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Kopsavilkums 

Pārskatā par lokālplānojuma izstrādi ir ietverta redakcijas sagatavošanas norisi 

raksturojošā dokumentācija – lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba 

uzdevuma un lokālplānojuma teritorijas robežas apstiprināšanu, informācija par 

sabiedrības līdzdalības pasākumiem un ziņojums par lokālplānojuma redakcijas 

publisko apspriešanu, institūciju sniegtie nosacījumi un informācija, lokālplānojuma 

izstrādātāja komentāri par to vērā ņemšanu un saņemtie institūciju atzinumi par 

lokālplānojuma redakciju un to izvērtējums.  

 

Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 11.02.2014. 

lēmumu Nr.744 (prot. Nr.23, 18.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Mednieku ielā 7 (kadastra 

Nr.01000180028), bez adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra 

Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 

(kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024), 

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. 

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta, pamatojoties uz 

Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1264 „Par Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas daļu – zemesgabalu Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez 

adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas 

ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un 

Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Detalizēta informācija 

par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu sniegta Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta ziņojumā, kas iekļauts pārskata 6.nodaļā.  

 

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, izvērtējot savā rīcībā esošo 

informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, pieņēma lēmumu 

nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (VPVB 2014.gada 

5.marta lēmums Nr.13 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

nepiemērošanu” – skatīt pārstata 12.nodaļu).  

 

Visām darba uzdevumā iekļautajām institūcijām tika pieprasīti nosacījumi un 

informācija lokālplānojuma izstrādei. Pārskata ziņojums par institūciju nosacījumiem 

un to vērā ņemšanu lokālplānojuma risinājumu izstrādē iekļauts pārskata 7.nodaļā, 

saņemtās institūciju nosacījumu kopijas apkopotas 10.nodaļā.  

Minētās institūcijas tika informētas par lokālplānojuma risinājumiem, publiskās 

apspriešanas termiņiem, kā arī tām tika iesniegti lokālplānojuma materiāli izskatīšanai 

un atzinumu sniegšanai. Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem iekļauts 

pārskata 14.nodaļā, saņemtās institūciju atzinumu kopijas apkopotas 15.nodaļā.   

http://www.rdpad.lv/
https://www.facebook.com/RDPilsetasattistibasdepartaments
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1. Rīgas domes Īpašuma departamenta vēstules par lokālplānojuma 

izstrādes nepieciešamību 

 



5 
 



6 
 

 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 

2. Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu,              

darba uzdevums un situācijas plāns 
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3. Rīgas domes lēmums par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 
RĪGAS DOME 

 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv 
 

LĒMUMS 

 

Rīgā 

17.06.2014.     Nr.1264 

 (prot. Nr.31, 28.§) 

 

Par Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu 

Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra 

Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 

(kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un 

Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) lokālplānojuma redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju  

atzinumu saņemšanai 
 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo 

daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78., 79. un 

82.punktu, ņemot vērā Rīgas domes 11.02.2014. lēmumu Nr.744 „Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas 

daļām – zemesgabaliem Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez 

adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), 

Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra 

Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024), 

lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, Rīgas 

dome nolemj: 

 

1. Nodot Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļu – zemesgabalu 

Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra 

Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 

(kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un 

Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) lokālplānojuma redakciju 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

 

 
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2014. gada 19. jūnijā. Elektroniskā dokumenta 

Nr.RD651446AG0015 
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2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu – četras nedēļas, skaitot no 

paziņojuma par publisko apspriešanu publicēšanas dienas, un publiskās 

apspriešanas laikā organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi. 

 

3. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai četru nedēļu laikā 

no lēmuma pieņemšanas dienas nodrošināt paziņojuma par publisko 

apspriešanu publicēšanu laikrakstā un ievietošanu Rīgas pilsētas pašvaldības 

portālā www.riga.lv, norādot, ka ar lokālplānojuma redakcijas publiskās 

apspriešanas materiāliem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta mājaslapā www.rdpad.lv. 

 

4. Iesniegt 1.punktā minētā lokālplānojuma redakciju ar Rīgas domes 

11.02.2014. lēmumu Nr.744 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas daļām – zemesgabaliem Mednieku ielā 7 

(kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas 

ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), 

Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra 

Nr.01000230024), lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” apstiprinātajā darba uzdevumā norādītajām institūcijām 

atzinumu saņemšanai. 

 

5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma 

izpildi. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks 

 

 

 

Rozenfelde 67102945 
 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2014. gada 19. jūnijā. Elektroniskā dokumenta 

Nr.RD651446AG0015 

http://www.riga.lv/
http://www.rdpad.lv/
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4. Sabiedrības informēšana 
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                      Laikraksts „Latvijas Avīze”, ceturtdiena, 2014.gada 19.jūnijs 
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5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes protokols un 

reģistrācijas lapa 
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6. Ziņojums par lokālplānojuma redakcijas publisko apspriešanu 
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7. Pārskata ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem/informāciju 

7.1. Pārskats par nosacījumu pieprasīšanu un saņemšanu 

N.p.k.  Institūcija Datums/Nr.  

1.  Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 

Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, 

lielriga@lielriga.vvd.gov.lv  

20.03.2014. 

Nr.4.5-07/1870 

2.  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004 

07.03.2014. 

Nr.144/1-14.2/229 

3.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

Mazā Pils iela 17/19/21, Rīga, LV-1050 

20.03.2014. 

Nr.06-05/656 

4.  Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome 

Mazā Pils iela 17/19, Rīga, LV-1050 

11.04.2014. 

Nr.11.2-01/856 

5.  LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  

Dabas aizsardzības pārvalde 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

daba@daba.gov.lv  

20.03.2014. 

Nr.4.8/27/2014-N-E 

 

6.  Rīgas domes Satiksmes departaments  

Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011 

sd@riga.lv 

13.03.2014. 

Nr.DS-14-214-dv 

7.  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments  

Brīvības iela 49/53, Rīgā, LV-1010 

dmv@riga.lv; arta.dubava@riga.lv 

14.03.2014. 

Nr.DMV-14-666-dv 

8.  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Izglītības pārvalde 

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, 

iksd.izglitiba@riga.lv  

10.03.2014. 

