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1. pielikums. Institūciju sniegtā informācija un atzinumi. 

NR. 
P.K. 

INSTITŪCIJAS 
NOSAUKUMS UN 

KONTAKTPERSONA 
DARBA GRUPĀ 

INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJA KOMENTĀRI  

1. Rīgas Austrumu 
izpilddirekcija 
 
Pārstāvis darba grupā: 
J.Lejnieks, projektu 
vadītājs 

Informē, ka apkaimē nav publiskā infrastruktūra, ko pārvaldītu 
Izpilddirekcija. 

Norāda, ka Dārziņu apkaimē nav sociālās infrastruktūras (bērnudārzi, skolas 
un cita veida pakalpojumi), kā arī centralizētas ūdensapgādes un 
kanalizācijas, transporta pakalpojumus nodrošina „Rīgas satiksme”. 
Apkaimē, kas vēsturiski veidojusies kā vasarnīcu rajons, saskaņā ar Rīgas 
attīstības plānu, ir atļaut būvēt arī mājokļus dzīvošanai ziemā. Sekojoši ir 
pieaugušas iedzīvotāju prasības pēc komforta, gan sociālā, gan higiēniskā. 
Dārziņu apkaimes aktīvo iedzīvotāju kontaktinformāciju Izpilddirekcija ir 
nosūtījusi uz SIA „METRUM” e-pasta adresi. 

Izpilddirekcijai plānojuma izstrādes laikā ir svarīgi saņemt informāciju par:  

- apkaimes grunts piesārņojuma līmeni; 
- grāvju (meliorācijas) sistēmas izvērtējamu un tās plānojuma 

priekšlikumus (t.sk. lietus ūdeņu savākšanas, novadīšanas un 
attīrīšanas shēmas); 

- inženiertehniskā nodrošinājuma (ūdensapgāde, kanalizācija, gāzes 
apgāde, siltumapgāde, elektroapgāde, sakari, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana u.c.) analīzi un tā iespējamos risinājumus; 

- transporta infrastruktūras novērtējumu un piedāvājumus tās 
uzlabošanai; 

- esošās sociālās infrastruktūras analīzi un pamatnostādnes jaunas 
plānošanai publisko ārtelpu tīklojuma ietvaros. 

Informējam, ka SIA „METRUM” ir iepazinusies ar Rīgas Austrumu 
izpilddirekcijas līdz šim veikto darbu Dārziņu apkaimes turpmākajai 
attīstībai, tai skaitā 2012.gadā veiktās Dārziņu apkaimes 
iedzīvotāju aptauju un 2013.gadā izstrādāto „Integrēto Dārziņu 
apkaimes attīstības koncepciju”. 

Atzīmējam, ka SIA „METRUM” tematiskā plānojuma izstrādē 
(līdzīgi kā Dārziņu apkaimes attīstības koncepcijā) līdzās metodei - 
top-down jeb pieejai no augšas uz leju, atzīmējot tematisko 
plānojumu kā „Rīgas ilgtermiņa stratēģijas 2025.gadam” 
īstenošanas instrumentu, pielietos arī metodi bottom-up, 
turpmākajā plānošanas darbā izceļot gan 2012.gada vasarā Rīgas 
Austrumu izpilddirekcijas veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus, 
gan arī  līdz šim formulētos mērķus un iecerētos darbus „Integrētās 
Dārziņu apkaimes attīstības koncepcijā”. 

Atbildot uz nosacījumos minēto, norādām, ka tematiskā plānojuma 
izstrādes ietvaros ir veiktas šādas izpētes: 

 teritorijas inženierģeoloģija un grunts piesārņojums; 

 teritorijas esošās grāvju (meliorācijas) sistēmas stāvokļa 
izvērtējums; 

 teritorijas esošās transporta infrastruktūras novērtējums; 

 teritorijas inženiertehniskā nodrošinājuma izpēte un analīze; 

 teritorijas sociālās infrastruktūras analīze. 

2. Rīgas domes Īpašumu 
departaments 

Pārstāvji darba grupā: 
- I.Jēkabsone, 

Nekustamo īpašumu 
pārvaldes Īpašumu 
apzināšanas un 
formēšanas nodaļas 

Atbilstoši kompetencei sniedz sekojošu informāciju: 

Atbilstoši Rīgas domes 29.09.2009. lēmuma Nr.336 „Par valsts pārvaldes un 
pašvaldības funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta nozarē 
nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem, kā arī par 
zemesgabalu piekritību” zemesgabals ar kadastra apzīmējumu (turpmāk = 
KA) 0100 125 0304 paredzēts Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai (lēmums pielikumā 33.punkts). 

Atbilstoši Rīgas domes 06.07.2010. lēmumam Nr.1661 „Par valsts pārvaldes 
un pašvaldības funkcijas veikšanai nepieciešamajiem Rīgas Latgales 

Atzīmējam, ka sniegtā informācija tika izmantota tematiskā 
plānojuma izstrādes procesā, tai skaitā attēlojot to grafiski 
izstrādātāja tematiskā plānojuma ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas datu bāzē, izstrādājot priekšlikumus atbilstošā 
funkcionālā zonējuma noteikšanai Dārziņu apkaimes teritorijā 
saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. 
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Austrumu sektora 
vadītāja 

- D.Cerava, Nekustamo 
īpašumu pārvaldes 
Zemes plānošanas 
nodaļas zemju 
robežu plānošanas 
sektora 
teritorijplānotāja-
eksperte 

 

priekšpilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem Rīgas pilsētas 
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, kā arī par zemesgabalu piekritību 
un piederību” zemesgabali ar KA 0100 125 0470 un 0100 125 6301 
paredzēti Daugavas labā krasta krastmalas rekonstrukcijai, labiekārtošanai, 
publiskās peldvietas ierīkošanai (lēmuma pielikuma 48. un 49.punkti), 
zemes gabals ar KA 0100 125 6603 paredzēts labiekārtošanai, piemērojot 
to bērnu atpūtai un sporta aktivitātēm (lēmuma pielikuma 50.punkts), 
zemesgabals ar KA 0100 125 6613 paredzēts aktīvās atpūtas zonas 
iekārtošanai un uzturēšanai, rekreācijas funkciju nodrošināšanai, dīķa 
labiekārtošanai (lēmuma pielikuma 51.punkts). Šo lēmumu paredzēts 
papildināt ar vēl diviem zemesgabaliem, kuri būtu izmantojami šo 
pašvaldības funkciju veikšanai – ar zemesgabalu KA 0100 125 6528 
(reģistrēts zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda) un ar 
zemesgabalu KA 0100 125 0541. 

