. 31.01.2007 
DA-07-652-nd 
 

SIA „Lithos Star” Lūdzam mainīt grafiskās daĜas kartē „Apbūves stāvu skaita plāns” maksimālo apbūves stāvu 
skaitu no 5 stāviem uz 7-9 stāviem nekustamajam īpašumam Vidzemes priekšpilsētā Brīvības 
gatvē b/n (kadastra Nr.0100 091 0020), kā arī gar visu Ropažu ielas fronti. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar AN 3.6.5. 
punktu un Rīgas teritorijas plānojuma vadlīnijām 

97. 06.03.2007. 
DA-07-959ap  

A.Dzedons 
 
I.Krasts 

Lūdzam veikt apbūves atĜautā stāvu skaita grozījumus no 4 uz 5 stāviem Vidzemes 
priekšpilsētā kvartālā starp Kvēles, Palsas, un Tebras ielām ar plānoto (atĜauto) teritorijas 
izmantošanu – daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Otrpus ielai atrodas gan 
individuālās, gan deviĦstāvu daudzdzīvokĜu mājas. 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

98. 12.03.2007 
DA-07-1543-nd 
 

SIA „Karme Filtrs” Mainīt apbūves stāvu augstumu zemesgabalā Kurzemes rajonā NometĦu ielā 59b no 4 uz 5 
stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar AN punktu Nr. 
3.6.5.; priekšlikumu var skatīt AN 3.6.2. kārtībā 

99. 14.03.2007 
DA-07-1108-ap 
DA-07-1107-ap 

A. Irbe 
 
A. Laškovs 

Mainīt atĜauto stāvu skaitu zemesgabalā no  4 stāviem Kurzemes rajonā , Platones ielā b/n, 
kad. Nr. 0100 082 0874 uz 5 stāviem 
 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 
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100. 03.04.2007 
DA-07-2157-nd 
02.04.2007 
DA-07-2104-nd 

SIA „Parkhaus Golf 
Plaza’ 

Mainīt atĜauto apbūves stāvu skaitu ZiemeĜu rajonā zemesgabalos ar kad. Nr. 0100 068 2084, 
0100 068 2029 no 6 uz 13-17 stāviem. 

Grozījumi nav nepieciešami, jo  apbūves noteikumos 
noteikta 13-17 stāvu apbūve 

101. 23.04.2007 
DA-07-2604-nd 
 

SIA „Dinara 
Investments” 

Mainīt  stāvu skaitu zemesgabalā Kurzemes rajonā Čuguna ielā 22 ar kad. Nr. 0100 082 0838 
no atĜautajiem 4 stāviem uz 5-6 stāviem 

Neatbalstīt, jo jautājumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

102. 24.08.2007 
 

A/S Elko grupa,  
SIA AST Balts 

Teritorijai Latgales priekšpilsētā  Toma ielā 4 un Toma ielā 4a atĜauto stāvu skaitu mainīt no 
5 uz 6 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums pretrunā ar AN 3.6.5. 
punktu; nav pamatojuma 

103. 18.09.2007 
DA-07-6057-nd 
 

SIA Ligija teks Mainīt atĜauto stāvu skaitu Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 076 0173 no 
atĜautajiem 5 stāviem uz 7-9 stāviem vai alternatīvais variants – līdz 6 stāviem 

Neatbalstīt, jo  priekšlikumu līdz 6 stāviem var izskatīt 
AN 3.6.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

104. 19.09.2007 
DA-07-4276-ap 

G. Bukans 
                                            

Kurzemes rajonā, Volguntes ielā 12 ar kadastra Nr. 0100 076 0209 mainīt atĜauto stāvu skaitu 
no trīs uz četriem stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

105. 19.09.2007 
DA-07-6119-nd 

SIA „B10”  
                                     

Zemes gabalā Kurzemes rajonā, Eiženijas ielā b/n ar kadastra Nr. 0100 064 2014 mainīt 
maksimālo atĜauto stāvu skaitu no 3 stāviem uz  4 stāviem.  

Neatbalstīt, priekšlikumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā.  

106. 24.09.2007 
DA-07-4354-ap 
 

V.Muhins Mainīt atĜauto stāvu skaitu uz 4-5 stāvu apbūvi Kurzemes rajonā 
o Dīėa ielā ( kad. Nr. 0100 074 0040)  
o Dīėa ielā ( kad. Nr. 0100 074 0504) 

Neatbalstīt, priekšlikumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā. 
Grozījumi nav nepieciešami, jo zemes gabals ar šādu 
kadastra Nr. nepastāv 

107. 28.09.2007 
DA-07-6373-nd 

SIA „Park Office” Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 099 0193  palielināt atĜauto stāvu skaitu no 3 
un 5 stāviem  līdz 6 stāviem 

Neatbalstīt, priekšlikumu var izskatīt AN 3.6.2.punktā 
noteiktajā kārtībā 

108. 28.09.2007 
DA-07-6370-nd 
 

A/S VEF Vidzemes priekšpilsētā zemes gabalos ar kad. Nr. 0100 070 2408, Nr. 0100 070 2397, Nr. 
0100 070 2423 mainīt atĜauto stāvu skaitu no 5 uz 7-9 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir pretrunā ar AN 3.6.5. 
punktu, ir pretrunā ar pilsētas telpisko kompozīciju 

 
3.5. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU Nr. 3.5.”PRIEKŠLIKUMS IR NEKONKR ĒTS, TAM NAV PAMATOJUMA, VAI TO NAV AKCEPT ĒJUŠI ZEMESGABALA 
ĪPAŠNIEKI” 
 
109. 06.12.2006 

DA-06-7029-nd 
 

SIA „Ėīšzeme” Lūdzam izskatīt iespēju apbūves stāvu palielināšanai zemes gabalam Latgales priekšpilsētā  
Prūšu ielā ar kadastra Nr.0100 078 2010;  

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots, ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

110. 11.12.2006 
DA-06-5798-ap 
 

S. Ghaffarpour Sakarā ar to, ka gar Brīvības gatvi plānota 6 stāvu apbūve, bet tālāk no Brīvības gatves – 11 
stāvu apbūve, lūdzam izskatīt jautājumu par iespēju gruntsgabalā Vidzemes priekšpilsētā 
(grupa 086, grunts 077) veidot 8-stāvu apbūvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikumam nav pietiekama 
pamatojuma; ir pretrunā ar teritorijas plānojuma  
vadlīnijām un pilsētas telpisko kompozīciju 