Nr.DIKS-14-353-dv 

9.  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Sporta un jaunatnes pārvalde 

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, 

iksd.izglitiba@riga.lv 

02.04.2014. 

Nr.DIKS-14-471-dv 

10.  Rīgas domes Labklājības departaments 

Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 

dl@riga.lv  

26.02.2014. 

Nr.DL-14-102-dv 

11.  Rīgas domes Īpašumu departaments  

Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050 

di@riga.lv; ruta.dobicina@riga.lv 

17.04.2014. 

Nr.1-6/DI-14-289-dv 

12.  Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība  

Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001 

vm@riga.vmd.gov.lv; inita.grisle@riga.vmd.gov.lv 

25.03.2014. 

Nr.VM5.7-7/294 

13.  VAS Latvijas valsts ceļi 

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 

niklavs.lipins@lvceli.lv  

26.03.2014. 

Nr.5.1/1141 

 

  

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: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
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7.2. Pārskata ziņojums par institūciju nosacījumiem/informāciju un to ievērošanu lokālplānojuma izstrādē 

Pārskats par institūciju sniegtajiem nosacījumiem/informāciju 

Nr. Datums Nosaukums Adrese Nosacījumi 
Pilsētas attīstības departamenta 

komentārs 

1. 26.02.2014. Rīgas domes 

Labklājības 

departaments 

Baznīcas iela 

19/23, Rīga, 

LV-1010 

Nav īpašu nosacījumu. 

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. 

Gadījumā, 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. 

 

Lokālplānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 

(TIAN) paredz vides pieejamības 

prasības. 

Ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

Lokālplānojuma esošās situācijas 

analīzes rezultātā secināts, ka 

veselības aprūpes jomā Centra 

apkaime ir nodrošināta ar ģimenes 

ārsta pakalpojumu pieejamību. 

2. 07.03.2014. Latvijas 

ģeotelpiskās 

informācijas 

aģentūra 

Ojāra Vācieša 

iela 43, Rīga, 

LV-1004 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, 

kas izmantojama 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 koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par 

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

Rīgas domes apstiprinātajā lokālplānojumu izstrādes Darba uzdevuma 6.1.2.punkta ir 

precizētas prasības grafiskajai daļai, ka tā jāsagatavo mērogā 1:2000.  

Informējam, ka ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, 

lokālplānojumu teritorijām ir 2009.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā l:10 000 

un 2013.gada sagatavotas ortofotokartes mērogā 1:10000 ar izšķirtspēju 0,25 m, kā arī 

topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 dati, kas sagatavoti laika posmā no 2006.--

2009.gadam. Visi minētie dati ir nodoti Rīgas pilsētas pašvaldībai atbilstoši 2012.gada 

5.decembra Sadarbības līgumam par sadarbību ģeotelpiskās informācijas apmaiņā. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 61.2.punktam teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādē jāizmanto Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas datus un, atbilstoši 

 

 

Lokālplānojuma karšu pamatnei tiek 

izmantots topogrāfiskais plāns mērogā 

1:2000 Rīgas pilsētas teritorijai LKS-

92 koordinātu sistēmā (Autors: © 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra, 2000). 
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Noteikumu 55.punktamun 57.1.punktam, jānodrošina institūcijas izsniegto datu 

nemainību.  

2. Lokālplānojumu grafisko daļu izstrādāt kādā no Noteikumu 4.punkta minētajiem 

vektordatu formātiem.  

Rīgas domes apstiprinātajā lokālplānojumu izstrādes Darba uzdevuma 6.3.2.2.punktā ir 

precizētas prasības grafiskās daļas vektordatu formātiem – dati iesniedzami *dgn vai 

*dwg formātā, kas ir savietojams ar programmatūru MicroStation 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 plānojuma 

teritorijās esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus, un atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.  

Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 5 m), 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" http://likumi.lv/doc.php?id:258995 un 2011.gada 

15.novembra MK 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 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.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē.  

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijās nav neviena valsts ģeodēziskā tīkla punkta.  

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, (adrese: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=2&txt_id=119.)  

Ja lokālplānojuma teritorijās nav arī vietējā ģeodēziska tīkla punkti, tad lokālplānojuma 

paskaidrojuma raksta beigās nepieciešams pievienot izziņu no pašvaldības par to, ka 

lokālplānojuma teritorija neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts un 

 

 

Lokālplānojums izstrādāts ESRI 

ģeotelpisko vektordatu (SHP) datņu 

formātā, kas ir savietojams ar citiem 

vektordatu *dgn vai *dwg formātiem. 

 

Ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokālplānojumā tiek attēlots grafiski 

un ierakstīts teksta daļā 

lokālplānojuma teritorijā esošais 

vietējais ģeodēziskā tīkla punkts. 

Grafiski attēlota arī 5m aizsargjosla. 
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paskaidrojuma raksta ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas 

neviens valsts un vietējā 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, 

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 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. 

 

 

Ņemts vērā. 

 

 

Prasība noteikta ar Aizsargjoslu 

likumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā. 

3. 10.03.2014. Rīgas domes 

Izglītības, 

kultūras un 

sporta 

departaments, 

Izglītības 

pārvalde 

Krišjāņa 

Valdemāra iela 

5, Rīga, LV-

1010 

Sniedz informāciju (pielikumā) par vispārējās izglītības iestāžu un izglītojamo skaitu 

attiecīgajās apkaimēs, kā arī datus par pieteikumu skaitu rindā uz vietām pirmsskolas 

izglītības iestādēs, kas izmantojami lokālplānojuma izstrādes procesā. 

Iesniegtā informācija izmantota 

lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā, 

analizējot esošo situāciju. 

4. 13.03.2014. Rīgas domes 

Satiksmes 

departaments 

Ģertrūdes iela 

36, Rīga, LV-

1011 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei zemesgabalam Mednieku ielā 7 (kadastra 

Nr.01000180028) un zemesgabalam bez adreses (kadastra Nr.01000180026: 

1. Piebraukšanu paredzēt no Mednieku ielas, izmantojot esošo pieslēgumu ar 

pazemināto bortu. 

2. Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām 

līnijām. 

3. Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu. 

4. Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas 

nozarē. 

5. Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei zemesgabalam Dainas ielā 8 (kadastra 

Nr.01000330147): 

1. Piebraukšanu organizēt no Dainas ielas, veidojot normatīviem atbilstošu 

pieslēgumu krustojumā pie esošās brauktuves. Piebraucamajam ceļam paredzēt 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 
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gājēju ietves. 

2. Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām 

līnijām. 

3. Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu. 

4. Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas 

nozarē. 

5. Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei zemesgabalam Skolas ielā 32 (kadastra 

Nr.01000200017): 

1. Piebraukšanu organizēt no Stabu ielas ar pazemināto bortu, ievērojot 

normatīvo attālumu no Skolas ielas. 

2. Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām 

līnijām. 

3. Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu. 

4. Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas 

nozarē. 

5. Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un 

Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024): 

1. Piebraukšanu organizēt no Tallinas ielas, izmantojot esošo pieslēgumu, 

paredzot to normatīvā platumā ar pazemināto bortu. 

2. Autostāvvietas un labiekārtojuma elementus izvietot ārpus ielu sarkanajām 

līnijām. 

3. Drenāžas un virsmas ūdeņu novadīšanai izmantot esošo sistēmu. 

4. Lokālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem un Latvijas valsts standartiem ceļu projektēšanas 

nozarē. 

5. Lokālplānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai Departamentā pirms 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanas. 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

5. 14.03.2014. Rīgas domes 

Mājokļu un 

vides 

departaments 

Brīvības iela 

49/53, Rīga,  

LV-1010 

Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez adreses (kadastra 

Nr.01000180026) 

1.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. 

 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 
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2.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). 

3.Informējam, ka piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu lokālplānojuma 

teritorijā nav. 

4.Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma teritorijā nav 

ūdensapgādes vai  metro izpētes urbumu. 

5.Teritorijā kadastra Nr.0100 018 0028 ir Dzirnavu un Mednieku ielu 

autosatiksmes trokšņa apgrūtinājums. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek 

prognozēti līdz 15 dB pieļauto trokšņa robežvērtību pārsniegumi individuālo savrupmāju, 

mazstāvu dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 

iestāžu apbūves teritorijām, bet 5 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 ar dzīvojamo apbūvi. 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). 

6.Mednieku iela 7 – aptuveni 2/3 no platības atrodas II zonā,  zemes gabals bez 

adreses ar kadastra Nr.01000180026 pilnībā atrodas II zonā atbilstoši  Rīgas domes 

2006.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma 

teritoriālo zonējumu”. Atbilstoši 18.06.2013. grozījumiem Rīgas domes saistošajos 

noteikumos Nr.219 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” saistošo 

noteikumu 130.2  punkts paredz, ka gadījumos, kad būvniecību plāno teritorijā, kas 

saskaņā ar Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par 

gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” atrodas II gaisa piesārņojuma teritoriālajā zonā, 

un šīs būvniecības rezultātā tiks uzbūvēta vai ierīkota  stacionāra iekārta, kura radīs 

piesārņojošās vielas NO2  emisiju, vai transportlīdzekļu novietne ar vairāk nekā 50 

transportlīdzekļu ietilpību vai ar transportlīdzekļu mainību uz vienu transportlīdzekļu 

novietni, lielāku par 2 transportlīdzekļiem jebkurā diennakts stundā, būvniecības 

ierosinātājs iesniedz Būvvaldē iecerētās darbības rezultātā plānoto piesārņojošās vielas 

NO2  summāro gada vidējo koncentrāciju (kopā ar fonu), to izvērtējot Būvvalde 

plānošanas un arhitektūras uzdevumā nosaka pasākumus slāpekļa dioksīda 

koncentrācijas mazināšanai.  
 Saistošo noteikumu 130.3 punkts paredz, ka izstrādājot lokālplānojumus 

teritorijās, kur piesārņojošās vielas slāpekļa dioksīda pieļaujamais robežlielums gadā 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 
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cilvēka veselības aizsardzībai pārsniedz vai ir tuvu pieļaujamajam normatīvam 40 μg/m3  

(I un II gaisa piesārņojuma teritoriālās zonas), paredz vienu vai vairākus pasākumus 

slāpekļa dioksīda emisiju mazināšanai atbilstoši konkrētās teritorijas īpašajiem 

apstākļiem, piemēram, autotransporta kustības ierobežošanu, autonovietņu skaita 

samazināšanu, sabiedriskā transporta pieejamības palielināšanu, apstādījumu teritoriju 

platību palielināšanu u.c. pasākumus. 

 

Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147) 

1. 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. 

2. 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). 

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

4. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma teritorijā nav ūdensapgādes 

vai  metro izpētes urbumu. 

5. Apkārtējo ēku ieskautajā teritorijā kadastra Nr.0100 033 0147 ir neliels Krišjāņa 

Barona un Aleksandra Čaka ielas satiksmes trokšņa apgrūtinājums. Atbilstoši 

aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti līdz 5 dB pieļauto trokšņa robežvērtību 

pārsniegumi individuālo savrupmāju,  mazstāvu dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, 

ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijām, bet līdz 5 dB 

pārsniegums (vienīgi naktī) daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām. Projektā 

paredzēt celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts stundās (no 23:00 līdz 7:00). 

6. Dainas iela 8 – III zona atbilstoši  Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu”. 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā. 

Skolas ielā 32 (kadastra Nr.01000200017) 

1. 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. 

2. 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 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 
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nodrošināšanu apakšzemes stāvvietām (167., 168. un 169.punkts). 

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

4. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma teritorijā nav ūdensapgādes 

vai  metro izpētes urbumu. 

5. Skolas iela 32 – III zona atbilstoši  Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu”. 

6. Teritorijā kadastra Nr.0100 020 0017 ir Stabu un Skolas ielu autosatiksmes trokšņa 

ievērojams apgrūtinājums. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu kartei tiek prognozēti 

līdz 25 dB pieļauto trokšņa robežvērtību pārsniegumi individuālo savrupmāju,  mazstāvu 

dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu 

apbūves teritorijām, bet 15 līdz 20 dB pārsniegumi sabiedrisko un pārvaldes objektu 

teritorijām, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību 

pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorijām ar dzīvojamo apbūvi. 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). 

