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Kopsavilkums 

Pārskatā par lokālplānojuma izstrādes pirmo posmu ir ietverti 1.redakcijas 

sagatavošanas norisi raksturojošā dokumentācija: lēmums par lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu, lokālplānojuma situācijas 

plāns, informācija par sabiedrības informēšanu, institūciju sniegtie nosacījumi un 

informācija, kā arī plānojuma izstrādātāja komentāri par to vērā ņemšanu.  

Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 11.02.2014. 

lēmumu Nr.743 (prot. Nr.23, 17.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Slokas ielā 65 (kadastra 

Nr.01000640177), Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228), Berģu ielā 4 (kadastra 

Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556), 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.  

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un tās mērķiem informācija bija publicēta 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājaslapā www.rdpad.lv 

sadaļās „Aktualitātes” un „Sabiedrības līdzdalība”. Informācija tika publiskota arī 

RDPAD sociālā portāla Twitter kontā @rdpad un Facebook kontā 

https://www.facebook.com/RDPilsetasattistibasdepartaments. 

Visām darba uzdevumā iekļautajām institūcijām tika pieprasīti nosacījumi un 

informācija lokālplānojuma izstrādei. Pārskata ziņojums par institūciju nosacījumiem 

un to vērā ņemšanu lokālplānojuma risinājumu izstrādē ir iekļauts ziņojumā, saņemtās 

institūciju nosacījumu kopijas pievienotas pielikumā.  

Ievērojot likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikto, tika veikta 

konsultēšanās ar Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB) par stratēģiskās ietekmes 

uz vidi novērtējuma (SIVN) piemērošanu. VPVB ir izvērtējis savā rīcībā esošo 

informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, un pieņēmis 

lēmumu nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (VPVB 

2014.gada 26.februāra lēmums Nr.9 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras nepiemērošanu).  

 

  

http://www.rdpad.lv/
https://www.facebook.com/RDPilsetasattistibasdepartaments
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1. RD lēmums, darba uzdevums un situācijas plāns 
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2. Sabiedrības informēšana 
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3. Pārskats par institūciju sniegtajiem nosacījumiem/informāciju 

3.1.Pārskats par nosacījumu pieprasīšanu un saņemšanu 

n.p.k.  Institūcija Nosacījumu saņemšanas 

datums/nr.  

1.  Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, 
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv  

13.03.2014. 
Nr. 4.5-07/1687 

2.  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra,  
O.Vacieša iela 43, Rīga, LV-1004 

12.03.2014. 
Nr. 152/1-14-2/224 

3.  Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde 
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 
daba@daba.gov.lv  

05.03.2014. 
Nr.4.8/21/2014-N-E 
 

4.  Rīgas domes Satiksmes departaments  
Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011 
sd@riga.lv 

13.03.2014. 
DS-14-213-dv 

5.  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments  
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 
dmv@riga.lv; arta.dubava@riga.lv 

26.02.2014. 
DMV-14-515-dv 

6.  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, 
iksd.izglitiba@riga.lv  

10.03.2014. 
DIKS-14-353-dv 

7.  Rīgas domes Labklājības departaments 
Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV-1010 
dl@riga.lv  

19.02.2014. 
DL-14-97-dv 

8.  Rīgas domes Īpašumu departaments  
R.Vāgnera ielā 5, Rīga, LV-1050 
di@riga.lv; ruta.dobicina@riga.lv 

05.03.2014. 
Nr. 1-6/DI-14-198-dv 

9.  VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība,  
Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001 
vm@riga.vmd.gov.lv; inita.grisle@riga.vmd.gov.lv 

18.03.2014. 
Nr. VM-14-843-nd 

10.  VAS Latvijas valsts ceļi, 
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 
niklavs.lipins@lvceli.lv  

24.03.2014. 
Nr.5.1./1075 

 