Atbilstoši Rīgas domes 14.12.2010. lēmuma Nr.2326 „Par valsts funkciju 
veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo 
īpašumu saraksta Nr.5 (meži Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) 
apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību” zemesgabali ar KA 
0100 125 0049, 0100 125 0336, 0100 125 0337, 0100 125 0338 paredzēti 
esošās dabas vērtības saglabāšanai, meža kopējo ekoloģisko vērtību 
paaugstināšanai, rekreatīvo funkciju attīstīšanai (lēmuma pielikuma 218., 
219., 220. Un 221. punkts). Šo lēmumu paredzēts papildināt ar vēl diviem 
zemesgabaliem, kuru būtu izmantojami šo pašvaldības funkciju veikšanai – 
ar zemesgabaliem KA 0100 125 0468 un 0100 125 0451. 

Atbilstoši Rīgas domes 14.12.2010. lēmuma Nr.2327 „par valsts pārvaldes 
funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamo īpašumu saraksta Nr.6 (attīstības teritorijas iedzīvotāju 
rekreācijai un dzīves vides uzlabošanai) apstiprināšanu un zemesgabalu 
piekritību un piederību” zemesgabali ar KA 0100 125 6442, 0100 125 0011, 
0100 125 00012 paredzēti publiski pieejamas zaļās zonas un krasta 
apstādījumu ierīkošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ekoloģisko, 
rekreācijas un pilsētas tēla veidošanas funkciju, bet to pagaidu izmantošana 
– ģimenes dārziņu uzturēšanai (lēmuma pielikums 195.punkts). 
Zemesgabals ar KA 0100 125 0323 paredzēts publiski pieejamas teritorijas 
labiekārtošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ekoloģisko un pilsētas tēla 
veidošanas funkciju (lēmuma pielikums 256.punkts). Zemesgabals ar KA 
0100 125 0339 paredzēts krastmalas apstādījumu ierīkošanai un 
uzturēšanai, lai nodrošinātu ekoloģisko, rekreācijas un pilsētas tēla 

Norādām, ka, lai gan daļa īstenojamo projektu, piemēram, 
izglītības iestāžu izveide, sākotnēji, ņemot vērā deklarēto 
iedzīvotāju skaitu, kas 2016.gadā ir tikai 2798, varētu sākotnēji 
šķist problemātiska, tematiskais plānojums ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, un dokumenta mērķis ir sekmēt  
Dārziņu kā pilnvērtīgas apkaimes turpmāku veidošanu un attīstību. 



Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums 

161 

 

veidošanas funkciju (lēmuma pielikums 188.punkts). Zemesgabals ar 
KA 0100 125 0340 paredzēts ielu apstādījumu gar projektēto Lidlauka ielu 
ierīkošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ekoloģisko un rekreācijas 
funkciju, bet tā pagaidu izmantošana – ģimenes dārziņu uzturēšanai 
(lēmuma pielikums 196.punkts). 

Atbilstoši Rīgas domes 14.12.2010. lēmuma Nr.2324 „par valsts pārvaldes 
funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības 
nekustamo īpašumu saraksta Nr.3 (ūdens teritorijas un tām pieguļošās 
teritorijas) apstiprināšanu, kā arī zemesgabalu piekritību un piederību” 
zemesgabali ar KA 0100 125 0327, 0100 125 0330, 0100 125 0331, 
0100 125 0332, 0100 125 0333 paredzēti kā publiski pieejama Daugavai 
pieguļošā teritorija ekoloģisko, rekreācijas, atpūtas funkciju veikšanai 
(lēmuma pielikumi 94., 95., 96., 97. un 98.punkts). 

Zemesgabals ar KA 0100 125 2054 (reģistrēts zemesgrāmatā uz Rīgas 
pilsētas pašvaldības vārda) ir Kapsila kapi un ir nepieciešams valsts 
pārvaldes funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (tai skaitā kapsētu izveidošanu un 
uzturēšanu, kā arī ielu, ceļu, laukumu būvniecība, pārbūve un uzturēšana) 
– izpildei. 

Zemesgabala ar KA 0100 125 2054 (reģistrēts zemesgrāmatā uz Rīgas 
pilsētas pašvaldības vārda) daļa ārpus sarkanajām līnijām ir Dārziņu parks 
un ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē 
(publiskie apstādījumi – parki, skvēri, kultūrvēsturiskie laukumi). 

Zemesgabali vai to daļas ielu sarkano līniju teritorijā ir nepieciešami 
pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) – izpildei. Vērš uzmanību, ka 
daļa ielu Dārziņu apkaimes rietumu daļā atrodas uz privātīpašumā 
esošajiem zemesgabaliem. 

Zemesgabals ar KA 0100 125 0310 ir zemes reformas pabeigšanai un tiks 
nodots īpašumā kā līdzvērtīga zeme kādam no līdzvērtīgās zemes 
pretendentiem. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam 
tas atrodas Publiskās apbūves teritorijā. 

Lūdz sagatavot tematiskā plānojuma priekšlikuma projektu, kas virzīts uz 
Dārziņu apkaimes līdzsvarotu sociāli-ekonomisko un telpisko attīstību, 
savlaicīgi iesniegt Rīgas domes Īpašuma Departamentā izvērtēšanai. 
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Pamatojoties uz teritorijas izpēti balstītu informāciju, Departaments var 
izvērtēt nepieciešamību pārskatīt pašvaldības autonomo funkciju 
īstenošanai paredzēto teritoriju turpmāku izmantošanu. 

 

3. Rīgas domes 
Satiksmes 
departaments 
 
Pārstāvis darba grupā: 
A.Urtāns, Transporta 
būvju plānošanas 
pārvaldes Būvdarbu 
kvalitātes uzraudzības 
nodaļas vadītāja 
vietnieks 
 

Rīgas domes Satiksmes departaments tematiskā plānojuma izstrādei sniedz 
sekojošus nosacījumus: 

1. Sagatavot ielu tīkla attīstības plānu ar ielu kategorijām, ievērojot 
pakārtotības principu ielu savienošanai; 

2. Izstrādāt ielu šķērsprofilus, atbilstoši to izmantošanas iespējām; 
3. Paredzēt ielu tīkla savienojumus ar pieguļošajām teritorijām t.sk. 

Stopiņu un Salaspils novadiem. Piedāvāt tehniskos risinājumus 
apkaimes savienošanai ar hidroelektrostacijas dambi; 

4. Piedāvāt risinājumus sabiedriskā transporta apkalpošanas uzlabošanai; 
5. Pieslēgumus Maskavas ielai paredzēt ar vietējo satiksmes joslu un 

savācējceļiem no novadu teritorijām; 
6. Ņemt vērā Dārziņu apkaimes ielu pārbūves, izpētes un veloceliņa 

“Centrs – Dārziņi” projektus; 
7. Izstrādāt risinājumus lietus ūdens kanalizācijas sistēmai, kā kopējas 

meliorācijas sistēmas daļai; 
8. Tematisko plānojumu izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem 
ceļu projektēšanas nozarē; 

9. Tematiskā plānojuma izstrādē piesaistīt ceļu inženieri; 
10. Tematiskā plānojuma risinājumus iepriekš saskaņot ar Rīgas domes 

Satiksmes departamenta: 
- Projektēšanas dokumentācijas nodaļu ( 513.kab.); 
- Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļu (510.kab.); 
- Transporta būvju uzturēšanas nodaļu (509.kab.). 

Tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros tika veiktas šādas izpētes: 

 teritorijas inženierģeoloģija un grunts piesārņojums; 

 teritorijas esošās grāvju (meliorācijas) sistēmas stāvokļa 
izvērtējums; 

 teritorijas esošās transporta infrastruktūras novērtējums; 

 teritorijas inženiertehniskā nodrošinājuma izpēte un analīze; 
 teritorijas sociālās infrastruktūras analīze. 

 

4. Rīgas domes Mājokļu 
un vides 
departaments 
 
Pārstāve darba grupā: 
E.Kāpostiņa, Vides 
pārvaldes Gaisa un 
ūdens aizsardzības 

Vides pārvalde, atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 
nolikumam, izskata jautājumus, kas saistīti ar gaisa aizsardzības jomu, vides 
piesārņojuma ar troksni jomu, virszemes un pazemes ūdens aizsardzības 
jomu, rūpniecisko avāriju riska objektu ietekmi, piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto teritoriju ietekmi, meliorācijas jomu, sadzīves atkritumu un 
sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, dabas aizsardzību, kā arī 
pilsētas īpašumā esošo apstādījumu aizsardzības jomu. 

Vides pārvalde savas kompetences robežās sniedz šādus nosacījumus 
projektam: 

Atzīmējam, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 
sniegtā informācija tika izmantota kā pamats Dārziņu apkaimes 
esošo problēmu turpmākai risināšanai un turpmāko attīstības 
mērķu izvirzīšanai.  

Attiecībā uz nosacījumos minētajām izpētēm, atzīmējam, ka 
tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros tika veikts teritorijas 
esošās grāvju (meliorācijas) sistēmas stāvokļa izvērtējums. 
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nodaļas galvenā 
speciāliste 

 

 Vides troksnis. Vides pārvalde rekomendē ievērot Dārziņu apkaimes 
teritorijas vēsturiskās attīstības tradīcijas turpināšanu, uzturot 
Dārziņus kā pilsētai pieguļošu klusu atpūtas zonu pie Daugavas 
mazdārziņiem, vasarnīcu un mazstāvu apbūvi. Publiskās ārtelpas 
plānojumā ir ieteicams vadīties pēc MK 07.01.2014. noteikumiem 
Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem 
trokšņa robežlielumiem individuālo savrupmāju, bērnu iestāžu, 
ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu teritorijām dienā, 
vakarā un naktī – attiecīgi 55 dB(A), 50 dB(A) un 45 dB(A). Publisko 
apbūvi (sabiedriskos un pārvaldes objektus, tai skaitā kultūras, 
izglītības un zinātnes iestādes, valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes 
un viesnīcas) ar augstiem trokšņa pieļaujamiem robežlielumiem, Vides 
pārvalde rekomendē izvietot pie Maskavas ielas, kura ir ievērojama 
autosatiksmes trokšņa avots. Realizējot iespējamos būvprojektus, 
paredzēt āra darbu ierobežojumus nakts stundās. 

 Gaisa aizsardzība. Saskaņā ar Rīgas domes 14.11.2006. saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 “Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” 
teritorija, kurai tiks izstrādāts tematiskais plānojums, atrodas III gaisa 
piesārņojuma teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīds gada vidējā 
koncentrācija ir zemāka par 30µg/m3. III gaisa piesārņojuma 
teritoriālajā zonā nav ierobežojumus siltumapgādes veida izvēlē un ir 
atļauta lokālu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana. 

 Dabas aizsardzība. Izstrādājot krastmalu izmantošanas nosacījumus, 
ņemt vērā, ka Daugavas mala ir invadēta ar invazīvo sugu – Sasnovska 
latvāni. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments kopš 2014.gada 
veic invazīvās sugas apkarošanu. 

 Dārziņu apkaimes meliorācija. Dārziņu meliorācijas sistēma sastāv no 
vaļējiem grāvjiem. Meliorācijas grāvju atklātās gultnes nodrošina 
normālu notekūdeņu novadīšanu, veido labvēlīgu mikroklimatu, 
nosusina pārmitrās zemes. Galvenie meliorācijas novadgrāvji ir 
Dārznieku ielas, Sakņu ielas un Jāņogu ielas meliorācijas novadgrāvis. 
Gar grāvjiem ir uzbūvēti žogi, neievērojot aizsargjoslu, nelikumīgi 
ierīkotas kanalizācijas notekūdeņu izplūdes. Tas veicina grāvju gultnes 
aizaugšanu ar mitrumu mīlošiem augiem, krūmiem, kokiem un 
apgrūtina tīrīšanas darbus. 
Mazās ieliņas ir iebraukti zemes ceļi, lietus laikā no ielām nenotek 
virszemes lietus ūdeņu novadīšana no brauktuves joslas, tāpēc 
virszemes ūdeņi uzkrājas ceļa brauktuves vidū un ielas tiek izskalotas. 
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Aizberot grāvjus gar ielām visi virszemes un lietusūdeņi paliek 
teritorijās, rezultātā paaugstinās gruntsūdeņu līmenis un rada 
zemesgabalu pārpurvošanos. 
Iedzīvotāju nepārdomātās darbības rezultātā meliorācijas grāvji ir 
aizbērti, patvaļīgi izbūvētas caurtekas ir ar dažādiem diametriem, 
neatbilstošas esošo grāvja garenprofiliem, vietām grāvju vietā izbūvēti 
cauruļvadi, kas ielikti nepareizos augstumos, tādēļ meliorācijas 
sistēma darbojas vāji, vai posmiem nedarbojas nemaz un nenotiek 
ūdeņu novadīšana no teritorijām, tas savukārt veicina gruntsūdens 
celšanos un teritorijas aplūšanu kā arī vides degradāciju un iedzīvotāju 
dzīves līmeņa pasliktināšanos. Lietus gāžu periodos notiek grāvju 
pārplūšana, jo ir samazināts to caurplūdums un notiek pieguļošo 
teritoriju applūšana. 
Attīstoties būvniecībai, labiekārtojot pagalmus, teritorijas tiek 
apbūvētas, pārklātas ar necaurlaidīgu segumu, esošie ūdensceļi tiek 
izmainīti un novirzīti sāņus. Lielākas apbūvētas virsmas daļas rada 
samazinātu iztvaikošanu un tādejādi rada lielāku noteci un noteces 
process kļūst straujāks, radot papildus spiedienu uz esošo meliorācijas 
sistēmu.  
Aizbērtie grāvji: 

 Siena ielā (no Nr.3 līdz Nr.111); 

 Dārziņu 20. līnijā (no Siena ielas 13 līdz 20.līnijas Nr.13), Siena 
ielā (caurteka); 

 Privātīpašumā esoša zemesgabalā (starp Siena ielu 12 un Siena 
ielu 14 un Sakņu ielā 69 un Taisnā ielā 46); 

 Dārziņu 18. līnija (no Siena ielas līdz Ābeļu ielai); 

 Dārziņu 9. līnijā (no Dārziņu ielas līdz Ābeļu ielai); 

 Dārznieku iela 27; 

 Ābeļu ielā 20, 19, 21, 23, 25, 29; 

 Grāvju ielā (Pieniņu ielā 38, Grāvju ielā 10, privātīpašumā esošā 
zemesgabalā no Grāvju ielas 2 līdz Dārziņu ielai 39); 

 Dārziņu 5. līnija (10A, 10B, 12A, 12B, 14A, 14B); 

 Dārziņu 3. līnijā (no Dārziņu ielas līdz Dārznieku ielai); 

 Sakņu ielā 45; 

 Dīķis 5. līnijā pie Dārznieku grāvja. 

