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Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas izmantošanas
un apbūves saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas
plānošanas likuma 7.panta sestās
daļas 2.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Latviešu strēlnieku
laukuma teritorijas, kuras robežas ir noteiktas 1.pielikumā „Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana”, izmantošanas un apbūves prasības.
2. Prasības visām teritorijām
2.1. Kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana
2. Pazemes būvju (izņemot inženierkomunikācijas un to objektus)
būvprojektos paredz zudušās vēsturiskās apbūves pazemes daļu saglabāšanu un
izmantošanu uz arheoloģiskās izpētes, ko veic būvdarbu sākumposmā saskaņā
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI)
arheoloģiskās prognozes prasībām, rezultātu pamata, koriģējot būvprojektu.
3. Jebkura objekta, tostarp inženierkomunikāciju un to objektu,
būvdarbus veic arheoloģijas speciālistu uzraudzībā.

4. Latvijas Okupācijas muzeja (turpmāk – muzejs) ēka Latviešu
strēlnieku laukumā 1 ir saglabājama, un jebkurās tās pārbūvēs respektējamas
ēkas oriģinālās arhitektoniskās kvalitātes, mērogs, materiālu pielietojums un
detaļas.
5. Latviešu strēlnieku piemineklis saglabājams tā pašreizējā atrašanās
vietā.
6. Latviešu strēlnieku laukuma (turpmāk – laukums) un Grēcinieku ielas
labiekārtojumā, būvju un pilsētvides dizaina elementu izvietojumā un
veidojumā pēc iespējas izmanto un akcentē raksturīgākos vēsturiskās kvartālu
struktūras asociatīvos elementus, kas attēloti 1.pielikumā „Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana”, piemēram, Rīgas viduslaiku nocietinājumu mūra, torņa
un vārtu vietas, zudušo apbūves kvartālu un ielu stūrus, apbūves līnijas u.tml.
2.2. Zemes vienību ierīcības noteikumi
7. Zemes ierīcību un jaunu zemes vienību izveidošanu pēc iespējas veic
pirms būvdarbu uzsākšanas, lai izveidotu racionālu un apsaimniekošanu
veicinošu zemes īpašumu struktūru.
8. Apbūves teritorijām izveido atsevišķas zemes vienības.
9. Laukuma teritorijai izveido jaunu zemes vienību, atdalot un
savstarpēji apvienojot dažādu īpašumu, arī tādu, kuru pārējā daļa atrodas ārpus
detālplānojuma teritorijas, laukumā ietilpstošās daļas.
10. Zemes vienību jaunās robežas projektē, ievērojot 1.pielikumā
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” noteiktās apbūves, laukumu un ielu
robežas, izņemot laukuma apstādījumu un ielu apstādījumu teritorijas, pazemes
būvju robežas un būves vai to daļas ielu teritorijā.
11. Noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”
attēlotās pazemes būvju teritoriju robežas ir orientējošas un nav noteicošas
jaunu zemes vienību robežu projektēšanā.
12. Esošas zemes vienības sadalīšanas vai robežu pārkārtošanas
rezultātā nedrīkst tikt izveidota zemes vienība, kas ir mazāka par 600 m2,
izņemot inženierkomunikāciju objekta zemesgabalu, kura minimālo
nepieciešamo platību nosaka atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un
ekspluatācijas nepieciešamībai.
2.3. Inženierkomunikāciju izvietošana
13. Galvenās pilsētas nozīmes inženierkomunikācijas izvieto ielu
teritorijā, ņemot vērā inženierkomunikāciju īpašnieku izsniegtos tehniskos

noteikumus un plānošanas un arhitektūras uzdevumu prasības konkrēto
būvprojektu izstrādāšanai.
14. Apbūves un laukuma teritoriju objektu būvniecības gaitā demontē
laukuma teritorijā esošās inženierkomunikācijas un izbūvē no jauna saskaņā ar
Inženierkomunikāciju attīstības shēmas B vai C variantu (3.pielikums)
atbilstoši piemērotajam variantam iebraukšanai pazemes autonovietnē,
6.pielikumu „Ielu šķērsprofili un teritorijas griezumi” un detālplānojuma
paskaidrojuma rakstā aprakstīto būvdarbu secību.
15. Teritorijas, ko ārpus ielu sarkanajām līnijām un laukuma teritorijā
aizņem esošās inženierkomunikācijas ar to aizsargjoslām, kas attēlotas
detālplānojuma grafiskās daļas plānā DP-3.1 „Aizsargjoslas un citi teritorijas
izmantošanas aprobežojumi. Esošā situācija”, līdz šo komunikāciju pārcelšanai
ielu robežās tiek noteiktas kā apgrūtinājumi, ko nosaka atbilstoši aizsargjoslu
platībai un izvietojumam.
16. Jauno un rekonstruējamo pilsētas nozīmes inženierkomunikāciju
izvietošanai 11.novembra krastmalā noteikta maģistrālo inženierkomunikāciju
koridora (tuneļa) pazemes būvju teritorija Lp-3, kas attēlota noteikumu
1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.
17. Veicot ielu un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, saglabā esošos
ugunsdzēsības hidrantus.
2.4. Pazemes telpas izmantošana
18. Detālplānojuma teritorijā paredzēta pazemes telpas izmantošana,
izbūvējot pazemes būves ar publiskas izmantošanas telpām vienā vai vairākos
stāvos atbilstoši noteikumu 60., 62. un 65.punkta un Rīgas domes 2005.gada
20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” 203.punkta prasībām.
19. Noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”
attēlotās pazemes būvju teritoriju robežas ir orientējošas, tās precizējamas
būvprojektos atkarībā no:
19.1. noteikumu 2.1.apakšnodaļā minētajām kultūras mantojuma
aizsardzības un saglabāšanas prasībām;
19.2. inženierkomunikāciju rekonstrukcijas situācijas un to pārbūves
iespējām;
19.3. hidroģeoloģiskās izpētes rezultātiem.
20. Pazemes būves robežas var atrasties ārpus šī objekta virszemes daļas
kontūras vai tam atbilstošā zemesgabala robežām, ja tas paredzēts noteikumos
un attēlots 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

