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Pārskats par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem 

un iebildumiem publiskās apspriešanas ietvaros 

 
Nr. 

p.k. 

Iesniedzējs, 

saņemšanas datums 
Priekšlikums/iebildums 

Izstrādātāja viedoklis un komentāri 

1. Biedrība “Vecdaugavieši” 

Uzskatām, ka nav pieļaujama jaunu teritoriju 
uzbēršana ne Kundziņsalā, ne Krievu salā, 
šajās teritorijās nav pieļaujams noteikt 
Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R4 – 
Lokālplānojuma Kundziņsalā un teritorijai 
starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, 
Tvaika ielu un Uriekstes ielu) un (R5 – 
Lokālplānojums teritorijai Krievu salā) vietās, 
kurās ir aizbērtas ūdenstilpes un veikta 
izsmeltās Daugavas grunts pagaidu 
novietošana Kundziņsalā un Krievu salā, bet 
uzbērtā gultne no pagaidu grunts novietnes 
ir jāaizved, un jāatjauno abu salu sauszemes 
teritorija tās dabīgajās robežās. 

Tā kā Rīgas brīvostā ik gadu samazinās 
pārkrauto kravu apjoms, kā arī netiek 
racionāli izmantota jau esošā Rīgas brīvostas 
teritorija, kas aizņem 11% no Rīgas 
pašvaldības teritorijas, kategoriski iebilstam 
pret jaunu teritoriju veidošanu Rīgas 
brīvostas teritorijā, Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča pludmales un tai pieguļošajā 
teritorijā. 

Nav ņemts vērā. 

Saistībā ar Rīgas brīvostas attīstību, 

teritorijas uzbēršanas darbi ir īpaši 

aktuāls jautājums, jo saskaņā ar MK 

30.04.2013. noteikumiem Nr.240 ir 

aizliegta ūdenstilpņu aizbēršana, 

izņemot gadījumos, kad tas ir 

nepieciešams ostas funkciju 

nodrošināšanai. Tādējādi Rīgas 

brīvostas teritorijā ir atļauts mainīt 

reljefu (veikt teritoriju uzbēršanu), ja 

tas ir nepieciešams ostas attīstībai. 

Lokālplānojuma teritorijā veiktās 

sauszemes teritoriju izmaiņas pēdējo 

100 gadu laikā aprakstītas un vizuāli 

attēlotas Pielikumu daļa 1.nodaļā 

“Lokālplānojuma teritorijas Krievu salā, 

Rīgā attīstības vēsturiskais konteksts”. 

Lokālplānojuma izstrādes laikā 

teritorijas uzbēršanas darbu veikšana 

Krievu salā netika konstatēta. 

Lokālplānojuma risinājumi tālākā 

nākotnē atļauj izbūvēt papildus kuģu 

piestātnes gar Hapaka grāvi, bet to 

izbūves nodrošināšanai ir nepieciešama 

Hapaka grāvja un applūstošās niedrāju 

daļas padziļināšana, nevis jaunu 

teritoriju uzbēršana. 
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Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā no 

08.01.2018. līdz 8.02.2018. 

 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par atzinumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, datums ir elektroniskās parakstīšanas 

datums, Nr.4.5.-20/249 (2018.gada janvāris) 

Pārvalde informē, ka saskaņā ar 14.10.2014. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 59.punktu pagarina 
lokālplānojuma atzinumu sniegšanas termiņu līdz 
četrām nedēļām no Jūsu iesnieguma saņemšanas 
dienas. 