 Esošie dīķi. Starp 1. un 2.līniju, zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 125 0321 
esošais dīķis, lietus gāžu laikā savāc ūdeņus arī no noliktavu teritorijas 
Maskavas ielā 464 un pārplūst lietusgāžu laikā, un applūdina blakus 
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esošos zemesgabalus, nav izbūvētas ūdens atvades sistēma, kas dīķa 
pārplūdes gadījumā nodrošina ūdens novadīšanu uz meliorācijas grāvi 
vai lietus kanalizācijas kolektoru. 
No zemes gabala ar kad. Nr. 0100 125 6613 esošā dīķa caur zemes 
gabalu Rīgā, Rankuļu ielā 4 (kad. Nr. 0100 125 3554) ir izbūvēts 
cauruļvads ar d150 mm, kas nodrošina ūdens atvadi no dīķa, kurš 
atrodas Rīgas pašvaldības īpašumā, uz Daugavu. Dīķis nodrošina lietus 
notekūdeņu savākšanu no apkārtējās teritorijas, kā arī nodrošina 
gruntsūdeņu atslogošanu. Likvidējot cauruļvadu un tādejādi 
nenodrošinot ūdens atvadi no dīķa paaugstinātos gruntsūdens līmenis 
tuvējā apkārtnē, kā arī dīķa pārplūdes gadījumā notiktu pie dīķa esošo 
zemesgabalu applūšana un iespējama Daugavas krastu izskalošana. 
Intensīvi lietus un sevišķi pavasara palu rezultātā, strauji palielinātos 
ūdens līmenis dīķi, iespējama Daugavas krastā esošo dzīvojamo māju 
un vasarnīcu t.sk. Rinkuļu ielā 4, ieslīdēšana vai iespiešana Daugavā. 
Pēc tam var iebrukt vai ieslīdēt tukšajā dīķī dzīvojamās mājas un 
vasarnīcas no Jāņogu ielas, kas atrodas dīķa krastā. 
Zemesgabals ar kad. Nr.0100 125 2054 atrodas vairāki dīķi, kuros 
izplūst avoti, ūdens novadi nodrošina caurteka zem Jāņogu ielas uz 
Daugavu. 
Novadgrāvju tīrīšana un caurteku atjaunošana 2012.-2015.  
Rīgas pilsētas būvvaldes 21.06.2010. ar Nr.554 tika akceptēts Rīgas 
domes Vides departamenta pasūtītais tehniskais projekts “Rīgas 
pilsētas Latgales priekšpilsētas Dārziņu teritorijas novadgrāvju 
pārtīrīšana”, kas ir par pamatu veicot grāvju pārtīrīšanas un 
atjaunošanas darbus. 
Pārtīrīti grāvji un atjaunotas caurtekas gar Jāņogu ielu, Cidoniju ielu, 
posmā no Jāņogu ielas līdz Dārziņu 1.līnijai, gar Sakņu ielu, gar Dārziņu 
25.līniju, veikta grāvja krasta stiprināšana no Jāņogu ielas virzienā uz 
Daugavu. 
Caurteku būve Jāņogu ielā, caurtekas skalošana pie Sakņu ielas 91. 
Projekta ESF „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ietvaros 
katru vasaras periodu tiek veikta grāvju gultņu tīrīšanas un apauguma 
novākšanas darbi: Dārziņu 5.līnijā, 9.līnijā, Ābeļu ielā, Sakņu ielā, 
Jāņogu ielas grāvis no Maskavas ielas līdz Daugavai, gar Dārznieku ielu. 

 Ūdensapgāde un kanalizācija. Piesārņotās vietas. Dārziņu teritorijā 
šobrīd atrodas ūdensapgādes urbumi (kas nav uz pašvaldības zemes) 
ar Valsts SIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu 
bāzes “Urbumi” Nr. 982, 18208, 18636, 23154, 21192, 24693, 7335, 
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21309, 21310, 21915, 8942, 21368, 21533, 21362, 23155, 988, 7899, 
21342, 14361, 7677, 23156, 6058, 7618, 21066, 24784, 14468, 24606, 
14488, 20282. Ja ūdensapgādes urbumus plānots izmantot, tad 
nepieciešams noteikt un ievērot aizsargjoslu un tajā noteiktos 
izmantošanas aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 39.panta 
1.punktam un 20.01.2004.gada MK noteikumiem Nr.43 “Aizsargjoslu 
ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” III nodaļai. Urbumu 
ekspluatācijas laikā nepieciešams nodrošināt prasības, kādas noteiktas 
20.12.2005. RD saistošajos noteikumos “Rīgas teritorijas apbūves un 
izmantošanas noteikumi” 51.punktā (piem., nodrošināt operatīvo 
dienestu transportlīdzekļu, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas u.c. 
piebraukšanu), ja attiecīgai izmantošanai konkrēti ūdensapgādes 
urbumi tiek paredzēti. Urbumus kurus netiek plānots izmantot, 
nepieciešams tamponēt (likvidēt) saskaņā ar 06.09.2011. MK 
noteikumiem Nr.969 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”21. 
punktu. 
Tā kā Dārziņos šobrīd nav nodrošināti centralizētās ūdensapgāde tīkli, 
tad līdz šādu tīklu izbūvei iedzīvotāju ūdensapgāde paredzama no 
ūdensapgādes urbumiem (gan tā saucamajām “spicēm” līdz 20 
metriem, gan dziļākiem). Izvēloties ūdensapgādes urbuma dziļumu, 
nepieciešams ņemt vērā paredzēto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
apsaimniekošanas veidu (vai lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
septiķi vai izsmeļamās krājtvertnes). Ja notekūdeņus paredzēts attīrīt 
un infiltrēt vai novadīt zemesgabala robežās, ieteicams izvēlēties 
ūdensapgādes urbuma dziļumu tādu, lai iegūstamais ūdens tiktu 
iegūts no labi aizsargāta ūdens horizonta, tādejādi izslēdzot iespēju 
pārtikā izmantot ūdeni, kurā var nonākt neattīrīti vai nepietiekami 
attīrīti sadzīves notekūdeņi. 
Tematiskā plānojuma robežās atrodas piesārņotas un potenciāli 
piesārņotas vietas, kuras nav pašvaldības īpašums (Valsts SIA “Latvijas 
Vides un ģeoloģijas un meteoroloģijas” piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu reģistra datu bāzes Nr. 01934/632 un 
Nr. 01934/3753). Attīstot teritoriju, nepieciešams plānot pasākumus 
šo piesārņoto vietu izpētei un, nepieciešamības gadījumā, sanācijai 
atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 36., 37. un 38.pantam un RD 
20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 15. un 16.punkta prasībām. 
Atbilstoši 2010.gadā pieņemtajiem Rīgas pilsētas Aglomerācijai 
attiecībā par sadzīves notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē, 
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Dārziņu teritorijā, nenodrošinot sadzīves notekūdeņu savākšanu un 
izvešanu uz pilsētas centralizētajām attīrīšanas iekārtām, bet izvēloties 
lokālas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk - lokālais 
NAI), šīm iekārtām ir jāattīra novadāmie notekūdeņi atbilstoši 
22.01.2002. MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu 
emisiju ūdenī” 5.pielikuma 1. un 2.tabulai (tas ir, lokālajām NAI ir 
jānodrošina līdzvērtīga attīrīšana centralizētajām Rīgas (Daugavgrīvas 
bioloģiskajām NAI), attīrīšanām). Paredzot attīrītos notekūdeņus no 
lokālajām NAI infiltrēt gruntī, jāņem vērā gruntsūdens līmenis, kas 
Dārziņos jau tā ir augsts, attiecīgi šāds notekūdeņu novadīšanas veids 
var pasliktināt gruntsgabala hidroloģisko stāvokli. Vides pārvaldes 
vērtējumā, ņemot vērā iepriekš minēto par Rīgas Aglomerācijas 
robežu (un to, ka Dārziņos, atbilstoši normatīvajiem aktiem, būs 
jāierīko centralizēti notekūdeņu tīkli), kā pagaidu risinājums 
notekūdeņu atsaimniekošanai būtu izsmeļamo krājtvertņu 
izmantošanas būvprojektos. 