 

 

 

 

Ņemts vērā. 

 

Ņemts vērā. 

 

Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un Tallinas ielā 10 (kadastra 

Nr.01000230024) 

1. 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. 

2. 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). 

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

4. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju lokālplānojuma teritorijā nav ūdensapgādes 

vai  metro izpētes urbumu. 

5. Skolas iela 32 – III zona, Tallinas iela 10 – III zona atbilstoši  Rīgas domes 2006.gada 

14.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo 

zonējumu” 

6. Teritorijā kadastra Nr.0100 023 0024 pie ēkas Tallinas ielā 10 fasādes ir Tallinas ielas 

autosatiksmes trokšņa ievērojams apgrūtinājums. Atbilstoši Rīgas aglomerācijas trokšņu 

kartei tiek prognozēti līdz 25 dB pieļauto trokšņa robežvērtību pārsniegumi individuālo 

savrupmāju,  mazstāvu dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās 

aprūpes iestāžu apbūves teritorijām, bet 15 līdz 20 dB pārsniegumi sabiedrisko un 

pārvaldes objektu teritorijām, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, 

 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

 

Lokālplānojuma TIAN paredz 

nosacījumos minētās prasības. 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā. 

 

 

Ņemts vērā. 
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valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorijām ar dzīvojamo apbūvi. 

Projektējamai apbūvei paredzēt ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas 

nodrošināšanas kompleksos pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 016-11 

„Būvakustika”. Ēkas Tallinas ielā 10 aizsegtajā iekšpagalmā autosatiksmes trokšņa 

apgrūtinājuma nav. Projektā arī paredzēt celtniecības āra darbu ierobežojumus nakts 

stundās (no 23:00 līdz 7:00). 

6. 20.03.2014. Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Baznīcas iela 7, 

Sigulda, 

Siguldas 

novads, LV-

2150 

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 norāda, ka tai nav pieejama jaunākā 

aktuālā informācija par dižkoku sarakstu un izvietojumu Rīgas administratīvajā teritorijā. 

Ja lokālplānojumu izstrādes teritorijās tiek atrasti dabas pieminekļi (dižkoki), t.i., koki, 

kuru apkārtmērs vai augstums ir sasniedzis Ministru kabineta 2010. gada 16. marta 

noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.264) 2.pielikumā norādītos 

lielumus, lokālplānojums jāizstrādā ņemot vērā MK noteikumu Nr.264 40. un 44. 

punktu, kas nodrošina dižkoku aizsardzību. 

Administrācija lūdz, plānojot jebkāda veida darbības gan lokālplānojuma 

zemesgabalos, gan pārējā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ievērot labvēlīga 

aizsardzības statusa nodrošināšanas nepieciešamību, ja tur konstatēti dižkoki vai Ministru 

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.  

Administrācija atbalsta lokālplānojuma izstrādi Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas daļām – zemesgabaliem Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.01000180028), bez 

adreses (kadastra Nr.01000180026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.01000330147), Skolas 

ielā 32 (kadastra Nr.01000200017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.01000230130) un 

Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.01000230024) un papildus nosacījumus neizvirza. 

Ņemts vērā. 

7. 20.03.2014. Valsts kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

M.Pils iela 

17/19/21, Rīga, 

LV-1050 

Visi detālplānojuma darba uzdevumā minētie zemesgabali atrodas UNESCO 

Pasaules kultūras mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardzības Nr.852) 

aizsardzības zonā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas 

vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā. Divos no plānojamiem 

zemesgabaliem atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi: Mednieku ielā 7 – 

vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Īres nams (ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 

018 0031 001, valsts aizsardzības Nr.8163), bet zemesgabalā Skolas ielā 32- vietējās 

nozīmes arhitektūras piemineklis Īres nams (ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 020 0131 

001, valsts aizsardzības Nr.8047). Ēkām Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 8 noteikts 

kultūrvēsturiskās vērtības līmenis. Pie Tallinas ielas esošās ēkas ar kadastra 

apzīmējumiem 0100 023 0130 001 un 0100 023 0024 002 novērtētas kā kultūrvēsturiski 

Iesniegtā informācija izmantota 

lokālplānojuma izstrādē. 

Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā 

iekļauta esošās situācijas un 

funkcionalitātes analīze plašākā 

teritorijas kontekstā. 
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ļoti vērtīgas, bet pārējas zemesgabalā esošas ēkas vērtētas kā ēkas ar nelielu 

kultūrvēsturisko vērtību vai ēkas bez kultūrvēsturiskās vērtības (skat. 2.pielikumu). 

Uz plānojamo teritoriju attiecas likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, Ministru kabineta 2003. 

gada 26. augusta noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu, 

Ministru kabineta 2004. gada 08. marta noteikumi Nr.127 Rīgas vēsturiskā centra 

saglabāšanas un aizsardzības noteikumi (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.127) un citi 

normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistīti jautājumi. 

Spēkā esošajā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas 

plānojumā visi darba uzdevumā minētie zemesgabali apzīmēti kā publiskās apbūves 

teritorija, kur izvietotas izglītības un ārstniecības iestādes.  

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome (turpmāk – RVC 

SAP) 12. martā izskatījusi jautājumu par lokālplānojuma izstrādes nosacījumiem.  

Padome pieņēma zināšanai sniegtos priekšlikumus un ieteica turpmākajā darbā veikt 

funkcionalitātes un konteksta analīzi lielākā teritorijā nolūkā vispārīgi novērtēt 

priekšlikumu pieļaujamību. Konkrētos priekšlikumus lūgts iesniegt Padomei vērtēšanai 

atkārtoti.  

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī respektējot RVC SAP viedokli, 

Inspekcija iesaka turpmākajā darbā veikt funkcionalitātes un konteksta analīzi lielākā 

teritorijā, izvērtējot iecerētās funkciju maiņas pieļaujamību. Funkcijas maiņa konkrētiem 

zemesgabaliem pieļaujama tikai gadījumā, ja tā pamatota ar kopējiem Rīgas vēsturiskā 

centra attīstības mērķiem un uzdevumiem. 