- 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, Nr.4.5.-08/717 (2018.gada janvāris) 

Lokālplānojuma projekts ir pretrunā ar Pārvaldes 
11.04.2017. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-07/2645 
3.1. un 3.5. punkta prasībām (Lokālplānojuma 
projekta grafiskajā daļā nav norādītas applūstošās 
teritorijas, ķīmiskās aizsargjoslas ap ūdens 
ņemšanas vietām. Lai gan paskaidrojuma rakstā 
norādīts, ka lokālplānojuma teritorijā šobrīd 
netiek plānots izvietot jaunus potenciāli bīstamus 
riska objektus, kā arī netiek plānots pārvadāt 
bīstamas kravas, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi pieļauj šādu objektu 
izvietošanu lokālplānojuma teritorijā. Ņemot vērā 
iepriekš minēto, nepieciešams norādīt teritorijas, 
kurās varētu izvietot potenciālos riska objektus). 
Papildus iepriekš minētajam, Pārvalde 
rekomendē: 

• Papildināt teritorijas plānojuma materiālus 
ar skaidrojumu par rūpnieciskās apbūves 
teritorijās indeksācijas „R5” piešķiršanu 
lokālplānojuma teritorijā. Šāda indeksācija 
nav noteikta esošajā Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojumā, kā arī nav paredzēta 
jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā līdz 
2030.gadam. 

• Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais 
zonējums” norādīt drošības zonas ap 
paaugstinātas bīstamības objektiem, 
ņemot vērā teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 29.punktā noteikto. 

Daļēji ņemts vērā. 

1. Grafiskās daļas kartē “Pašreizējā 

izmantošana” ir attēlotas visas esošās vides un 

dabas resursu aizsargjoslas lokālplānojuma 

teritorijā, kā arī applūstošā teritorija gar 

Hapaka grāvi ar 10% applūšanas varbūtību, 

atbilstoši lokālplānojuma mēroga precizitātei. 

Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē 

“Funkcionālais zonējums” ir attēlota esošā 

virszemes ūdensobjekta aizsargjosla gar 

Daugavu, bet gar Hapaka grāvi - plānotā  

virszemes ūdensobjekta aizsargjosla. 

Lokālplānojuma paskaidrojumu raksta nodaļā 

3.5.3. “Aizsargjoslas un citi teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi” un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

(turpmāk tekstā – TIAN) 65.punktā ir sniegta 

informācija par lokālplānojumā noteiktajām 

un grafiski attēlotajām aizsargjoslām ar atsauci 

uz LR Aizsargjoslu likumu, saskaņā ar kuru ir 

jāievēro noteiktie aprobežojumi aizsargjoslās. 

Lokālplānojuma teritorija ir nodrošināta ar 

centralizēto ūdensapgādi un teritorijā 

neatrodas atsevišķas ūdens ņemšanas vietas, 

kam būtu jānosaka vai jāattēlo ķīmiskā 

aizsargjosla atbilstoši LR Aizsargjoslu likuma 

prasībām. 

Veikts redakcionāls labojums grafiskās daļas 

kartē “Funkcionālais zonējums” - attēlojot 

apvienotu virszemes ūdensobjektu 

aizsargjoslu. 

 

2. Grafiskās daļas kartēs “Pašreizējā 

izmantošana” un “Funkcionālais zonējums”  ir 
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attēlota drošības aizsargjosla ap ārpus 

lokālplānojuma teritorijas esošo paaugstinātas 

bīstamības objektu – SIA “Latvijas propāna 

gāze” noliktavām un uzpildes staciju. Esošie 

paaugstinātas bīstamības objekti un 

pamatojums aizsargjoslu noteikšanai ir 

aprakstīts paskaidrojumu raksta nodaļās. 

Paskaidrojumu rakstā ir aprakstīta plānotā 

darbība lokālplānojuma teritorijā atbilstoši 

lokālplānojuma teritorijas lietderīgi 

izmantojamās daļas nomnieku biznesa 

plāniem un Rīgas Brīvostas akceptētajiem 

darbības virzieniem, kā arī ir norādīts, ka 

šobrīd netiek plānots lokālplānojuma teritorijā 

izvietot jaunus potenciāli bīstamus riska 

objektus, kā arī netiek plānots pārvadāt 

bīstamas kravas, jo tas neietilpst nevienā no 

plānotajiem darbības virzieniem. 