Jāveic izpētes: 

- Vai ir iespējams atjaunot vai daļēji atjaunot aizbērtos meliorācijas 
grāvjus. 
- Vai ir nepieciešams izveidot jaunas meliorācijas sistēmas vai rast citus 

risinājumus virszemes un lietusūdeņu novadīšanai. 

5. Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta 
departaments 

Pārstāve darba grupā: 
L.Lancmane, Rīgas 
domes Izglītības, 
kultūras un sporta 
departamenta 
Administratīvās 
pārvaldes priekšniece 

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.34 
„Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 92.punktu sociālās 
infrastruktūras nodrošinājuma aprēķināšanai tiek izmantota šāda aprēķina 
metodika - uz katriem 15 iedzīvotājiem nodrošina vietu vienam bērnam 
pirmsskolas izglītības iestādē, kas atrodas plānotās attīstības teritorijas 
tiešā tuvumā vai tās pašas apkaimes teritorijā, un uz katriem 10 
iedzīvotājiem nodrošina vietu vienam bērnam vispārējās izglītības iestādē 
(pamatskolā), kas atrodas plānotās attīstības teritorijas tiešā tuvumā vai tās 
pašas apkaimes teritorijā. 

Dārziņu apkaimē šobrīd nav neviena Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 
iestāde. Tuvākās izglītības iestādes ir Ikšķiles ielā – Rīgas 72.vidusskola 
(Ikšķiles iela 6, mācību valoda krievu), Rīgas 97.pirmsskolas izglītības 
iestāde (Ikšķiles iela 8, mācību valoda latviešu/krievu), Rīgas 
225.pirmsskolas izglītības iestāde (Ikšķiles iela 10, mācību valoda latviešu). 
2013.gada 22.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 
organizēja iedzīvotāju sanāksmes, kurās tika veikta arī aptauja par sociālās 
infrastruktūras pieejamību Dārziņu apkaimē. Saskaņā ar aptaujas datiem 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sniegtā 
informācija tika izmantota Dārziņu apkaimes esošo problēmu 
turpmākai risināšanai un turpmāko attīstības mērķu izvirzīšanai. 

Norādām, ka, lai gan daļa īstenojamo projektu, piemēram, 
izglītības iestāžu izveide, sākotnēji, ņemot vērā deklarēto 
iedzīvotāju skaitu, kas 2016.gadā ir tikai 2798, varētu sākotnēji 
šķist problemātiska, tematiskais plānojums ir ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments, un dokumenta mērķis ir sekmēt  
Dārziņu kā pilnvērtīgas apkaimes turpmāku veidošanu un attīstību. 
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31,7% iedzīvotāju norādījuši, ka apkaimē nepieciešamas jaunas izglītības 
iestādes (skolas, pirmsskolas). 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta uzturētajā tīmekļa vietnē 
www.apkaimes.lv pieejama informācija, ka Dārziņu apkaimē ir 2 768 
iedzīvotāji, no kuriem nodarbināti tikai 452. No minētā secināms, ka 
atbilstoši normatīvam, būtu nepieciešamas 184 vietas pirmsskolas izglītības 
iestādē un 276 vietas skolā. 

Ar Rīgas domes 2009.gada 29.septembra lēmumu Nr.336 “Par valsts 
pārvaldes un pašvaldības funkciju veikšanai izglītības, jaunatnes un sporta 
nozarē nepieciešamajiem Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem, kā arī 
par zemesgabalu piekritību” Rīgas pilsētas pašvaldība ir rezervējusi 
pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai zemesgabalu Dārziņu ielā, 
kadastra numurs 0100 125 0304 (~10 036 kv.m).  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam īstermiņa 
attīstības plānos nav iekļauta jaunas izglītības iestādes izveide Dārziņu 
apkaimē. Savukārt gadījumā, ja apkaimē tiks attīstīta dzīvojamo māju 
celtniecība, būtiski palielinoties iedzīvotāju skaitam, jāparedz iespēja 
rezervētajā zemesgabalā izveidot izglītības iestādi gan pirmsskolas 
izglītības, gan pamatizglītības pakāpei. 

6. Rīgas domes 
Labklājības 
departaments 

 

Gadījumā, ja plānojamā teritorijā tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas un 
iedzīvotāju skaits apkaimē palielinās, lai nodrošinātu Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā noteikto vienu sociālā darba speciālistu uz 
1000 iedzīvotājiem, nepieciešama Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra 
izveide ar 25-30 darba vietām. 

Lai saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto 
nodrošinātu pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos 
pakalpojumus pēc iespējas tuvāk sociālo pakalpojumu saņēmēju 
dzīvesvietai, kā arī atbilstoši pieprasījumam, teritorijā, kurā tiek veidota 
jauna dzīvojamā apbūve, nepieciešama kopienas centra izveide (aptuveni 
500-700 kv.m) un nepieciešams paredzēt telpas citiem iespējamajiem 
sociālajiem pakalpojumiem, piemēram, grupu dzīvoklim, specializētajām 
darbnīcām un dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, dienas aprūpes centram bērniem invalīdiem u.c.  

