Pārskats par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem
un iebildumiem publiskās apspriešanas ietvaros
Nr.
p.k.

Priekšlikums/iebildums

1.

Izskatot "Eksportostas un tai pieguļošās teritorijas
lokālplānijumam" pievinoto saistošo noteikumu
projektu"Teritorijas apbūves un izmantošanas
noteikumi"ar zināmu neizpratni nākas konstatēt, ka
minētajā teritorijā strādājoša uzņēmuma SIA "STREK"
Uriekstes ielā 9 reālās iespējas izpildīt noteikumu
prasības nav pat izskatītas. Vēršam Jūsu uzmanību, ka
mums ir spēkā esošs zemes nomas līgums līdz 2026.
gadam. Komercsabiedrība ir gatava pakāpeniski pēc
Krievu salas termināla izbūves pārcelt savu
komercdarbību, bet to nav iespējams veikt strauji un
nepārdomāti, jo pārtraucot kravu apstrādi, tās tiks
pārorientētas uz citu valstu ostām un Rīgas Brīvosta
zaudēs nozīmīgu kravu segmentu. Neiebilstot pret
saistošo noteikumu 80. punktu, tomēr uzskatām, ka
spēkā stāšanās terniņam jānosaka pārejas periods, kura
laikā pakāpeniski tiek zamazināts kravu apjoms,
pārcelts ikdienā lietojamais aprīkojums un veikta
teritorijas atbrīvošana līdz 2019. gada 1. jūlijām.
Ierosinām saistošo noteikumu 102. punktu papildināt
ar tekstu: "Komercsabiedrībām noteikts sešu mēnešu
periods, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūlijam kravu,
aprīkojuma pārcelšanai uz citu komerdarbības vietu.

Izstrādātāja viedoklis un komentāri
Ņemot vērā Lokālplānojuma izstrādes
pamatojumu - sasniegt Rīgas brīvostas
pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības
projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā
ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”
mērķus un iespējami atbrīvotu pilsētas centru
no atklātām beramkravu pārkraušanas
operācijām un to radītās negatīvās ietekmes uz
vidi, kā arī, lai radītu priekšnoteikumus
Eksportostas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai,
kas izriet no Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokumentiem, nav atbalstāms
priekšlikums pagarināt kravu pārcelšanas
termiņu par pusgadu.

Pārskats par institūciju atzinumiem
Izstrādātāja komentāri par atzinumu
ievērošanu
Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, datums ir elektroniskās parakstīšanas datums,
Nr. 4.5.-08/3537 (2018.gada maijs)
Pārvalde izvērtēja portālā ĢeoLatvija.lv pieejamo
lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas dokumentāciju.
Lokālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes
11.04.2017. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-07/2645
prasībām.
Atzinumi

Dabas aizsardzības pārvalde
13.02.2018.
saņemts
pozitīvs
atzinums
Nr.4.8/691/2018-N-E.
Atkārtots atzinums par pilnveidoto redakciju līdz
18.06.2018. nav saņemts.

-

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 14.05.2018 Nr.335/7/1-12

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši
Ministru
kabineta
2014. gada
14. oktobra
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību

-

1

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
(turpmāk – Noteikumi) un ir ievēroti Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta 2017. gada
30. martā LĢIA vēstulē Nr. 210/7/1-12e/289
sniegtie nosacījumi.
LĢIA atbalsta lokālplānojuma tālāku virzību.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvalde, 03.05.2018. 22/8-1.6.1/475

Izskatot izstradāto Lokālplānojumu, Pārvalde
konstatē, ka atbilstoši Lokālplānojuma izstrādes
kompetencei, norādījumi ir ņemti vērā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvaldei nav
iebildumu L okālplānojuma realizācijai.

-

VAS “Latvijas valsts ceļi”, 17.05.2018, Nr. 5.1 / 5615

Informējam, ka no satiksmes organizācijas un
kustības drošības viedokļa, nav iebildumu pret
lokālplānojuma risinājumiem.