TIAN iekļautais 29.punkts attiecas uz 

lokālplānojuma teritorijas tuvumā esošajiem 

rūpniecisko avāriju riska objektiem, bet 

attiecībā uz jaunu rūpniecisko avāriju riska 

objektu plānošanu un būvniecību ir 

attiecināms TIAN 30.punkts. 

Ņemot vērā minēto, papildus informācija par 

rūpniecisko avāriju riska objektiem 

lokālplānojumā nav nepieciešama. 

 

3. Lokālplānojuma paskaidrojumu raksta 4. 

nodaļā  “Lokālplānojuma risinājumi un to 

pamatojums”, un tās apakšnodaļā 4.2.1. 

“Funkcionālā zonējuma noteikšana un 

teritorijas izmantošanas veidi” ir aprakstīts 

funkcionālā zonējuma noteikšanas 

pamatojums, ievērojot spēkā esošos 

normatīvos aktus, t.sk. Ministru kabineta 

30.04.2013. noteikumus Nr.240. 

Ņemot vērā minēto, papildus skaidrojums “par 

rūpnieciskās apbūves teritorijās indeksācijas 

„R5” piešķiršanu lokālplānojuma teritorijā” 

lokālplānojuma paskaidrojumu rakstā nav 

nepieciešams. 

 

12.02.2018. sagatavota un nosūtīta atbildes 

vēstule ar paskaidrojumiem atkārtota 

atzinuma sniegšanai. 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, 26.02.2018., Nr.4.5-08/1403 (atkārtoti) 
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Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar 
Pārvaldes 11.04.2017. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-
07/2645 prasībām. 

- 

Valsts meža dienests 25.01.2018., Nr.VM5.7-7/86 

Virsmežniecībai nav iebildumu par izstrādāto 

lokālplānojuma redakciju un tā sniedz pozitīvu 

atzinumu par izstrādāto lokālplānojuma projektu.  

- 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 10.01.2018., Nr.26/7/1-12 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

(turpmāk – Noteikumi) un ir ievēroti Rīgas domes 

Pilsētas attīstības departamentam 2017. gada 10. 

jūlijā LĢIA vēstulē Nr.426/7/1-12/603 sniegtie 

nosacījumi. 

LĢIA atbalsta lokālplānojuma tālāku virzību. 

- 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde 23.01.2018., Nr.22/8-

1.6.1./116 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvalde neiebilst Lokālplānojuma tālākai 

virzībai. 

- 

VAS “Latvijas valsts ceļi”, 11.01.2018., Nr. 5.1/392 

Informējam, ka no satiksmes organizācijas un 

kustības drošības viedokļa, nav iebildumu pret 

lokālplānojuma risinājumiem. 

- 

VAS “Latvijas dzelzceļš”, 01.02.2018., Nr. DN-6.3.1./49-2018 

Izvērtējot lokālplānojuma Krievu salā redakcijas 

materiālus, sniedzam negatīvu atzinumu, jo nav 

izpildīti VAS “Latvijas dzelzceļš” 27.04.2017. 

lokālplānojuma izstrādes nosacījumi Nr. DN-

6.3.1./203-2017: 

• 1. punkts par dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas robežas noteikšanu; 

• 2. punkts un 3. punkts par aizsargjoslu 
noteikšanu gar dzelzceļu; 

• 5. punkts par teritorijas atļauto 
izmantošanu – transporta infrastruktūras 
teritorijas (TR). 

Lokālplānojuma papildināto redakciju iesniegt 

atkārtoti LDz izskatīšanai un atzinuma 

sagatavošanai. 

Daļēji ņemts vērā. 

Lokālplānojuma teritorijā projeka 

“Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas 

aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” 

ietvaros ir izbūvēti nepieciešamie dzelzceļa 

pievedceļi, kas apkalpo tikai konkrēto ostas 

teritoriju Krievu salā, un to izbūve nav 

pabeigta, kā arī nav uzsākta dzelzceļa 

ekspluatācija (nenotiek kravu pārvadājumi). 