21. Pazemes telpas pārsegumu virsmas atzīmes nedrīkst būt augstākas
par laukuma labiekārtojuma vai ielas esošajām vai būvprojektā paredzētajām
labiekārtojuma virsmu augstuma atzīmēm.
2.5. Transportlīdzekļu novietņu nodrošinājums
22. Detālplānojuma teritorijā esošajiem un plānotajiem objektiem
katram atsevišķi nav paredzēta autonovietņu izbūve.
23. Laukuma pazemes telpā atļauta publiskas izmantošanas
transportlīdzekļu novietnes būve ar autonovietnēm vienā vai vairākos stāvos
(turpmāk – pazemes autonovietne), autostāvvietu skaitu, būves pazemes stāvu
skaitu un iebrauktuves risinājuma variantu nosakot projekta tehniski
ekonomiskajā pamatojumā, ņemot vērā Rīgas vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.14.2. un
3.14.3.3.punkta prasības.
24. Pazemes autonovietnes telpā paredz autonovietnes kultūras iestādēm
un sabiedriskajām iestādēm, kuras tieši robežojas ar laukumu, bet ne vairāk kā
30% no nepieciešamajām autonovietnēm attiecīgajam būves un telpu
izmantošanas veidam.
25. Pazemes autonovietnes telpā ierīko arī speciāli aprīkotas publiski
izmantojamas velosipēdu un motociklu (arī mopēdu un motorolleru) stāvvietas,
kuru skaitu nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā (turpmāk – PAU).
26. Līdz pazemes autonovietnes būvniecībai vai laukuma rekonstrukcijai
un kompleksai labiekārtošanai tā teritorijā atļauta esošās atklātās autonovietnes
Kaļķu ielā rekonstrukcija pagaidu izmantošanai, samazinot tās ietilpību līdz 60
vietām.
27. Pazemes autonovietni nodrošina ar publiski pieejamām un vides
pieejamības prasībām atbilstošām tualetēm ar ieeju no laukuma.
2.6. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi
28. Noteikumu 2.pielikumā „Aizsargjoslas un citi teritorijas
izmantošanas aprobežojumi. Plānotā situācija” ir noteiktas šādas aizsargjoslas
un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi:
28.1. Daugavas tauvas josla 10 m platumā no esošā vai rekonstruējamā
krastmalas nostiprinājuma ārējās malas;
28.2. Daugavas (virszemes ūdensobjekta) aizsargjosla 10 m platumā no
esošā vai rekonstruējamā krastmalas nostiprinājuma ārējās malas;
28.3. 11.novembra krastmalas sarkanās līnijas;
28.4. Grēcinieku ielas sarkanās līnijas;
28.5. Mazās Grēcinieku ielas sarkanās līnijas;

28.6. Mazās Jaunielas sarkanās līnijas;
28.7. laukuma teritorijas robeža 11.novembra krastmalas teritorijā;
28.8. maģistrālo inženierkomunikāciju koridora teritorija 15,5 m
platumā, kura piesaistes no esošajām ēkām norādītas detālplānojuma grafiskajā
daļā.
29. Sarkano līniju pagriezienu punktu koordinātas dotas tabulā
noteikumu 2.pielikumā „Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas
aprobežojumi. Plānotā situācija”, bet ielu platums ir shematiski attēlots
noteikumu 6.pielikumā „Ielu šķērsprofili un teritorijas griezumi”.
30. Atsevišķu inženierkomunikāciju, kuras atrodas ārpus maģistrālo
inženierkomunikāciju koridora un ielu sarkano līniju robežām, aizsargjoslas
nosaka atbilstoši inženierkomunikāciju faktiskajam izvietojumam teritorijā.
2.7. Ugunsdrošības prasības
31. Projektējot laukumu labiekārtojumu, gājēju ceļus, brauktuvju
vertikālo planējumu un apstādījumus, nodrošina ugunsdzēsības automobiļu
piebraukšanu pie dzīvojamajām un sabiedriskajām ēkām detālplānojuma
teritorijā un tai blakus esošajā teritorijā un ugunsdzēsēju piekļūšanu no
autopacēlājiem vai ugunsdzēsības autokāpnēm jebkuram dzīvoklim vai darba
telpai publiskās ārtelpas pusē.
32. Ugunsdzēsības hidrantu izvietojumu ielu teritorijā nosaka un
hidrantus izbūvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ko precizē
inženierplānošanas uzdevumā.
2.8. Adresācija
33. Detālplānojuma teritorijā paredzētajām jaunbūvēm un
jaunveidojamajiem zemesgabaliem nosaka, bet noteiktajiem esošajiem
objektiem pēc iespējas maina adreses atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.
34. Plānotajai kultūras iestādei – Pilsētbūvniecības informācijas un
komunikāciju centram – un tās jaunveidojamajam zemesgabalam
detālplānojuma teritorijā Pk-1 nosaka adresi: Latviešu strēlnieku laukums 2.
35. Ēkai (kadastra Nr.01000070142001) Kaļķu ielā 1 pašreizējo adresi
aizstāj ar adresi: Latviešu strēlnieku laukums 3.
36. Zemesgabala (kadastra Nr.01000070142) Kaļķu ielā 1 adresi aizstāj
ar adresi: Latviešu strēlnieku laukums 3, apvienojot attiecīgos zemesgabalus.

37. Pazemes autonovietnei teritorijā T-p nosaka adresi: Latviešu
strēlnieku laukums 4.
38. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla (turpmāk –
memoriāls) būvei teritorijā Pk-2 nosaka adresi: Latviešu strēlnieku laukums 5.
39. Pazemes būvēm krastmalas apkalpei teritorijā Lp-2 nosaka adresi:
11.novembra krastmala, izmantojot numurus no 6 līdz 12.
2.9. Detālplānojuma īstenošanas kārtība
40. Detālplānojumu īsteno un paredzēto būvniecību un labiekārtošanu
veic trijos posmos. Pieļaujama daļēja vai pilnīga posmu vienlaicīga īstenošana
vai arī atsevišķa posma realizēšana vairākās kārtās, ja katras kārtas objektam
nepieciešamā inženierkomunikāciju rekonstrukcija tiek veikta saskaņā ar
Inženierkomunikāciju attīstības shēmas B vai C variantu (3.pielikums)
atbilstoši piemērotajam variantam iebraukšanai pazemes autonovietnē,
nodrošinot nepieciešamo rezervi perspektīvo objektu inženiertehniskajai
apgādei.
41. Pirmajā posmā kompleksi vai aktuālajai situācijai atbilstošā secībā
veic šādus izbūves pasākumus:
41.1. veic laukuma labiekārtojuma daļēju rekonstrukciju, izmantojot
sākotnējā projekta zemes segumu veidus un konfigurāciju, atbilstoši apkārtējai
situācijai pārveido sabiedriskā transporta galapunkta brauktuves un rekonstruē
atklāto autonovietni atbilstoši noteikumu 4.pielikumā „Transporta un satiksmes
organizācija. I attīstības posms” noteiktajam;
41.2. būvē memoriālu, veicot laukuma labiekārtojuma un seguma
rekonstrukciju tehniskajā projektā paredzētajā apjomā; veic muzeja ēkas
rekonstrukciju ar būvapjoma palielināšanu Grēcinieku ielas virzienā;
41.3. veic Grēcinieku ielas kompleksu rekonstrukciju ar
inženierkomunikāciju pārbūvi, neatjaunojot esošo atklāto autonovietni ielas
malā;
41.4. rekonstruē 11.novembra krastmalas brauktuves un veic
nepieciešamo inženierkomunikāciju būvniecību;
41.5. izveido 11.novembra krastmalas gājēju pāreju, uzstāda luksoforu
objektus, veic ielu stādījumu rekonstrukciju un jaunveidojamo ielu stādījumu
veidošanu atbilstoši noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana” noteiktajam;
41.6. rekonstruē gājēju tuneli 11.novembra krastmalā ar tiešu izeju uz
Daugavas krastmalu;
41.7. veic noteikumu 2.2.apakšnodaļā noteiktās zemes vienību robežu
izmaiņas un zemes vienību izveidošanu;
41.8. izstrādā noteikumu 23.punktā noteikto pazemes autonovietnes
projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, salīdzinot detālplānojuma