Ja Dārziņu apkaimē tiks uzbūvētas jaunas dzīvojamās mājas, būs 
nepieciešamība pēc primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem 
(no aprēķina uz 2000 iedzīvotājiem viena ģimenes ārsta prakses vieta), 
tādējādi jāparedz telpas ģimenes ārstu praksēm.  

Informācija pieņemta zināšanai un ietverta Tematiskajā 
planojumā. 
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Tāpat atgādinām, ka apkaimē un tajā esošajos objektos nepieciešams 
nodrošināt vides pieejamību atbilstoši personu ar funkcionāliem 
traucējumiem vajadzībām (luksofori ar skaņu signāliem, īpašs bruģis, 
lēzenas uzbrauktuves, Braila raksts utt.). 

7. Rīgas pašvaldības 
SIA „Rīgas satiksme”  

Pārstāvis darba grupā: 
R.Auziņš, Rīgas 
pašvaldības SIA „Rīgas 
satiksme” Maršrutu 
tīkla un pasažieru 
ieņēmumu attīstības 
daļas vadītājs 

Savas kompetences ietvaros nosaka šādus nosacījumus Dārziņu apkaimes 
teritorijas tematiskā plānojuma izstrādei: 

1. Ņemt vērā to, ka perspektīvā plānots pagarināt esošo tramvaju līniju 
no Maskavas ielas, paredzot tās turpinājumu pa Maskavas, Rumbas 
un Lidlauka ielām, līdz apgriešanās lokam Lidlauka ielas galā (Dārziņu 
apkaimes teritorijā), tajā skaitā paredzot tramvaju līnijas darbības 
nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izbūvi. Līdz ar 
to, izstrādājot tematisko plānojumu, ņemt vērā, ka Lidlauka ielā 
nepieciešams rezervēt vismaz 10 metrus (neieskaitot paplašinājumus 
pieturvietu zonās) platu, atsevišķu joslu tramvaja līnijai, 
nepieciešamības gadījumā mainot sarkano līniju izvietojumu; 

1.1. attālums starp sliežu ceļa asīm 3,2 metri un attālums no 
brauktuves līdz tuvākā sliežu ceļa asij – 2,8 metri; 

1.2. kontakttīkla balstu un elektrokabeļu izvietojums jāparedz 

sliežu līknes ārpusē vismaz 2,3 metru attālumā no tuvākās 

sliežu ceļa ass, to izbūvei rezervējot vismaz 1 metru platu joslu 

un aizsardzības zonu -1 metrs; 

1.3. tramvaju pieturvietu zonās joslas platums paredzams vismaz 

11 metri, ar pieturvietu platformu platumu virs vismaz 2,5 

metri; 

1.4. rezervēt teritoriju apgriešanās loka izbūvei, ņemot vērā 

tramvaju gabarīta izmērus un sliežu izbūves specifiku. 

2. Saglabāt Dārziņu apkaimes teritorijā esošo autobusu maršruta tīklu, 
paredzot Dārziņu, Jāņogu un Taisnās ielas pārbūvi, to gabarītus 
pielāgojot sabiedriskā transporta vajadzībām, t.t., brauktuvju joslu 
platumu nodrošinot 3,5 metri katrā virzienā; 

3. Dārziņu ielā autobusa apgriešanās loka teritoriju projektēt tā, lai tiktu 
nodrošināta vieta ne tikai autobusu apgriešanās manevra veikšanai, 
bet arī divu autobusu stāvēšanai; 

4. Autobusa pieturvietu projektēšanā ievērot šādus nosacījumus: 

4.1. Pieturvietu platformas projektēt brīvas no šķēršļiem, to 
garumu nodrošinot vismaz 20 metri no pieturvietas zīmes 

Informācija pieņemta zināšanai un ietverta Tematiskajā 
plānojumā. 
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staba un platformu platumu paredzot ne mazāku par 2,5 
metriem; 

4.2. Iespēju robežās pieturvietu izbūvi paredzēt ar “kabatu” 

ierīkošanu; 

4.3. Pieturvietu labiekārtošana jāparedz atbilstoši cilvēku ar 

īpašām vajadzībām prasībām, tajā skaitā, nodrošinot gājēju 

celiņu izbūvi līdz pieturvietām; 

4.4. Pieturvietas aprīkot ar ceļa zīmēm, mākslīgo apgaismojumu 

un nojumēm, kas atbilst Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotam 

nojumju paraugam; 

4.5. Detalizēti tehniskie nosacījumi nosakāmi būvprojektu 
risinājumos, iepriekš saņemot RP SIA “Rīgas satiksme” 
tehniskās prasības būvprojektu izstrādei. 

5. Plānojot satiksmes organizāciju Dārziņu apkaimes ielās, priekšroka 
krustojumos dodama sabiedriskajam transportam, līdz ar to, 
satiksmes organizācijas projektā paredzēt attiecīgu ceļa zīmju 
ierīkošanu; 

6. Labiekārtojot teritoriju, apstādījumu izvietojums gar ielām jāparedz 
tādā attālumā, lai tie netraucētu satiksmei, pārredzamībai un 
nebojātu autobusa virsbūvi; 

7. Izstrādāt priekšlikumus autobusa maršrutu tīkla attīstībai Dārziņu 
apkaimes teritorijā, pie nosacījuma, ka ielu ar plānoto autobusa 
satiksmi pārbūvē tiek ievēroti 2. un 4.punktā noteiktie parametri un 
prasības; 

8. Ielās ar esošo un plānoto autobusu satiksmi krustojumu projektēšana 
(pa autobusu kustības virzienu) veicama, ievērojot autobusa gabarīta 
izmērus un pagrieziena manevra veikšanai nepieciešamo minimālo 
rādiusu , nepieciešamības gadījumā paredzot krustojumu 
paplašināšanu; 

9. Tematiskā plānojuma projektu iesniegt izskatīšanai un izvērtēšanai RP 
SIA “Rīgas satiksme” Būvprojektu izskatīšanas komisijā. 

 
8. AS „Rīgas ūdens” 

Pārstāvis darba grupā: 
J.Sīpols, SIA “Rīgas 
ūdens” direktora – 
Rīgas ūdens un 

SIA “Rīgas ūdens” informē projektētāju, ka uzņēmumam uz esošo brīdi šajā 
apkaimē nav pārvaldībā esoša publiskā infrastruktūra. Dārziņu apkaime ir 
nosacīti nodalīta no esošās centralizētās ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmas ar Rumbulas apkaimi, kur nav attīstījusies plānotā apbūve. 
Saskaņā ar iepriekš izstrādātiem priekšlikumiem Dārziņu notekūdeņus 

Informācija pieņemta zināšanai un ietverta Tematiskajā 
plānojumā. 
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apkārtējās vides 
projekta ieviešanas 
vienības vadītāja 
vietnieks investīciju 
projektu ieviešanas 
jautājumos 

plānots novadīt plānotajā Rumbulas sistēmā un tad tālāk uz esošo Rīgas 
centralizēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu. 

Saistībā ar šo augstāk minēto informāciju, lai pieslēgtu Dārziņus pie 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ir jāveic tīklu izbūve 
arī Rumbulas teritorijā, kas sadārdzina šī projekta realizāciju. 