  

mailto:lielriga@lielriga.vvd.gov.lv
mailto:daba@daba.gov.lv
mailto:sd@riga.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:arta.dubava@riga.lv
mailto:iksd.izglitiba@riga.lv
mailto:dl@riga.lv
mailto:di@riga.lv
mailto:ruta.dobicina@riga.lv
mailto:vm@riga.vmd.gov.lv
mailto:inita.grisle@riga.vmd.gov.lv
mailto:niklavs.lipins@lvceli.lv


13 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2014.gads  

 

3.2.Pārskats par institūciju nosacījumiem/informāciju un to ievērošanu lokālplānojuma izstrādē  

Institūcija Nosacījumu 

datums un 

numurs 

Nosacījumi/Informācija Atzīme par nosacījumu 

ievērošanu 

Latvijas 
Republikas 

Vides 
aizsardzības 
un reģionālās 

attīstības 
ministrijas 

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde  

05.03.2014., 

Nr.4.8/21/2014-

N-E 

 

Neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai, jo 
plānotās darbības neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un 

mikroliegumus un nav iespējams izvērtēt iespējamo ietekmi uz īpaši 
aizsargājamām sugām un biotopiem. 

 
 

- 

VAS „Latvijas 

valsts ceļi” 
Satiksmes 

organizācijas 
pārvalde 

24.03.2014. 

Nr.5.1./1075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2014. 

Nr.5.1./1076 

Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177): 

- Visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši 
RD saistoši noteikumu Nr.34 prasībām ir jāparedz savā 

teritorijā. Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts 
standarta LVS 190-7 prasībām; 

- piebraukšanu zemesgabalam paredzēt tikai no Sēlpils ielas 

puses; 
- projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu normatīvu 

izvirzītajām prasībām; 
- lokālplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes 

organizācijas pārvaldē. 

Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228): 

- Visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši 

RD saistoši noteikumu Nr.34 prasībām ir jāparedz savā 
teritorijā. Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts 

 

Ievērotas visas prasības 
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24.03.2014. 

Nr.5.1./1077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.2014. 

Nr.5.1./1078 

standarta LVS 190-7 prasībām; 

- projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu normatīvu 
izvirzītajām prasībām; 

- lokālplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes 
organizācijas pārvaldē. 

Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556): 

- Izstrādājot lokālplānojumu, ņemt vērā SIA „Projekts 3” 
izstrādes procesā esošo „Jaunu ielu izbūve Juglā kvartālā 

starp Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās 
aprūpes centru un Juglas ezeru” tehnisko projektu; 

- visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD 

saistoši noteikumu Nr.34 prasībām ir jāparedz savā teritorijā. 
Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts standarta 

LVS 190-7 prasībām; 
- projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu normatīvu 

izvirzītajām prasībām; 

- lokālplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes 
organizācijas pārvaldē. 

Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028): 

- Piebraukšanu zemes gabalam paredzēt no zemes gabala 
ziemeļu puses (no esošās brauktuves ar grants segumu); 

- visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD 
saistoši noteikumu Nr.34 prasībām ir jāparedz savā teritorijā. 

Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts standarta 
LVS 190-7 prasībām; 

- projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu normatīvu 

izvirzītajām prasībām; 
- lokālplānojuma projektu saskaņot ar VAS LVC Satiksmes 

organizācijas pārvaldē. 
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Valsts meža 

dienests Rīgas 
reģionālā 

virsmežniecība 

03.2014. 

Nr.VM5.7-

7/267 un 

18.03.2014. 

Nr.VM5.7-

7/459 

Mildas iela 6 (kadastra Nr.01001132228):  

- lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos iekļaut prasību zemesgabalā Mildas ielā 6 pirms 

būvniecības uzsākšanas veikt meža inventarizāciju; 
- Plānojot būvniecību meža teritorijā, paredzēt atmežošanu, ko 

nosaka Meža likuma 41.pants, saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr.889 „ Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 
noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas 

kārtību”; 
- Lai novērstu neapzināto bioloģiskās daudzveidības vērtību 

iznīcināšanu īpašumā, ieteicams veikt bioloģiskās 

daudzveidības izpēti veģetācijas periodā, piesaistot sertificētu 
vides ekspertu; 

- Lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, iespēju robežās  
saglabāt bioloģiski un ainaviski vērtīgākos kokus un koku 
grupas. 

