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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas 
kartē  „Teritorijas  funkcionālais  zonējums”  norādītajā  lokālplānojuma  teritorijā  –  Rīgā, 
Daugavgrīvas ielā 93 (zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 077 0116, 0100 077 0176 
un 0100 077 0052,  kā  arī  zemesgabali  un zemesgabalu  daļas ielu  sarkanajās līnijās ar 
kadastra apzīmējumu 0100 077 2115, 0100 077 2065, 0100 077 2013, 0100 077 2114, 0100 
077  2004,  0100  077  0023,  0100  077  0192  un  0100  077  0022),  turpmāk  tekstā  – 
lokālplānojuma teritorija.

2. Funkcionālā  zona  lokālplānojuma  teritorijā  tiek  noteikta  saskaņā  ar  saistošo  noteikumu 
grafiskās  daļas  karti  „Teritorijas  funkcionālais  zonējums”.  Lokālplānojuma  teritorijas 
izmantošanā un apbūvē piemēro Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu 
Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības tiktāl, ciktāl saistošie 
noteikumi nenosaka citādi.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no Daugavgrīvas ielas un Podraga ielas.

4. Piebraucamajiem  ceļiem  jābūt  ar  cietu  segumu,  kas  izbūvējami  pēc  visu  nepieciešamo 
inženierkomunikāciju izbūves plānoto piebrauktuvju robežās.

5. Ēkām un citām būvēm lokālplānojuma teritorijā jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas 
būvnormatīviem.

6. Nepieciešamo auto novietņu skaitu jānodrošina katrā apbūves kvartālā un/vai zemes gabalā, 
kopējo  nepieciešamo  transportlīdzekļu  skaitu  nosaka  summējot  katrai  izmantošanai  vai 
objektam nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu.

7. Auto novietņu skaitu ēkām vai  būvēm nosaka būves būvprojekta stadijā,  ievērojot  Rīgas 
domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” nosacījumus, kā arī atbilstoši citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

8. Inženierkomunikācijas,  kas  nepieciešamas  būvju  inženiertehniskajai  apgādei,  projektē 
būvprojekta sastāvā.

9. Ārējo  ugunsdzēsības  ūdensapgādi  nodrošina  no  centralizētās  ūdensapgādes  sistēmai 
pieslēgtiem hidrantiem, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.326 
„Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu  LBN  222-15  „Ūdensapgādes  būves"  noteiktajām 
prasībām. Ugunsdzēsības hidranti jāizvieto saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 
noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” 
155.punkta  prasībām  atkarībā  no  projektējamo  ēku  un  būvju  ugunsdrošības  pakāpes, 
nodrošinot, lai hidranti ir pieejami ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

10. Ēkas  nodrošina  ar  centralizēto  ūdensapgādi,  sadzīves  kanalizāciju  un  lietusūdeņu 
novadīšanas sistēmu.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

Nenosaka

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

Nenosaka

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

11. Akustiskā  trokšņa  pieļaujamiem  rādītājiem  publisko  ēku  telpām  un  teritorijām  jāatbilst 
Ministru  kabineta  2014.gada  7.janvāra  noteikumiem  Nr.16  „Trokšņa  novērtēšanas  un 
pārvaldības kārtība” 2.pielikumā un 4.pielikumā noteiktajiem rādītājiem.

12. Trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi), ja tādi ir nepieciešami, projektējami 
atbilstoši  Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija  noteikumu Nr.312 „Noteikumi  par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 016-15 „Būvakustika”” prasībām.
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13. Veicot  publisku  ēku  būvniecību  lokālplānojuma  teritorijā,  kurās  ir  konstatēts  vai  tiek 
prognozēts paaugstināts trokšņu līmenis, ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena 
veida vai  vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai  gaisa kondicionēšanas 
iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa. Ieteicams pielietot 
skaņu izolējošus apdares materiālus ēku fasāžu apdarei un pakešu logus ar papildu skaņu 
slāpējošu efektu.

14. Lokālplānojuma  teritorijā  atļautas  darbības,  kuras  rezultātā  piesārņojošās  vielas  NO2 
summārā  gada  vidējā  koncentrācija  (kopā  ar  fonu)  ir  mazāka  par  Ministru  kabineta 
2009.gada  3.novembra  noteikumos  Nr.1290  „Noteikumi  par  gaisa  kvalitāti”  noteikto 
robežlielumu cilvēka veselības aizsardzībai.