paskaidrojuma rakstā minētos iebrauktuves variantus un izvēloties vienu no
tiem;
41.9. organizē noteikumu 2.10.apakšnodaļā minētos arhitektūras skiču
konkursus.
42. Otrajā posmā:
42.1. nojauc atklāto autonovietni laukuma teritorijā pie Rīgas Tehniskās
universitātes (turpmāk – RTU) ēkas;
42.2. izbūvē Pilsētbūvniecības informācijas un komunikāciju centru
teritorijā
Pk-1 un ar to saistītās pazemes telpas teritorijā Pp-3;
42.3. būvē pazemes autonovietni un realizē laukuma rekonstrukciju un
kompleksu labiekārtojumu;
42.4. ja pazemes autonovietnes izbūve netiek veikta vienlaikus ar
laukuma rekonstrukciju vai noteikumu 23.punktā minētajā tehniski
ekonomiskajā pamatojumā tās būvniecību atzīst par nelietderīgu, veic laukuma
rekonstrukciju starpstadijā atbilstoši arhitektūras konkursa rezultātiem;
42.5. būvē pazemes būves krastmalas apkalpei Lp-2 11.novembra
krastmalā uz ziemeļiem no Akmens tilta, kas attēlotas noteikumu 1.pielikumā
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ņemot vērā izvēlēto pazemes
autonovietnes iebrauktuves risinājumu;
42.6. izveido velotransporta divvirzienu ceļu caurbrauktuvē zem
Akmens tilta;
42.7. būvē tramvaja līniju turpinājumu 11.novembra krastmalā virzienā
uz Vanšu tiltu.
43. Trešajā posmā:
43.1. ja tas nepieciešams un iespējams, būvē autotransporta pazemes
tuneli šim nolūkam rezervētajā teritorijā L-p, kas orientējoši attēlota noteikumu
1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”;
43.2. reorganizē satiksmi virszemes daļā, autotransporta pazemes tuneļa
būves gadījumā izbūvē vietējās apkalpojošā transporta brauktuves gar Vecrīgu
un veic nepieciešamās pārbūves blakus esošajām būvēm;
43.3. projektē un realizē 11.novembra krastmalas komplekso
labiekārtojumu un pilsētvides dizaina programmu;
43.4. būvē pazemes būves krastmalas apkalpei Lp-2 11.novembra
krastmalā uz dienvidiem no Akmens tilta.
2.10. Arhitektūras skiču konkursi
44. Jaunu būvniecības ieceru realizēšanai publiskās apbūves kultūras
iestāžu teritorijā Pk-1 un laukuma teritorijas rekonstrukcijas un kompleksa
labiekārtojuma projektēšanai rīko atklātus arhitektūras skiču konkursus
(turpmāk – arhitektūras konkursi) un veic to rezultātu publisko apspriešanu.
Arhitektūras konkursu teritoriju robežas attēlotas noteikumu 1.pielikumā
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”.

45. Pilsētbūvniecības informācijas un komunikāciju centra būvei
teritorijā Pk-1 un labiekārtojuma priekšlikumiem piesaistītajā laukuma un
11.novembra krastmalas teritorijā rīko starptautisku arhitektūras konkursu.
46. Laukuma rekonstrukcijai un kompleksam labiekārtojumam, ja
paredzēts būvēt pazemes autonovietni, rīko valsts mēroga arhitektūras
konkursu ar mērķi iegūt realizējamu metu.
47. Ja vienlaikus ar laukuma rekonstrukciju netiek veikta pazemes
autonovietnes izbūve, rīko arhitektūras konkursu, detalizēti nosakot
rekonstrukcijas apjomu un ierīkojamo labiekārtojuma elementu kopumu
noteikta budžeta ietvaros.
48. Noteikumu 45.punktā minēto arhitektūras konkursu rīko pirms
46.punktā minētā konkursa vai arī abus konkursus var apvienot vienā
starptautiskā arhitektūras konkursā.
49. Prasības visām arhitektūras konkursu programmām:
49.1. konkursu programmās ņem vērā izbūvētos un iecerētos publiskos
objektus – muzeju un tā iecerēto piebūvi, memoriālu, citu laukuma telpu
veidojošo ēku apjomu un fasāžu arhitektonisko kompozīciju, kā arī telpu
publisko funkciju saistību ar ārtelpu;
49.2. konkursa izejmateriāliem pievieno grafiskos materiālus un
aprakstu par laukuma teritorijā agrāk eksistējušo vēsturisko apbūvi un
pilsētbūvniecisko struktūru.
50. Detālplānojuma prasības Pilsētbūvniecības informācijas un
komunikāciju centra arhitektūras konkursa programmai:
50.1. konkursa objekts:
50.1.1. Pilsētbūvniecības informācijas un komunikāciju centra būve vai
būves un teritorijas Pk-1 labiekārtojums atbilstoši noteikumu 60. un 61.punkta
prasībām;
50.1.2. priekšlikumi laukuma LM7 un 11.novembra krastmalas daļu
rekonstrukcijai un kompleksam labiekārtojumam, tostarp bijušās Svērtuves
ielas zonas LM7-2 kā galvenā gājēju kustības ceļa novietojuma un
konfigurācijas precizēšanai, pieļaujot atkāpes no vēsturiskā trasējuma, ja tās ir
pietiekami pamatotas, un ēkas priekšlaukuma LM7-5 labiekārtojumam, ko ņem
vērā, organizējot noteikumu 51.punktā minēto arhitektūras konkursu, un realizē
laukuma rekonstrukcijā un kompleksa labiekārtojuma būvniecībā;
50.2. būvju un labiekārtojuma pilsētbūvnieciskais uzdevums:
50.2.1. telpiski un funkcionāli atdalīt divus laukumus, veidojot un
nodrošinot pietiekamu gājēju kustības caurplūstamību un skatu no Rātslaukuma
virzienā uz Daugavas krastmalu;
50.2.2. nodrošināt ērtu gājēju kustību no Rātslaukuma uz Akmens tiltu;