Zemesgabaliem  
Skolas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177), Berģu ielā 4 (kadastra 

Nr.01001272028) un Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, 

Nr.01000922556) nosacījumi netiek izvirzīti. 

 

Ir ievērots 
 

 
 
Nosacījums ierakstīts 

paskaidrojuma rakstā turpmākās 
projektēšanas posmam 

 
 
 

Ir ievērots 
 

 
 
Nosacījums ierakstīts 

paskaidrojuma rakstā turpmākas 
projektēšanas posmam 

Latvijas 

Republikas 
Vides 
aizsardzības 

un reģionālās 
attīstības 
ministrijas 

Valsts vides 
dienesta 

Lielrīgas 

13.03.2014. 

Nr.4.5.-07/1687 

- Lokālplānojumam jāatbilst Rīgas domes 11.02.2014. lēmumā 

Nr.743 un darba uzdevumā norādītajam izstrādes mērķim;  
- Lokālplānojuma izstrādi veikt atbilstoši 16.10.2012. MK 

noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – 16.10.2012. 
MK noteikumi Nr.711) 2.4.,3. un 4.2 nodaļas prasībām.  

- Lokālplānojuma projektā atbilstoši 16.10.2012. MK 

noteikumu Nr.711 53.2 punktam:  
 uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas, noteikt aprobežojumus tajās atbilstoši 

 

Prasības ievērotas 
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reģionālā 

vides pārvalde 

Aizsargjoslu likuma prasībām; 

 uzrādīt esošās un/vai plānotās apbūves izvietojumu 
lokālplānojuma teritorijā*; 

 izstrādāt transporta kustības shēmu, piebraucamos 
ceļus/ielas nekustamajiem īpašumiem*; 

 izstrādāt teritoriju inženierkomunikācijas shēmu 

(lokālplānojuma teritorijā plānojot ūdensapgādes un 
kanalizācijas risinājumus nodrošināt centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas)*; 
 lai netiktu veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 

atradņu iznīcināšana, veikt biotopu izpēti daļā 

lokālplānojuma projekta izstrādei paredzētajā 
teritorijā – Murjāņu ielā 72 (kad. Nr.01001230097, 

Nr.01000922556), nepieciešamības gadījumā eksperta 
atzinumā iekļaujot pasākumus īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu atradņu saglabāšanai un 

apsaimniekošanai. Ekspertu atzinumiem jāatbilst 
30.09.2010. MK noteikumu Nr.925 „Sugu un biotopu 

aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā 
ietvertās minimālās prasības” prasībām. 
Nepieciešamības gadījumā paredzēt mikroliegumu 

veidošanu vai nodrošināt pasākumus aizsargājamo 
sugu un biotopu atradņu saglabāšanai.  

 

 
 

*Lokāplānojuma teritorijās ir 
esoša apbūve un esošs transporta 
infrastruktūras un inženiertīklu 

nodrošinājums (izņemot Murjānu 
ielas zemesgabalu, kur ir 

apstiprināts nedzirdīgo bērnu 
internātskolas tehniskais projekts 
ar plānoto infrastruktūras 

nodrošinājumu un tika uzsākta tā 
būvniecība). Ņemot vērā to, ka 

lokālplānojuma redakcijā tiek 
noteikti vairāki iespējamie 
zemesgabalu izmantošanas veidi, 

nepieciešamie infrastruktūras 
risinājumi un tā nodrošinājums 

tiks plānots tālākās projektēšanas 
gaitā, saskaņā ar konkrēti izvēlēto 
zemesgabala izmantošanas veidu 

turpmākās attīstības gaitā.  

