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Pārskats par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un 

iebildumiem lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā 

 
Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs, 
saņemšanas datums 

Priekšlikums/iebildums 
Izstrādātāja viedoklis 

un komentāri 

1. - Lokālplānojuma publiskās apspriešanas 

laikā nav saņemti fizisko un juridisko 

personu priekšlikumi vai iebildumi. 

- 

 

Pārskats par institūciju atzinumiem 

 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde elektroniskās parakst. dat., Nr.4.5.-08/1418  

Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 
17.10.2014. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-07/6711 prasībām, jo 
tās ir izpildītas. 

- 

 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Pārvalde 09.10.2014. nosacījumos Nr.4.8/94/2014-N-E 
norāda, ka lokālplānojuma izstrādei nosacījumus neizsniedz. 
Atzinums par lokālplānojuma redakciju nav jāsaņem. 

- 

Valsts meža dienests 

Virsmežniecība 14.10.2014. nosacījumos Nr. VM5.7-7/1019 
norāda, ka neizvirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. 
Atzinums par lokālplānojuma redakciju nav jāsaņem. 

- 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  15.02.2017. Nr.103/7/1-12/125  

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 prasībām un ir daļēji ievēroti 
SIA “METRUM” 07.10.2014. LĢIA vēstulē Nr. 558/1-14.5/894 
sniegtie nosacījumi. 
Sagatavojot plānojuma gala redakciju: 

1. grafiskās daļas materiālos lūdz norādīt Rīgas topo-
grāfiskā plāna mērogā 1:2000 izmantotās kartes la-
pas Nr.4222-35-35 sagatavošanas laiku – 2010.gads; 

2. lokālplānojuma materiāliem jāpievieno izziņa no 
pašvaldības par to, ka lokālplānojuma teritorijā ne-
atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkti. 

- 
 
 

 
 
1. grafiskajā daļā ir norādīts kartes 
sagatavošanas laiku – 2010.gads; 
 
2. lokālplānojuma materiāliem izziņa ir 
pievienota. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde 14.02.2017., Nr.22/8-1.6.1/132 

Pārvalde neiebilst lokālplānojuma tālākai virzībai. 
VUGD vērš uzmanību, ka MK noteikumi Nr.628 
nereglamentē VUGD atzinumu sniegšanu konkrētajā 
gadījumā. 

- 

VAS „Latvijas valsts ceļi” 20.02.2017., Nr.5.1/1884 

VAS „Latvijas valsts ceļi” informē, ka no satiksmes 
organizācijas un kustības drošības viedokļa, nav iebildumu 
pret lokālplānojuma risinājumiem. 

- 

Veselības inspekcija 13.02.2017. Nr.5.3-6/4272/247 

Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam lokālplānojuma 
projekta risinājumam. 

- 

Rīgas domes Satiksmes departaments 03.03.2017., Nr.DS-17-167-dv 

Departamentam nav iebildumu par sagatavoto 
lokālplānojuma redakciju zemesgabalam Jūrmalas gatvē 

- 
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113B un Ceriņu ielā 20, Rīgā. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 15.02.2017., Nr.DMV-17-472-dv 

Vides pārvaldei nav iebildumu un priekšlikumu 
lokālplānojuma redakcijai. 

- 
 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 17.03.2017., Nr.DMV-17-804-dv 

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 19.pielikumam 
“Meliorācijas attīstības plāns” zemes gabalā ar kadastra 
apzīmējumu 0100 082 2371 atrodas pašvaldības nozīmes 
meliorācijas novadgrāvja daļa, kurai ir noteikta 10 metru 
aizsargjosla. 
Atkārtoti izvērtējot mūsu rīcībā esošo informāciju un 
apsekojot teritoriju dabā,  kā arī ņemot vērā, ka 
zemesgabalā esošā meliorācijas novadgrāvja daļa ir 
pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas sastāvdaļa, kas 
savāc un novada lietus notekūdeņus, sniega kušanas un 
gruntsūdeņus no plašām piegulošajām teritorijām Jūrmalas 
gatves un Ceriņu ielas apkārtnē, Pārvalde piekrīt Rīgas 
domes Īpašuma departamenta viedoklim par 
nepieciešamību saglabāt meliorācijas novadgrāvi un 
lokālplānojumā noteikt aizsargjoslu gar to. Grāvja aizbēršana 
nav pieļaujama.  
Apbūves projektu realizācijā ir pieļaujams diskutēt par 
iespēju pārvietot zemesgabalā esošo novadgrāvja daļu 
zemesgabala robežās, ja nav iespējams realizēt 
lokālplānojuma vai konkrētā zemesgabala apbūves ieceri 
(izstrādājot attiecīgu meliorācijas risinājumu projektu), 
tomēr lokālplānojumā meliorācijas novadgrāvis ir jānorāda 
kā esošs infrastruktūras objekts ar aizsargjoslu.  