50.2.3. telpiski un asociatīvi iezīmēt būtiskus zudušās vēsturiskās
pilsētas struktūras elementus – Rātslaukuma robežu un bijušās Svērtuves ielas
un Mazās Jaunielas izvirzīto stūri kompozīcijā ar Rātsnama ēkas apjoma
novietojumu Rātslaukuma telpā, kā arī Rīgas viduslaiku nocietinājumu mūra,
torņa un vārtu vietas, apbūves kvartālu stūrus, apbūves līnijas u.tml.;
50.2.4. nodrošināt vertikālās komunikācijas un piekļūšanas iespējas
laukuma LM7 un Rātslaukuma pazemes telpu izmantošanai;
50.2.5. nodrošināt operatīvā transporta piekļūšanu Rātslaukumam no
11.novembra krastmalas;
50.3. objekta funkcionālā programma, ko precizē un nepieciešamās
telpu platības nosaka konkursa programmā:
50.3.1. telpas Pilsētbūvniecības informācijas un komunikāciju centram,
Rīgas centrālās daļas maketa izvietošanai, publisko un sabiedrisko apspriežu
telpa ar prezentācijas tehniku un palīgtelpa, ja tās iespējams izvietot virszemes
daļā;
50.3.2. kafejnīca 30 apmeklētājiem ar minimālu palīgtelpu bloku;
50.3.3. publisks interneta piekļuves punkts ar 10 vietām un bezvadu
interneta iespēju nodrošināšana objektā un tā apkārtnē (visā laukumā);
50.3.4. vertikālās komunikācijas saistībai ar pazemes telpu izmantošanu
– ar ieeju gan no iekštelpas, gan no laukuma; objekts aprīkojams ar liftu, kas
piemērots invalīdu ratiņu, bērnu ratiņu un velosipēdu pārvietošanai;
50.4. objekta funkcionālās programmas realizēšanai izmanto arī
pazemes telpu, piemēram, maketa ekspozīcijas un tehniskajām telpām,
publisko tualešu izvietošanai un savienojumiem ar perspektīvo pazemes
autonovietni un Rīgas pilsētas izstāžu zāli „Rīgas mākslas telpa”;
50.5. izvērtējama iespēja savienot objektu ar RTU ēku pazemes un,
iespējams, virszemes līmenī saistībā ar RTU zāles izmantošanas iespējām,
nodrošinot tai publisku piekļūšanu ārpus izglītības iestādes darba laika;
50.6. principiālie priekšlikumi laukuma un ielas labiekārtošanai:
50.6.1. priekšlikumi zemes virsmas segumu materiāliem, to apdarei,
detaļu un dizaina principiem, izmantošanai arī laukuma pārējo daļu
labiekārtojumā ārpus šī konkursa objekta teritorijas;
50.6.2. priekšlikumi pilsētas nozīmes gājēju ceļa telpiskajai
kompozīcijai un labiekārtojumam bijušās Svērtuves ielas zonā LM7-2 un
publiskās ēkas priekšlaukuma veidošanai atbilstoši noteikumu 68. un 71.punkta
prasībām;
50.6.3. priekšlikumi pilsētvides dizaina elementu komplektam –
soliņiem, apgaismes ķermeņiem, atkritumu savākšanai u.tml.;
50.6.4. priekšlikumi 11.novembra krastmalas gājēju pārejas zonas
arhitektoniskajam izveidojumam gājēju ceļa turpinājumā (virzienā uz Akmens
tiltu) un ielu stādījumu veidošanai;
50.6.5. priekšlikums informatīva pilsētvides dizaina objekta – laukuma
teritorijas zudušās vēsturiskās apbūves maketa – veidošanai un novietojumam.
51. Detālplānojuma prasības laukuma LM7 rekonstrukcijas un
kompleksa labiekārtojuma arhitektūras konkursa programmai:

51.1. konkursa objekts – laukuma rekonstrukcija un komplekss
labiekārtojums ar transportlīdzekļu novietnes izbūvi pazemes telpā;
51.2. ņem vērā arhitektūras konkursa rezultātus atbilstoši noteikumu
50.1.2.apakšpunktam vai arī minēto teritoriju iekļauj šī konkursa programmā;
51.3. labiekārtojuma un būvju pilsētbūvnieciskais uzdevums:
51.3.1. laukumā saglabāt komunikatīvo funkciju, attīstīt kultūras
funkcijas saistībā ar apkārtējām sabiedriskajām ēkām un padomju okupācijas
upuru piemiņas iemūžināšanu un pilnveidot rekreatīvo funkciju saistībā ar
11.novembra krastmalas attīstību;
51.3.2. nodrošināt ērtu gājēju kustību galvenajos plūsmu virzienos no
Rātslaukuma uz Daugavas krastmalu un sabiedriskā transporta pieturvietām;
51.3.3. nodrošināt publiskās funkcijas ar to attīstībai nepieciešamajām
telpām pazemes līmenī un šo telpu funkcionēšanu atbilstoši visām vides
pieejamības prasībām;
51.3.4. pēc iespējas telpiski un asociatīvi iezīmēt būtiskus zudušās
vēsturiskās pilsētas struktūras elementus – Rīgas viduslaiku nocietinājumu
mūra, torņa un vārtu vietas, zudušo apbūves kvartālu un ielu stūrus, apbūves
līnijas u.tml.;
51.3.5 Latviešu strēlnieku pieminekli saglabāt kā galveno publiskās
telpas skulpturālo akcentu tā pašreizējā vietā, izvērtējot tā pamatnes augstumu
un ņemot vērā šī objekta nozīmi laukuma telpas organizācijā;
51.4. objekta funkcionālā programma, ko precizē konkursa programmā:
51.4.1. pazemes autonovietnes ietilpību pieņem atbilstoši noteikumu
23.punktā minētajam tehniski ekonomiskajam pamatojumam;
51.4.2. laukumā veido vismaz vienu vertikālo komunikāciju mezglu
pazemes telpu apkalpei, pieņemot, ka otrs šāds mezgls tiek veidots teritorijā
Pk-1;
51.5. arhitektoniski un funkcionāli respektē muzeja un memoriāla būves,
šo teritoriju labiekārtojumu un citas laukuma telpu veidojošās būves;
51.6. principiālie priekšlikumi laukuma labiekārtošanai:
51.6.1. priekšlikumi zemes virsmas segumu materiāliem, to apdarei,
detaļu un dizaina principiem, izmantošanai arī laukuma pārējo daļu
labiekārtojumā ārpus šī konkursa objekta teritorijas;
51.6.2. priekšlikumi pilsētvides dizaina elementu komplektam –
soliņiem, apgaismes ķermeņiem, atkritumu savākšanai u.tml.;
51.6.3. priekšlikumi pazemes autonovietnes un citu telpu izvietojumam
un konfigurācijai saistībā ar laukuma virszemes daļas labiekārtošanu;
51.6.4. noteikumu 65. un 66.punktā minēto prasību arhitektoniski
telpiskie risinājumi.
52. Konkursa darba autors var piedāvāt motivētas, pilsētbūvnieciski un
funkcionāli pamatotas atkāpes no noteikumu 50. un 51.punktā minētajām
prasībām.
53. Papildu prasības konkursu organizēšanai:

