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Ziņojums par institūciju nosacījumiem un to ievērošanu Lokālplānojuma izstrādē
Nr.

Institūcija

1.

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Nosacījumi

Pilsētas attīstības departamenta
komentārs

Ņemot vērā darba uzdevumā noteikto lokālplānojuma izstrādes uzdevumu un Vides pārraudzības valsts biroja
27.02.2014. lēmumā Nr.10 ,,Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu"
konstatēto, VVD LRVP lokālplānojuma izstrādei nosacījumus neizvirza

13.03.2014.
Nr.4.5.-07/1686
2.

Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150
07.03.2014.
Nr. 4.8/24/2014-N-E

3.

Valsts meža dienests
13. janvāra iela 15, Rīgā, LV 1932

4.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra
Ojāra Vācieša ielā 43, Rīgā, LV-1004
10.03.2014.
Nr.147/1-14.2/215

Norādām, ka pēc informācijas Dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” (pieejams http://ozols.daba.gov.lv/pub/)
sarkano līniju lokālplānojuma teritorijās neatrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vai dabas
pieminekļi (dižkoki) vai mikroliegumi. Tomēr Administrācija uzsver, ka tai nav pieejama jaunākā aktuālā
informācija par dižkoku sarakstu un izvietojumu Rīgas administratīvajā teritorijā.
Administrācija norāda, ka lokālplānojumā jānorāda dabas pieminekļi (dižkoki), t.i., koki, kuru apkārtmērs vai
augstums ir sasniedzis M inistru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā norādītos lielumus.
Administrācija lūdz, plānojot jebkāda veida darbības sarkanajās līnijās, ievērot labvēlīga aizsardzības statusa
nodrošināšanas nepieciešamību, ja tur konstatēti dižkoki vai M inistru kabineta 2000. gada 14. novembra
noteikumu Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
sarakstu” 1. vai 2. pielikuma sugas.
Kopumā Administrācija atbalsta sarkano līniju lokālplānojuma izstrādi Rīgas pilsētā un papildus nosacījumus
neizvirza.
Kontaktpersona datu izsniegšanas un turpmākās līdzdalības koordinēšanai sarkano līniju lokālplānojuma izstrādei
ir vecākā valsts vides inspektore Sandra Vikmane (tel.nr. 26306973; e-pasts: sandra.vikmane@daba.gov.lv).
Nosacījumi nav saņemti

Sarkano līniju korekcijas ir veiktas
precizējot esošās līnijas pa zemesgabalu
robežām. Veiktajās korekciju teritorijās
neatrodas dižkoki.

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama
lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei:
1.1. atbilstoši M inistru kabineta 20l2.gada l6.oktobra noteikumu Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk Noteikumi) 3l. punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma
izstrādei jāizmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne
vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1: 10 000.
LĢIA rīcībā par lokālplānojumu teritoriju ir pieejami 2000. - 2013. gadā aktualizēti topogrāfiskā plāna dati
mērogā 1:2000 un 2013.gadā sagatavotās ortofotokartes mērogā 1:10000 ar izšķirtspēju 0.25 m - visi minētie dati
ir nodoti Rīgas pilsētas pašvaldībai atbilstoši 2012.gada 5.decembra sadarbības līgumam par sadarbību
ģeotelpiskās informācijas apmaiņā.
Rīgas domes apstiprinātā Darba uzdevuma 6.1.2.punktā ir precizējusi prasību grafiskajai daļai, ka tā jāizstrādā uz