-

VAS “Latvijas dzelzceļš”
08.02.2018. tika saņemts atzinums Nr. DN-6.3.1./612018 ar iebildumiem, kas tika ņemti vērā izstrādājot
projekta pilnveidoto redakciju.
Atkārtots atzinums par pilnveidoto redakciju līdz
18.06.2018. nav saņemts.
Veselības inspekcija, Nr. 2.3.3-6/12457/ (2018.gada maijs)

Eksportostas un tai piegulošās teritorijas Rīgā
lokālplānojuma pilnveidotā redakcija atbilst
higiēnas prasībām.

-

Rīgas domes Satiksmes departaments, 16.05.2018., Nr. DS-18-335-dv

Departaments

sniedz

pozitīvu

atzinumu par

-

lokālplānojuma redakciju Eksportostai un tai piegulošai
teritorijai, Rīgā.
Norādām, ka izstrādājot konkrētu objektu būvprojektus,
Departaments izsniedzot tehniskos noteikumus, var
mainīt vai precizēt lokālplānojuma risinājumus, ņemot
vērā faktisko situāciju, lai nodrošinātu optimālu
transporta infrastruktūras izveidi.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 16.05.2018., Nr. DMV-18-1457-dv

Vides pārvaldei nav
redakcijai.

iebildumu lokālplānojuma

-

Rīgas domes Īpašuma departaments, 21.05.2018., Nr. DI-18-234-dv

Lokālplānojuma
izstrādei
Departaments
21.04.2017. ir sniedzis nosacījumus Nr.DI-17-189dv, kā arī 08.01.2018. vēstulē Nr. DI-18-26-nd

-
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norādījis uz sagatavotā lokālplānojuma projekta
nepilnībām.
Tā kā ir veikti nepieciešamie lokālplānojuma
redakcijas precizējumi, Departaments saskaņo
sagatavoto lokālplānojuma redakciju
SIA “Rīgas ūdens” dokumenta datums ir elektroniskās parakstīšanas datums, Nr. skatīt pievienotajā
failā (2018.gada maijs)
SIA „Rīgas ūdens” akceptē lokālplānojumu, kas
-

ievietots
interneta
vietnē
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11508.

AS “Gaso” 14.05.2018., Nr. 15.1-2/1455

Saskaņots un nav iebildumu Lokālplānojuma
projekta tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.

-

AS “Sadales tīkls” dokumenta datums ir elektroniskās parakstīšanas datums, Nr. skatīt pievienotajā
failā (2018.gada maijs)

AS “Sadales tīkls” Rīgas pilsētas tehniskā daļa
piekrīt
SIA
„METRUM”
izstrādātajiem
lokālplānojuma risinājumiem Eksportostai un tai
piegulošai teritorijai, Rīgā.

-

Izstrādājot
būvprojektus,
zemes
vienībām
lokālplānojuma teritorijā ievērot agrāk izsniegto AS
“Sadales tīkls” tehnisko noteikumu (vēstules Nr.30KI5002.05/956 no 10.04.2017) prasības.
SIA “Lattelecom”
10.02.2018. saņemts pozitīvs atzinums Nr.37.110/2210/304
Atkārtots atzinums par pilnveidoto redakciju līdz
18.06.2018. nav saņemts.
AS “Latvenergo”
2018.gada janvārī saņemts pozitīvs atzinums.
Atkārtots atzinums par pilnveidoto redakciju līdz
18.06.2018. nav saņemts.

-

-

AS “Augstsprieguma tīkls” 14.05.2018., Nr. 50SA10/2.5/2018/1820
AS “Augstsprieguma tīkls” 05.04.2017. vēstulē
Nr.50SA10-08-900 ierosinātie nosacījumi ievēroti.
Rīgas Brīvostas pārvalde 31.05.2018., Nr.1-09/792

Pārvalde atbalsta lokālplānojuma risinājumus un
neiebilst lokālplānojuma apstiprināšanai Rīgas
domē.
Vides pārraudzības valsts birojs
17.04.2018. tika saņemts atzinums Nr. Nr. 4-03/9 ar
priekšlikumiem un iebildumiem, kas tika ņemti vērā
izstrādājot projekta pilnveidoto redakciju.

-

-
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