53.1. noteikumu 46.punktā minēto arhitektūras konkursu organizē Rīgas
pilsētas būvvalde sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu,
Rīgas domes Satiksmes departamentu un Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas
pilsētas arhitekta birojs”;
53.2. noteikumu 45.punktā minētā arhitektūras konkursa organizēšanā
un žūrijā iesaista Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Okupācijas muzeja un
SIA „Rīgas nami” pārstāvjus.
3. Atsevišķu teritoriju atļautā (plānotā) izmantošana
3.1. Publiskās apbūves kultūras iestāžu teritorijas
54. Publiskās apbūves kultūras iestāžu teritorijas (Pk, Pk-1, Pk-2) ir
zemesgabali, kur zemes, būvju vai to daļu primārā izmantošana paredzēta
publiskiem un sabiedriskiem nolūkiem un ietver kultūras, sabiedriskās,
izglītības un zinātnes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes.
55. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves
teritorijā
Pk, ir:
55.1. pārvaldes iestāde;
55.2. kultūras iestāde;
55.3. tirdzniecības un pakalpojumu iestāde (kafejnīca, veikals u.tml.) kā
palīgizmantošana.
56. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves
teritorijā
Pk-1, ir:
56.1. pārvaldes iestāde;
56.2. izglītības iestāde;
56.3. zinātnes iestāde;
56.4. tirdzniecības un pakalpojumu iestāde (kafejnīca, veikals u.tml.) kā
palīgizmantošana;
56.5. publiskā tualete kā palīgizmantošana.
57. Nolūks, kādā atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves
teritorijā
Pk-2, ir kultūras iestāde.
58. Dzīvoklis kā palīgizmantošana teritorijās Pk, Pk-1 un Pk-2 nav
atļauts.
59. Apbūves veidošanas noteikumi teritorijā Pk:
59.1. zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte – 130%;
59.2. zemesgabala minimālā brīvā teritorija – 10%;

59.3. maksimālais apbūves augstums – 14 m virs esošā laukuma seguma
līmeņa (19,5 m absolūtajās augstuma atzīmēs);
59.4. būvlaide noteikta un attēlota noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas
plānotā (atļautā) izmantošana”;
59.5. esošo pazemes telpu P-p1, kas attēlota noteikumu 1.pielikumā
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, nav atļauts paplašināt ārpus Pk
teritorijas.
60. Apbūves veidošanas noteikumi teritorijā Pk-1:
60.1. maksimālā apbūves intensitāte, minimālais brīvās teritorijas
rādītājs un stāvu skaits netiek noteikts;
60.2. maksimālais apbūves blīvums – 35% no teritorijas platības;
60.3. objektu veido viens vai vairāki būvapjomi;
60.4. noteikumu 60.1.apakšpunktā minētos apbūves parametrus un citas
prasības nosaka PAU atbilstoši noteikumu 50.punktā minētā arhitektūras skiču
konkursa uzvarētāja priekšlikuma akceptētajiem sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem;
60.5. maksimālais apbūves augstums – 14 m virs laukuma esošā seguma
līmeņa (19,5 m absolūtajās augstuma atzīmēs), izņemot pieļaujamos
arhitektoniskos akcentus;
60.6. būvlaide sakrīt ar teritorijas Pk-1 robežu, kas attēlota noteikumu
1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, bet arhitektūras skiču
konkursa rezultātā nosaka teritorijas apbūvējamās daļas un gājēju ceļa
novietojumu atbilstoši noteikumu 50.1.apakšpunktam;
60.7. projektējamo objektu pieļaujams savienot ar ēku Kaļķu ielā 1
(pašreizējā adrese), ja par to ir noslēgta attiecīga vienošanās ar ēkas īpašnieku;
60.8. apjomu risinājumā nav pieļaujama būvju pilnīga bloķēšana ar
esošajām muzeja un RTU ēkām, aizsedzot šo ēku oriģinālās fasādes vai
veidojot pretugunsmūrus;
60.9. palīgizmantošanu – publisko tualeti, kas atbilst vides pieejamības
prasībām un ir tieši pieejama no laukuma, – paredz būves PAU, ja līdz šī
objekta projektēšanai publiskā tualete nav uzbūvēta vai paredzēta pazemes
autonovietnes būvprojektā;
60.10. pazemes telpā teritorijas Pk-1 atļautajām izmantošanām un
saistībā ar to arī laukuma LM6 teritorijā atļauta pazemes būve atbilstoši
noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajām
pazemes būvju teritorijas P-p3 orientējošajām robežām;
60.11. pazemes telpa izveidojama kopā ar Pilsētbūvniecības
informācijas un komunikāciju centru un ir tā sastāvdaļa;
60.12. pazemes telpu savieno ar pazemes autonovietni teritorijā T-p un
esošajām kultūras iestādes pazemes telpām (Rīgas pilsētas izstāžu zāli „Rīgas
mākslas telpa”) teritorijā P-p4, vienlaicīgi nodrošinot tās norobežošanu un
autonomu ekspluatāciju. Pāreju pārsegumos nodrošina telpu nepieciešamo
inženierkomunikāciju izvietošanai;
60.13. objektu veido, būves kombinējot ar apstādījumiem, un līdzsvaro
to nozīmi arhitektoniski telpiskajā kompozīcijā;