1. Ņemts vērā
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topogrāfiskā plāna pamatnes ar mēroga noteiktību 1:500.
1.2. atbilstoši Noteikumu 61.2.punktam teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē jāizmanto
ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas datus un, atbilstoši Noteikumu 55.punktam un 57.1.punktam
jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību.
2. Lokālplānojumu grafisko daļu izstrādā kādā no Noteikumu 4.punktā minētajiem vektordatu formātiem.
Rīgas domes apstiprinātā Darba uzdevuma 6.3.2.2.punktā ir norādījis, ka grafisko daļu jāizstrādā *.dgn vai *.dwg
formāta, kas ir savietojams ar programmatūru M icroStation v8.
3. Atbilstoši Noteikumu 25.punktam grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu
noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes
pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos
apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskas daļas izstrādātāju.
Vienlaikus norādām, ka atbilstoši ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā
ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību
objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati
izmantoti.
4.Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot un teksta daļā uzskaitīt visus plānojumu teritorijās esošos valsts
ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam,
noteikt aizsargjoslas ap tiem.
Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 5m), tad teksta daļā jāpievieno tikai
ģeodēzisko punktu saraksti. Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.
Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta M K noteikumi Nr.531 ,, Ģeodēziskā tīkla
klasifikators” un 2011.gada 15.novembra M K noteikumu Nr.879 ,,Ģeodēziskās atskaites sistēmas un
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.punkts.
Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija
par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā ka informācija datu bāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi
izmaiņām datu bāz ē Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: www.geodezija.lgia.qov.lv vai LĢIA
pakalpojumu lapas http: / /map.lgia.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze.
Par cik nav norādītas konkrētas lokālplānojuma teritorijas, informējam, ka Rīgas pilsētas teritorijā ir 138 valsts
ģeodēziskā tīkla punkti.
Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgā
darbinieka. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā
Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu.
Ja lokālplānojuma teritorijās nav arī vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālplānojuma paskaidrojuma raksta
beigās nepieciešams pievienot izziņu no pašvaldības par to, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā
ģeodēziskā tīkla punkts un paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas
neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts.
5. Lokālplānojuma teksta daļa par aizsargjoslām(Ekspluatācijas aizsargjoslas) to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos
punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.
6. Lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka veicot jebkura veida būvniecību tai skaitā esošo ēku renovāciju un
rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko
darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā , pašvaldībā – par
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4.-7. Šī lokālplānojuma mērķis ir noteikt
un detalizēt sarkanās līnijas noteiktā
pilsētas teritorijas daļā, kas izstrādāts kā
precizējumi spēkā esošajā teritorijas
plānojumā. Lokālplānojumā pēc būtības
būtu
nepamatoti
attēlot
esošos
ģeodēzoskos
punktus
tikai
lokālplānojuma teritorijā, bet pārējo
Rīgas pilsētas teritoriju atstājot bez šiem
punktiem.
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5.

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija
M .Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050
20.03.2014.
Nr. 06-05/654

darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.
Bieži vien ģeodēziskie punkti atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas
zīmes). Lai renovējot būvi, šie punkti netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami, tad nepieciešams
renovācijas projektus saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem.
7. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.
Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lap ā http://map.lgia.gov.lv/.
Kontaktpersona papildus jautājumu gadījumā un turpmākas līdzdalības koordinēšanas sarkano līniju
lokālplānojuma izstrādei saistībā ar valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir Ģeodēzijas nodaļas vadītāja Lauma
Lieksne, te1.26655069
Izskatot iesniegumam pievienotos dokumentus, kā arī Inspekcijas rīcībā esošos materiālus, konstatēts: Rīgas
administratīvajā teritorijā atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vieta ,,Rīgas vēsturiskais
centrs", 1460 valsts aizsargājami nekustami kultūras pieminekļi, no tiem 5 pilsētbūvniecības pieminekli, 1170
arhitektūras pieminekļi, 230 nekustami mākslas pieminekļi, 6 arheoloģijas pieminekļi, 42 vēst ures pieminekļi un
7 vēsturisku notikumu vietas.
Uz plānojamo teritoriju attiecas likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas
un aizsardzības likums, M inistru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu,
M inistru kabineta 2004. gada 08. marta noteikumi Nr.127 Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības
noteikumi (turpmāk tekstā - M K noteikumi Nr. 127) un citi normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu
aizsardzību saistīti jautājumi.
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 5. pants nosaka, ka Rīgas vēsturiskajā centrā un tā
aizsardzības zonā aizliegta jebkura darbība, kas var izraisīt tajā esošo saglabājamo un aizsargājamo
kultūrvēsturisko vērtību iznīcināšanu vai bojāšanu. Ka vienas no saglabājamām un aizsargājam autentiskām
vērtībām noteikta vēsturiskā plānojuma struktūra (ar vēlākos laikos veiktiem kvalitatīviem pārveidojumiem) un
vēsturiskā apbūve (īpaši viduslaiku, jūgendstila un koka apbūve).
Inspekcija izvirza šādus nosacījumus Rīgas sarkano līniju lokālplānojuma izstrādei:
1. Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā respektēt vēsturisko plānojuma struktūru un ielu trasējumu,
maksimāli saglabāt to vēsturiskās robežas;
2. ja tiek izskatīts jautājums par sarkano līniju koriģēšanu, to skatīt kontekstā ar apbūvi kvartāla vai ielas posma
robežās;
3. sarkanās līnijas projektēt tā, lai tās nešķērsotu valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiski
vērtīgas ēkas;
4. ja, projektējot ielu sarkanās līnijas RVC un tā aizsardzības zonā, tiek skarta apbūve, tai obligāti nosakāms ēku
kultūrvēsturiskās vērtības līmenis (KVVL);
5. vēsturiskā plānojuma struktūra un kultūrvēsturiski vērtīgā apbūve saglabājama arī ārpus Rīgas vēsturiskā
centra - kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās ap tiem.
Izstrādājot lokālplānojumu, lūdzam respektēt spēkā esošajā teritorijas plānojumā un Rīgas vēsturiskā centra un
tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās kopējās prasības kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai
zemesgabalos esošo ēku kultūras pieminekļu statusu vai ēku kultūrvēsturisko līmeni. Katrā gadījumā, kad
lokālplānojuma risinājumi skar valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijas, to aizsardzības zonas vai
atsevišķi stāvošus objektus - kultūras pieminekļus, kā arī kultūrvēsturiski vērtīgu apbūvi, Inspekcija aicina
konsultēties ar Inspekcijas Rīgas reģionālo nodalu (tālr. 67213757) vai Arhitektūras daļu (tālr. 67229272).
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6.