Precizēta inženierkomunikāciju attīstības 
shēma un aizsargjoslas, pievienoti 
dokumenti, kā arī sniegti paskaidrojumi  
par ēku būvprojektu risinājumiem. 

Projekts nosūtīts atkārtotai atzinuma 
sniegšanai 07.04.2017. 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 27.04.2017., Nr.DMV-17-1422-nd 

Pārvaldei nav iebildumu esošajai lokālplānojuma redakcijai. - 

Rīgas domes Īpašuma departaments 03.03.2017., Nr.DI-17-109-dv 

Vērš uzmanību, ka kā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 
0100 082 2371 apgrūtinājums ir uzrādīta pašvaldības 
nozīmes meliorācijas tīkla aizsargjosla, tās platums atbilstoši 
Rīgas teritorijas plānojuma 19.pielikumam “Meliorācijas 
attīstības plāns” (turpmāk – 19.pielikums) ir 10 metri, 
zemesgabalu skar aptuveni 3 metru plata josla tā dienvidu 
pusē. Minētais grāvis un tā aizsargjosla atbilstoši Rīgas 
teritorijas plānojuma 19.pielikumā norādītajam šķērso arī 
lokālplānojuma teritoriju, bet lokālplānojuma grafiskajā daļā 
– kartē “Teritorijas funkcionālā zonējuma karte” (turpmāk – 
Karte) nav uzrādīti. Kartes eksplikācijā ir uzrādīta aizsargjosla 
“drenām un atklātiem grāvjiem”, kuras konfigurācija 
neatbilst 19.pielikumā norādītajam, un ir pretrunā ar 
08.02.2017. veikto uzmērījumu. 
Lūdz koriģēt Kartē uzrādīto meliorācijas tīkla aizsargjoslu 
atbilstoši 19.pielikumam, iepriekš kartogrāfiski precizējot 
esošo grāvju pieslēguma vietas pie lokālplānojuma 
teritorijas. Gadījumā, ja būvniecības laikā grāvji ir aizbērti, 
norādīt vietas, kur atjaunojams meliorācijas tīkls, vai 
izstrādāt citu meliorācijas grāvju izvietojuma priekšlikumu. 
Lūdz neparedzēt tādus risinājumus, kas papildus apgrūtinātu 

Precizēta inženierkomunikāciju attīstības 
shēma un aizsargjoslas, pievienoti 
dokumenti, kā arī sniegti paskaidrojumi  
par ēku būvprojektu risinājumiem. 

Projekts nosūtīts atkārtotai atzinuma 
sniegšanai 07.04.2017. 



3 
 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 082 2371. 
 

Rīgas domes Īpašuma departaments 24.04.2017. Nr.DI-17-440-nd 

Departaments atbalsta sagatavoto lokālplānojuma redakciju. 
- 

SIA “Rīgas ūdens” 01.03.2017., Nr.A13.1-5.2.12/1067n 

SIA “Rīgas ūdens” ir konstatējusi šādus lokālplānojuma 
trūkumus un neatbilstības 21.07.2016. izsniegtajiem 
lokālplānojuma nosacījumiem Nr.T1-7.9/1198: 

1. lokālplānojumam pievienoti SIA “Rīgas ūdens” 
2014.gada 10.oktobrī izsniegti lokālplānojuma 
izstrādes nosacījumi Nr.T1-7.9/159, kuru derīguma 
termiņš ir viens gads; 

