
 

 

  
RĪGAS  DOME 

PILSĒTAS  ATTĪSTĪBAS  DEPARTAMENTS 
Reģ. nr. 90000056484 

Amatu ielā 4, Rīgā LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949 
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv 

 
 
 
16.07.2009. 

 
 

Izvērt ējums par Vides pārraudz ības valsts biroja 02.06.2009. atzinumā Nr.17 „Par 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu Vides pārskatā” izteikto 

rekomendāciju integr ēšanu Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam ar 
grozījumiem  

 
 
1. Par rekomendācijām, kas prasa ilgtermiĦa precizējošus pasākumus, plānojumus, 

monitoringus ir sagatavots Rīcības plāns Vides pārraudzības valsts biroja norādījumu 
izpildei Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem īstenošanas procesā.  

 
2. Atsevišėi izvērtēti vairāki grozījumos paredzēti risinājumi:  
 
2.1. SIA „Pro gāze SNGB” sašėidrinātās gāzes bāzes ierobežojuma zonā plānotās 

darbības sastāda tikai 14% no teritorijas. Izstrādājot turpmākos attīstības projektus šajā 
teritorijā jāparedz apstādījumu ierīkošana vai tehniska rakstura objektu izvietošana.  

 
2.2. Izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam, centralizēto 

inženierkomunikāciju ieviešanas shēmas nebija pamatotas ar pētījumiem un precīziem 
inženierkomunikāciju plāniem. Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumos 
pievienotās centralizēto inženierkomunikāciju shēmas ir pamatotas ar iepirkuma projektu 
„Vadlīnijas inženierinfrastruktūras turpmākai attīstībai” (iepirkums ar identifikācijas 
Nr.RD 2008/lll), kurā ir izmantotas visu inžnierkomunikāciju digitālās kartes.  

 
2.3. Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu grafiskajās daĜā „Teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana M1:10000” Mīlestības saliĦa ir noteikta kā īpaši aizsargājama dabas 
teritorija saskaĦā ar Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 „Par dabas parkiem” 
19.pielikumu „Dabas parks „Piejūra””. Šai teritorijai nav jānosaka teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana „Ostas apstādījumu un dabas teritorija O

A
”, jo saskaĦā ar Rīgas 

domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” grozījumu 542.punktu ostas teritorija ietver:  

 



 

 2 

542.1. jūras ostas apbūves teritoriju (O
O
);  

542.2. ostas ražošanas un komercdarbības apbūves teritoriju (O
R
);  

542.3. ostas jauktas apbūves teritoriju (O
J
);  

542.4. ostas lidlauka izbūves teritoriju (O
L
);  

542.5. ostas apstādījumu un dabas teritoriju (O
A
);  

542.6. ostas publiskas apbūves teritoriju ar apstādījumiem (O
AP

);  

542.7. ostas ūdens akvatorija teritoriju (O
Ū
);  

542.8. kā arī citas šo saistošo noteikumu 6.nodaĜā noteikto izmantošanas veidu 
teritorijas atbilstoši Plānojuma grafiskās daĜas plānam „Teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana”.  

 
Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” grozījumu 524.2.1.punktā ir minēts arī dabas parks „Piejūra”, kas 
atbilst 542.8.punktā ostas teritorijā atĜautajām darbībām.  
2.4. Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” grozījumu grafiskajā daĜā „Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
M1:10000” visi stāvparki paredzēti tehniskās apbūves teritorijās vai arī jauktas apbūves 
teritorijās un ielu teritorijās, kurās ir simbols P&R. 
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