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 16.pantu un 

Ministru kabineta 2.09.2014. noteikumu 

Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 6.punktu - 

esošās vai nosakāmās dzelzceļa zemes 

nodalījuma joslas nosaka būvprojektā, kā arī 

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir tiesīgs 

grozīt (samazināt) dzelzceļa zemes nodalījuma 
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joslas robežas un atteikties no zemes 

lietošanas tiesībām, ievērojot attiecīgos 

normatīvos aktus un būvnormatīvus. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

14.pants nosaka “Visu veidu teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei 

valsts un pašvaldību institūcijas bez maksas 

sniedz nepieciešamo informāciju, kuru 

minētās institūcijas sagatavo un uztur par 

budžeta līdzekļiem.” Atbilstoši AS “Latvijas 

dzelzceļš” 27.04.2017. sniegtajiem 

nosacījumiem Nr.DN-6.3.1./203-2017 

“Lokālplānojuma teritorijā nav izvietota 

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra 

un ar to saistītā zemes nodalījuma josla”, līdz 

ar to lokālplānojuma izstrādē tika izmantota 

AS “Latvijas dzelzceļš” 27.04.2017. 

nosacījumos sniegtā informācija, ka 

Lokālplānojuma teritorijā nav izvietota 

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra 

un ar to saistītā zemes nodalījuma josla. Valsts 

dzelzceļa administrācija 2017.gada 9.martā 

izdodot apliecību Nr.2098 Krievu salas 

dzelzceļa pievedceļus ir reģistrējusi kā privātās 

lietošanas infrastruktūru.  

Lokālplānojuma teritorija tiek plānota kā 

slēgta ostas iekšējā teritorija. Lokālplānojuma 

risinājumi paredz attīstīt tikai ostas iekšējās 

darbības nodrošināšanai nepieciešamās 

dzelzceļa infrastruktūras izbūvi, kas risināma 

konkrētu būvprojektu ietvaros arī turpmāk. 

Lokālplānojumā, kā ilgtermiņa teritorijas 

plānošanas dokumentā, netiek iekļauti 

pagaidu, īstermiņa risinājumi, kas var 

ierobežot turpmāko teritorijas ražošanas 

objektu attīstību. 

Lokālplānojuma TIAN 69.punkts nosaka: 

“Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas jānosaka 

saskaņā ar ”Dzelzceļa likumu”. Dzelzceļa 

zemes nodalījuma josla ekspluatējama 

saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 

1.februāra noteikumiem Nr.79 “Dzelzceļa 

zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas 

noteikumi”. Ekspluatācijas aizsargjoslu gar 

dzelzceļu precizē pēc dzelzceļa zemes 

nodalījuma joslu noteikšanas un izdalīšanas 

lokālplānojuma teritorijā.” 
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Lokālplānojumā teritorijā šobrīd netiek 

plānots izvietot jaunus potenciāli bīstamus 

riska objektus, kā arī netiek plānots pārvadāt 

bīstamas kravas (naftas, naftas produktu, 

bīstamu ķīmisku vielu vai produktu 

pārvadājumus) pa autoceļiem un/vai 

dzelzceļu. Ministru kabineta 18.07.2006. 

noteikumi Nr.599 “Metodika drošības 

aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa 

kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, 

bīstamas ķīmiskās vielas un produktus” nosaka 

metodiku drošības aizsargjoslu noteikšanai gar 

dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas 

produktus, bīstamas ķīmiskas vielas un 

produktus. Līdz ar to, drošības aizsargjosla nav 

jānosaka. 

Lokālplānojuma paskaidrojumu raksta 4. 

nodaļā  “Lokālplānojuma risinājumi un to 

pamatojums”, un tās apakšnodaļā 4.2.1. 