Izstrādājot lokālplānojumu, respektējamas Rīgas vēsturiskā centra un tā 

aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās kopējās prasības kultūrvēsturiskās 

vides saglabāšanai, zemesgabalos esošo ēku kultūras pieminekļu statuss vai ēku 

kultūrvēsturiskais līmenis. Konkrēti plānojuma risinājumi izstrādājami tikai pēc 

vispusīgas publiskās apbūves nodrošinājuma analīzes, kā optimālo cenšoties saglabāt ēku 

sabiedrisko funkciju, kā arī nodrošinot publiskās ārtelpas pieejamību. 

8. 20.03.2014. Valsts vides 

dienesta 

Lielrīgas 

reģionālā vides 

pārvalde 

Rūpniecības iela 

23, Rīga, LV-

1045 

Veicot lokālplānojuma izstrādi, ievērot sekojošus nosacījumus: 

1.Lokālplānojumam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātam Rīgas 

pilsētas teritorijas plānojumam, Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu prasībām un darba uzdevumā norādītajam lokālplānojuma izstrādes mērķim. 

2.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, ievērojot 

30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” prasības. 

3.Lokālplānojuma projektā atbilstoši 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 

53.2.apakšpunktam: 

 

Prasības ievērotas. 

 

 

Prasības ievērotas. 
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- uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot aprobežojumus tajās 

atbilstoši Aizsargjoslu likumam; 

 

- veikt lokālplānojuma teritorijas inženierģeoloģisko izpēti, izvērtēt inženiertehniskās 

sagatavošanas pasākumu veikšanas nepieciešamību lokālplānojuma teritorijas grunts 

nestspējas, hidroloģisko un citu apstākļu uzlabošanai un apbūves izvietošanas 

vajadzībām; 

 

 

- uzrādīt iespējamo jaunās apbūves izvietojumu lokālplānojuma teritorijā; 

- plānojot jaunās apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt teritorijā augošos kokus; 

 

 

 

 

 

 

 

- veikt degradēto teritoriju apsekošanu, paredzēt degradēto teritoriju sakārtošanu un 

jaunas apbūves izvietošanu primāri tajās; 

- aktualizēt grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izplatību lokālplānojuma teritorijā, 

paredzēt pasākumus teritoriju attīrīšanai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt ielas/ ceļus lokālplānojuma teritorijā, 

pilnveidot sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tajā iekļaujot arī lokālplānojuma 

teritoriju; 

 

 

Lokālplānojuma teritorijās neatrodas 

vides un dabas resursu aizsardzības 

aizsargjoslas. 

Teritorijas inženierģeoloģiskā izpēte 

un inženiertehniskās sagatavošanas 

pasākumi tiks veikti tālākās 

projektēšanas gaitā saskaņā ar 

konkrētā zemesgabala apbūves 

priekšlikumu. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir 

mainīt plānoto izmantošanu, kurā tiek 

noteikti vairāki iespējamie 

zemesgabalu izmantošanas veidi. 

Lokālplānojums nenosaka konkrētas 

jaunās apbūves izvietojumu. Jaunās 

apbūves izvietojums un esošo koku 

saglabāšanas izvērtējums tiks risināts 

tālākās projektēšanas gaitā. 

Lokālplānojuma teritorijās neatrodas 

degradētās teritorijas. 

Ņemot vērā lokālplānojuma 

zemesgabalu novietni, apkārtējās 

apbūves teritoriju funkcijas, 

lokālplānojuma teritoriju esošo un 

vēsturisko situāciju (teritorijās nav 

bijusi ražošanas funkcija, nav veiktas 

piesārņojošas darbības, t.sk. atkritumu 

apsaimniekošana), kā arī to, ka līdz 

šim  lokālplānojuma teritorijās nav 

konstatēts augsnes vai pazemes ūdens 

piesārņojums, secināms, ka nav 

lietderīgi lokālplānojuma teritorijās 

veikt papildus grunts piesārņojuma 

izpētes, lai konstatētu iespējamu 

grunts piesārņojumu. 

Lokāplānojuma teritorijās ir esošs 

transporta infrastruktūras 

nodrošinājums. Lokālplānojuma 

teritorijas atrodas Rīgas Centra 

apkaimē un iekļaujas esošajā ielu 
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- izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu: 

lokālplānojuma teritorijā ūdensapgādi un kanalizāciju nodrošināt no pieslēgumiem pie 

pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; 

lokālplānojuma teritorijā veikt maģistrālo lietus kanalizācijas tīklu plānošanu un paredzēt 

objektu pieslēgumu pie tiem; 

radīt centralizēto pilsētas siltumapgādes tīklu pieejamību visiem potenciālajiem klientiem 

lokālplānojuma teritorijā; 

 

 

 

 

-lai netiktu veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu iznīcināšana perspektīvē 

jaunas apbūves gadījumā, veikt sugu un biotopu izpēti lokālplānojuma projekta izstrādei 

paredzētajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā eksperta atzinumā iekļaujot pasākumus 

īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradņu saglabāšanai un apsaimniekošanai. Ekspertu 

atzinumam jāatbilst 30.09.2010. MK noteikumu Nr.925 „Sugu un biotopu aizsardzības  

jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības” prasībām. 

struktūrā, ko nosaka vēsturiski 

izveidojusies pilsētbūvnieciskā 

situācija, tādēļ jaunas ielas 

lokālplānojumā netiek plānotas. Tāpat 

Rīgas centrs ir labi nodrošināts ar 

sabiedrisko transportu, tādēļ jauni 

sabiedriskā transporta maršrutu tīkli 

netiek plānoti. 

Lokāplānojuma teritorijās ir esošs 

inženiertīklu nodrošinājums. Ņemot 

vērā to, ka lokālplānojuma teritorijā 

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. 

Tā kā lokālplānojuma teritorijās 

atrodas esoša apbūve, tad veikt īpaši 

aizsargājamo sugu un biotopu izpēti 

nav nepieciešams. 