111. 22.03.2007 
DA-07-1266-ap 
 

K. Muškes pilnv. pers.  
V. Cielava 

No zemes gabala Kurzemes rajonā , Slokas ielā ar kadastra Nr.0100 080 2013 tiek atdalīts 
zemes gabals (neapbūvēts) ar kadastra Nr.0100 080 2333. Tā kā atdalāmais zemes gabals 
tieši robežojas ar zemesgabaliem, kuros noteikta 3-5 stāvu apbūve un 6-16 stāvu apbūve, 
lūdzu izskatīt iespēju noteikt atdalāmajam zemes gabalam atĜauto stāvu skaitu 7-9 .stāvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikumam nav pietiekama 
pamatojuma; ir pretrunā ar teritorijas plānojuma  
vadlīnijām un pilsētas telpisko kompozīciju 

112. 12.04.2007 
DA-07-2335-nd 
 

SIA „CMR Nami” Vidzemes priekšpilsētā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 092 2001 palielināt apbūves augstumu 
uz 12 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

113. 10.09.2007 
 

SIA „SVPSV Project” Latgales priekšpilsētā teritorijā no Krustpils ielas un Lubānas ielu saskarē Dienvidu tilta 
savienojumā ar Austrumu maăistrāli noteikt jauktas apbūves teritoriju ar 7-16 stāvu apbūvi. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots, 
nav zemes gabalu kadastru numuru 
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114. 18.09.2007 
DA-07-6055-nd 
02.10.2007 
DA-07-6441-nd 

SIA „Hant” 
 
SIA „Garone” 

Palielināt atĜauto stāvu skaitu Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 061 0010  Neatbalstīt jo priekšlikums ir nekonkrēts; priekšlikums 
neatbilst Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijai 

115. 28.09.2007 
DA-07-6367-nd 
20.09.2007 
DA-07-4298-ap 

M. Šmite 
                                

Mainīt apbūves stāvu augstumu Kurzemes rajonā teritorijā starp Lielirbes un Jaunmoku ielām 
no K. UlmaĦa gatves līdz Ventspils ielai 

Neatbalstīt, jo priekšlikumu nav akceptējuši 
zemesgabalu īpašnieki, nav pietiekama pamatojuma 

116. 21.09.2007 
DA-07-6214-nd 

A/S „Rimako” Kurzemes rajonā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 076 0228 noteikt apbūves stāvu skaitu – 6 
stāvi 

Neatbalstīt,  jo nav pietiekami pamatots 

117. 06.09.2007 
 

V. Burka Latgales priekšpilsētā  Krasta ielas labajā pusē ( no centra)  no Salu tilta līdz Dienvidu tiltam 
apbūvi noteikt vienotu no 10-17 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums ir nekonkrēts, nav 
pietiekami pamatots 

118. 06.11.2006 
DA-06-6360-nd 
 

SIA „Nordeco” SIA „Nordeco”, kā zemes gabala Kurzemes rajonā Uzvaras bulvārī 20 nomnieks, ierosina 
apstiprināt sešu stāvu apbūves augstumu minētajā teritorijā  

Neatbalstīt, jo priekšlikums atrodas Rīgas administratīvā 
centra teritorijā, kur tiek izstrādāts detālplāns 

119. 18.09.2007 
DA-07-4243-ap 

D.  Nikolajevs Mainīt apbūves stāvu skaitu Latgales priekšpilsētā  Krasta ielas labajā pusē ( no centra)  
teritorijā no  Balvu ielas līdz Ogres ielai.  

Neatbalstīt, jo nav norādīta zemesgabalu 
īpašumpiederība, nav pietiekami pamatots 

120. 08.12.2006 
DA-06-5769-ap 
 

G. Rāvis Lūdzam izskatīt iespēju zemes gabalam Vidzemes priekšpilsētā, Eizenšteina ielā ar 
kadastra Nr.0100 122 0330 noteikt atĜauto stāvu skaitu no 3 uz 7-9 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

121. 14.04.2007 
DA-07-1737-ap 
 

J. Lutkovska 
 

H. Ovseja 

Lūdzu izskatīt iespēju stāvu skaita palielināšanai no atĜautajiem 7-9 stāviem līdz 13-17 
stāviem Kurzemes rajonā zemesgabalos grupa 080, gruntis 2220; 2090 Slokas ielā 181. 
 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

122. 26.09.2007 
DA-07-4383-ap 
 

R. Šenbergs Zemes gabalā Kurzemes rajonā Dzirciema ielā ar kad. Nr. 0100 067 0220 mainīt atĜauto stāvu 
skaitu no 5 uz 9-13 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

123. 24.09.2007 
DA-07-6242-nd 
17.09.2007 
DA-07-6026-nd 
21.08.2006 
DA-06-4822-nd 

SIA „Fordax” Lūdzam veikt grozījumus RTP-2006, mainot atĜauto  5-stāvu apbūvi  Vidzemes priekšpilsētā 
z.g.( Kad. Nr. 0100 092 2450, 0100 092 2485) uz  9-12 stāviem. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

124. 22.03.2007 
DA-07-1265-ap 
 

J. BērziĦa pilnv. pers.  
R. Levkova 

Lūdzu izskatīt iespēju mainīt atĜauto stāvu skaitu no 5 uz 9 stāviem Vidzemes priekšpilsētā 
zemes gabalos Rīgā, Juglas ielā 11 ar kadastra Nr.0100 092 0303, Rīgā, Juglas ielā 13 ar 
kadastra Nr.0100 092 0304 un Rīgā, Umurgas ielā 2 ar kadastra Nr.0100 092 0305. 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

125. 04.10.2007 
DA-07-6543-nd 

SIA 
„Agrobūvkomplekts” 

Vidzemes priekšpilsētā zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 128 0248 mainīt apbūves stāvu skaitu 
no 3 uz 6 stāviem 

Neatbalstīt, jo priekšlikumam nav pietiekama 
pamatojuma 

126. 02.04.2007 
DA-07-1447-ap 
 

A. Vahrameejevs 
V. Lajevskis 
V. AĜoškins 

Noteikt Latgales priekšpilsētā Salnas ielā b/n (kad. Nr. 0100 121 2848)  visā zemes gabalā 
apbūves skaitu no 13-17 stāvi 

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

127. 02.04.2007 
DA-07-2102-nd 
 

SIA „Park Hotel” starp zemes gabaliem ar kadastra Nr. 0100 049 0157 un Nr.0100 058 2013 esošajam 
neuzmērītajam zemes starpgabalam (A) noteikt maksimālo stāvu skaitu 17.  

Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

128. 02.10.2007 SIA Garone Zemes gabalā Kurzemes rajonā, Daugavgrīvas ielā 31b ( kadastra Nr. 01000610010) noteikt Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
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DA-07-6441-nd 
 

apbūves stāvu augstumu 20-24 stāvi pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

129. 09.10.2006 
DA-06-4753-ap 
 

I. Ăērmanis Zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 075 2268 mainīt atĜauto stāvu skaitu no 3 uz 6 stāviem Neatbalstīt, jo priekšlikums nav pietiekami pamatots; ir 
pretrunā ar teritorijas plānojuma  vadlīnijām un pilsētas 
telpisko kompozīciju 

 
 

Priekšlikums Nr. 12 
* 1 

61 iedzīvotāju anketas 

M.Spiridovska,V. Spiridovskis, Ă.Spiridovskis,  J.Baumane, R.Baumanis, O.Brūveris, S.Rivars, S. Brūvere, Dz. Ėuze, V.Ėuzis, G.Groša, M.Milbrets, B.Bernackis, 
D.Bernacka, A.Bernackis, I.Bakša, Dz.Bakša, K.Aprāns, A.Aprāns, Dz Aprāne, J.Gaigulis, I. Gaigule, M.Eglīte, M.Eglītis, E.SiliĦš, I.SiliĦa, E.Pumpure,  J.Pumpurs, 
E.Sarma, M.Sarma, K.Dambergs,  A.Dambergs, K.Mammers, V.Skudra, G.Vinogradska, ě.Fingergoits, J.AntoĦevičs, A.Ulberga, J.KĜaviĦš, R.Anzens, M.Gipmanis, 
A.SaliĦš, A.Jēkabsons, A.Drabaks, M.Neils, M. Greiers, D.Lubganei, M.ViziĦa, S.Spiridovska, I.Damberga, K.Ėīsis, R.Zvīdris, A.Slaguns, M. Greiere, A.Atholds, 
V.Gulbinskis,  E.Bensons, M.Osis, A.OzoliĦš, A.Egliens, I.Zeltāns 

Priekšlikums Nr. 82 
* 2 
61 iedzīvotāju anketas 

M.Spiridovska,V. Spiridovskis, Ă.Spiridovskis,  J.Baumane, R.Baumanis, O.Brūveris, S.Rivars, S. Brūvere, Dz. Ėuze, V.Ėuzis, G.Groša, M.Milbrets, B.Bernackis, 
D.Bernacka, A.Bernackis, I.Bakša, Dz.Bakša, K.Aprāns, A.Aprāns, Dz Aprāne, J.Gaigulis, I. Gaigule, M.Eglīte, M.Eglītis, E.SiliĦš, I.SiliĦa, E.Pumpure,  J.Pumpurs, 
E.Sarma, M.Sarma, K.Dambergs,  A.Dambergs, K.Mammers, V.Skudra, G.Vinogradska, ě.Fingergoits, J.AntoĦevičs, A.Ulberga, J.KĜaviĦš, R.Anzens, M.Gipmanis, 
A.SaliĦš, A.Jēkabsons, A.Drabaks, M.Neils, M. Greiers, D.Lubganei, M.ViziĦa, S.Spiridovska, I.Damberga, K.Ėīsis, R.Zvīdris, A.Slaguns, M. Greiere, A.Atholds, 
V.Gulbinskis,  E.Bensons, M.Osis, A.OzoliĦš, A.Egliens, I.Zeltāns 
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7. Priekšlikumu izvērtējums Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daĜas 

„Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” grozījumu izstrādei 
 

SaĦemtie priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā laikā no 14.04.2008. – 16.05.2008 
 

N.p.k Atbildes Reă.Nr. vai 
datums uz anketas 

Vārds, Uzvārds / 
Nosaukums Priekšlikums PAD viedoklis 

 
I . ATBALST ĪTIE PRIEKŠLIKUMI  
 
1. 25.07.2008. 

DA-08-5773nd 
A/S VEF Lūdzam izdarīt papildinājumus Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu 

Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daĜas 
„Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10000” grozījumos paredzot maksimālo 
atĜauto apbūves stāvu skaitu no 5 stāvu apbūves uz 7-9 stāvu apbūvi  zemes 
gabalos Ūnijas ielā 4 ar kadastra Nr. 01000702408,  Bērzaunes ielā 7a (kad. 
Nr. 0100 0702397), Bērzaunes ielā b/n (kad. Nr. 0100 0702423)  

Sakarā ar to, ka minētie zemes gabali atrodas  apbūves 
aizsardzības teritorijā atĜautais apbūves stāvu skaits netiek 
noteikts, bet Apbūves noteikumos ir noteikts maksimālais apbūves 
augstums metros līdz korei. Tie ir 26 metri.  
 

 
ATBALST ĀMIE PRIEKŠLIKUMI, KO DEPARTAMENTS IEROSINA IEK ěAUT TURPMĀKO GROZ ĪJUMU DARBA UZDEVUM Ā 
 
 
1.1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR  KRIT ĒRIJU NR.1.1. „PRIEKŠLIKUMS KLASIFIC ĒJAMS KĀ TEHNISKA K ěŪDA PLĀNA NOFORMĒŠANAS STADIJĀ” 
 
 
1.2.ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.2. „PRIEKŠLIKUMS ATBILST ESOŠAJAI SITU ĀCIJAI DAB Ā/ ATBILST RAKSTUR ĪGAJAI APBŪVEI 
 
2. 16.06.2008. 

DA-08-4676nd 
A/s „Čiekurkalns” RTP grozījumos teritorijā starp Džutas-Ropažu-Vijciema un Bērzpils ielām pie 

esošās 5 stāvu apbūves (intensit.110%) paredzēt 7-9 stāvu apbūvi (intensit. 
200%) Ħemot vērā sekojošo:  

1. Minētajam kvartālam un tai pieguĜošai teritorijai nav mazstāvu 
apbūves rakstura. Starp Ropažu un Brīvības ielu jau veidojas 9-12 stāvu 
apbūve. 
2. Tieši pretī aplūkotai teritorijai  - ielas pretējā pusē – atĜauta 12 stāvu 
apbūve. 
3. Paraudzētās dzelzceĜa divlīmeĦu pārvada izbūves uz Džutas ielas 
rezultātā – nosacītais zemes līmenis paaugstināsies vismaz par diviem stāviem 
un pie 5 stāvu izbūves virs tilta līmeĦa paceltos tikai 3 stāvi. 
4. ĥemot vērā dzelzceĜa trases izvietojumu kvartālā, ieteicams veidot 
intensīvu apbūvi, kas kalpotu kā troksni slāpējošs ekrāns otrpus Ropažu ielai 
esošai apbūvei. 