Latvijas 

Ģeotelpiskās 
informācijas 
aģentūra 

12.03.2014. 

Nr.152/1-14-
2/224 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz 

ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās 
daļas izstrādei. Lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 
1.1.atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu 

Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi) 31.punktam pašvaldības 

teritorijas lokālplānojuma izstrādei jāizmanto Latvijas ģeodēziskajā 

Visas prasības ievērotas 
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koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne 

vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 
1:10 000.  

 
Informē, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras 
pārzinis ir LĢIA, lokālplānojuma teritorijām ir 2009.gadā sagatavota 

topogrāfiskā karte mērogā, 1:10 000 un 2013.gada ortofotokarte. 
Topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 dati ir sagatavoti 2000.-

2002.gadā zemes vienībām Mildas ielā 6,Berģu ielā 4, Murjāņu ielā 
72, 2012.gadā aktualizēti topogrāfiskā plāna dati ir pieejami zemes 
vienībai Slokas ielā 65- visi minētie dati ir nodoti Rīgas pilsētas 

pašvaldībai atbilstoši 2012.gada 5.decembra Sadarbības līgumam par 
sadarbību ģeotelpiskās informācijas apmaiņā.  

 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Darba uzdevuma 
6.1.2.punktā ir norādījis, ka lokālplānojums ir jāizstrādā mērogā 

1:2000.  
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. Lokālplānojuma grafisko daļu izstrādāt kādā no Noteikumu 

4.punktā minētajiem vektordatu formātiem.  
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Darba uzdevuma 

6.3.2.2.punktā ir norādījis, ka grafisko daļu jāizstrādā *.dng vai 
*.dwg failu formātā.  

 
3. Atbilstoši Noteikumu 25.punktam grafisko daļu noformē, 
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ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās 

prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes 
nosaukumu, kartes pamatnes mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no 

kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un 
grafiskās daļas izstrādātāju.  
 

Vienlaikus norāda, 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 un, 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 MK 
noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 
15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas 

topogrāfisko karšu noteikumi” 25.punkts.  
 

Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla 
datubāzē, kur pieejama aktuālāk informācija par valsts ģeodēziskā 
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tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, 

lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla 
datubāzes adrese: www.geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu 

lapas http://map.lgia.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā 
datubāze. 
 

Informē, ka lokālplānojuma teritorijā nav neviena valsts ģeodēziskā 
tīkla punkta.  

 
Informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem 
pašvaldībā pie par vietējo 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 ģeodēziskā tīkla punkts.  
 

5. Lokālplānojuma teksta daļā 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, tai skaitā esošo ēku 
renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu 

http://www.geodezija.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.lv/
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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 darbiem – vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.  
 

Bieži vien ģeodēziskie punkti atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas 
sienas zīmes 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.  
 
Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem 

pieejama mājaslapā http://map.lgia.lv/, bet ģeodēziskās informācijas 
jautājumos, lūdz sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un 

ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: 
brigita.helfrica@lgia.lv, mob.tel. 27875702.  
 

Rīgas domes 
Izglītības, 
kultūras un 

sporta 
departaments 

10.03.2014. 
DIKS-14-353-

dv 

Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177): 

- Dzirciema apkaimē atrodas 3 pirmsskolas izglītības iestādes 
ar 471 vietu. Pieteikumi uz pirmsskolas izglītības iestādi – 

1464; 
- Apkaimē atrodas 2 skolas ar 863 skolēniem.  

Mildas iela 6 (kadastra Nr.01001132228): 

- Vecmīlgrāvja apkaimē atrodas 7 iestādes, kas īsteno 
pirmsskolas programmas (t.sk. 6 pirmsskolas, 1 skola, 

kopumā 1152 vietas). Pieteikumi rindā uz pirmsskolu – 1604; 

 
 
Ņemts vērā 

http://map.lgia.lv/
mailto:brigita.helfrica@lgia.lv
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- Apkaimē atrodas 3 skolas ar 1560 skolēniem; 

- Apkaimē atrodas arī viena no Rīgas 5.speciālās 
internātpamatskolas ēkām Baltāsbaznīcas ielā 40. 