Tā kā centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūvei ir 
nepieciešami lieli ieguldījumi, bet uz doto brīdi struktūrfondu 
līdzfinansējums nav pieejams, turpmāk ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana atsevišķos Rīgas pilsētas rajonos tiek plānota, izvērtējot 
tehniski ekonomisko pamatojumu, teritorijas attīstības plānu, iedzīvotāju 
blīvumu un gatavību pieslēgt mājsaimniecības pie centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem. 
Atsaucoties uz augstāk minēto norādām, ka tuvāko 10 gadu periodā 
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Dārziņu un 
Rumbulas apkaimēs nav plānota. 

9. VAS „Latvenergo”  

 

AS “Latvenergo” 

Izstrādājot Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko 
plānojumu, jāievēro sekojoši AS “Latvenergo” nosacījumi: 

- Nosakot teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, ņemt vērā Rīgas 

HES novietojumu un tā ietekmi, kā arī Aizsargjoslu likumā. MK 

20.02.2007. noteikumos Nr.131 “Aizsargjoslu noteikšanas metodika 

ap aizsprostiem”, MK 25.02.2003. noteikumi Nr.93 “Aizsprostu un 

hidroelektrostaciju būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” un citos normatīvajos aktos 

noteiktos ierobežojumus, aizsprosta aizsargjoslās un aizsargjoslās ap 

aizsprostiem un hidroelektrostacijas būves drošuma 

kontrolmērietaisēm; 

- Rīgas HES aizsprosta aizsargjoslas teritorijā aizliegts būvēt žogus, 

novadīt ūdeni Rīgas HES drenāžas kanālā; 

- Pieļaujamais Būvlaides minimālais attālums no drenāžas kanāla ir 

10m; 

- AS “Latvenergo” piederošās slūžas ar kadastra apzīmējumu 
0100 125 0354 001 un tilts pāri slūžām ar kadastra apzīmējumu 
0100 125 0354 002 ir Rīgas HES hidrotehniskās būves sastāvdaļa un 
drošības apsvērumu dēļ tās nav iekļaujamas publiskajā 
infrastruktūrā.  

Informācija pieņemta zināšanai un atbilstoši Tematiskā plānojuma 
izstrādes mērogam izmantota. 



Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums 

172 

 

Izsniedzam šobrīd pieejamos datus par Rīgas HES aizsprosta aizsargjoslas 
un kontrolmērietaisēm (2. un 3.pielikums), kā arī informējam, ka pēc Rīgas 
HES aizsprosta aizsargjoslas datu izvērtēšanas, konstatēts, ka tajos 
nepieciešami  precizējumi posmā no Dārziņu 7.līnijas līdz Dārziņu 15. līnijai. 
Rīgas HES aizsprosta aizsargjoslas precizējumi ir izstrādes procesā, tāpēc 
par minēto posmu Rīgas HES aizsprosta aizsargjoslas dati pašreiz tiek 
iesniegti shematiski (1.pielikums). Pēc aizsprosta aizsargjoslas precīzas 
noteikšanas dati tiks izsniegti iekļaušanai Dārziņu apkaimes publiskās 
infrastruktūras attīstības tematiskajā plānojumā. 

Pēc sagatavošanas, lūdz Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras 
attīstības tematisko plānojumu iesniegt AS “Latvenergo” atzinuma 
sniegšanai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

AS “Sadales tīkls” 

Izstrādājot tematisko plānojum publiskajai infrastruktūrai Dārziņu 

apkaimē, Rīgā, un vēlāk sastādot prasības konkrētajam objektam minētajā 

teritorijā, jāievēro sekojoši AS “Sadales tīkls” Rīgas pilsētas 

Kapitālieguldījumu daļas nosacījumi: 

1. Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam projekta zonā jāatbilst 

pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu 

prasībām; 

2. Lai nodrošinātu teritorijā iekļauto objektu drošu un kvalitatīvu 

elektroapgādi, saskaņā ar teritorijā paredzēto objektu slodžu 

orientējošiem aprēķiniem jāizstrādā perspektīvā teritorijā paredzēto 

objektu elektroapgādes shēma; 

3. Lai precizētu paredzamo objektu slodžu pieslēguma vietu, 

nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu [..]. Pēc pieteikuma 

saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta 

slodzes pieslēgumam un iespējamās elektrotīkla pieslēguma 

ierīkošanas izmaksas. 

4. Plānojumā jāattēlo esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu 

aizsardzībai un ekspluatācijai nepieciešamās aizsargjoslas; 

5. Veicot plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību 

ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar 

Aizsargjoslu likuma 35. un 45. punktu, nodrošinot iespēju brīvi esošo 

inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ņemot vērā, ka nav 
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pieļaujam apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās, 

nepieciešamības gadījumā paredzēt to iznešanu pa detālplānojumā 

norādītām trasēm, kas būs jāveic par ierosinātāja līdzekļiem; 

6. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā paredzēt saskaņā ar 

plānoto objekta elektroapgādes shēmu, kā arī atbilstoši MK 

01.10.2014. pieņemtajiem MK noteikumiem Nr. 574 par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. 

7. Plānot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 

inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem un 

jaunizveidotajiem inženiertīkliem. 

Izstrādājot plānojumu, ņemt vērā sekojošas prasības: 

- Par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu 
tuvumā. Par vispārīgiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslas 
likuma 35. un 45.pantā; 

- Par aprobežojumiem ap sekojošiem AS “Sadales tīkls” objektiem; 

 Elektrisko tīklu kabeļīniju aizsargjosla noteikta 1 metra 
attālumā no kabeļa līnijas ass; 

 Sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 

apakšstacijām aizsargjosla noteikta 1 m attālumā ārpus šo 

iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu 

projekcijas uz zemes vai citas virsmas; 

 Gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20kV aizsargjosla 

noteikta 2,5 m attālumā no līnijas ass. 

Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 29.01.2016. vēstuli, Tematiskā 

plānojuma izstrādes nosacījumi papildināti ar sekojošu informāciju: 

Veicot teritorijplānojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību 

ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar 

Aizsargjoslu likuma 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei 

esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

Inženierkomunikāciju izvietojumu  teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu MK 

01.102014. pieņemtajiem noteikumiem Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 008-14, “Inženiertīklu izvietojums”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, 
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paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie 

esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes 

objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana 

(ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. 

Uzsākot apbūves plānošanas/projektēšanas darbus esošo elektroietaišu 

tuvumā, pieprasīt AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumus plānoto 

būvniecību realizācijai 20kV un 0,4kV elektrolīniju tuvumā. Nepieciešamos 

elektrolīnijas pārbūves izdevumus, saskaņā ar LR Aizsargjoslu likuma 

35. pantu, būs jāsedz izmaiņu ierosinātājam. 

Sarkano līniju plānā, paredzēt vietu sarkano līniju joslā plānotiem 20kV un 

0,4kV kabeļiem katrā ielas pusē (esošo līniju rekonstrukcijas procesam), ar 

nosacījumu ka tie neatrodas zem ceļa braucamās daļas. 