7.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvalde
M askavas ielā 5, Rīgā, LV-1050
05.03.2014.
22/8-1.16/227
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
S atiksmes organizācijas pārvalde
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
25.03.2014.
5.1/1128

8.

S IA „Rīgas ūdens”
Zigfrīda Annas M eierovica bulvāris ,
Rīga, LV-1495
10.03.2014.
Nr.T1-5.1.3/533n

9.

AS „Latvenergo”
Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230
31.03.2014.
Nr.01VD00-13/1666

Izskatot materiālus un izvērtējot normatīvo aktu prasības, Pārvalde konstatēja, ka normatīvie akti ugunsdrošības
jomā nereglamentē sarkano līniju lokālplānojumu un tā saskaņošana ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu nav nepieciešama.

LVC izvirza sekojošas prasības:
 Lokālplānojuma izstrādē ņemt vērā izstrādātos, bet nerealizētos un izstrādes procesā esošos, ar transporta
infrastruktūras izmaiņām saistītos projektus;
 Koriģējot sarkanās līnijas, nav pieļaujams radīt transporta būvju lietošanai un attīstībai traucējošus apstākļus;
 Projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu un normatīvu izvirzītajām prasībām;
 Lokālplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē;
 Nosacījumi derīgi divus gadus kopš izdošanas brīža.

Ņemts vērā

Vēršam uzmanību uz to, ka izstrādājot sarkano līniju lokālplānojumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
lūdzam ievērtēt Sabiedrības valdījumā atbilstoši Rīgas domes 17.12.2002. saistošo noteikumu Nr.39 "Rīgas
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi" 1.4.1. punktam
,,Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdz pirmā zemes gabala
robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu, vai līdz privātkrānam, kvartāla un īszaru tīkli
(tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti
Pakalpojumu sniedzēja bilancē, ūdensvadi (100 mm un lielāks diametrs) starp dzīvojamajām mājām, cauruļvadu
armatūra, plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un aku atrašanās vietu;” esošos ūdensvada tīklus un
atbilstoši 1.4.2. punktam " Pakalpojuma sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir saimnieciskās kanalizācijas ielu
tīkli un ēku izvadi līdz kontrolakai, kas atrodas 1,5 m attālumā aiz zemes gabala robežas, kura paralēla ielas
sarkanajai līnijai, vai pagrabstāvā pie ēkas ārējās sienas ielas pusē, notekūdeņu kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas
ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē,
tīklu cauruļvadu armatūra un skatakas.” esošos saimnieciskās kanalizācijas tīklus, kā arī to ekspluatācijas
aizsargjoslas.
Esošo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pašreizējās aktuālās situācijas atspoguļojums pieejams Rīgas
domes Pilsētas attīstības departamenta uzturētajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē.
Izstrādāto sarkano līniju lokālplānojuma 1. redakciju, lūdzam iesniegt Sabiedrībai izvērtēšanai.
Par Sabiedrības plānotajiem pasākumiem lokālplānojuma precizējamās teritorijās kontaktēties ar Tehniskā
departamenta Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītāju Juri Sīpolu, e pasts juris.sipols@rigasudenslv. , tālr.
67032887.

Sarkano līniju korekcijas ir veiktas
precizējot esošās līnijas pa zemesgabalu
robežām respektējot
inženierkominikācijas.