Berģu iela 4 (kadastra Nr.01001272028): 

- Berģu apkaimē neatrodas neviena izglītības iestāde. 
Pieteikumi rindā iespējami tikai uz esošu iestādi/programmu. 

Murjāņu iela 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556): 

 

- Juglas apkaimē atrodas 7 iestādes, kas īsteno pirmsskolas 
programmas (t.sk. 4 pirmsskolas, 2 speciālās pirmsskolas, 1 
skola, ar kopumā 797 vietām). Pieteikumi rindā uz 

pirmsskolu – 2018; 

- 5 skolas (t.sk. 3 speciālās skolas) ar kopumā 2106 skolēniem.  

Rīgas domes 
Satiksmes 
departaments 

13.03.2014. 
DS-14-97-DV 

Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177): 

 

- Piebraukšanu organizēt no Sēlpils ielas, izmantojot esošo 

iebrauktuvi; 
- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus 

ielu sarkanajām līnijām; 
- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo 

sistēmu; 

- Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas 

valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē; 
- Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai 

Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

 
Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228): 

- Pieslēgumu paredzēt no Mildas ielas. Ņemt vērā Piejūras 

Visi nosacījumi ievēroti 
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maģistrāles trasi; 

- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus 
ielu sarkanajām līnijām; 

- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo 
sistēmu; 

- Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas 

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

- Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai 
Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

 

Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028): 

- Piebraukšanu organizēt izmantojot esošo iebrauktuvi no 

Berģu ielas. No Berģu ielas paredzēt vienu pieslēgumu; 
- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus 

ielu sarkanajām līnijām; 

- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo 
sistēmu; 

- Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas 
valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē; 

- Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai 
Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

 
Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556): 

 

- Piebraukšanu organizēt no Murjāņu ielas un Strazdu muižas 
ielas; 

- Satiksmes organizācijas risinājumus izstrādāt saskaņā ar 
tehnisko projektu „Jaunu ielu izbūve Juglā kvartālā starp 
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Juglas ielu, Murjāņu ielu, Redzes invalīdu sociālās aprūpes 

centru un Juglas ezeru”; 
- Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu 

sarkanajām līnijām; 
- Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo 

sistēmu; 

- Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas 

valsts standartiem ceļu projektēšanas nozarē; 

- Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai 

Departamentā pirms sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 
Rīgas domes 
Labklājības 

departaments 

19.02.2014. 
DL-14-97-dv 

- Objektos nepieciešams nodrošināt vides pieejamību 
personām ar kustību vai redzes traucējumiem (luksofori ar 

skaņu signāliem, īpašs bruģis, lēzenas uzbrauktuves, Braila 
raksts utt.);  

- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz 

katrā pašvaldībā vismaz vienu sociālā darba speciālistu uz 
katriem tūkstoš iedzīvotājiem; 

- Ja plānojamā teritorijā tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas 
un iedzīvotāju skaits apkārtnē strauji palielinās, nepieciešams 
paredzēt arī Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālā centra izveidi 

ar dienas centriem pieaugušajiem un bērniem, tāpat paredzot 
telpas iespējamiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 

Veselības aprūpes pieejamības jomā uz apmēram 2000 
iedzīvotājiem paredzēta ārsta prakse, tādējādi jāparedz telpas 

ģimenes ārstu praksēm. 

Nosacījumi ievērojami tālākas 
projektēšanas gaitā 

Rīgas domes 

Īpašuma 
departaments 

05.03.2014. 

Nr.1-6/DI-14-
198-dv 

Lokālplānojuma teritorijas zemesgabalos paredzēt funkcionālo 

zonējumu, kas pieļautu iespējami plašāku nekustamā īpašuma 
izmantošanas spektru.  

Ir ievērots 
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Rīgas domes 

Mājokļu un 
vides 

departamenta 
Vides pārvalde 

26.02.2014. 