9. 25.03.2014. Valsts meža 

dienests, Rīgas 

reģionālā 

virsmežniecība 

Brīvības iela 

129, Ogre, 

Ogres novads, 

LV-5001 

Pēc virsmežniecībā pieejamām datu bāzēm, konstatēts, ka lokālplānojuma izstrādes 

teritorijās neatrodas meža zeme un mežs Meža likuma izpratnē. Līdz ar to 

virsmežniecība neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 

Neizvirza nosacījumus. 

10. 26.03.2014. VAS Latvijas 

valsts ceļi, 

Satiksmes 

organizācijas 

pārvalde 

Gogoļa iela 3, 

Rīga, LV-1050 

Visas nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas atbilstoši RD saistošo noteikumu Nr.34 

prasībām ir jāparedz savā teritorijā. Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts 

standarta LVS 190-7 prasībām. 

Projektēšanā balstīties uz LR valsts standartu un normatīvu izvirzītajām prasībām. 

Lokālplānojuma projektu saskaņot VAS LVC Satiksmes organizācijas pārvaldē. 

Ņemts vērā. 

11. 02.04.2014. Rīgas domes 

Izglītības, 

kultūras un 

sporta 

departaments, 

Krišjāņa 

Valdemāra iela 

5, Rīga, LV-

1010 

Sniedz informāciju par interešu un sporta izglītības iestāžu un to īstenoto programmu 

pieejamību bērniem un jauniešiem attiecīgajās apkaimēs, kas izmantojami 

lokālplānojuma izstrādes procesā. 

Iesniegtā informācija izmantota 

lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā, 

analizējot esošo situāciju. 
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Sporta un 

jaunatnes 

pārvalde 

12. 11.04.2014. Rīgas vēsturiskā 

centra 

saglabāšanas un 

attīstības 

padome 

M.Pils iela 

17/19, Rīga, 

LV-1050 

Padome pieņem zināšanai sniegtos priekšlikumus un iesaka turpmākajā darbā veikt 

funkcionalitātes un konteksta analīzi lielākā teritorijā nolūkā vispārīgi novērtēt 

priekšlikumu pieļaujamību. Konkrētos priekšlikumus iesniegt RVC saglabāšanas un 

attīstības padomei vērtēšanai atkārtoti. 

Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā 

iekļauta esošās situācijas un 

funkcionalitātes analīze plašākā 

teritorijas kontekstā. 

13. 17.04.2014. Rīgas domes 

Īpašuma 

departaments 

Riharda 

Vāgnera iela 5, 

Rīga, LV-1050 

Īpašuma departaments informāciju lokālplānojuma izstrādei par zemesgabaliem 

Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.0100 018 0028), bez adreses (kadastra Nr.0100 018 0026), 

Dainas ielā 8 (kadastra Nr.0100 033 0147), Skolas ielā 32 (kadastra Nr.0100 020 0017), 

Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.0100 023 0130), un Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.0100 023 

0024), sniedza Rīgas domes Īpašuma departamenta 22.11.2013. vēstulē Nr.DI-13-754-

dv, 09.12.2013. vēstulē Nr.DI-13-797-dv un 15.01.2014. vēstulēs Nr.DI-14-26-dv un 

Nr.DI-14-30-dv. Papildus sniegtajai informācijai Īpašuma departaments par katru 

iepriekš minēto zemesgabalu skaidroja arī to atbilstošas un lietderīgas izmantošanas 

priekšnosacījumu radīšanas nepieciešamību, lokālplānojumā paredzot to atrašanos 

apbūves teritorijā, kas pieļautu iespējami plašāku nekustamā īpašuma izmantošanas 

spektru.  

Īpašuma departamenta rīcībā nav cita informācija, kas būtu sniedzama, vai nosacījumi, 

kas būtu izvirzāmi zemesgabalu Mednieku ielā 7 (kadastra Nr.0100 018 0028), bez 

adreses (kadastra Nr.0100 018 0026), Dainas ielā 8 (kadastra Nr.0100 033 0147), Skolas 

ielā 32 (kadastra Nr.0100 020 0017), Tallinas ielā 6 (kadastra Nr.0100 023 0130), un 

Tallinas ielā 10 (kadastra Nr.0100 023 0024), lokālplānojuma izstrādei. 

Iepriekš iesniegtā informācija ir 

izmantota paskaidrojuma raksta 

lokālplānojuma risinājumu un 

pamatojuma sadaļā. 

14. 05.03.2014.  

Nr.7-

02/379 

LR Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrijas 

Vides 

pārraudzības 

valsts birojs 

Rūpniecības iela 

23, Rīga, LV-

1045 

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 05.03.2014. lēmumu Nr.13 „Par stratēģiskā ietekmes 

uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” nolemts nepiemērot lokālplānojumam 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

Lokālplānojumam netiek piemērota 

stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūra. 
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8. Rīgas domes Īpašuma departamenta 13.05.2014. vēstule                        

Nr.1-6/DI-14-331-dv „Par lokālplānojuma risinājumu pamatojumu” 
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9. Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departamenta 21.05.2014. 

vēstule Nr.DIKS-14-765-dv „Par izvērtējuma un pamatojuma sniegšanu 

lokālplānojuma izstrādei” 
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10. Institūciju nosacījumu kopijas  
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11. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes izraksts no 

228.sēdes protokola 
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12. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējuma (SIVN) nepiemērošanu 
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13. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 02.07.2014. vēstule 

Nr.04-7.1/1596 „Par ēku Rīgā, Mednieku ielā 7, lit.001,002 kultūrvēsturiskās 

vērtības līmeni” 
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14. Pārskata ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem 

14.1. Pārskats par atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu 

N.p.k.  Institūcija Atzinuma datums, Nr.  

1.  Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 

Rūpniecības iela 23, Rīgā, LV-1045  

lielriga@lielriga.vvd.gov.lv  

 

24.07.2014. 

Nr.4.5-08/4734 

2.  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004 

info@lgia.gov.lv  

07.07.2014. 

Nr.369a/1-14.2/597;  

06.08.2014. 