A/S „Latvenergo”
Atbalstam apstiprinātajā darba uzdevumā iekļauto precizējamo teritoriju saraksta pozīcijas Nr. 45.,56.,76.,166.,
208., kā arī lūdzam ievērot sekojošus nosacījumus un informāciju:
1. Noteikt Liepupes ielas sarkano līniju (grozīšanas priekšlikums saskaņā ar AS „Latvenergo” 24.08.2012.
vēstuli Nr. 01VL00-13/5538 „Par nosacījumiem Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei” un AS „Latvenergo”
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12.09.2012. vēstule Nr.01VL00-13/5935 „Par zemes īpašumu maiņu”).
2. Projektētajai Sāruma ielai noteikt sarkanās līnijas visai potenciāli atsavināmajai teritorijai (iesvītrotā
teritorijā), kas attēlota 2.pielikumā, aptuveni 10916 m2 platībā, ņemot vērā RD Īpašuma iegādes un
perspektīvās attīstības pārvaldes 13.05.2013. vēstulē Nr. 6-6/DUPB-95-nd „Par nekustamā īpašuma Viskaļu
ielā 16, Rīgā (kad.Nr. 01000582053) daļas atsavināšanu” un AS „Latvenergo” 21.06.2013. vēstulē Nr.
01VD00-13/3703 „Par zemes vienības (kad.apzīm. 010100852053) Viskaļu ielā 16, Rīgā daļas atsavināšanu”
pausto.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 3.nodaļu – „Ekspluatācijas aizsargjoslas” Rīgas pilsētas lokālplānojuma izstrādē
jāņem vērā TEC-1 inženierkomunikācijas, kas šķērso projektēto Sāruma ielu:
1. TEC-1 gāzes vads ar d500 mm;
2. No TEC-1 teritorijas līdz Rīgas pilsētas ielu kanalizācijas kolektoram Ezermalas ielā atrodas TE-1
saimniecības notekūdeņu spiediena kanalizācija d200 mm (PP kanalizācijas cauruļvads ar d100 mm, kas
ievietots keramiskā aizsargcaurulē d200 mm), skat. pielikumu Nr.1
Kontaktpersona par RTEC-1 komunikāciju izvietojumu ir TEC Tehniskās daļas būvinženiere Daiga Krūmiņa,
tālr. 67722362.
AS „S adales tīkls”
Rīgas reģiona un Pierīgas reģiona nosacījumi
1. Veicot sarkano līniju lokālplānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus
elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35.un 45.pantu, nodrošinot iespēju
brīvai esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Veicot sarkano līniju korekcijas paredzēt
elektropārvades tīklu iznešanu sarkano līniju robežās, kas būs jāveic par ierosinātāja līdzekļiem.
2. Lai veiktu dzelzceļa tilta demontāžu (kad.Nr. 01001282129) nepieciešams veikt esošā vidējā sprieguma
kabeļa pārvietošanu ārpus tilta konstrukcijām.
3. Ja lokālā plānojumā paredzēta esošo elektropārvades tīklu demontāža, pārvietošana, pirms lokālā plānojuma
izstrādāšanas AS „Sadales tīkls” Rīgas pilsētas Kapitālieguldījuma daļā vai/un AS „Sadales tīkls”, Pierīgas
kapitālieguldījumu daļā pieprasīt tehniskos noteikumus nepieciešamo darbu veikšanai.
4.
Pēc lokālā plānojuma akceptēšanas elektroietaišu demontāža vai pārbūve (pārvietošana) iespējama pēc
tehniskā projekta izstrādes. Izstrādājot elektroapgādes tehnisko projektu jāievēro pārbūves projektēšanas
uzdevums.
Nosacījumu attiecībā uz lokālplānojuma daļu par dzelzceļa tilta būves uz M angaļsalu (kad.apz.
01001282129001) demontāžu:
1. Veicot darbus 20kV līnijas aizsargjoslās, tie jāskaņo ar īpašnieku AS „Sadales tīkls” Pierīgas ekspluatācijas
daļas Piejūras iecirkni E.Voronovs, tel. 67726762
2. AS „Sadales tīkls” Pierīgas ekspluatācijas daļas tīkliem piederoša 20kV elektrolīnija uzrādīta p ielikumā
Nr.3 situācijas plānā.
Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 2 gadi.

Nav pamatojuma visu teritoriju iekļaut
ielu sarkanajās līnijās.

Šī lokālplānojuma mērķis ir noteikt un
detalizēt sarkanās līnijas noteiktā pilsētas
teritorijas daļā, kas izstrādāti kā
precizējumi spēkā esošajā teritorijas
plānojumā,
tai
skaitā
apbūves
noteikumos. Līdz ar to papildus
nosacījumi,
kas
klasificējami
kā
grozījumi spēkā esošajā teritorijas
plānojumā šī lokālplānojuma ietvaros
netiek iekļauti.