Departaments atbalsta priekšlikumu, jo tas atbilst esošai situācijai 
dabā un raksturīgajai apbūvei 
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3. 25.06.2008. 
DA-08-4923nd 

A/S „Ligija Teks” Lūdzam noteikt pieĜaujamo stāvu skaitu 6 stāvi un atbilstošu intensitāti 150% 
AN 7.3.3.1.2. punktā noteiktajā kārtībā, saglabājot līdzšinējo teritorijas 
izmantošanas veidu - jauktas apbūves teritorija zemes gabalam 82166 kvm 
platībā, kas Rīgas pilsētas zemes grāmatā ierakstīts nodalījumā Nr.2925, kad.nr. 
01000760173 (priekšlikuma atbalstīšanas gadījumā lūdzam Ħemt vērā, ka 
2007.g.20.aug. esam saĦēmuši RD saskaĦojumu minētā zemes gabala sadalei, 
tādēĜ lūdzam piekrišanu attiecināt arī uz nodalītajiem gabaliem)  

Departaments atbalsta priekšlikumu, jo zemes gabals atrodas 
blakus dzelzceĜa nodalījuma joslai 

4. 28.08.2008. 
DA-08-6579nd 

SIA „Enri Holding” Izskatot RTP izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu priekšlikuma 
izvērtēšanas kritēriju un Ħemot vērā to, ka atĜautais stāvu skaits Mārupes 
pagasta plānojumā ir no 2003.gada 10.sept. publiski pieejama informācija , 
tāpat arī to, ka līdz 2006.gadam atĜautais stāvu skaits Kalnciema ielā, zemes 
gabalos ar kad.nr. 01000992067, nr.01000990078 un nr.01000992180 bijis 
līdz 6 stāviem, varam konstatēt, ka attiecībā uz SIA „Enri Holding” 
priekšlikumu jau šobrīd nav nekādu šėēršĜu  precizējumu darba uzdevumā 
sagatavošanai. 

ĥemot vērā to, ka Mārupes teritorijas plānojumā 2002.-
2014.gadam atĜautais apbūves stāvu skaits iepretim zemes 
gabaliem Rīgā, Kalnciema ielā ar kadastra Nr.01000992067, 
Nr.01000990078 un Nr.01000992180 noteikts 5 stāvi, 
Departaments atbalsta maksimālo atĜauto apbūves stāvu skaitu 
līdz 5 stāviem. 
Atkarībā no lidostas „Rīga” attīstības koncepcijas Departaments 
piekrīt arī stāvu skaita noteikšanai no 7-9 

 
1.3. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.3. „PRIEKŠLIKUMS POTENCI ĀLI VEICIN ĀS PILSĒTAS STRUKTŪRAS ELEMENTU UZTVERI / VEICIN ĀS 
APKŠCENTRU IZVEIDI 
 
 
1.4. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU  NR.1.4. „PRIEKŠLIKUMS IZRIET NO AT ěAUTĀS IZMANTOŠANAS MAI ĥAS” 
 
 
II PRECIZ ĒJAMIE PRIEKŠLIKUMI TURPM ĀKAJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ 
 
  
2.2. PRECIZĒJAMIE PRIEKŠLIKUMI SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU 2.2. „PRIEKŠLIKUMI, KURI V ĒRTĒJAMI PĒC KOMPETENTU INSTIT ŪCIJU/ KAIMI ĥU PAŠVALDĪBAS VIEDOK ěA 
SAĥEMŠANAS”  
 
5. 21.07.2008. 

DA-08-5663nd 
SIA „Graši 1” 
SIA „Alekto” 

Lūdzam mainīt apbūves stāvu skaitu uz 5 stāviem zemes gabalos ar 
kadastra Nr. 01000870188, Nr. 0100 0870174, Nr. 0100 0870201 

Departaments varētu atbalstīt pēc saskaĦojuma ar Rīgas pilsētas 
kultūras pieminekĜu aizsardzības nodaĜu 

6. 10.10.2008. 
DA-08-7834nd 

AS „Grindex” Lūdzam izskatīt iespēju koriăēt esošā attīstības plāna apbūves noteikumus 
kvartālam starp Lāčplēša, Maskavas un Mazā krasta ielām (pie Salu tilta). 
Minētajā kvartālā ierosinām atĜaut 24 stāvu akcentu 5 stāvu apbūves zonā 
Salu tilta viadukta pusē, saglabājot Maskavas ielas vēsturisko telpisko 
mērogu un apbūvi. 

Priekšlikums vērtējams pēc Daugavas kreisā krasta koncepcijas 
izstrādes 

 
3. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
 
 
3.1.NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR. 3.1. PRIEKŠLIKUMS NEATBILST R ĪGAS TERITORIJAS PL ĀNOJUMA VADL ĪNIJĀM UN/ VAI R ĪGAS 
ILGTERMI ĥA ATT ĪSTĪBAS STRATĒĂIJAI, TAI SKAIT Ā - IR PRETRUNĀ AR SABIEDRĪBAS INTERESĒM UN APKAIM Ē IEDIBIN ĀTO IZMANTOŠANAS/APB ŪVES RAKSTURU; 
POTENCIĀLI PASLIKTIN ĀS DZĪVOJAM ĀS VIDES KVALIT ĀTI, NEATBILST R ĪGAS TELPISKĀS KOMPOZĪCIJAS VADL ĪNIJĀM/ AKCENTU HIERARHIJAI UN/ VAI 
PASLIKTIN ĀS PILSĒTAS CENTRĀLĀS DAěAS AERĀCIJU 
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7. 18.06.2008. 

DA-08-4774nd 
„Aleju aizsardzības 
biedrība”  Ingrīda 
Ērenpreiss 
 
 

Kuldīgas ielas Nr.21 mājai ir 2 stāvi un neviens no mājas iedzīvotājiem un 
īpašniekiem nav prasījis 3 stāvus. 
Svītrot no 01.04.2008. RD lēmuma Nr.3535 1.18. „2.2.21. Tehniski precizēt 
maksimāli atĜauto apbūves stāvu skaitu līdz 3 stāviem savrupmāju zemes 
gabaliem Kuldīgas ielā 21 un 23 (kad.nr. 01000640175 un 01000640289). 
Svītrot arī Kuldīgas ielā 23 trešo stāvu, jo tā arī ir 2 stāvu māja. Atstāt 
maksimāli atĜauto apbūves stāvu skaitu līdz 2 stāviem savrupmāju zemes 
gabalos Kuldīgas ielā  21 un 23. 

zemes gabalos Kuldīgas ielā 21 un 23 atĜauto stāvu skaits saskaĦā ar 
Rīgas domes 01.04.2008. lēmuma Nr.3535 „Par grozījumiem ar 
Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2633 „Par grozījumu izstrādes 
uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās 
daĜās „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana M 1:10 000” un 
„Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”” apstiprinātajā darba 
uzdevumā” tiek grozīts no šobrīd spēkā esošajiem 4 stāviem uz 3 
stāviem – šāds apbūves stāvu augstums ir noteikts visai Kuldīgas 
ielas nepāra Nr. apbūvei posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai. 
Vienlaicīgi norādām, ka 3 stāvi ir maksimāli atĜautais stāvu skaits, 
kas sevī ietver arī bēniĦu izbūvi.  Rīgas teritorijas plānojuma 
grafiskajās daĜā „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” 2 stāvu 
apbūve ir noteikta tikai Tehniskās apbūves teritorijām. 