60.14. labiekārtojumā nodrošina īslaicīgas atpūtas iespējas, izmantojot
dažādu veidu primārās un sekundārās virsmas sēdēšanai.
61. Apstādījumu veidošana teritorijā Pk-1:
61.1. paredz gan pastāvīgu stādījumu, gan augu konteineru, ja tas
nepieciešams, izmantošanu arhitektūras kompozīcijā, tostarp pastāvīgus vidēji
liela auguma koku stādījumus;
61.2. ja būvē pazemes būves vai inženierkomunikācijas, projektā paredz
tādus apdobju risinājumus, kas nodrošina pastāvīgu daudzgadīgu stādījumu
augšanu;
61.3. ar atbilstošu virsmas segumu un apdobju risinājumu nodrošina
gājēju plūsmu caur stādījumu teritoriju, iespējama īslaicīgas atpūtas vietu
izveidošana;
61.4. iespējamās inženierkomunikācijas gājēju ceļa zonā projektējamas
ar tādu aprēķinu, lai nodrošinātu nepieciešamo attālumu līdz koku saknēm.
62. Apbūves veidošanas noteikumi memoriāla teritorijā Pk-2:
62.1. teritorija paredzēta memoriāla būvei ar īpašu labiekārtojumu,
skulpturāliem objektiem („sarkanā siena”, piemiņas objekts, paaugstināts
apjoms sienas ielas pusē), telpām un funkcionāliem objektiem (segtas ieejas
kāpnes, atklātas izejas kāpnes un lifts uz memoriāla pazemes daļu) atbilstoši
konkursa rezultātā izstrādātam būvprojektam;
62.2. memoriāla virszemes daļas apbūves laukums nedrīkst pārsniegt
150 m2;
62.3. zem memoriāla virszemes daļas paredzēta publiskas izmantošanas
pazemes telpa P-p2 līdz 550 m2 platībā, kas ir memoriāla sastāvdaļa;
62.4. pazemes telpai nodrošina autonomu ekspluatāciju, un šī telpa nav
savienojama ar telpām pazemes būvju teritorijā P-p.
3.2. Laukumu teritorijas
63. Noteikumi attiecas uz laukumu teritorijām, kas attēlotas noteikumu
1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”:
63.1. Rātslaukuma LM6 dienvidrietumu daļai tiek precizēta laukuma
robeža, bet izmantošanas koncepcija un labiekārtojuma principi netiek mainīti;
63.2. laukumam LM7 (Latviešu strēlnieku laukums) nosaka telpisko
robežu, funkcionālās zonas, attīstības nosacījumus un izmantošanas prasības.
64. Atļautā izmantošana atbilstoši noteikumu 51.3.1.apakšpunktā
noteiktajiem uzdevumiem:
64.1. gājēju laukums un gājēju ceļš;
64.2. piebrauktuve;
64.3. memoriāla būve, piemineklis;
64.4. atklāta autonovietne detālplānojuma īstenošanas 1.posmā;
64.5. pazemes transportlīdzekļu novietne vieglo automobiļu, motociklu
un velosipēdu novietošanai;

64.6. velosipēdu novietne;
64.7. laukuma apstādījumi, labiekārtojuma elementi īslaicīgas atpūtas
iespēju nodrošināšanai, pilsētvides dizaina elementi, strūklakas un citas ar
rekreāciju saistītas būves;
64.8. pazemes būvju funkciju nodrošināšanai nepieciešamās vertikālo
komunikāciju būves un iekārtu izvadi;
64.9. inženierkomunikācijas un to objekti.
65. Laukumu pazemes telpas izmantošana:
65.1. atļauta pazemes telpas izbūve atļautajām izmantošanām atbilstoši
noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajām
orientējošajām pazemes būvju robežām;
65.2. pazemes būves P-p3 telpa zem Rātslaukuma daļas funkcionāli
saistāma ar Rīgas pilsētas izstāžu zāli „Rīgas mākslas telpa” P-p4;
65.3. pazemes transportlīdzekļu novietnes kopējo ietilpību teritorijā T-p
un autonovietņu skaitu nosaka projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā,
ņemot vērā Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
prasības;
65.4. pazemes autonovietni veido kompleksi ar publiskajām tualetēm,
kas atbilst vides pieejamības prasībām un ir pieejamas no laukuma teritorijas, ja
tādas līdz šī objekta projektēšanai jau nav izbūvētas vai paredzētas teritorijas
Pk-1 apbūves būvprojektā;
65.5. pazemes telpā paredz arī velosipēdu novietni ar apsardzes iespēju
un vietas motociklu un motorolleru novietošanai;
65.6. pazemes autonovietnes un citu pazemes telpu platību un
konfigurāciju precizē būvprojektā, ņemot vērā esošo būvju konstrukciju
aizsardzības prasības, hidroģeoloģiskās situācijas īpatnības, saglabājamo un
jaunbūvējamo inženierkomunikāciju ekspluatācijas un izbūves prasības un
pazemes kultūrvēsturisko vērtību aizsardzības prasības;
65.7. pazemes autonovietnei veido ne mazāk kā divas ieejas un vertikālo
komunikāciju mezglus, kas atbilst vides pieejamības prasībām, – vienu
teritorijā Pk-1 vai saistībā ar to un otru – laukuma dienvidu vai dienvidrietumu
daļā saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietām un Daugavas krastmalu.
66. Laukumam LM7 ir noteiktas daļas ar atšķirīgiem izmantošanas un
labiekārtojuma principiem, kas respektējami laukuma rekonstrukcijas un
kompleksa labiekārtojuma projektā. Laukuma daļām savstarpēji var pielietot
citu daļu labiekārtošanas noteikumus, izņemot reljefa pacēlumus par vairāk
nekā 0,3 m virs pašreizējām virsmas augstuma atzīmēm, kas atļauti teritorijā
LM7-4.
67. Kopējās prasības laukuma labiekārtojumam un laukuma daļas LM71 veidošanai:
67.1. laukuma virsmas segumam pielieto dažādu izmēru un virsmas
apdares granīta plāksnes, ko var kombinēt ar dažādas apstrādes un formu
akmens bruģi un pakārtotā apmērā – ar citu veidu materiāliem;