AS ”Latvijas elektriskie tīkli”
Informējam, ka lokālplānojuma teritoriju šķērso un tām blakus atrodas pārvaldes tīkla 110kV, 330 kV gaisvadu
elektrolīnijas (GL) un transformatoru apakšstacijas.
Izstrādājot lokālplānojumu, paredzēt risinājumus atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” 16., 35.un 45.pantam; M K
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noteikumiem Nr. 1069 (28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un
lauku teritorijās”, M K 05.12.2006. noteikumiem Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” un elektroiekārtu būvniecības noteikumu ievērošanai, t.sk.:
1. Plānojot ielu sarkanās līnijas un ar ielām saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli
vai šķērsojumos ar 110kV un 330 kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, novērtēt nepieciešamību veikt šo
elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos
attālumus saskaņā ar Latvijas energostandarta prasībām „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar
spriegumu 110-330 kV” (LEK 135, 2011.gads, 1.izdevums, energostandarta adrese internetā:
www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_135.pdf).
2. Ēku, sabiedriskā transporta pieturvietu, autotransporta stāvvietu, apgaismes balstu, ugunsdzēsības hidrantu,
stādāmo koku novietojumu paredzēt ārpus GL aizsargjoslām. Ēku būvniecība elektrolīniju aizsargjoslā nav
atļauta.
3. Paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot elektrolīniju aizsargjoslu autotransporta stāvvietām
un laukumiem, kā arī cilvēku pulcēšanās vietām, sporta un rotaļu laukumiem.
4. Neiežogot elektrolīniju balstus un to atsaites, paredzēt balstiem piebraukšanas un apbraukšanas iespējas ar
autopacēlāju.
5. 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīniju balstu novietojumu un pārvaldes tīkla transformatoru apakšstaciju
teritorijas neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās.
6. M inimālais horizontālais attālums no 330 kV elektrolīniju balstu pamatiem, to zemētājiem un balstu
atsaitēm, šķērsojumā ar ielu/ceļu, līdz sarkanai līnijai – 10 metri; no 110kV elektrolīnijas – 5 metri.
7. M inimālais horizontālais attālums no 330 kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas līdz paralēli novietotas
ielas /ceļa sarkanai līnijai – 8 m; no 110 kV elektrolīnijas – 4 m.
8. Lokālplānojuma izskatīšanai un atzinuma sniegšanai projekta grafiskās daļas iesniegt dwg formātā.
Lokālplānojuma grafiskajā daļā, kas izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamata saskaņā ar M K noteikumu Nr.711
41.punktu attēlot šādu informāciju:
1. 110kV un 330kV elektrolīniju vadus, balstus, to atsaites saskaņā ar M K noteikumiem Nr. 281 „Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī elektrolīniju
aizsargjoslas.
2. Plānotās ielas/ceļus, esošās un plānotās ēkas, būves un inženierkomunikācijas.
3. Ielu/ceļu šķērsprofilos attēlot esošo un plānoto vertikālo attālumu no brauktuves līdz 110kV un 330 kV
elektrolīniju zemākajam vadam.
Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut šādus nosacījumus:
1. Būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110 kV un 330 kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī
ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu, rekonstrukcijas projektu izstrādāšanai elektrolīniju
aizsargjoslā, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet
iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar tām, saņemt tehniskos noteikumus AS „Latvijas
elektriskie tīkli” Rīgā, Dzirciema ielā 86.
2. Izstrādājot ielu/ceļu būvprojektus un rekonstrukcijas projektus, novērtēt nepieciešamību veikt 330 kV
elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos
attālumus saskaņā ar Latvijas energostandarta prasībām „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar
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3.
4.
5.
6.

10.

AS „Latvijas gāze”
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1001
01.04.2014.
Nr. 27.4-1/1334

spriegumu 110-330 kV” (LEK 135, 2011.gads, 1.izdevums). rekonstrukcijas nepieciešamības gadījumā,
pirms projekta saskaņošanas ar AS „Latvijas elektriskie tīkli”, veikt elektrolīnijas rekonstrukcijas projekta
izstrādāšanu. Elektrolīnijas rekonstrukcijai tehniskos noteikumus un projektēšanas uzdevumu izsniedz AS
„Augstsprieguma tīkls”. Visus izdevumus, kas saistīti ar elektrolīniju iespējamo rekonstrukciju,
projektēšanu un būvniecību, apmaksā autoceļa rekonstrukcijas ierosinātājs.
Projektos attēlot ielu/ceļu un elektrolīniju šķērsojuma vietas esošo un plānoto vertikālo gabarītu no ceļa
brauktuves virsmas līdz elektrolīnijas vadiem, ka arī šķērsojuma vietai blakus esošo 330 kV elektrolīniju
balstus un atsaites.
Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 330 kV elektrolīniju vadiem izstrādāt
un saskaņot ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” darbu izpildes projektu.
Projektus iesniegt izskatīšanai un saskaņošanai AS „Latvijas elektriskie tīkli”.
Nosacījumu derīguma termiņš viens gads. Kontaktpersona par 110-330 kV tīklu jautājumiem – AS „Latvijas
elektriskie tīkli” Zemes ierīcības inženieris Ģirts M elderis, tālr. 67725372

Informējam, ka minētajā teritorija atrodas:
Augstā spiediena sadales gāzesvadi ar spiedienu līdz 1.6 M Pa;
Vidēja spiediena sadales gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.4 M Pa un 0.01 M Pa;
Zemā spiediena sadales gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.0025 M Pa;
Gāzes regulēšanas punkti (GRP) un skapjveida gāzes spiediena regulēšanas iekārtas (SGRP).
Informāciju par esošo gāzesvadu, GRP, SGRP novietnēm var saņemt Sabiedrības Rīgas iecirknī, Vagonu ielā 20,
tālr. 67041670.