8. 18.06.2008. 
DA-08-2332ap 

Vita Sloka Kuldīgas ielas Nr.21 mājai ir 2 stāvi. Kā mājās īpašniece  nekad ne esmu  
prasījusi mājai 3. stāvu. To nav prasījuši arī citi mājas iedzīvotāji. 
Kategoriski iebilstu pret 3 stāvu māju būvniecību Kuldīgas ielā 21 un 23, kā 
arī visā apkārtnē. 
 

9. 17.06.2008. 
DA-08-2323ap 

Armanda Otomere Nepiekrītu zonējuma maiĦai Kuldīgas ielā 23a un 25 uz Dzīvojamās apbūves 
teritoriju. NeatĜaut stāvu skaita maiĦu Kuldīgas ielā 21 un 23 uz 3 stāviem, jo 
tas izjauks Kuldīgas ielas vēsturisko raksturu un apjomu 

10. 18.06.2008. 
DA-08-4776nd 

SIA „Vox quercus” NepieĜaut esošo stāvu skaita palielināšanu savrupmāju zemes gabalos 
Kuldīgas ielā 21 un 23, jo tam nav pietiekošas motivācijas. Pie tam šim 
Kuldīgas ielas posmam ir raksturīga vēsturiskā apbūve, ko nav pieĜaujams 
degradēt, mainot teritorijas plānojumu. 

11. 18.06.2008. 
DA-08-4775nd 

SIA „Jūsu nami” 

12. 16.06.2008. 
DA-08-4675nd 

Baltic Development 
consultancy 
SIA „PHM Ltd. 
Latvia” pilnvarotā 
persona 

Atkārtoti lūdzam iekĜaut grozījumos stāvu skaita maiĦu, pieĜaujot maksimālo 
stāvu skaitu līdz 5 stāviem kvartālā starp Kalnciema, Melnsila, KapseĜu un 
Sabiles ielām, nosakot, ka šajā kvartālā var veikt apbūvi, ievērojot 
perimetrālās apbūves noteikumus. 

Sakarā ar to, ka teritorija robežojas ar valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekli „Kalnciema ielas koka apbūve” (valsts 
aizsardzības Nr.8583) un aizsardzības zonās stāvu skaita 
palielināšana nav pieĜaujama, Departaments priekšlikumu neatbalsta  

13. 26.09.2008. 
DA-08-7472nd 

Baltic Development 
consultancy 
 

Lūdzam izskatīt veikto pilsētbūvnieciski telpisko analīzi un noteikt 
maksimāli pieĜaujamo stāvu skaitu - 4 stāvi kvartālā starp Kalnciema, 
Melnsila, KapseĜu un Sabiles ielām, nosakot, ka šajā kvartālā var veikt 
apbūvi, ievērojot perimetrālās apbūves noteikumus. 

14. 13.06.2008. 
DA-08-4667nd 

SIA „Grīvas nami” Lūdzam rast iespēju palielināt stāvu skaitu līdz 10 stāviem un palielināt 
intensitāti l īdz 300% zemes gabalā Daugavgrīvas ielā 31,k-6 (kad.nr. 
01000612053) atkarībā no kvartāla kopējās vizualizācijas. 

Departaments neatbalsta, jo tam nav objektīva pamata, un 
priekšlikums ir pretrunā ar zemes gabalu apkaimē abpus Zunda 
kanālam iedibināto apbūves raksturu, kur dominē apbūves atĜautais 
stāvu skaits līdz sešiem stāviem. 

15. 25.06.2008. 
DA-08-2406ap 

Gundars Bundzis „Stirnu un Ieriėu ielas krustojuma celtniecības priekšlikums” iesniegts RD 
PAD 29.08.2007.. 16.09.2008. saĦemta PAD atbilde 4046-ap ar slēdzienu 
par idejas tālāku virzību RD deputātiem izvērtēšanai. 
Lūdzu info par priekšlikuma virzības gaitu. 

Departaments neatbalsta, jo tas ir pretrunā ar pilsētas telpisko 
akcentu hierarhiju. 
SaskaĦā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam zemes 
gabalā ar kadastra Nr. 0100 089 0339 maksimālais atĜautais stāvu 
skaits ir līdz 5 stāviem. Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 
noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 3.6.2. apakšpunktam izvērtējot apbūves teritorijas 
vietējos apstākĜus un blakus esošo apbūvi, pieĜaujama stāvu skaita 
maiĦa 35% robežās, ievērojot Rīgas pilsētas Būvvaldes plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu 
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16. 16.05.2008. SIA „Business Real 
Estate I&B” 

Palielināt intensitāti l īdz 180 % zemes gabalos starp Jelgavas ielu un 
Kileveina grāvi (kad.nr. 01000500110; 01000500120; 01000500109; 
01000500122; 01000500121; 01000500188) 

Departaments neatbalsta, jo priekšlikums ir pretrunā ar Daugavas 
kreisā krasta attīstības koncepcijas vadlīnijām 

17.   Palielināt atĜauto stāvu skaitu no 4- 7 stāviem gar Kileveina grāvi zemes 
gabalos ar kad.nr. 01000500110; 01000500120; 01000500109; 
01000500122; 01000500121; 01000500188 

  
3.2. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR.3.2. ‘PRIEKŠLIKUMS UZ VALSTS VAI PAŠVALD ĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (SITUĀCIJA 
UZ 31.12.2005.) NAV PAMATOTS AR VALSTS PĀRVALDES UN/ VAI PAŠVALD ĪBAS AUTONOMO FUNKCIJU REALIZ ĀCIJAS PAMATOJUMU” 
 
3.3. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU NR. 3.3. „PRIEKŠLIKUMS P ĒC BŪTĪBAS RISINĀMS DETĀPLĀNOJUMA IETVAROS, ATBILSTOŠI NORMAT ĪVO 
AKTU PRASĪBĀM” 
 
3.4. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR RKRIT ĒRIJU NR.3.4. PRIEKŠLIKUMS NEATTIECAS UZ GROZ ĪJUMIEM, JO APB ŪVES NOTEIKUMI PIE ěAUJ           
PRIEKŠLIKUM Ā MINĒTĀ APBŪVES STĀVU SKAITA IZMAI ĥAS” 
 
18. 02.06.2008. 