Nr.428/1-14.2/731 

3.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

Mazā Pils iela 17/19/21, Rīga, LV-1050 

 

25.07.2014. 

Nr.06-06/1877 

4.  LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija 

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads., LV-2150 

daba@daba.gov.lv 

07.07.2014. 

Nr.4.8./67/2014-N-E 

5.  Rīgas domes Satiksmes departaments  

Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011 

sd@riga.lv 

 

09.07.2014. 

Nr.DS-14-582-dv 

6.  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde  

Brīvības iela 49/53, Rīgā, LV-1010 

dmv@riga.lv; arta.dubava@riga.lv 

 

10.07.2014. 

Nr.DMV-14-1742-dv 

7.  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 

iksd@riga.lv 

 

07.07.2014. 

Nr.DIKS-14-961-dv 

8.  Rīgas domes Labklājības departaments 

Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 

dl@riga.lv 

 

09.07.2014. 

Nr.DL-14-301-dv 

9.  Rīgas domes Īpašuma departaments  

Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050 

di@riga.lv 

 

14.07.2014. 

Nr.1-6/DI-14-505-dv 

10.  Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība  

Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001 

vm@riga.vmd.gov.lv; ausma.rokola@riga.vmd.gov.lv 

 

17.07.2014. 

Nr.VM5.7-7/744 

11.  VAS Latvijas valsts ceļi 

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 

niklavs.lipins@lvceli.lv  

 

21.07.2014. 

Nr.5.1/3041 

12.  Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome 

Mazā Pils iela 17/19, Rīga, LV-1050 

 

06.08.2014. 
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14.2. Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem un to ievērošanu lokālplānojumā 

 

Nr. Atzinuma 

datums, Nr. 

(saņemts 

pašvaldībā) 

 

Institūcijas nosaukums, adrese 

 

 

Atzinums 

 

Pilsētas attīstības 

departamenta komentārs 

1.  07.07.2014. 

Nr.DIKS-14-

961-dv 

(07.07.2014.) 

Rīgas domes  

Izglītības, kultūras un sporta 

departaments 

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 

 

Neiebilst pret lokālplānojuma redakcijas saskaņošanu. Nav iebildumu par izstrādāto 

redakciju. 

2. 07.07.2014. 

Nr.4.8./67/2014-

N-E 

(07.07.2014.) 

Dabas aizsardzības pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, 

LV-2150 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sniedz pozitīvu atzinumu par 

izstrādāto lokālplānojumu teritorijai Rīgas administratīvās teritorijas daļām – 

zemesgabaliem Mednieku ielā 7, bez adreses, Dainas ielā 8, Skolas ielā 32, Tallinas ielā 6 

un Tallinas ielā 10. 

Nav iebildumu par izstrādāto 

redakciju. 

3. 09.07.2014. 

Nr.DL-14-301-

dv 

(09.07.2014.) 

Rīgas domes  

Labklājības departaments  
Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 

 

Nav papildinājumu vai iebildumu. Nav iebildumu par izstrādāto 

redakciju. 

4. 09.07.2014. 

Nr.DS-14-582-

dv 

(09.07.2014.) 

Rīgas domes  

Satiksmes departaments  
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 

 

Nav iebildumu par sagatavoto lokālplānojuma redakciju. Departamenta nosacījumi 

lokālplānojuma izstrādei izpildīti.  

Nav iebildumu par izstrādāto 

redakciju. 

5. 07.07.2014. 

Nr.369a/1-

14.2/597 

(10.07.2014.) 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūra  
Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004 

Sagatavojot lokālplānojuma gala redakciju, lūdzam novērst šādas konstatētās neatbilstības: 

1. „Paskaidrojuma daļas” 2.lpp. par izmantoto kartogrāfisko pamatni lokālplānojuma 

izstrādei konkrēti norādīt koordinātu sistēmu LKS-92 TM. 

2. Grafiskās daļas materiālā „Lokālplānojumu teritorijas daļu funkcionālais zonējums un 

galvenās aizsargjoslas” skaidrot apzīmējumu gaišā smilšu krāsas tonī (skatīt pielikuma 

1.att.). 

3. Grafiskās daļas materiālā „Lokālplānojumu teritorijas daļu esošā izmantošana” koši zaļās 

līnijas noņemt vai skaidrot apzīmējumos (skatīt pielikuma 2.att.). 

 

1. Veikti precizējumi 

paskaidrojuma rakstā. 

2., 3. Precizēti lokālplānojuma 

Grafiskās daļas materiāli. 

06.08.2014. 

Nr.428/1-

14.2/731 

(12.08.2014.) 

Lokālplānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 

16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” prasībām un ir ievēroti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras 

07.07.2014. vēstulē Nr.369a/1-14.2/597 minētie aizrādījumi – korekti norādīta koordinātu 

sistēma un apzīmējumi.  

Nav iebildumu par izstrādāto 

redakciju. 
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6. 10.07.2014. 

Nr.DMV-14-

1742-dv 

(11.07.2014.) 

Rīgas domes  

Mājokļu un vides departaments 

Vides pārvalde  

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 

Vides pārvalde saskaņo lokālplānojuma redakciju, ar nosacījumu, ja tiek iestrādātas 

prasības par vides trokšņa nosacījumiem: 

1. Paskaidrojuma raksta 26.lpp (Trokšņa līmenis) ir dota atsauce uz spēku zaudējušiem 

Ministru kabineta noteikumiem. Kopš 2014.gada janvāra spēkā ir Ministru kabineta 

2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”; 

2. 2009.gadā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment” izstrādātais „Rīcības plāns 

vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā”, kurā tika paredzēta ielu seguma maiņa uz 

asfalta segumu, kluso automašīnu – hibrīdu izmantošana, automašīnu skaita samazināšana, 

satiksmes ierobežojumi, iebraukšanas un šķērsošanas maksas pasākumi utt, Rīgas 

pašvaldībā netika apstiprināts. Ar Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.168 „Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā” ir 

apstiprināts rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas administratīvajā teritorijā, kurā, 

saglabājot SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment” izstrādātā rīcības plāna 

vispārējās nostādnes, ir paredzēti trokšņa samazināšanas pasākumi, kas neskar šajās 

lokālplānojuma daļās paredzētās teritorijas. 