Sarkano līniju korekcijas ir veiktas
precizējot esošās līnijas pa zemesgabalu
robežām
respektējot
inženierkominikācijas.
Lokālplānojuma grafiskajā daļā saskaņā
ar darba uzdevumu tiek attēlotas tikai ielu
sarkanās līnijas.

Izstrādājot teritorijas lokālplānojumu nepieciešams:
1) Plānojumā uzrādīt esošo sadales gāzesvadu, GRP un SGRP novietnes, kā arī sadales gāzesvadu ar spiedienu
līdz 1.6 M Pa aizsargjoslas;
2) Paredzēt perspektīvo sadales gāzesvadu novietnes esošo un projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai
inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši LBN, Latvijas standartu, Aizsargjoslu likuma, 28.12.2004. M K
noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku
teritorijās” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;
3) Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības „Rīgas iecirkni”;
4) Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās
attīstības daļu;
5) Lokālplānojuma grafisko daļu (inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma) digitālā veidā (*.dwg
formātā) un izdrukas veidā iesniegt Sabiedrības Perspektīvās attīstības daļā.
11.

S IA Lattelecom
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

12.

A/S Rīgas siltums
Cēsu iela 3a, Rīga, LV 1012

Nosacījumi nav saņemti

Informējam, ka izstrādājot sarkano līniju lokālplānojumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nosakot
sarkano līniju platumu, jāievēro Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu nr. 34 „Rīgas teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” ieteicamos ielu šķērsprofilus, kā arī iespēju izvietot siltumtīklus atbilstoši
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13.

27.02.2014.
Nr.2.2-4/1066

M K 28.12.2004. noteikumu Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos
un lauku teritorijā” 1. un 2.tabulā noteiktajiem minimālajiem horizontālajiem attālumiem no pazemes
inženierkomunikācijām.
Papildus informējam ka AS ,,Rīgas siltums” izvērtējot lūgumu, deleģē Tehniskās daļas Pieslēgumu
projektēšanas grupas vadītāja vietnieci Jeļenu Krēsli (tālr. 67017328 e –pasts .jelena.kresle@rs.lv ) turpmākās
līdzdalības nodrošināšanai sarkano līniju lokālplānojuma izstrādei

inženierkominikācijas.

VAS „Latvijas dzelzceļš”
Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547

Lokālplānojuma izstrādē ievērot Aizsargjoslu likuma prasības par atļautajām darbībām dzelzceļa ekspluatācijas
un drošības aizsargjoslās, kā arī publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves,
t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus.
Lokālplānojuma redakciju iesniegt izskatīšanai VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijā (nodaļas
vadītāja vietniecei E.Kalviņai, eva.kalvina@ldz.lv)

Ņemts vērā

25.03.2014.
Nr.DN-6.3.1./243-2014
14.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas
un attīstības padomei

Nosacījumi nav saņemti

Lokālplānojums izskatīts padomē
28.05.2014.

15.

RD S atiksmes departaments
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV 1011

Nosacījumi nav saņemti

Lokālplānojumā iestrādātās sarkano līniju
korekcijas saskaņotas ar Satiksmes
departamentu

16.

Rīgas domes Mājokļa un vides
departaments
Vides pārvalde
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV 1010
14.09.2012.
Nr.DM V-12-2159-dv

Vides pārvalde sniedz šādu informāciju un nosacījumus sarkano līniju korekcijai lokālplānojumā precizējamās
teritorijās:
1. P.31. – vēršam uzmanību, ka Ielejas ielas R gals sarkanajās līnijās ir dabas parka „Piejūra” dabas parka
zonā, kur saskaņā ar M K 14.03.2006. noteikumu Nr.204 „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”16. un 18.6. punktu prasībām nav atļauta transport a infrastruktūras būvniecība,
līdz ar to sarkanās līnijas būtu jānosaka pa dabas parka “Piejūra” robežu.
2. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Dziesmas ielas sarkanās līnijas daļēji atrodas dabas parka „Piejūra” dabas parka
zonā, kur saskaņā ar M K 14.03.2006. noteikumu Nr.204 „Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”16. un 18.6. punktu prasībām nav atļauta transporta infrastruktūras būvniecība,
līdz ar to sarkanās līnijas būtu jānosaka pa dabas parka “Piejūra” robežu.
3. 48.p., 49.p. – vēršam uzmanību, ka Kokneses prospekta sarkanajās līnijās ar Latvijas Republikas Vides
ministrijas 2008.gada 1.jūlija lēmumu Nr.47 ir izveidots mikroliegums. Inženierkomunikāciju koridors
nosakāms ārpus mikrolieguma teritorijas.
4.