DA-08-4369nd 
Latvijas Futbola 
federācija 

Tuvākajos gados „Ėeizarmežs” ir ieplānojis uzbūvēt pilnīgi jaunu sporta 
centru. Lai treniĦa procesu varētu veikt kvalitatīvi, un atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem organizēt spēles un turnīrus, lūdzam atbalstīt 
ieceri un atĜaut halli būvēt 20-22 m augstumā.  Futbolu principā nav 
iespējams spēlēt 10-12 m augstās hallēs. 

SIA „Ėeizarmežs” priekšlikumā minētās sporta halles augstumu 
20-22 m, kas nodrošinātu starptautisku spēĜu un turnīru 
organizēšanu, ir ievērtēts  Rīgas domes 20.12.2005. saistošo 
noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” grozījumos, un ir attiecināms uz punktu 4.4.7., kas 
nosaka, ka „īpašos gadījumos ar Būvvaldes lēmumu būvju 
augstuma ierobežojumus var neattiecināt uz sabiedrības interesēm 
nozīmīgām publiskām ēkām (kultūras, izglītības, veselības, sporta 
kompleksiem un tamlīdzīgām ēkām)”. TādēĜ Departaments 
neatbalsta jūsu priekšlikumu par apbūves stāvu skaita augstuma 
palielināšanu. 

 
3.5. NORAIDĀMIE PRIEKŠLIKUMI, SASKA ĥĀ AR KRIT ĒRIJU Nr. 3.5.”PRIEKŠLIKUMS IR NEKONKR ĒTS, TAM NAV PAMATOJUMA, VAI TO NAV AKCEPT ĒJUŠI ZEMESGABALA 
ĪPAŠNIEKI” 
 
19. 16.04.2008. Dainis Kiršs Stāvu skaitu ne mazāku kā 7-40 stāvi Brīvostas teritorijā, Andrejsalā 12-40 

stāvi. Publiskās autostāvvietas sākot no 6 stāviem. Kuldīgas ielā apbūvi sākt 
no 6 stāviem – jo Rīga aug! Rīgas teritoriju paplašināt no 308km2 līdz 500 
km2 vismaz, kas ir pret, lai brauc dzīvot uz Latgales mežiem un plašumiem. 
Rīgai metro! 

Priekšlikums ir vispārīgs, nekonkrēts 

20. 16.04.2008. Silvija Kiršs Stāvu skaitu ne mazāku kā 7-40 stāvi Brīvostas teritorijā, Andrejsalā 12-40 
stāvi. Publiskās autostāvvietas sākot no 6 stāviem. Kuldīgas ielā apbūvi sākt 
no 6 stāviem – jo Rīga aug! Rīgas teritoriju paplašināt no 308km2 līdz 500 
km2 vismaz, kas ir pret, lai brauc dzīvot uz Latgales mežiem un plašumiem. 
Rīgai metro! 

Priekšlikums ir vispārīgs, nekonkrēts 

21. 16.04.2008. Inga Leimane Stāvu skaitu ne mazāku kā 7-40 stāvi Brīvostas teritorijā, Andrejsalā 12-40 
stāvi. Publiskās autostāvvietas sākot no 6 stāviem. Kuldīgas ielā apbūvi sākt 
no 6 stāviem – jo Rīga aug! 

Priekšlikums ir vispārīgs, nekonkrēts 
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Rīgas teritoriju paplašināt no 308km2 līdz 500 km2 vismaz, kas ir pret, lai 
brauc dzīvot uz Latgales mežiem un plašumiem. Rīgai metro! 

22. 16.04.2008. Māris Leimanis Teritoriju vajag pēc iespējas vairāk apbūvēt (te ir Baltijas metropole, nevis 
lauku meži). Stāvu skaitu ne mazāku kā 7-40 stāvi Brīvostas teritorijā, 
Andrejsalā 12-40 stāvi. Publiskās autostāvvietas sākot no 6 stāviem. 
Kuldīgas ielā apbūvi sākt no 6 stāviem – jo Rīga aug! 
Vēlos par saviem nodokĜiem valstij un ziedojumiem Rīgai – metro! 
Debesskrāpjus (30-70stāvi); pazemes un virszemes tuneĜus gājējiem un auto; 
Nacionālo bibliotēku; uz AB dambja SīĜa projektu. Visus jaunos 3 brāĜus 
Rīgai obligāti vajag! 

Priekšlikums ir vispārīgs, nekonkrēts 

23. 15.05.2008. Inese Daukste Izvērtēt RTP atĜautā apbūves stāvu skaitu visā Rīgas teritorijā. Nav 
pieĜaujama krasa apbūves stāvu skaita palielināšana, kas neiekĜaujas 
apkārtējā apbūves kompozīcijā. 

Priekšlikums ir vispārīgs, nekonkrēts 

24. 25.06.2008. 
DA-08-2401ap 

R.Zeile, K.BērziĦa, 
V.Upleja, R.AržaĦiks, 
N.BarišĦikova, 
J.Rjobkovs, 
J.Rjobkova, 
M.Pabērzs 
+ 391paraksts 

Kategoriski iebilstam pret detālplānojumu, kurš Mežaparka teritorijā starp 
Ėīšezera ielu, Kokneses prospektu, M.Ėempes ielu, Sudrabu Edžus ielu un 
Līgatnes ielām un minētajās teritorijās pieĜauj 18-24 un 13-17 stāvu celtĦu 
būvniecību.  
Celtnes augstākas par 12 st., izjauks M.Ėempes ielas ēku savstarpējo 
kompozīciju, kā arī pilnībā likvidēs tai līdzās vēl atlikušo zaĜo teritoriju, kas 
ir galvenā Mežaparka rajona prioritāte un tā dzīvojamo  platību augstās 
vērtības galvenais nosacījums. 
Nav saprotama ieinteresētība iedzīvotāju skaita koncentrācijā bez 
nepieciešamās infrastruktūras nodrošinājuma un iespējām paplašināt 
M.Ėempes ielu.  
Izstrādājot detālplānojumu, pieprasām izvērtēt paredzamo trokšĦu līmeni gan 
gaisa kvalitātes izmaiĦas. 
Kategoriski pieprasām teritorijā saglabāt visus pieaugušos kokus. 
Pieprasām izvērtēt hidroloăiskā režīma izmaiĦas šinī rajonā, sakarā ar daĜēji 
aizbērto Mailes upītes gultni. 
M.Ėempes noslogotības dēĜ, piebraucamos ceĜus būtu jāplāno no Kokneses 
prospekta puses. Iedzīvotājiem jau šobrīd ir problemātiski atrast stāvvietu 
savas automašīnas novietošanai. 
Augstceltnes, kas tik tuvu atrastos apkārtējām 12 stāvu ēkām, nopietni 
ietekmētu iedzīvotāju vides kvalitāti (insolācija, privātās dzīves 
neaizskaramība). 