67.2. gājēju ceļos un pārejās segumus veido atbilstoši vides pieejamības
prasībām, velosipēdu joslās – atbilstoši normatīvu prasībām;
67.3. iezīmējot vēsturiskās kvartālu struktūras asociatīvos elementus,
nodrošina netraucētu gājēju kustību Daugavas krastmalas virzienā un īslaicīgas
atpūtas iespējas atsevišķās vietās;
67.4. laukuma kompleksais labiekārtojums integrējams ar pazemes
autonovietnes būvi, nodrošinot vertikālās komunikācijas un piekļūšanu
pazemes telpām;
67.5. īslaicīgas atpūtas iespējas nodrošina, izmantojot dažādu veidu
primārās virsmas (soliņus) un sekundārās virsmas (labiekārtojuma elementi ar
piemērota augstuma virsmām) sēdēšanai;
67.6. labiekārtojumā izmanto pastāvīgus apstādījumus un stādījumus ar
augu konteineriem un vīteņaugiem;
67.7. risinājumus nepieciešamo apstādījumu ierīkošanai pazemes būvju
pārsegumos paredz attiecīgo būvju būvprojektos;
67.8. ja apdobi veido laukuma seguma līmenī, lieto kvalitatīva dizaina
sakņu un stumbru aizsargrežģi;
67.9. paredz augu laistīšanas sistēmas izveidi, lai nodrošinātu koku
ilgmūžību un noturīgu pilsētvides vizuālo kvalitāti;
67.10. pazemes telpas izbūves gadījumā attiecīgi nostiprina Latviešu
strēlnieku pieminekļa pamatu vai izveido jaunu; pieminekļa pamatnes
augstumu nemaina, ja arhitektūras skiču konkursa rezultātā netiek akceptēts
citāds tās augstums, ņemot vērā šī objekta nozīmi laukuma telpas organizācijā;
67.11. atklātās pagaidu autonovietnes labiekārtojumu veido, ņemot vērā,
ka to paredzēts nojaukt detālplānojuma īstenošanas 2.posmā.
68. Laukuma maģistrālās gājēju kustības zonas LM7-2 veidošanas
noteikumi:
68.1. bijušās Svērtuves ielas zonu veido kā pilsētas nozīmes gājēju ceļu,
kura novietojumu un robežas precizē arhitektūras skiču konkursa rezultātā
atbilstoši noteikumu 50.1.2.apakšpunktam;
68.2. telpiskajā kompozīcijā un labiekārtojumā asociatīvi un funkcionāli
iezīmē vispārinātu bijušās ielas zonu, laukuma segumā un seguma virsmu
profilā veidojot gājēju ceļu ar atšķirīgu segumu;
68.3. gājēju ceļu izmanto arī kā piebrauktuvi laukuma teritorijai un ap to
izvietotajiem objektiem; to veido ar transporta slodzēm atbilstošu seguma
pamatni.
69. Laukuma apstādījumu zonas LM7-3 veidošanas noteikumi:
69.1. laukuma apstādījumu teritorijā veido pastāvīgus augu stādījumus,
kā arī gājēju celiņus un soliņus laukuma kopējo funkciju nodrošināšanai;
69.2. zemes virsmas segums gājēju celiņiem, izņemot tranzīta kustībai
paredzētos celiņus, var būt ieklāts ar daļēji ciešo (ekoloģisko) bruģi vai ar cieto
segumu un piemērotiem koku apdobju elementiem, kas netraucē gājēju kustību;
69.3. teritorija LM7-3.1:

69.3.1. veidojama kā atdalošā zona starp laukuma gājēju un ielas
automobiļu satiksmes teritoriju;
69.3.2. apstādījumiem paredzēta gaisa un skaņas piesārņojumu mazinoša
un vēja aizsega ekoloģiskā funkcija, kā arī dekoratīvā funkcija;
69.3.3. vienlaikus apstādījumu augi nedrīkst blīvi aizsegt skatu uz
Daugavas telpu un no Daugavas uz Vecrīgas apbūves panorāmu;
69.3.4. labiekārtojumā nodrošina gājēju un velosipēdu kustību paralēli
11.novembra krastmalai;
69.3.5. pazemes autonovietnes būves gadījumā izvērtējama esošo koku
saglabāšanas iespēja un pēc vispusīgas izvērtēšanas pieļaujama pašreizējo
apstādījumu aizvietošana ar jauniem, konkrētajiem apstākļiem īpaši
projektētiem apstādījumiem;
69.4. teritorijā LM7-3.2 veidojami nelielu koku stādījumi kompozīcijā
ar memoriāla Pk-2 būvēm, akcentējot laukuma telpisko robežu pret Grēcinieku
ielu.
70. Laukuma daļas ar iespējamu atšķirīgu virsmas līmeņa starpību LM74 veidošanas noteikumi:
70.1. teritorija paredzēta laukuma izmantošanu telpiskai nošķiršanai no
ielām un gājēju plūsmu virzības organizēšanai uz sabiedriskā transporta
pieturvietām un gājēju pārejām, izmantojot unikālus pilsētvides dizaina
elementus;
70.2. teritorija vai tās daļas veidojamas pakāpeniski paaugstinātas virs
laukuma teritorijas līmeņa, respektējot Latviešu strēlnieku pieminekļa uztverei
nepieciešamo telpu no laukuma perimetra un skatu perspektīvas no
11.novembra krastmalas;
70.3. maksimāli pieļaujamās segumu virsmas un objektu augstuma
atzīmes nedrīkst pārsniegt muzeja ēkas stilobata atklāto kāpņu augšējās plaknes
līmeni (muzeja ēkas ieejas līmeni), un tās ir noteiktas noteikumu 1.pielikumā
„Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”;
70.4. atļauta unikāla labiekārtojuma un pilsētvides dizaina elementu
veidošana ar atklātu ūdensbaseinu, strūklaku, ūdens virsmu un kritumu (ūdens
sienas u.tml.) izmantošanu;
70.5. paaugstinātās daļas veidojamas saistībā ar vēsturiskajos
pilsētbūvnieciskajos dokumentos un arheoloģiskajā izpētē iegūto informāciju
par zudušās vēsturiskās apbūves konfigurāciju;
70.6. iegūtā informācija par potenciālajām pazemes kultūrvēsturiskajām
vērtībām var būt pamats citādu labiekārtojuma arhitektonisko risinājumu
izvēlei, ko precizē PAU;
70.7. laukuma daļu virsmu līmeņu starpību izmanto pazemes
autonovietnes ieejas un vertikālo komunikāciju veidošanai un vēdināšanas
iekārtu izvadu izbūvei.
71. Publiskās ēkas (RTU) priekšlaukuma LM7-5 veidošanas noteikumi:
71.1. laukuma daļas arhitektonisko kompozīciju un risinājumu saista ar
RTU ēkas funkcionālajām vajadzībām un arhitektonisko raksturu;