173.p., 175.p. – izstrādājot M K 12.02.2012. noteikumus Nr.125 „Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk tekstā - M K 125) tika precizēta lieguma robežā, t.i., pa
spēkā esošajām sarkanajām līnijām, lai, veicot dažādu inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras
izbūvi, netiktu ietekmētas dabas vērtības liegumā. M K 125 p.12.6. nosaka, ka dabas liegumā ir aizliegts
veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija. Vides pārvalde neatbalsta sarkano
līniju izmaiņas, kā rezultātā sarkanās līnijas atrastos dabas liegumā.
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1. 31. Veiktā korekcija neskar lieguma
robežu.
2. Dziesmas ielas SL šajā lokālplānojumā
netiek skatīta
3. 48.,49. Tiek noteiktas atsevišķas
Sarkanās līnijas. Liegums atrodas
esošajās līnijās. Tās netiek mainītas.
4. 173.,175. SL korekcijas veiktas pa z/g
robežām. Nesakritība veidojas, jo
lieguma robežas ir noteiktas M
1:10 000, kur kā izrādās koordinātas ir
noapaļotas (nav skaitļu aiz komata),
savukārt SL korekcija tiek veikta M
1:500, tur arī rodas nesaiste dažu
desmitu cm apmērā.
5. 227. Sarkano līniju korekcija lieguma
teritoriju neskar. M ežezera ielas
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227.p. - vēršam uzmanību, ka Kokneses prospekta sarkanajās līnijās ar Latvijas Republikas Vides
ministrijas 2008.gada 1.jūlija lēmumu Nr.47 ir izveidots mikroliegums. Nosakot sarkanās līnijas zemes
gabalā ar kadastra Nr.0100 084 9000 tiks šķērsota mikrolieguma teritorija, tas nozīmē, ka, izstrādājot ceļa
projektu, būs jāsaņem atļauja no Dabas aizsardzības pārvaldes par koku ciršanu mikrolieguma teritorijā
saskaņā ar entomologa slēdzienu. Ja entomologs konstatēs, ka cērtamajos kokos atrodas aizsargājamā suga,
kura aizsardzībai izveidots mikroliegums, tad ielas izbūvi nevarēs realizēt, tāpēc Vides pārvalde uzskata, ka
pirms sarkano līniju noteikšanas, nepieciešams saņemt eksperta- entomologa slēdzienu un Dabas
aizsardzības pārvaldes atļauju/saskaņojumu sarkano līniju noteikšanai/ vai mikrolieguma robežu maiņai,
izņemot no mikrolieguma zemes gabala ar kadastra Nr.0100 084 9000 sarkanās līnijas .
Tieši tāda pati situācija ir ar M ežezera ielu.
6. 258.p. – sarkano līniju korekcija Vakarbuļļos pie zemes gabala ar kadastra Nr.0100 109 0063, kas robežojas
ar dabas parka “Piejūra” dabas parka zonu, kur saskaņā ar M K 14.03.2006. noteikumu Nr.204 „Dabas parka
“Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”16. un 18.6. punktu prasībām nav atļauta
transporta infrastruktūras būvniecība, līdz ar to sarkanās līnijas būtu jānosaka pa dabas parka “Piejūra”
robežu.
5.

17.

Rīgas domes Īpašuma departaments
Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV 1050
12.09.2012.
Nr.1-6/DI-12-570-dv

Nosūtam Jums informācijas apkopojumu „Pārskats par Sarkano līniju korekcijām pa zemesgabalu robežām”, kur
Pārvaldes kompetences ietvaros sniegti skaidrojumi par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo
zemesgabalu skartajām robežām.
Nr.
Kad.Nr.
Adrese
Komentāri/priekšlikumi
43
0100 053 0045
Stāvā 4
Iesakām koriģēt Sl pa būves ar kad.apz.0100 053 0045 004
robežu
89
0100 053 0052
Vēja 18
Lūdzam koriģēt Sl pa zemesgabala robežu, z/g piesaistīts
Rīgas pilsētas pašvaldības privatizējamai dzīvojamai mājai
Vēja ielā 18, saskaņā ar 27.02.1999.saskaņotu piesaistāmā z/g
plānu
191
0100 068 0028
Tvaika iela
Z/g ar kad.apz. 0100 068 0029 ir veidots kā nomas zemes
gabals. Priekšlikums – projektējamo Sl veidot pa z/g ar
kad.apz. 0100 068 0029 robežu
193
0100 074 9999
Ģimnastikas
Gar z/g ar kad.apz. 0100 074 2043 un 0100 074 2057 nav
nepieciešams veikt sarkano līniju korekciju
194
0100 123 2066
Nautrēnu 18
Nautrēnu ielas Sl koriģēt arī pa īpašuma 0100 123 2035 robežu
249
0100 121 1266
Kruspils
Priekšlikums izmanīt Asotes ielas Sl, neapgrūtinot z/g ar
kad.apz. 0100 121 1266, jo z/g bija apmaiņas fonda zeme, jo
z/g ar maiņas līgumu 2011.g. atdots īpašumā par zemi, uz
kura atrodas pirmsskola
253
0100 086 2050
Vijciema
Z/g ar kad.apz. 0100 086 2050 ir Rīgas pilsētas pašvaldības
īpašums, savukārt z/g ar kad.apz. 0100 086 0357, kuru šķērso
projektētā līnija , kopā ar ēku uz tā ir privatizēti
258-5
0100 047 0048
Lubānas
Priekšlikums saglabāt esošo Sl starp zemesgabaliem (atrodas
Lomonosova
ielu Sl) ar kad.apz. 0100 047 0048 un 0100 047 9999
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sarkanās līnijas šī lokālplānojuma
ietvaros netiek skatītas.