DMV-14-515-
dv 

Slokas ielā 65 (kadastra Nr.01000640177): 

- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 

zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) 
detālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma 
teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā 

koncentrācija ir mazāka par 30 μg/m3, tādēļ nav 
ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu 

siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.  
- Teritorijā ar kadastra Nr.0100 064 0177 ir autosatiksmes un 

tramvaja trokšņa no Slokas ielas apgrūtinājums. Atbilstoši 

Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti līdz 15 dB 
trokšņa robežvērtību pārsniegumi daudzstāvu dzīvojamās 

apbūves teritorijās, bet līdz 10 dB pārsniegumi sabiedrisko un 
pārvaldes objektu teritorijām, tai skaitā kultūras iestāžu, 
izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes 

iestāžu un viesnīcu teritorijām. Projektējamai apbūvei 
paredzēt ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas 

nodrošināšanas kompleksos pasākumus atbilstoši Latvijas 
būvnormatīvam LBN 016-11 „Būvakustika”. Projektā arī 
paredzēt celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts stundās 

(no 23:00 līdz 7:00). 
- Notekūdeņu (sadzīves un lietus) novadīšanu ir jāparedz 

pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada 
20.decembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.punktam. 

Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada. 
- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonovietnes, 

ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 

Nosacījumi ievērojami tālākas 

projektēšanas gaitā 
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noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu 

tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu 
savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), 

ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz 
vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 
169.punkts). 

- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 
lokālplānojuma teritorijā nav. 

- Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma 
teritorijā nav ūdensapgādes vai  metro izpētes urbumu.  
 

Mildas ielā 6 (kadastra Nr.01001132228): 

- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 
zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) 
detālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma 

teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā 
koncentrācija ir mazāka par 30 μg/m3, tādēļ nav 

ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu 
siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.  

- Teritorijā kadastra Nr. 0100 113 2228 ir rūpnieciskā trokšņa 

apgrūtinājums no akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”, 
Gāles ielā 2. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei 

tiek prognozēti 10 līdz 15 dB pieļauto trokšņa robežvērtību 
pārsniegumi individuālo savrupmāju apbūves teritorijām, bet 
5 līdz 10 dB pārsniegumi daudzstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijās. Projektējamai apbūvei paredzēt ārējo 
norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas nodrošināšanas 

kompleksos pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīvam 
LBN 016-11 „Būvakustika”. Projektā arī paredzēt 
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celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts stundās (no 23:00 

līdz 7:00). 
- Notekūdeņu novadīšanu ir jāparedz pilsētas centralizētajos 

notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas 
domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.punktam. 

Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada. 
- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonovietnes, 

ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu 

tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu 
savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), 

ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz 
vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 
169.punkts). 

- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 
lokālplānojuma teritorijā nav. 

- Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma 
teritorijā nav ūdensapgādes vai  metro izpētes urbumu.  
 

Berģu ielā 4 (kadastra Nr.01001272028): 

- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 
zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) 
lokālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma 

teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā 
koncentrācija ir mazāka par 30 μg/m3, tādēļ nav 

ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu 
siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Ziņojums par lokālplānojuma redakcijas izstrādi 

27 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2014.gads  

 

- Teritorijā ar kadastra Nr. 0100 127 2028 ir autosatiksmes 

trokšņa no Berģu ielas un Jaunciema gatves apgrūtinājums. 
Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti 

līdz 15 dB trokšņa robežvērtību pārsniegumi daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijās, bet līdz 10 dB pārsniegumi 
sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorijām, tai skaitā 

kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un 
pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorijām. 

Projektējamai apbūvei paredzēt ārējo norobežojošo 
konstrukciju skaņas izolācijas nodrošināšanas kompleksos 
pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 016-11 

„Būvakustika”. Projektā arī paredzēt celtniecības āra darbu 
ierobežojumus nakts stundās (no 23:00 līdz 7:00). 