Teritorija starp Kokneses prospektu, Mirdzas Ėempes un Līgatnes 
ielām, kur paredzēta 13-17 stāvu apbūve, jau ir 100% apbūvēta ar 
10-12 stāvu ēkām. TādēĜ jauna apbūve šeit vairs nav iespējama. 
SaskaĦā ar Rīgas ilgtermiĦa attīstības stratēăiju l īdz 2025. gadam, 
Rīgas attīstības programmu 2006-2018. gadam, un izstrādājot 
Rīgas attīstības plānu, ticis veicināts pilsētas policentriskums, 
veidojot spēcīgus jaunus attīstības centrus, tādejādi samazinot 
slodzi Rīgas vēsturiskajā centrā. Jaunie centri tiek veidoti 
transporta mezglu tuvumā un priekšroka dodama degradētu 
teritoriju attīstībai. Kā viena no šādām teritorijām tika noteikta 
nekoptā Kokneses prospekta un Ėīšezera ielas krustojuma 
apkārtne ar bijušajām siltumnīcām un padomju armijas karaspēka 
daĜas noliktavām. Šai vietā krustojas divi no pilsētas lielākajiem 
projektētajiem lielceĜiem, kas nodrošinās pilsētu ar transporta 
infrastruktūru. Pilsētas apakšcentrs ar paaugstinātu apbūvi šeit ir 
paredzēts, Ħemot vērā 1969., 1984. gada ăenplānus, kā arī 1995-
2005 Rīgas attīstības plānu pēctecību. 
Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielu stūrī ir paredzēta 
jaunas skolas būvniecība. Pārējā infrastruktūra, ieskaitot vietējos 
parkus un skvērus, ir paredzēta jaunās apbūves teritorijās. Esošais 
dīėis Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018 grafiskajā daĜā 
„Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana M 1: 10000” tiek 
saglabāts un nav paredzēts to aizbērt. 
LR likumdošana paredz izvērtēt trokšĦu un piesārĦojuma līmeni 
dzīvojamajos rajonos, kas arī tiek ievērots šajā teritorijā.  
Izstrādājot jebkuru būvprojektu, viena no prasībām ir ievērot esošo 
un projektēto ēku insolāciju (saskaĦā ar Rīgas domes 20.12.2005. 
gada saistošajiem noteikumiem  Nr. 34 „Rīgas teritorijas apbūves 
noteikumi” punktu Nr. 4.8.) 
Rīgas domes funkcijās neietilpst privātpersonu nodrošināšana ar 
autonovietnēm personīgajam autotransportam. Autostāvvietas var 
izvietot savos zemesgabalos pazemē, virszemes daudzstāvu 
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autostāvvietās, vai arī piedalīties autostāvvietu izbūvē citos 
zemesgabalos jaunajās apbūves teritorijās, iepriekš vienojoties ar 
teritoriju attīstītājiem. 

 

 

SaskaĦā ar Rīgas domes 30.09.2008. lēmuma Nr.4224 1.3. punktu plānojumā jāparāda ar Rīgas domes 21.07.2008. 
lēmumu Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas 

vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daĜā” 
uzsāktajos Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās 

daĜas grozījumos ietvertās teritorijas 
 

Priekšlikumu izvērtējums Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem 
grafiskajā daĜā, koriăējot apbūves veidošanas pamatnosacījumus 

 
N.p.
k. 

Vārds, Uzvārds/ 
Nosaukums 

Priekšlikums Pamatojums Piezīmes 

1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI 
1.1. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.1. „PRIEKŠLIKUMS PRECIZĒ PLĀNA IZSTRĀDES GAITĀ RADUŠOS TEHNISKU KěŪDU” 
1. Pilsētas attīstības 

departaments 
(PAD) 

Būvlaides korekcija Kalpaka bulvārī zemes gabalam RaiĦa bulvārī 8 
(kadastra Nr. 0100 009 0018) – atcelt obligāto būvlaidi 

 Pašvaldības īpašums 

2. PAD Obligātās būvlaides noteikšana Miera ielā 8 (kad. Nr. 0100 023 0061)  Privātīpašums 
3. PAD Būvlaides korekcija SkārĦu ielā 11 (kadastra Nr. 0100 001 0027) Būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā 

(19.03.2008. Nr. 2-DA-08-2102-nd) apbūves līnija  noteikta pa 
zemes gabala robežu un SkārĦu ielas sarkano līniju 

Privātīpašums 

4. PAD Koriăēt stāvu skaitu pa zemes gabala robežu Matrožu ielā (kadastra Nr. 
0100 062 2009) 

Tehniska precizēšana, lai viss zemes gabals būtu zonā ar vienu 
stāvu skaitu 

Valsts īpašums (Finanšu ministrijas 
personā),  
VAS „Privatizācijas aăentūra” 

5. PAD Pērnavas ielā posmā starp Ata un Rūdolfa ielu perimetrālās apbūves 
teritorijai ar brīvstāvošu apbūvi iekškvartālā noteikt atĜauto stāvu skaitu – 
6 stāvi 

Tehnisks precizējums  

6. PAD Koriăēt perimetrālās apbūves robežu pa z/g (kad.Nr. 0100 049 0063) 
robežu 

Tehnisks precizējums Pašvaldības īpašums 

7. PAD Precizēt būvlaidi EmiĜa MelngaiĜa ielas un Vesetas ielas turpinājuma 
teritorijā (kadastra Nr. 0100 019 0169, 0100 019 2012) 

Tehnisks precizējums 19/169 – Pašvaldības īpašums 
19/2012 - Privātīpašums 

8. PAD Precizēt kultūrvēsturiski nozīmīgo, autentisko apbūves fronti KrišjāĦa 
Barona ielā 1 pret MerėeĜa ielu (kadastra Nr. 0100 005 0038) 

Tehnisks precizējums Valsts īpašums (Jāzepa Vītola 
Latvijas mūzikas akadēmijas personā) 

9. PAD Precizēt 60% apbūves blīvumu zemes gabalā Artil ērijas ielā 2/4 (kadastra 
Nr. 0100 028 0110) pretrunīgu apbūves noteikumu dēĜ 