71.2. labiekārtojumā pēc iespējas asociatīvi un funkcionāli iezīmē
zudušās vēsturiskās apbūves kvartālu robežas un stūrus;
71.3. priekšlaukuma daļā, kas atrodas 11.novembra krastmalas
sarkanajās līnijās, veido apstādījumus un ietvi, saistot tos ar esošo ielu
stādījumu joslu un celiņiem.
3.3. Maģistrāļu un ielu teritorijas
72. Maģistrāles un ielas (L) ir izbūves teritorija, kur primārais
izmantošanas veids ir gājēju un velosipēdu, privātā un sabiedriskā
autotransporta un pilsētas elektrotransporta satiksme, kā arī transporta un
inženiertehniskās apgādes būvju izvietošana un iedzīvotāju rekreācijas
vajadzību nodrošināšana publiskajā ārtelpā.
73. Nolūki, kādos atļauts izbūvēt vai izmantot maģistrāļu un ielu
teritoriju, ir:
73.1. maģistrālā pilsētas iela;
73.2. pilsētas iela ar sabiedriskā transporta kustību un iespēju piebraukt
pie zemesgabaliem;
73.3. vietējā iela un piebraucamais ceļš;
73.4. laukums;
73.5. transporta būves;
73.6. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves;
73.7. īslaicīgas lietošanas būve atbilstoši īpašiem Rīgas domes
saistošajiem noteikumiem;
73.8. ielu stādījumi;
73.9. pazemes būvju teritorijā L-p2 – tirdzniecības un pakalpojumu
objekts.
74. Atļauta pazemes telpas izbūve atļautajām izmantošanām atbilstoši
noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajām
pazemes būvju orientējošajām robežām:
74.1. gājēju tunelim L-p1 detālplānojuma īstenošanas 1. un 2.posmā;
74.2. maģistrālo inženierkomunikāciju koridoram L-p3;
74.3. pazemes būvēm krastmalas apkalpei L-p2;
74.4. pazemes autotransporta tuneļa izbūvei perspektīvā rezervējama
teritorija L-p.
75. Esošo ielu rekonstrukcijas noteikumi:
75.1. ielu remonts un rekonstrukcija veicama tikai kompleksas
rekonstrukcijas veidā pēc Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēta un VKPAI
saskaņota būvprojekta;
75.2. pirms ielu un ietvju seguma rekonstrukcijas veic esošo pazemes
inženiertīklu rekonstrukciju;
75.3. svarīgākie principiālie ielu šķērsprofili attēloti noteikumu
6.pielikumā „Ielu šķērsprofili un teritorijas griezumi. Principiāls risinājums”;

75.4. ielu šķērsprofilus precizē būvprojektā, paredzot iespēju nodrošināt
gājēju, velosipēdu un cita transporta satiksmi atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra
transporta attīstības shēmai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju
izvietojumu saskaņā ar Inženierkomunikāciju attīstības shēmas B vai C
variantu (3.pielikums) atbilstoši piemērotajam variantam iebraukšanai pazemes
autonovietnē, atbildīgo institūciju nosacījumiem un inženierkomunikāciju
īpašnieku tehniskajiem noteikumiem, pēc iespējas ievērojot transporta būvju un
inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu prasības un noteiktajā kārtībā
saskaņojot nepieciešamās atkāpes;
75.5. precizējot ielas un krastmalas šķērsprofilus, attiecīgi precizē
apstādījumu risinājumus un novietojumu ielas telpā, izstrādājot būvprojektam
atsevišķu ainavu arhitektūras daļu;
75.6. rekonstruējot 11.novembra krastmalas brauktuves, to platumu un
citu asfaltēto laukumu platības pakāpeniski samazina atbilstoši noteikumu
4.pielikumā „Transporta un satiksmes organizācija. I attīstības posms” un
shēmā „Transporta un satiksmes organizācija. II attīstības posms. B variants”
vai shēmā „Transporta un satiksmes organizācija. II attīstības posms. C
variants” (5.pielikums) attēlotajam, asfalta seguma vietā ierīkojot ielu
stādījumus, zālienu, ekoloģiskos ūdenscaurlaidīgos segumus un gājēju un
velosipēdu kustības uzlabošanai nepieciešamo labiekārtojumu;
75.7. veicot ielas un krastmalas rekonstrukciju, būvprojektā ietver ielu
stādījumu rekonstrukciju, renovāciju vai jaunu stādījumu veidošanu atbilstoši
noteikumu 1.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” attēlotajam;
75.8. rekonstruējamajos ielu stādījumos un krastmalas apstādījumos veic
kompleksu ielas stādījumu rekonstrukciju – jaunu stādījumu ierīkošanu,
piemērotu apdobju izveidošanu un citus pasākumus, lai nodrošinātu kokaugu
ieaugšanu un normālu augšanu;
75.9. jaunveidojamos ielu stādījumus veido kompleksi noteikta ielas
posma rekonstrukcijas gaitā;
75.10. ja apdobi veido ietves seguma līmenī, lieto kvalitatīva dizaina
sakņu un stumbru aizsargrežģi;
75.11. jāparedz laistīšanas sistēmas izveide, lai nodrošinātu koku
ilgmūžību un noturīgu pilsētvides vizuālo kvalitāti;
75.12. veicot inženierkomunikāciju rekonstrukciju, paredz tādu
komunikāciju izvietojumu un tehniskos risinājumus, kā arī stādījumu veidus
(koki, krūmi, vīteņaugi statīvos, augu konteineri) un augus, lai racionāli
izmantotu ielas pazemes telpu;
75.13. 11.novembra krastmalas rekonstrukcijas projektā respektē iespēju
kvalitatīvi un pilnvērtīgi uztvert visvērtīgākos Vecrīgas panorāmas priekšplāna
arhitektūras un mēroga elementus, kuri tiek precizēti PAU;
75.14. rekonstruējot gājēju tuneli 11.novembra krastmalā, nodrošina
vides pieejamības prasības vismaz minimālā apjomā, ņemot vērā tuneļa
iespējamo nojaukšanu perspektīvā.
76. Gājēju ielās, izņemot Mazo Grēcinieku ielu, nodrošina operatīvo
transportlīdzekļu piekļūšanu objektiem un pieļauj apkalpojošā transporta

satiksmi ar laika ierobežojumiem, bet velotransports pieļaujams, ja tam
nodalīta speciāla braukšanas josla.
77. Gājēju pārejās paredz brauktuves iesegumus atbilstoši vides
pieejamības prasībām, veloceļu krustojumos ar citām transporta joslām –
atbilstoši normatīvu prasībām.
78. Nosacījumi krastmalas teritorijas izmantošanai tauvas joslā un pie
krastmalas nostiprinājuma ārējās līnijas:
78.1. atļauta kuģu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu
izvietošana un citu peldlīdzekļu pietauvošana un apkalpe (peldošas platformas,
laipas un pontoni ar kioskiem, kafejnīcām, paviljoniem un nojumēm ar
tirdzniecības un pakalpojumu funkciju);
78.2. krastmalas nostiprinājuma ārējo līniju drīkst izmainīt piestātņu
būvniecības un krastmalas nostiprinājuma rekonstrukcijas gadījumā, ko veic
saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētu būvprojektu.
79. 11.novembra krastmalas rekonstrukcijas projektā un pazemes
autonovietnes projektā paredz tehniskus risinājumus, lai novērstu vai mazinātu
applūšanas risku krastmalai pie Akmens tilta un pazemes autonovietnes telpai.
4. Noslēguma jautājums
80. Detālplānojums un noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam,
kad lēmums par noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Domes priekšsēdētājs
Rīgā 2010.gada 15.aprīlī

Sirmā 67037929

N.Ušakovs

