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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Atļautā izmantošana lokālplānojuma teritorijā tiek noteikta saskaņā ar saistošo noteikumu 
grafiskās  daļas  karti  “Teritorijas  funkcionālais  zonējums”.  Lokālplānojuma  teritorijas 
izmantošanā un apbūvē piemēro Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu 
Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” prasības tiktāl, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi. 

2. Šie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saistošo noteikumu 
grafiskās daļas kartē "Teritorijas funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā 
–  zemes  gabalā  Strēlnieku  ielā  8  (kadastra  apzīmējums  01000190020)  (turpmāk  – 
lokālplānojuma teritorija).

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no Emiļa Melngaiļa un Strēlnieku ielas. 

4. Ēkām  un  citām  būvēm  paredz  piebrauktuves  ugunsdzēsības  un  glābšanas  tehnikai.  To 
parametrus pieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

5. Lokālplānojuma  teritorijā  inženiertīklu  izbūves  secību  precizē  būvprojektēšanas  stadijā, 
saskaņā ar katra konkrētā inženierkomunikāciju turētāja tehniskajiem noteikumiem.

6. Ēkas nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un sadzīves kanalizācijas sistēmu.

7. Ārējo  ugunsdzēsības  ūdensapgādi  nodrošina  no  centralizētās  ūdensapgādes  sistēmas 
(hidrantiem) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodrošinot tiem nepieciešamo piekļūšanu.

8. Būves  lokālplānojuma  teritorijā  nodrošina  ar  siltumapgādi  no  centralizētā  siltumapgādes 
avota.

9. Nepieciešamību izbūvēt gāzes apgādes sistēmu izvērtē būvprojekta izstrādes ietvaros. Ja 
nepieciešams, izbūvē pieslēgumu gāzes apgādes sistēmai. 

10. Energoapgādes komersantu objektu izvietošanā ievēro Enerģētikas likuma prasības.

11. Elektroapgādes objekti un inženiertīkli: 

11.1. transformatoru  apakšstaciju  izvieto  būves  pagrabā  vai  pirmajā  stāvā  ar  atsevišķu 
ieeju no ārpuses vai paredz kompaktās transformatoru apakšstacijas uzstādīšanu;

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

Nenosaka

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

12.  Lokālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas un apstādījumu galvenie elementi ir:

12.1. priekšdārzs, veidojams Emiļa Melngaiļa ielas frontē (skatīt TIAN 1.pielikumu);

12.2. labiekārtots un apzaļumots jumts virs pazemes autostāvvietas;

13. Gar Emiļa Melngaiļa ielu saglabājami un atjaunojami ielu stādījumi.

14. Priekšdārzā atļauts izvietot velonovietnes, atkritumu urnas, soliņus, apgaismes ķermeņus, 
citus funkcionālus un dekoratīvus dizaina elementus.

15. Uz  apzaļumotā  jumta  paredzēt  bērnu  rotaļu  atrakcijas  dažādām  vecuma  grupām  un 
rekreācijas zonu ar soliņiem un apstādījumiem visiem iedzīvotājiem.
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3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

16. Veicot dzīvojamo ēku, kurās ir konstatēts vai tiek prognozēts paaugstināts trokšņa līmenis, 
būvniecību lokālplānojuma teritorijā, ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida 
vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, 
kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa. 
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM 
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši  
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam 
“Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC68)

4.5.1.1. Pamatinformācija

17. Jauktas centra apbūves teritorija (JC68) ir funkcionālā apakšzona, ko nosaka teritorijai, kuru 
ir plānots attīstīt ar jauktu izmantošanas spektru un perimetrālo apbūvi.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

18. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Apbūve,  ko  veido  veikali, 
aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  tirgus,  tirgus  paviljoni,  sezonas  rakstura 
tirdzniecības vai  pakalpojumu objekti  (tirdzniecības kioski  un  segtie  tirdzniecības stendi), 
restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

19. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta 
viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas un citi 
izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

20. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides 
pasākumiem,  teātri,  koncertzāles,  kultūras  nami,  muzeji,  arhīvu  un  bibliotēku  ēkas, 
plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to 
darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra

21. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie 
sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi).

22. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses 
iestādes dzīvnieku aprūpei.
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23. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības 
centri, un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra

24. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un 
izglītības, alternatīvās bērnu aprūpes pakalpojumu, speciālās, interešu izglītības, pieaugušo 
un tālākizglītības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

25. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un 
kongresu  centri,  pašvaldības iestādes,  valsts  pārvaldes iestādes,  sakaru  nodaļas,  pasta, 
radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes

26. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

27. 1 līdz 24 1

1. Nenosaka, jo atļauta perimetrālā apbūve

4.5.1.5. Citi noteikumi

28. Dzīvojamās  funkcijas  īpatsvaru  zemesgabala  apbūvē  nodrošina  vismaz  60%  apmērā.
 

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka
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4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS 
TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

29. Lokālplānojums nenosaka lokālplānojuma teritorijas izbūves kārtas. Ēku un būvju būvniecību 
īsteno būvprojektā noteiktajā secībā.

30. Lokālplānojuma  teritorijā  inženiertīklu  izbūves  secību  precizē  būvprojektēšanas  stadijā 
saskaņā ar katra konkrētā inženierkomunikāciju turētāja tehniskajiem noteikumiem.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. AIZSARGJOSLAS UN CITI TERITORIJAS IZMANTOŠANAS APROBEŽOJUMI

31. Aizsargjoslas lokālplānojuma teritorijā ir noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma, Ministru 
kabineta noteikumu un Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.38 "Rīgas 
vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 
prasībām.  Esošās  aizsargjoslas  un  ielu  ekspluatācijas  aizsargjoslas  (sarkanās  līnijas) 
atbilstoši  mēroga  noteiktībai  ir  noteiktas  grafiskās  daļas  kartē  "Teritorijas  funkcionālā 
zonējums".

32. Inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas gaitā, atbilstoši
inženiertīklu faktiskajam izvietojumam. Aizsargjoslas  nosaka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
prasībām.

7.2.  PRASĪBAS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI

33. Apbūvei jāiekļaujas kultūrvēsturiskajā pilsētvidē, respektējot apkārtējās vēsturiskās apbūves 
ainavas kontekstu, par prioritāti izvirzot kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, saglabāšanu 
un potenciālās negatīvās ietekmes mazināšanu uz kultūrvēsturisko mantojumu.

34. Teritorijas  attīstības  risinājumos  ir  jāparedz  vietējās  nozīmes  arhitektūras  pieminekļa 
“Manēža”  (valsts  aizsardzības  Nr.8709)  un  kultūrvēsturiski  vērtīgas  ēkas  vērtību 
saglabāšana, nepasliktinot ēku stāvokli, telpisko un vizuālo uztveri. 

35. Teritorijas attīstības ieceres nedrīkst  pasliktināt  dzīves vides kvalitāti  un pieejamību, īpaši 
teritorijas daļai, kurā atrodas kultūras piemineklis un kultūrvēsturiski vērtīgā ēka.

7.3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

36. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās uzsākto būvniecību var īstenot saskaņā ar izsniegto un 
spēkā esošo būvatļauju vai akceptēto būvniecības ieceri. 
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