6. 258. Sarkano līniju korekcija, lai
noņemtu
apgrūtinājumu
no
zemesgabala ar kad.nr. 0100 109 0063.

43. Departaments neatbalsta korekciju
piedāvātajā variantā, noņemot sarkano
līniju no šķūnīša, jākoriģē arī Vēja iela,
bet tālāk esošā dzīvojamā māja paliek
apgrūtināta. Pārkārtojot SL izvietojumu,
lai nešķērso dzīvojamo māju, jāapgrūtina
ielas pretējā pusē esošie zemesgabali
lielās platībās.
89.
Projekts
koriģēts
atbilstoši
priekšlikumam.
191. Departaments neatbalsta korekciju
pa z/g robežu, lai saglabātu ielas profilu.
Sarkanās līnijas noteiktas 14 m platumā
respektējot izbūvēto ceļa daļu.
193. Korekcija ir nepieciešama, atbilstoši
komunikācijām sarkano līniju koridors
noteikts platāks.
194.
Projekts
koriģēts
atbilstoši
priekšlikumam.
249. Ielas pamatprofils ir sašaurināts, lai
neskartu z/g/ robežas.
253. Departaments neatbalsta korekciju
pa z/g robežu, ielas profila platums to
neļauj.
Sarkanās
līnijas
noteiktas
atbilstoši izbūvētai brauktuvei, paredzot
vietu ietvei.
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18.

Kaimiņu pašvaldības

Vides pārraudzības valsts birojs
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045
27.02.2014.
Nr. 7–02/346

258-09
258-50
258-49

0100 117 0258
0100 117 2076
0100 103 0160

Zentenes
Vīksnes
Birzes

260-22

0100 121 2751

SL noteikšana

262

0100 050 0117

Z/g ar kad.apz. 0100 117 2076 piekritināšanas gadījumā tiks
uzmērīts līdz spēkā esošā Sl
Pie z/g ar kad.apz. 0100 103 0090 projektējamai Sl
nepieciešams lūzumpunkts
Priekšlikums gāzes vadu (augsta spiediena) iekļaut Sl platībā,
izveidojot atsevišķu 600 m2 lielu z/g
Nav redzama projektējamā Sl gar minētā z/g robežu

Buru
M ūkusalas
Papildus komentāri, priekšlikumi
0-01
0100 117 0016
M azā
Priekšlikums veidot z/g ar kad.apz. 0100 117 0016 daļu
Zolitūdes,
(tuvākais z/g posms paralēli Ziedoņa un Airītes ielai) par
Ziedoņa
komunikāciju koridoru
0-02
0100 109 0085
Dzintaru
Z/g nepieciešams norādījums „komunikāciju koridors”
Sarkano līniju precizējumu skaņoti ar visām Rīgas kaimiņu pašvaldībām.

258.-5. Neatbalsta priekšlikumu. Sarkanā
līnija noteikta atbilstoši zemesgabalu
robežai
258.-09 un 258.-50 Projekts koriģēts
atbilstoši priekšlikumam.
258.-49 Projekts koriģēts atbilstoši
priekšlikumam.
260.-22 Projekts koriģēts atbilstoši
priekšlikumam.
262. Veiktā korekcija ir ievietota T diskā
Visi papildus ierosinājumi tiks skatīti
turpmākajā plānošanas procesā.

Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2014.gada 19.februāra
vēstuli Nr.DA-14-938-nd un tai pievienoto dokumentāciju par sarkano līniju lokālplānojuma Rīgas
administratīvajā teritorijā izstrādi. Izvērtējot Vides pārraudzības valsts biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar
normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu nepiemērot
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru sarkano līniju lokālplānojumam Rīgas administratīvajā
teritorijā.
Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 27.februāra lēmums Nr.10 par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras nepiemērošanu
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