15. Lokālplānojuma teritorijā  aizliegts veikt  ārpustelpu būvdarbus,  kas saistīti  ar  paaugstinātu 
troksni, laikā no pulkst. 23.00 līdz 6.00.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.1.1. Pamatinformācija

16. Rūpnieciskās apbūves teritorija ar indeksu R1 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

17. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
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18. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

19. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

20. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

21. Noliktavu apbūve (14004).

22. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): Metālapstrādes un mašīnbūves, derīgo izrakteņu pārstrādes (ārpus derīgo 
izrakteņu  ieguves vietām),  gumijas  rūpniecības,  ādas,  koksnes pārstrādes,  būvmateriālu  un  sanitārtehnisko  iekārtu  ražošanas un līdzīgu 
uzņēmumu apbūve un infrastruktūra

23. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

24. Biroju ēku apbūve (12001).

25. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) 
(pašvaldības noteiktais)

no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

26 280 25 8

4.6.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka
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4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR3)

4.7.1.1. Pamatinformācija

27. Transporta  infrastruktūras  teritorija  (TR)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  visu  veidu  transportlīdzekļu  un  gājēju  satiksmei  
nepieciešamo  infrastruktūru,  kā  arī  lai  nodrošinātu  ostu  uzņēmumu  darbību  un  attīstībai  nepieciešamo  teritorijas  organizāciju  un 
inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

28. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

29. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

30. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka
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4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5)

4.9.1.1. Pamatinformācija

31. Dabas un apstādījumu teritorija ar indeksu DA5 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas 
un  kultūrvides  u.tml.  funkciju  īstenošanu  dabas  vai  daļēji  pārveidotās  dabas  teritorijās,  ietverot  ar  attiecīgo  funkciju  saistītās  ēkas  un 
inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

32. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

33. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību, atbilstoši šī 
lokālplānojuma  prasībām  un  risinājumiem.  Ēku  un  būvju  būvniecību  īsteno  būvprojektā 
noteiktā secībā.

34. Lokālplānojuma  teritorijā  inženiertīklu  izbūves  secību  precizē  būvprojektēšanas  stadijā, 
saskaņā ar katra konkrētā inženierkomunikāciju turētāja tehniskajiem noteikumiem.

35. Pirms būvniecības nav nepieciešama īpaša teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.

36. Īstenojot lokālplānojuma risinājumus jāizbūvē plānotais kravas autotransporta apgriešanās 
laukums Podraga ielā, kā strupceļa ielas noslēgums.

37. Būvprojektu  izstrādāšanai  teritorijās,  kurās  atrodas  330kV  kabeļu  elektrolīnija,  saņemt 
tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. AIZSARGJOSLAS UN CITI APROBEŽOJUMI

38. Aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā ir noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma, Ministru 
kabineta  noteikumu  un  Rīgas  domes  2005.gada  20.decembra  saistošo  noteikumu  Nr.34 
„Rīgas  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”  prasībām.  Esošās  aizsargjoslas, 
atbilstoši mēroga noteiktībai, un plānoto ielu ekspluatācijas aizsargjoslas (sarkanās līnijas), ir 
noteiktas grafiskās daļas kartē „Teritorijas funkcionālais zonējums”.

39. Inženiertīklu  ekspluatācijas  aizsargjoslas  nosaka  turpmākās projektēšanas gaitā  atbilstoši 
inženiertīklu faktiskajam izvietojumam saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.

7.2. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

40. Ja  pirms  saistošo  noteikumu  spēkā  stāšanās  ir  izsniegts  plānošanas  un  arhitektūras 
uzdevums,  akceptēts  būvprojekts  vai  izsniegta  būvatļauja,  tie  ir  derīgi  arī  pēc  saistošo 
noteikumu stāšanās spēkā.

41. Līdz ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu spēku zaudē Rīgas domes 2005.gada 
20.decembra  saistošo  noteikumu  Nr.34  (Rīgas  domes  2009.gada  18.augusta  saistošo 
noteikumu Nr.5 un Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.219 redakcijā) 
12.pielikuma  „Teritorijas,  kam  izstrādājami  detālplānojumi”  2.punkta  daļa,  izslēdzot 
lokālplānojuma teritoriju  no Podraga detālplānojuma teritorijas,  un 13.pielikuma „Prasības 
detālplānojumu  izstrādei”  sadaļa  „Papildu  prasības  Podraga  teritorijas  detālplānojuma 
izstrādei”, precizējot detālplānojuma teritorijas robežas aprakstu.
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