 

 

1. Precizēts paskaidrojuma 

raksts–  labota atsauce uz 

spēkā esošajiem Ministru 

kabineta noteikumiem. 

2. Paskaidrojuma rakstā veikti 

precizējumi atbilstoši 

sniegtajām prasībām par vides 

trokšņa nosacījumiem. 

7. 14.07.2014. 

Nr.1-6/DI-14-

505-dv 

(15.07.2014.) 

Rīgas domes  

Īpašuma departaments  

Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050 

Īpašuma departaments kopumā atbalsta un saskaņo izstrādāto lokālplānojuma redakciju, 

taču informē, ka 17.06.2014. nekustamais īpašums Skolas ielā 32, Rīgā (kadastra Nr.0100 

020 0017), tika svītrots no izglītības, jaunatnes un sporta nozarē nepieciešamo nekustamo 

īpašumu saraksta (Rīgas domes 26.05.2009. lēmums Nr.5280) un sociālās un veselības 

aprūpes nozarē nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksta (Rīgas domes 16.12.2008. 

lēmums Nr.4588), līdz ar to lokālplānojuma risinājumu un pamatojuma sadaļā par šo 

zemesgabalu ietvertā informācija būtu atbilstoši precizējama. 

Precizēta informācija 

paskaidrojuma rakstā. 

8. 17.07.2014. 

Nr.VM5.7-

7/744 

(17.07.2014.) 

Valsts meža dienests 

Rīgas reģionālā virsmežniecība  

Brīvības iela 129, Ogre, Ogres novads,  

LV-5001 

Virsmežniecība ar savu 25.03.2014. vēstuli Nr. VM5.7-7/294 neizvirzīja nosacījumus 

lokālplānojuma izstrādei, jo konstatēja, ka augstākminētajos īpašumos neatrodas mežs un 

meža zeme. Līdz ar to virsmežniecība nesaskata savu kompetenci un nesniedz atzinumu par 

izstrādāto lokālplānojumu. 

Nesniedz atzinumu. 

9. 24.07.2014. 

Nr.4.5-08/ 

4734 

(24.07.2014.) 

Valsts vides dienests  

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde  

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 

Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar VVD LRVP 20.03.2014. izdoto nosacījumu 

Nr.4.5-07/1870  prasībām ņemot vērā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegto 

komentāru lokālplānojuma projekta sadaļā „Pārskata ziņojums par institūciju 

nosacījumiem/informāciju un to ievērošanu lokālplānojuma izstrādē”.   

Lokālplānojumā norādītās teritorijas perspektīvā attīstības izvērtējuma atbilstība spēkā 

esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu prasībām ir pašvaldības kompetencē. 

Nav pretrunā ar izdotajiem 

nosacījumiem. 

10. 21.07.2014. 

Nr.5.1/3041 

(24.07.2014.) 

VAS Latvijas valsts ceļi 

Satiksmes organizācijas pārvalde  

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 

VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka no satiksmes organizācijas un kustības drošības 

viedokļa nav iebildumu pret lokālplānojuma projekta risinājumiem. 

Nav iebildumu pret 

lokālplānojuma projekta 

risinājumiem. 



97 
 

11. 

 

25.07.2014. 

Nr.06-06/1877 

(28.07.2014.) 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija  

Mazā Pils iela 17/19/21, Rīga, LV-1050 

Inspekcija piekrīt dzīvojamās funkcijas atjaunošanai ēkām – arhitektūras pieminekļiem 

Mednieku ielā 7 un Skolas ielā 32, kas sākotnēji projektētas kā dzīvojamās ēkas, kā arī 

nekustamā īpašuma Tallinas ielā 6 funkciju paplašināšanai, tomēr aicina kultūras 

pieminekļu vērtību vairot, tos kopjot ikdienā, pienācīgi uzturot un pārvaldot. 

Inspekcija pieņem zināšanai iesniegtos lokālplānojuma risinājumus un, atsaucoties uz Rīgas 

vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 2014.gada 4.jūnija sēdē diskutēto, 

aicina Rīgas domi turpmākā darbā pašvaldības īpašumu plānošanas un attīstības jautājumus 

risināt plašākā un integrētā veidā, pamatojoties uz principu, ka pašvaldības īpašumi, īpaši – 

valsts aizsargājami kultūras pieminekļi un kultūras pieminekļu teritorijās esošie objekti, 

vairojami un attīstāmi sabiedrības interesēs. 

Iebildumu nav. 

27.08.2014. 

Nr.06-06/2161 

Inspekcija saskaņo lokālplānojuma risinājumus. Inspekcija piekrīt dzīvojamās funkcijas kā 

viena no atļautās izmantošanas veidiem atjaunošanai ēkām – arhitektūras pieminekļiem 

Mednieku ielā 7 un Skolas ielā 32, kā arī neiebilst nekustamo īpašumu Dainas iela 8, 

Tallinas ielā 6 un Tallinas ielā 10 funkciju paplašināšanai un plānotās (atļautās) 

izmantošanas maiņai.  

Atsaucoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 2014.gada 

4.jūnija sēdē diskutēto, Inspekcija aicina Rīgas domi turpmākā darbā pašvaldības īpašumu 

plānošanas un attīstības jautājumus risināt plašākā un integrētā veidā, pamatojoties uz 

principu, ka pašvaldības īpašumi, īpaši – valsts aizsargājami kultūras pieminekļi un kultūras 

pieminekļu teritorijās esošie objekti, vairojami un attīstāmi sabiedrības interesēs. 

Lokālplānojuma saskaņojums. 

12. 06.08.2014. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 

attīstības padome  

Mazā Pils iela 17/19, Rīga, LV-1050 

Atbalstīt lokālplānojumu ar nosacījumu plānošanas un attīstības jautājumus risināt plašākā 

un integrētā veidā, vairojot un attīstot pašvaldības īpašumus un to sabiedrisko labumu.  

Iebildumu nav. 
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15. Institūciju atzinumu kopijas 
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