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Pārskats par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem 

Iesniedzējs Iesniegšanas veids 

un datums 

Atzinums/Priekšlikums Komentāri 

Valsts vides dienesta Lierīgas 

reģionālā vides pārvalde 

(VVD)  

28.09.2015. 

Nr.4.5.-08/6383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2015. 

Nr.4.5.-08/6884 

 

1) Nav pievienoti dokumenti, kas apliecinātu, ka 

ir veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 

izpēte un VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” dokuments, kas 

apliecinātu applūstošo teritoriju augstuma 

atzīmes. 

Rekomendē robežu starp savrupmāju un dabas un 

apstādījumu teritoriju maksimāli saglabāt 

Bieriņgrāvja un Mārupītes nogāzes augšdaļā, jo 

apbūves izvietojums krasta nogāzē var veicināt 

nogāžu procesus, degradējot aizsargājamo biotopu. 

 

 

2) Kopumā atbalsta, ja robeža starp savrupmāju 

apbūves teritoriju un dabas un apstādījumu 

teritoriju tiks novilkta pa Bieriņgrāvja un 

Mārupītes nogāzes (krasta krants) augšdaļu, kā 

ir norādīts sugu un biotopu ekspertes 

I.Silamiķeles atzinumā. 

1) minētie dokumenti bija 

pievienoti projekta sastāvam, tos 

varēja apskatīt Teritorijas 

attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS), 

kurai ir jābūt pieejamai visiem 

reģionu un pašvaldību 

plānošanas speciālistiem. 

Pēc mutiskas vienošanās ar VVD 

speciālistu A.Veliku, izpētes 

dokumenti tika nosūtīti uz e-pastu 

atkārtotai lokālplānojuma 

izvērtēšanai. 

2) Mārupītes un Tēriņu strauta 

(Bieriņgrāvja) ieleju biotopu 

saglabāšanai dabas un 

apstādījumu teritorijas robeža ir 

noteikta ievērojot (pat 

atkāpoties) no sugu un biotopu 

ekspertes I.Silamiķeles noteiktās 

krasta krants. 

Dabas aizsardzības pārvalde - - Nosacījumi netika izvirzīti 

Valsts meža dienests Rīgas 

reģionālā virsmežniecība 

28.09.2015. 

Nr.VM5.7-7/876 

Kopumā atbalsta 

ar lūgumu papildināt ar informāciju par mežu 

Informācija tiks ierakstīta 

paskaidrojuma rakstā un pielikumu 

sastāvs papildināts ar Meža 

inventarizācijas lietu 

Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 

24.09.2015. 

Nr.605/1.1-

14.2/856 

 

Lokālplānojuma gala redakcijā sniegt informāciju 

par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem 

Paskaidrojuma raksts tiks 

papildināts ar teikumu, ka teritorijā 

nav vietējā ģeodēziskā tīkla punktu 
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Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde 

12.10.2015. 

Nr.22/8-1.16/1024 

Kopumā atbalsta 

ar nosacījumu iekļaut informāciju un tehniskos 

risinājumus par: 

1) būvju izvietojumu, ugunsdrošības 

atstarpēm un piebrauktuvēm plānojumā, 

saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju 

ugunsdrošība”; 

2) ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, saskaņā 

ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”.  

Paskaidrojuma raksts tiks 

papildināts ar informāciju par 

projektējamo ugunsdzēsības 

hidrantu un atsauci uz attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem. Detalizētāki 

risinājumi tiks izstrādāti ūdensvada 

tīklu izbūves tehniskajā projektā. 

Latvijas valsts ceļi 24.09.2015. 

Nr.5.1/4091 

Atbalsta  - 

Veselības inspekcija 25.09.2015. 

Nr.10-6/22634 

Atbalsta - 

Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

13.10.2015. 

DS-15-732-dv 

Atbalsta - 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta Vides pārvalde 

17.09.2015. 

Nr.DMV-15-2294-

dv 

Atbalsta  - 

 

 

Rīgas domes Īpašuma 

departaments 

06.10.2015. 

Nr.DI-15-555-dv 

Atbalsta - 

 

SIA „Rīgas ūdens” 23.09.2015. 

Nr.T1-7.22/352 

Atbalsta  - 

AS „Sadales tīkls” 23.09.2015. 

Nr.30KI50-

02.05/32384 

Atbalsta  - 

AS „Latvijas gāze” 25.09.2015. 

Nr.27.4-2/3418 

Atbalsta  - 

SIA „Lattelecom” - - Saskaņā ar 14.10.2014. MK Nr.628 

62.punktu, nav publiskas intereses 

par projektu 

AS „Rīgas siltums” 

 

 

- -  Nosacījumi netika izvirzīti 
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Zigmunds Krastiņš 

 

Piedalījās 

17.septembra 

publiskās 

apspriešanas 

sanāksmē  

 

Priekšlikums izvērtēt 3 stāvu apbūves atbilstību 

minētās teritorijas raksturam, ņemot vērā, ka 

Mārupītei piegulošajā teritorijā nav neviena esoša 

3 stāvu dzīvojamā māja. 

 

3 stāvi ir noteiktais maksimāli 

pieļaujamais savrupmāju apbūves 

augstums visā Rīgas teritorijā, kas 

nav obligāti jārealizē. Apbūves 

izskats un iederīgums apkārtējā vidē 

ir būves tehniskā projekta 

jautājums, kas ir tehniskā projekta 

izstrādātāja un Rīgas pilsētas 

būvvaldes speciālistu kompetencē. 

 