- Paredzēt notekūdeņu savākšanu hermētiski noslēgtos 
rezervuāros tālākai izvešanai uz pilsētas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Tehniskajā projektā paredzēt perspektīvo 

pieslēgšanos pie pilsētas fekālās kanalizācijas kolektora. 
Ūdensapgāde – no centralizētiem pilsētas tīkliem. 

- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonovietnes, 
ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu 
tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu 

savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), 
ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz 
vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 

169.punkts). 
- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 

lokālplānojuma teritorijā nav. 
-  Saskaņā ar MVD rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma 
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teritorijā nav ūdensapgādes vai  metro izpētes urbumu.      

-  
Murjāņu ielā 72 (kadastra Nr.01001230097, Nr.01000922556): 

- Saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 
zonējumu” (ar 2009.gada 3.novembra grozījumiem Nr.20) 

lokālplānojuma teritorija atrodas III gaisa piesārņojuma 
teritoriālajā zonā, kurā slāpekļa dioksīda gada vidējā 

koncentrācija ir mazāka par 30 μg/m3, tādēļ nav 
ierobežojumu siltumapgādes veida izvēlē un ir atļauta lokālu 
siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana.  

- Nosacījumu vides trokšņa jomā nav.  
- Notekūdeņu novadīšanu ir jāparedz pilsētas centralizētajos 

notekūdeņu tīklos atbilstoši 2005.gada 20.decembra Rīgas 
domes saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 97.punktam. 

Ūdensapgādi paredzēt no pilsētas centralizētā ūdensvada. 
- Ja tiks plānotas virszemes vai apakšzemes autonovietnes, 

ievērot 2005.gada 12.decembra Rīgas domes saistošo 
noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 2.17.nodaļas prasības attiecībā uz atkritumu 

tvertņu nodrošināšanu (163., 164.punkts), notekūdeņu 
savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu (160., 161. 162.punkts), 

ventilācijas prasību un hidroloģiskās izpētes un izpētes uz 
vidi nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 
169.punkts).  

- Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu 
lokālplānojuma teritorijā nav. 

- Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma 
teritorijā nav ūdensapgādes vai  metro izpētes urbumu.  
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- Ievērot Juglas ezera aizsargjoslu. Aizsargjoslā darbības 

plānot atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. un 37.pantā 
noteiktajiem apbūves aprobežojumiem. 

- Saglabāt  zemes gabalā ar kadastra Nr. 0100 092 2556 esošo 
pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvi, kuram saskaņā ar 
Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 61.6.1. 
punktu ir noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 10 m platumā 

mērot no augšējās krants malas. 
- Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu 

Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

19.pielikumu „Meliorācijas attīstības plāns” lokālplānojums 
paredzēts teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un 

aizsardzības pret plūdiem pasākumi. Zemes gabalam ar 
kadastra Nr. 0100 092 2556 nepieciešams izprojektēt jaunu 
meliorācijas sistēmu tīklu, kas novada uzkrājušos lietus 

notekūdeņus uz Juglas ezeru. 
- Zemes gabals ar kadastra Nr.0100 092 2556 atbilstoši Rīgas 

teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam ir veģetācijai 
nozīmīga teritorija, tāpēc nepieciešams saņemt sugu un 
biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu par 

iespējamām īpaši aizsargājamo sugu atradnēm un biotopiem 
un to saglabāšanas nosacījumiem.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ir ievērots 

 

LR Vides 

aizsardzības 
un reģionālās 
attīstības 

ministrijas 
Vides 

pārraudzības 

26.02.2014.  

Nr.7-02/343 

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 26.02.2014. lēmumu Nr.9 „Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” 
nolemts nepiemērot lokālplānojumam stratēģiskā uz vidi 
novērtējuma procedūru. 

- 
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valsts birojs 
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Pielikums (institūciju nosacījumu kopijas).  
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Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma (SIVN) nepiemērošanu 
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