Tehnisks precizējums Privātīpašums (nereăistrēts 
zemesgrāmatā) 
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1.2. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.2. „PRIEKŠLIKUMS ATBILST ESOŠAJAI SITUĀCIJAI DABĀ, ATBILST RAKSTURĪGAJAI APBŪVEI" 
10. SIA „Karavella 

Property” 
  

Lūdzam mainīt zemes gabala Katrīnas dambī 27 (kadastra Nr. 0100 012 
0007) maksimālo atĜauto stāvu skaitu uz 13 stāviem, lai varētu veikt SIA 
„Karavella Property” piederošas 13-stāvu ēkas rekonstrukciju 

Atbalstīt konkrētajam zemesgabalam, jo uz tā atrodas 13 stāvu 
ēka (stāvu skaitu nosakot ne augstāku kā esošajai ēkai). 
SaskaĦā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem nav 
iespējama ēkas paplašināšana. 

Privātīpašums (A/S „Latvijas 
kuăniecība”) 

11. SIA „Elladent” 
 

Koriăēt zemes gabala Katrīnas dambī 20b (kadastra Nr.  0100 012 2052) 
apbūves principu uz perimetrālo apbūvi 

Atbalstīt apbūves veida maiĦu uz perimetrālu apbūvi ar 
brīvstāvošu apbūvi iekškvartālā – izvērtēt apbūves veidošanas 
principa maiĦu visā kvartālā un arī blakus kvartālos abpus 
jaunveidojamajai ielai 

Privātīpašums 

12. SIA „Trigo” 
 

Koriăēt neapbūvējamā pagalma robežas zemes gabalā Tērbatas ielā 74 
(kadastra Nr. 0100 028 2026) atbilstoši atklāta arhitektūras konkursa 
rezultātiem 

Atbalstīt, Ħemot vērā plānošanas un arhitektūras uzdevuma 
izvirzītos nosacījumus (PAU izsniegts ar nosacījumu, ka gar 
robežu ar z/g Tērbatas ielā 72 jāveido atvērums divu stāvu 
augstumā, saglabājot apzaĜumoto teritoriju, un fasāde jāveido ar 
atkāpi no z/g Tērbatas ielā 76 robežas) 

Privātīpašums 

13. SIA „MedPro Inc” 
 

Atcelt neapbūvējama pagalma statusu Ăertrūdes 15/17  
(kadastra Nr. 0100 022 0026) 

Priekšlikums atbalstīts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
attīstības padomes 14.11.2007. XC sēdē  (6.p.) 

Privātīpašums 
(SIA „Ăertrūdes iela 15/17”) 

1.3. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.3. „PRIEKŠLIKUMS VEICINĀS NOZĪMĪGĀKO PILSĒTAS STRUKTŪRAS UN FUNKCIONĀLO MEZGLU TELPISKO 
UZTVERI, APAKŠCENTRU VEIDOŠANOS” 
14. SIA „Pilsētas 

ganības” 
Grozījumos Ħemt vērā z/g starp Ganību dambi un Sporta ielu (Pulkveža 
Brieža ielā 28, kad. Nr. 0100 018 0083) funkcionālo un pilsētbūvniecisko 
risinājumu – atĜautais stāvu skaits no 2 - 9 teritorijā gar plānoto dzelzceĜu 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās transporta funkcionālā mezgla 
izveidi pilsētas struktūrā 

Privātīpašums 

1.4. ATBALSTĀMIE PRIEKŠLIKUMI SASKAĥĀ AR KRITĒRIJU NR. 1.4. „PRIEKŠLIKUMS VEICINĀS KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANU UN ATTĪSTĪBU UN VIDES 
KVALIT ĀTES UZLABOŠANU” 
15. PAD Skvēra daĜu zemes gabalā KrišjāĦa Barona ielā 99 (kadastra Nr. 0100 

027 2014) noteikt kā neapbūvējama pagalma statusu 
Atbalstīt, priekšlikums veicinās vides kvalitātes uzlabošanu Valsts īpašums (Finanšu ministrijas 

personā)  Moratorija teritorija 
16. PAD Noteikt teritoriju starp Tomsona, Alojas, KrišjāĦa Valdemāra un Ēveles 

ielu ar neapbūvējama pagalma statusu 
Atbalstīt, priekšlikums veicinās vides kvalitātes uzlabošanu Moratorija teritorija 

17. PAD Noteikt neapbūvējama pagalma statusu zemes gabaliem HospitāĜu ielā 8 
(kadastra Nr. 0100 025 0223), HospitāĜu ielā 12 (kadastra Nr. 0100 025 
0117) un HospitāĜu ielā 14 (kadastra Nr. 0100 025 0116) 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās dzīvojamās vides kvalitātes 
uzlabošanos 

25/223 – kopīpašums (Latvijas valsts 
Finanšu ministrijas personā un 
privātīpašums); 25/117 – 
Privātīpašums; 25/116 – Pašvaldības 
īpašums, apsaimniekotājs RP SIA 
„Valdemāra nami” Moratorija 
teritorija (izĦemot 25/116) 

18. PAD Neapbūvējama pagalma statusa noteikšana Kr. Valdemāra ielā 145 k-5 
(kad. Nr. 0100 024 0351) un Vesetas iela (kad. nr. 0100 024 0350) 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās dzīvojamās vides kvalitātes 
uzlabošanos 

Privātīpašumi 
Moratorija teritorija 

19. Valdis Bīmanis 
 

Lūdz atcelt detālplānojuma teritoriju Miera ielā 67 (kadastra Nr. 0100 
024 0032) 
 

PAD priekšlikums – z/g daĜai, kurā ir esoši apstādījumi, noteikt 
dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanu vai atbalstīt 
neapbūvējama pagalma statusa noteikšanu  

Privātīpašums 
Moratorija teritorija 

20. Pilnsabiedrība 
„Spīėeri” 

Koriăēt būvlaides Sarkano spīėeru rajonā atbilstoši arhitektūras un 
pilsētplānošanas plenēra rezultātiem (kadastra Nr. 0100 004 0069, 0100 
004 0052, 0100 004 0054, 0100 004 0055, 0100 004 0058, 0100 004 
0059, 0100 004 0057) 

Atbalstīt, priekšlikums veicinās kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu un attīstību 

4/69, 4/54, 4/59 – Pašvaldības 
īpašums, 4/52, 4/55, 4-57, 4/58 – 
Statuss nav noteikts. Nepieciešams 
saĦemt grafisku būvlaižu 
priekšlikumu attēlojumu 
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