Orientējošs AS “Sadales tīkls” piederošo 20kV-0,4kV elektropārvades līniju, 

sadales ietaišu un 20/0,4kV transformatoru apakšstaciju izvietojums ir 

uzrādīts pielikumā. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā jāattēlo: 

- Esošie elektrotīkli- esošā 20/0,4kV (gaisvadu un kabeļu) 

elektropārvades līnijas, 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas, 

sadales punkti un citi energoapgādes objekti. 

- Esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un 

ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto 

aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

Teritorijas plānojuma pilnu projektu ar ielu šķērsprofiliem, elektropārvades 

līniju komunikāciju izvietojumu un digitālā projekta versiju (AutoCAD dwg. 

formātā) vienu sējumu jāparedz ST, Pierīgas reģiona arhīvam. 

Plānu saskaņot AS “Sadales tīkls”, Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Stopiņu 
novadā, “Līči”. 

Plānojuma izstrādes gaitā, jautājumos par esošo vai plānoto 
elektroapgādes energoobjektu izvietojumu, detalizāciju un tehniskajiem 
parametriem, lūdz sazināties ar AS “Sadales tīkls”, Pierīgas reģiona, 
Kapitālieguldījuma daļas pārstāvjiem. 

10. AS „Latvijas Gāze”  Informē, ka Dārziņu apkaimes teritorijā atrodas Sabiedrības Rīgas iecirkņa 
ekspluatācijas zonā esoši augsta spiediena (līdz 1,6 megapikseliem) un 

Informācija pieņemta zināšanai un ietverta Tematiskā plānojuma 
Paskaidrojuma rakstā. 
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Pārstāve darba grupā: 
I.Laube, AS „Latvijas 
Gāze” Gāzes apgādes 
attīstības 
departamenta vadītāja 

 

 

vidēja spiediena (līdz 0,4 megapaskāliem) sadales gāzes vadi un to iekārtas. 
[..] 

Izstrādājot Dārziņu apkaimes tematisko plānojumu lūdz: 

- Grafiskā daļā uzrādīt esošos augstā spiediena (līdz 1,6 
megapaskāliem) un vidējā spiediena (līdz 0,4 megapaskāliem) sadales 
gāzesvadus un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslas. 

- Tematiskā plānojuma paskaidrojošā daļā noteikt esošā augstā 
spiediena (līdz 1,6 megapaskāliem) un vidējā spiediena (līdz 0,4 
megapaskāliem) sadales gāzesvadu aizsargjoslas atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, 
nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas 
aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām, kā arī citus 
normatīvos aktus. 
Detalizētu informāciju un precizētas esošo gāzesvadu sadales gāzesvadu 
novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslas uzrādīt un 
aprakstīt detālplānojumos. 

Izstrādājot detālplānojumus, paredzēt iespēju katram patērētājam 
atsevišķi novietot gāzes spiediena regulēšanas- uzskaites iekārtu uz 
īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību tam no ielas sarkano līniju zonas. 

Izstrādājot Dārziņu apkaimes Tematisko plānojumu iesniegt izdrukas vai CD 
formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daļā atzinuma saņemšanai. 

11. SIA „Lattelecom” Saglabāt zemes gabalā esošo SIA “Lattelecom” kabeļa kanalizāciju, 
komutācijas iekārtas un gruntī guldītos sakaru kabeļus. 
Paredzot esošo ielu rekonstrukciju vai sarkano līniju korekcijas sekot, lai 
esošo sakaru kabeļu kanalizācijas akas un komutācijas iekārtas atrastos 
zaļajā zonā vai zem trotuāra. 
Izstrādājot inženierkomunikāciju attīstības projektu ievērot MK 
noteikumus Nr. 574 par “Inženiertīklu izvietojumu”. 

Informācija ņemta vērā un, atbilstoši Tematiskā plānojuma 
izstrāde mērogam, ņemta vērā.  

12. Rīgas pašvaldības 
aģentūra „Rīgas 
gaisma” 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” atbalsta Dārziņu apkaimes 
publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādi. 

Atbilstoši ir sagatavota informācija par Aģentūras pārvaldībā esošo 
publisko infrastruktūru Dārziņu apkaimē – pārskars par ielām, kurās 
apgaismojums līdz šim ir izbūvēts un pieslēgts centralizētai pilsētas ielu 
apgaismojuma elektrosistēmai. 

Informācija ņemta vērā un, atbilstoši Tematiskā plānojuma 
izstrāde mērogam, ņemta vērā. 
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Turpmākā Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā 
plānojuma izstrāde veicam atbilstoši Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 
iecerēm. Apgaismojuma projektēšana Dārziņu apkaimē veicama atbilstoši 
Aģentūras sagatavotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

13. Salaspils novada 
pašvaldība 

Pārstāve darba grupā: 
D.Bērziņa, Salaspils 
novada pašvaldības 
Attīstības daļas 
teritorijas plānotāja 

Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamentā notikušās sanāksmes laikā 
Salaspils novada pašvaldības pārstāve iepazīstināja tās dalībniekus ar 
2005.gadā izstrādāto un spēkā esošo detālplānojumu Salaspils novada 
pašvaldības  teritorijas daļā, nekustamā īpašuma “Zirņu sala” teritorijā, kas 
robežojas ar  Rīgas pilsētu (turpmāk tekstā – Detālplānojums). 
Detālplānojuma saistošās daļas materiāli ir iesniegti tematiskā plānojuma 
izstrādātājai.  

Ņemot vērā, ka Detālplānojuma risinājumos ir ietverts priekšlikums par 
gājēju tiltiņa  pār Daugavas atteku izbūvi, to ieteicam ietvert tematiskajā 
plānojumā un papildus izskatīt šādas ieceres: 

1. Zirņu salu un Dārziņu teritoriju savienojoša tilta izbūve (savienojot  
Daugavmalas ielu,  Taisno ielu Dārziņos ar Attekas ielu Zirņu salā), lai 
rastu iespēju izmantot tilta pārvadu pār Daugavas atteku arī 
inženierkomunikāciju savienojumiem. 

2. Velo maršruta Dārziņi-Zirņu sala-Salaspils-Ikšķile  izveidošana, 
izmantojot iepriekš minēto tilta pārvadu pār Daugavas atteku. 

Papildus informējam, ka Dārziņu teritorijā atrodas SIA “Valgums-S” 
piederošas inženierkomunikācijas. Informāciju par minētajām 
inženierkomunikācijām sniedz SIA “Valgums-S” Tehniskās daļas inženiere 
Leonora Ribočkina, tālr. mob.26567387, e-pasts leonora@valgums.eu. 

Informācija ņemta vērā un, atbilstoši Tematiskā plānojuma 
izstrāde mērogam, ņemta vērā. 
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2. pielikums. Ģeotehniskā izpēte. 
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3. pielikums. Grunts un gruntsūdens piesārņojuma novērtējums. 
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