“Funkcionālā zonējuma noteikšana un 

teritorijas izmantošanas veidi” ir aprakstīts 

funkcionālā zonējuma noteikšanas 

pamatojums, ievērojot spēkā esošos 

normatīvos aktus. Ņemot vērā, ka visa Krievu 

salas teritorija ir plānota kā slēgta ostas 

ražošanas teritorija, kā arī ņemot vērā jau 

šobrīd noteiktās Zilās ielas un plānotās Piejūras 

maģistrāles sarkanās līnijas, lokālplānojuma 

risinājumi neparedz Transporta infrastruktūras 

teritoriju (TR) noteikt tālāk par dzelzceļa un 

Zilās ielas krustojumu pie Hapaka grāvja. 

Pārējā lokālplānojuma teritorija ir noteikta kā 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R). Plānotās 

Piejūras maģistrāles trase, kas krustojas ar 

esošo dzelzceļu ir noteikta kā Teritorija ar 

īpašiem nosacījumiem (TIN). Atļautie 

izmantošanas veidi noteikti lokālplānojuma 

teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos, kas pilnībā nodrošina 

nepieciešamās dzelzceļa infrastruktūras 

ekspluatācijas un attīstības iespējas 

izmantošanas veida  - Transporta lineārā 

infrastruktūra (14002) ietvaros. 

Teritorijas ar īpašiem nosacījumiem – TIN72 

izmantošanas noteikumi iekļauti TIAN 

5.7.1.nodaļā. Ņemot vērā atzinumā minēto un 

pārskatot TIAN 5.7.1. nodaļas redakciju, 
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noteikumu 55.punktu var papildināt ar 

vārdiem “dzelzceļa infrastruktūra”, un to 

izteikt sekojošā redakcijā: “Teritorijā ir atļauts 

turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī ierīkot 

transporta infrastruktūras objektus – vietējas 

nozīmes ceļus, degvielas uzpildes stacijas, 

transporta stāvlaukumus, noliktavas, kravu 

uzglabāšanas laukumus, dzelzceļa 

infrastruktūru.” 

 

23.02.2018. sagatavota un nosūtīta SIA  

“METRUM” atbildes vēstule ar 

paskaidrojumiem atkārtota atzinuma 

sniegšanai. Līdz 19.03.2018. atbilde uz 

iesniegumu nav saņemta. 

Veselības inspekcija, Nr. 2.3.3-6/311/ (2018.gada janvāris) 

Lokālplānojuma projekta risinājums Rīgā, 

teritorijai Krievu salā atbilst higiēnas prasībām. 

- 

Rīgas domes Satiksmes departaments, 09.01.2018., Nr. DS-18-21-dv 

Departaments sniedz pozitīvu atzinumu par 

lokālplānojuma redakciju teritorijai Krievu salā, 

Rīgā. 

- 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 09.01.2018., Nr.DMV-18-79-dv 

Vides pārvalde ar vēstuli 18.12.2017. Nr.DMV-17-

4037-nd ir saskaņojusi lokālplānojuma redakciju 

ar piebildi, ka nosacījumi attiecībā par vides 

trokšņa modelēšanu, lai noteiktu trokšņa ietekmi 

uz Krievu salai un dzelzceļa tuvumā esošajām 

dzīvojamām mājām un citiem trokšņa jutīgiem 

objektiem, nav izpildīti. 

Vides pārvalde tomēr joprojām pastāv uz savā 

25.04.2017. vēstulē Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamentam Nr.DMV-17-1189-dv 

sniegtajiem nosacījumiem lokālplānojuma 

projekta izstrādei, kuros bija ieteikts veikt 

lokālplānojuma teritorijā izvietoto uzņēmumu un 

dzelzceļa pievedceļa posmā Zasulauks – Bolderāja 

radītā vides (āra) trokšņa modelēšanu ar mērķi, lai 

noteiktu trokšņa ietekmi uz Krievu salai un 

dzelzceļa tuvumā esošajām dzīvojamām mājām 

un citiem trokšņa jutīgiem objektiem. 