2. lokālplānojuma paskaidrojuma raksta 12.lapā, 
Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēmā pie 
pieņemtā apzīmējuma “Plānotā pašteces 
kanalizācija” nav norādīts, kāda veida kanalizācija ir 
plānota, piemēram, “sadzīves kanalizācija”, 
“ražošanas kanalizācija”; 

3. lokālplānojuma paskaidrojuma raksta 13.attēlā 
“Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēma” tikai 
vienai ēkai paredzēts ūdensvada pievads un 
kanalizācijas izvadi no ēkām nav uzrādīti; 

4. lokālplānojumā nav norādīts, kur tiks novadīti lietus 
ūdeņi no lokālplānojuma teritorijas. Informē, ka 
lietus ūdens novadīšana pilsētas sadzīves un 
ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīklā ir aizliegta. 

Precizēta inženierkomunikāciju attīstības 
shēma, pievienotie dokumenti, kā arī 
sniegti paskaidrojumi  par ēku 
būvprojektu risinājumiem. 

Projekts nosūtīts atkārtotai atzinuma 
sniegšanai 29.03.2017. 

SIA “Rīgas ūdens” 20.04.2017. Nr.T1-7.22/212 

SIA “Rīgas ūdens” akceptē izstrādāto lokālplānojumu. 
- 

AS “Augstsprieguma tīkls” 24.02.2017., Nr. 50SA10-08-222/e 

AS “Augstsprieguma tīkls” nosacījumi un atzinumi minētā 
lokālplānojuma sagatavošanai nav nepieciešami. 

- 

AS “Sadales tīkls” elektroniskās parakst. Dat. 

AS “Sadales tīkls” neatbalsta izstrādāto lokālplānojuma 
redakciju, jo netiek ievērots 29.10.2014. AS “Sadales tīkls” 
izsniegto nosacījumu Nr.01VD00-13/4988 3.punkts. 
Lai saņemtu pozitīvu atzinumu, atkārtoti lūdz izstrādāt un 
iesniegt lokālplānojuma grafisko daļu, kurā ir uznesta 
informācija no SIA “Karolin” izstrādātā un AS “Sadales tīkls” 
saskaņotā būvprojekta “Četru dvīņu māju un mazstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve (izmaiņas) Rīga, 
Jūrmalas gatve 113B, Ceriņu iela 20” (tehnisko noteikumu 
Nr.110759115 un Nr.107239169, pasūtītājs – SIA 
“Melnlejas”). 

Precizēta inženierkomunikāciju attīstības 
shēma un nosūtīta atkārtotai atzinuma 
sniegšanai 08.03.2017. 

AS “Sadales tīkls” 13.03.2017., Nr.30KI50-02.05/690 

AS “Sadales tīkls” piekrīt izstrādātajam lokālplānojumam ar 
nosacījumu, ka lokālplānojuma dokumentācijā ir ņemts vērā 
lokālplānojuma teritorijā SIA “Karolin” izstrādātais un AS 
“Sadales tīkls” 06.09.2016. saskaņotais būvprojekts, kas 
izstrādāts pēc AS “Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem 
Nr. 107239169 un Nr. 110759115, “Četru dvīņu māju un 
mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve 
(izmaiņas) Rīga, Jūrmalas gatve 113B, Ceriņu iela 20”. 

- 
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AS “Latvijas Gāze” 14.02.2017., Nr.27.4-2/349 

AS “Latvijas Gāze” informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto 
lokālplānojumu. Lokālplānojuma Paskaidrojuma raksta 
13.attēls “Inženiertīklu apgādes nodrošinājuma shēma” 
saskaņota un nav iebildumu Lokālplānojuma projekta tālākai 
apstiprināšanai pašvaldībā. 

- 

SIA “Lattelecom” 23.02.2017., Nr.37.1-10/2218/244 

SIA “Lattelecom” nav pretenziju pret izstrādāto 
lokālplānojuma redakciju. 

- 

AS “RĪGAS SILTUMS” 

Objekts atrodas ārpus AS “RĪGAS SILTUMS” centralizētās 
siltumapgādes zonas. 
Atzinums lokālplānojuma sagatavošanai nav nepieciešams. 

- 

 