Ņemot vērā atzinumā minēto, ir izstrādāti 

nepieciešamie papildinājumi un precizējumi 

Lokālplānojuma paskaidrojumu rakstā.  

Nosūtīts atkārtotai izvērtēšanai 22.01.2018.. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 25.01.2018., Nr.DMV-18-260-dv (atkārtoti) 

Vides pārvaldei nav iebildumu par papildināto 

lokālplānojuma redakciju. 
- 
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Rīgas domes Īpašuma departaments, 10.01.2018., Nr. DI-18-19-dv 

Departaments 21.04.2017. vēstulē Nr.DI-17-188-

dv sniedza informāciju, ka apskatāmā teritorija 

atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, kuru pārvalda 

Rīgas brīvostas pārvalde un nosacījumus 

lokālplānojuma izstrādei neizvirzīja.  

Informējam Jūs, ka, ja izstrādātais lokālplānojuma 

risinājums nodrošina Rīgas brīvostas pārvaldes 

izvirzītos teritorijas attīstības mērķus, tā risinājumi 

ir atbalstāmi. 

- 

SIA “Rīgas ūdens”, (2018. gada janvāris) 

SIA „Rīgas ūdens” akceptē lokālplānojumu, kas 
ievietots interneta vietnē: 
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7769 

- 

AS “Sadales tīkls” datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā, Reģ. nr. skatīt pievienotajā 

failā (2018.gada janvāris) 

AS “Sadales tīkls” Rīgas pilsētas tehniskā daļa 

piekrīt SIA „METRUM” izstrādātajiem 

lokālplānojuma risinājumiem Krievu salā, Rīgā. 

- 

AS “Augstsprieguma tīkls” 18.01.2018., Nr. 50SA10/2.5/2018/297 

AS “Augstsprieguma tīkls” 14.07.2017. vēstulē 

Nr.50SA10-08-844/e ierosinātie nosacījumi 

ievēroti. 

- 

AS “Gaso” 16.01.2018., Nr.15.1-2/226 

Lokālplānojuma: 

- Paskaidrojuma raksta 32.attēls 
“Gāzapgādes shēma”, 

- Lapa 3 “Ielas šķērsprofils”, 

saskaņotas un nav iebildumu Lokālplānojuma 

projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.  

- 

SIA “Lattelecom” 08.01.2018., Nr. 37.1-10/2218/30 

SIA “Lattelecom” nav pretenziju pret 

“Lokālplānojuma teritorijai Krievu salā” SIA 

“METRUM” izstrādāto 1.0 redakciju. 

- 

AS “Rīgas Siltums” 16.01.2018., Nr. 2.2-4/254 

AS “Rīgas Siltums” nav pretenziju pret 

izstrādātajiem lokālplānojuma risinājumiem.  

- 
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Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem pēc lokālplānojuma publiskās apspriešanas 

noteiktā termiņa (pēc 08.02.2018.). 

 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par atzinumu 

ievērošanu 

Dabas aizsardzības pārvalde, 13.02.2018., Nr.4.8/690/2018-N-E 

Administrācija kopumā atbalsta Krievu salas 
lokālplānojumu un tā ietvaros izstrādāto 
Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 
Vides pārskatu, ja tiks veikti Administrācijas 
norādītie papildinājumi. 

Atzinumā minētie papildinājumi attiecas tikai 

uz Vides pārskatu, līdz ar to lokālplānojumā 

papildinājumi vai labojumi nav nepieciešami. 

AS “Latvenergo”  

2017. gada 1. decembrī no AS “Latvenergo” puses 
tika saskaņots Lokālplānojuma projekts. 

Pēc publiskās apspriešanas termiņa AS 
“Latvenergo” pārstāvis telefoniski norādīja, ka 
ir saņemts paziņojums TAPIS par 
lokālplānojuma redakcijas publisko 
apspriešanu, bet uz to nav atbildēts, jo paliek 
spēkā 01.12.2017. izsniegtais saskaņojums. 

- 

 




